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o การศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศในทีม ภาวะผูนําแบบใหอํานาจ ตอพฤติกรรมการ

แบงปนความรูในทีมวิศวกรรม 

578 

ศรีประภา เอี่ยมธนากุล และเอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล   

o การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน ชวงกอน-หลังวิกฤตการณ 

โรคระบาดโคโรนาไวรัส 

596 

ธิรนันท บุตรฤทธ์ิ และพรวรรณ นันทแพศย   

o การหย่ังรูในอนัตตลักษณะ: ความย่ังยืนทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ไทย 

610 

 ธนุตร  เอี่ยมอราม   

o การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

627 

พิชชากร ชอบเที่ยงธรรม   



 

VIII 

 

o ความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนโดยเพ่ือนรวมงาน และ

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

646 

ปุณฑริก ปยะปราโมทย และเอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล   

o ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 662 

นฤชร ภูเกาลวน และนลินี เหมาะประสิทธ์ิ   

o ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของ

กลุม เจเนอเรช่ันวาย (พ.ศ. 2523-2540) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

678 

ภคมน  ไชยมหา และชลลดา สัจจานิตย   

o การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ และองคประกอบของผลิตภัณฑที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

694 

ขจีวรรณ เกตุวิทยา และศุภิญญา ญาณสมบูรณ   

o พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

707 

พิมพิกา จอมอินทตา และไพฑูรย เจตธํารงชัย   

o ปจจัยที่สงผลตอประสบการณพนักงานของกลุมวัยเร่ิมทํางานในภาคเอกชนของประเทศ

ไทย 

725 

วีรนุช หมาดหล ูและเอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล   

o อิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบดั้งเดิมที่มีตอผลการ

ดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ชวงกอนและหลังแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

741 

ธารีรัตน ไพรสันต และพรวรรณ นันทแพศย   

o ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูของกลุมนักลงทุนทางเลือก 761 

กิติยา โอวจริยาพิทักษ และภัทรกิตติ์ เนตินิยม   



 

IX 

 

o อิทธิพลของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจของลูกคา: กรณีศึกษารานอาหาร AAA 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

774 

สินเพชร เกิดสมบุญ และทิพยรัตน เลาหวิเชียร   

o ปจจัยทางดานคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเร่ือง

รองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

790 

ภาณุวัฒน เพ็งปาน และศิริรัตน โกศการิกา   

o การตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอการประกาศจายปนผล หลักทรัพยกลุม SET50 807 

คธาวุฒ โยธา และอภิชาติ พงศสุพัฒน   

o การทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไรใหดึงดูดใจผูซื้อ 823 

บุญจรีย เจษฎาปกรณ ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล และนิตยา เปลงเจริญศิริชัย   

o ผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและ

พัฒนา 

835 

ธนาวรรธน พรหมมา สิริจินต วงศจารุพรรณ และปรียานุช อภิบุณโยภาส   

o ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาชุดของลูกคา กรณีศึกษา : รานเชาชุดไทย Look At Dress 852 

ธนพนธ กิ่งสระนอย และธนิษฐนันท จันทรแยม 

 

  

o ผลกระทบของเทคโนโลยีตอรูปแบบการออมและลงทุนในทองคํา 865 

ณัชชา พรเทพบัญชา และภัทรกิตติ์ เนตินิยม   

o การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ และคุณคาตราสินคาที่สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร 

885 

ชุติมาวดี ทองจีน   

  

  



 

X 

 

สาขาการบัญชี  

o ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 897 

ยุพาภรณ ยอมไธสง ปยรัตน ดอกกุหลาบ และจิตรัตน ชางหลอ   

o การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการบริหารคลงัสินคา กรณีศึกษา: บริษัท XYZ 

จํากัด (มหาชน) 

918 

วลิลศิริ อํามะระ ปยรัตน ดอกกุหลาบ และจิตรัตน ชางหลอ   

o การรับรู การวัดมูลคาและการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง 

เกษตรกรรม 

939 

เยาวรักษ สุขวิบูลย   

o ความสัมพันธระหวางปจจัยการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 

955 

สุชญา ชาญณรงคกุล ศิริพรรณ เข่ือนขายแกว และสุตาภัทร ทิพยรังศรี   

o การวิเคราะหงบการเงินเพ่ือศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและหาอิทธิพลที่

สงผลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกลุม SET 100 

971 

กุลฑีรา จันทนา และตองใจ แยมผกา   

o ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

988 

ษิรินุช น่ิมตระกูล และดวงหทัย ตอชีพ   

o ปจจัยการกํากับดูแลกิจการที่สงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(mai) 

1006 

สันนุดี เสลารัตน และกนกวรรณ ชินสถิต   



 

XI 

 

o ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับความสามารถในการทํากําไรและมูลคา

ตลาด ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET100 

1023 

หน่ึงฤทัย เมืองใหม คิราณัฎฐ ติวงษา และฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ ์   

o จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 

1038 

จรัสรวี วองไว พยุงศักดิ์ ปริโต และอโนชา โรจนพานิช   

o ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชี

เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1055 

ทวีเกียรติ องศารา ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท และกาญจนา พรสัมฤทธิสกุล   

o โอกาสในการลงทุนกับแนวโนมในการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ: คําอธิบายและการ

วิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1073 

วิลาวรรณ ขันสาคร กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล และฉัตรมงคล วงศรัฐนันท   

o ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบญัชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปรียบเทียบป พ.ศ. 2561 – 2562 

1090 

ภพหทัย วงษพานิชย และวศินี ธรรมศิริ   

o การศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคะแนนการประเมินการดูแลกิจการ กับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและผลการ

ดําเนินงานทางการตลาดของกิจการ สําหรับบริษัทในกลุมหุนย่ังยืน 

1107 

ชลธิชา นาคสุกปาน และพรวรรณ นันทแพศย   

o ความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยและตนทุนเงินทุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1120 

ผไทมาส กัณฑโย และวศินี ธรรมศิริ   



 

XII 

 

o ความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กับกําไรและมูลคาของ

กิจการในทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1136 

โศจิรัตน คีรีนารถ และวศินี ธรรมศิริ   

o การศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

1153 

ชนิสรา ปรานตปรมัตถ และสุกัญญา รักพานิชมณี   

o การเปรียบเทียบแบบจําลองการพยากรณ ARIMA, GARCH, Exponential Moving 

Average และ Exponential trend สําหรับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และดัชนีอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

1170 

สรวิชญ อุดมกุลวณิชย และณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย  

สาขาเศรษฐศาสตร และสาขาโลจิสติกส  

o การศึกษาแนวทางพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย 1185 

อัทธ พิศาลวานิช   

o ผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม ดวยวิธี

พาเนล 

1200 

ฐิติรัตน เตารัตน และศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล   

o แนวทางการเดินเคร่ืองที่เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟา Block คู 1212 

สรญา หมองพราหมณ และพัฒน พัฒนรังสรรค   

o การศึกษาพฤติกรรมและคานิยมในการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทาง

ศาสนาของผูบริโภค ณ ชวงป พ.ศ.2564 

1227 

ณัฐธยาน ตั้งจิตวิชานนะ และภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน   

o การศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

อิทธิพลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1242 

กมลชนก ศรีลา และเอกภัทร มานิตขจรกิจ   



 

XIII 

 

o พฤติกรรมการซื้อสินคากอนและระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 ของลูกคาราน  

ท็อปส มารเก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1261 

นํ้าทิพย ยอดเสาร พิมพวิมล เทียนเงิน และสินิทรา สุขสวัสดิ์   

o การออกแบบโมเดลธุรกิจสําหรับรานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง 1274 

สุวิทย เอื้อศักดิ์ชัย และอัจฉรา เกษสุวรรณ   

o การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวบนเสนทาง R3A ระหวาง

ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1291 

พิมพิศา คนึงคิด วรมล เชาวรัตน วาตานาเบะ และภัชนี ปฏิทัศน   

o การวิเคราะหและวางแผนโครงการบานพักอาศัย 3 ช้ันดวยเทคนิค PERT / CPM มา

ประยุกตใช 

1304 

ศิวดล  วรรณาเจริญสขุ และถิรนันท ทิวาราตรีวิทย   

o การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของแผนกธุรการ  กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด 1321 

สมาพร โกสุมภ และวัชรพล วงศจันทร   

o การปรับปรุงกระบวนการรับเขา-เบิกจายสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคา 

กรณีศึกษา บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

1333 

ธวัชชัย ออนขํา และธนิษฐนันท จันทรแยม   

o การลดปญหาขอรองเรียนดานบริการขนสง กรณีศึกษา : บริษัท CST Transport จํากัด 1349 

ชินวัฒน รักขลา และธนิษฐนันท จันทรแยม   

o การศึกษาความแตกตางของกลุมผูบริโภค Young Generation  ในกระบวนการตัดสินใจ

เลือกบริโภครานอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

1366 

ณัฏฐฐานิตา กาญจนฤกษชัย และอัจฉรา เกษสุวรรณ   

o การปรับปรุงพ้ืนที่จัดเก็บสินคาคลังสินคาอะไหลยนต กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 1382 

ณฤชา ศรีประยูร และธนิษฐนันท จันทรแยม   

o การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนที่จัดเก็บแกนกระดาษ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตมวน

กระดาษคราฟท 

1398 

ณิชกานต สมบูรณ และจุมพล วรสายัณห   



 

XIV 

 

o การพยากรณยอดขายสินคาและการวางแผนการจัดสงสินคา  กรณีศึกษา: บริษัทรับขนสง

สินคา NM 

1415 

รัตนากร นิลกลาง และธนิษฐนันท จันทรแยม  

สาขาสังคมศาสตร และสาขาการศึกษา  

o การพัฒนาแบบวินิจฉัยของงานวิจัย 1428 

สุบิน ยุระรัช   

o เหตุใด “พวกเขา” จึงไมโอเค?: การวิเคราะหการแปลที่ตางกันทางวัฒนธรรมในขาว

บันเทิงตางชาติ 

1446 

ปรีลดา คงจุย  สิรินทร สวางวรรณ และฐิติพร สังขรัตน   

o การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงโรคระบาดโควิด-19 

รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 

2/2563 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

1461 

 อรุณี กงลา   

o ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” ผานกระบวนการเรียนรู

สืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง 

1486 

ประภัสสร ใจด ีพรรณวดี ขําจริง สุเมธ โพชสาลี และชฎารัตน ประสิทธ์ิ   

o ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน การปลูกพืช

เพ่ิมภูมิคุมกันตาน Covid-19 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา 

1495 

ศรินยา บุญวรโชต ิศุภวรรณ บอหนา และวิทยา อินทรแกวศรี   

o ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง ภูเขาไฟปะท ุโดยใชรูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

เทศบาลบานทายชาง 

1526 

นราศักดิ ์ หลังเถาะ  อําพล เกลือนสิน และเนตรสกาว เอกบัว   



 

XV 

 

o การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเทคนิคเกมบิงโก ในวิชาดนตรี

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา 

1533 

สุทธิพงษ  พ่ึงแกว   

o การประยุกตใชสื่อประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาดนตรีสําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา 

1545 

สุทธิพงษ  พ่ึงแกว   

o พฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง 1560 

วริญญา บุตรหลํา  สุวิมล ติรกานันท และกมลทิพย ศรีหาเศษ   

o การสํารวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

1579 

ดวงดาว บุตรแวว สุวิมล ติรกานันท และกมลทิพย ศรีหาเศษ   

o การศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคาใน

พ้ืนที่แหลงทองเที่ยว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid 19) 

1601 

นูรีซัน ปาเต็ม  สุวิมล ติรกานันท และกมลทิพย ศรีหาเศษ   

o ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู เร่ือง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผน

เปลือกโลก 

1626 

นัทธพงศ  สงอําไพ 

 

  

o สื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม  สําหรับผูที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน 

1639 

วัฒนากรณ กันทะแกว ฐิติยา เนตรวงษ บรรพต พิจิตรกําเนิด ฉลองรัตน  บุญวงศ และ 

ชนินันท แยมขวัญยืน  

  



 

XVI 

 

o ผลการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน 

1655 

วรัญญา นิลรัตน และปริญญา เสง่ียมสุนทร   

o ผลการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง เร่ืองหลักการ

นับเบื้องตน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

1674 

ผกาทิพย เสาทองหลาง และรัชนิกร ชลไชยะ   

o การจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แรงจูงใจในการเรียน เร่ือง เลขยกกําลัง 

1691 

ปยวรรณ กมลฉํ่า และธีระเดช เจียรสุขสกุล   

o การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร 1710 

ธิติพร สมศักดิ์ ศานิตย ศรีคุณ  และเกศราพรรณ พันธุศรีเกตุ คงเจริญ   

o การศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทียบความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย 1724 

ฮาฟษ  กาเส็มสะ วรรษิษฐา โกมนตรี  สิริมา หิมะเซ็น  ฮุสนา การูมอ และอาฟฟ ลาเตะ  

สาขานิเทศศาสตร และสาขาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

o การปรับตัวการทํางานดานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 1741 

กาลัญ วรพิทยุต   

o รูปแบบการนําเสนอแบบขามสื่อและมาตรวัดประสิทธิภาพการเขาถึงผูชมรายการขาว

โทรทัศนบนเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 

1761 

นภารัตน พฤกษสุราลัย   

o การประกอบสรางความหมายของนางเอกโสเภณีผานละครโทรทัศนในประเทศไทย 1781 

ปยกาญจน กาญจนบุรางกูร และนิธิดา แสงสิงแกว   



 

XVII 

 

o การวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือสังเคราะหแนวทางการปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการรายงานขาว

บนสื่อสังคมออนไลน 

1801 

ปาจารีย ปุรินทวรกุล   

o พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูชมรายการเกษตรศาสตร

นําไทย 

1820 

           วิโรตม เอี๊ยะตะกูล วราพรรณ อภิศุภะโชค ศรัณยธร ศศิธนากรแกว และปยภัทร คงแสนคํา   

o การประเมินผลของการรําอาเศียรวาทเทิดพระเกยีรติ์ ร.๒ ที่มีผลตอการสรางเสริมสุข

ภาวะชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

1837 

ฌาณ เจนสมบูรณ และปรียาพร เกิดฤทธ์ิ   

o The Rise of Red Five: Myth and Religion in STAR WARS, MCU and the “New 

Art Form” 

1848 

Thomas Edward Smith   

o การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทย 1869 

วีระศักดิ์ ประดิษฐรอด และณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี   

o พุทธวิธีการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ 1886 

สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย   

o การเลาเร่ืองในภาพยนตร 1901 

ประภาส  นวลเนตร   

o ผูชมภาพยนตรวัยหนุมสาว กับการชมภาพยนตรไทยในยุคดิจิทัล 1918 

อรดล  แกวประเสริฐ   

o ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการจัดการแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง: กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย 

1932 

สุรพร มุลกุณ ีจิตตินันท นันทไพบูลย และณัฐวุฒิ พงศศิริ   



 

XVIII 

 

o ปญหาของผูใหบริการขนสงอาหาร ในยุค New Normal 1946 

ติลา เลาหวิรภาพ   

o การศึกษา ผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  

สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพ้ืน ระดับ 3  กรณีศึกษา: 

นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1962 

สุภัชฎา  ตุลวรรธนะ   

o แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรดวยการออกแบบประสบการณที่นาจดจํา 

ใหแกนักทองเที่ยว ไรกาแฟหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

1982 

ธนวัฒน เพชรพันธ รัชชุกร จรวิรัตน และสุธินี แปงคํา   

o ปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก 1997 

สุวดี บุญมาจรินนท เสาวลักษณ สุดประเสริฐ รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล ชนิดาภา วัชรพุกก               

และอัจฉริญาพร ตั้งปติจิระ 

  

o การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 

2010 

ธนธร วชิรขจร และจงสวัสดิ์ จงวัฒนผล  

สาขานิติศาสตร และสาขามนุษยศาสตร  

o การพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนักงานสอบสวน 2027 

สันติ ผิวทองคํา   

o หลักการและแนวทางการดําเนินงานของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ภายใตองคกรเพ่ือ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

2053 

 อรอมล อาระพล   

o กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ 2069 

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล   
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o ปญหาการทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญา (แกไขเพ่ิมเติม) กับจริยธรรมของ           

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2084 

 ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห   

o การเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพ่ือปองกันการครอบงํากิจการแบบ

ไมเปนมิตร 

2101 

ปกรณ วิญูหัตถกิจ   

o ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทยภายใตการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2116 

อาภัสรา เทพจํานงค   

o การสรางหองเรียนภาษาอังกฤษออนไลนที่สนุกและนาสนใจตองอาศัยสองฝายรวมมือกัน 2137 

ปรียานุช จันทรประเสริฐ   

o กลวิธีการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซตจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 2150 

สิริกุล วิธีจงเจริญ และนฤพนธ สอนศรี   

o Exploration of English Communication Needs and Desirable Characteristics 

through the Voices of Alumni 

2163 

Kamolwan Punyasuth   Kanokpoj Khakhai   Nongnuch Sriussadaporn and 

Worapoom Saengkaew 

 

  

o วิเคราะหการแปลและนําเสนอบทแปลสุนทรพจน “คุณกลาดียังไง!” ของเกรตา ธันเบิรก 2178 

วีรยุทธ ศรีเมฆ และภาสกร เช้ือสวย   

o การแปลและการวิเคราะหพาดหัวขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 2196 

วัลดา แซลิ้ม และรสสุคนธ รัตนธาดา   
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o กลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษจาก

หนังสือ National Geographic Traveler: Thailand 

2210 

นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล   

o กลวิธีการตั้งช่ือนิยายรักภาษาจีนเปนภาษาไทย 2226 

จินดาพร พินพงทรัพย ฉวีวรรณ วองเจริญกุล และชิงหยวน เจ้ิง  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

o Elder Care – Importance, Technologies, and Opportunities 2252 

      Ittipong Khemapech  and Vorawit Jitrong   

o การตรวจจับตําแหนงและเฝาระวังการหกลมของผูสูงอายุภายในอาคาร 2267 

วัศวี แสนศรีมหาชัย มานะชัย โตะชูดี และอิทธิพงษ เขมะเพชร   

o โมเดล Seq2Seq สําหรับการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบอัตโนมัต ิ 2281 

ฐิติภัทร สกุลจิตรานนท ปยะวรรณ คอนาแฮน และเอกรินทร วรุตบางกูร   

o การพยากรณปริมาณยอดขายของเคร่ืองดื่มรสมะนาว 2298 

ณัฐกานต อุนอรุณ ปรารถนา ปรารถนาดี และรวิพิมพ ฉวีสุข   

  

o ระบบลงทะเบียนตนไมดวยอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง 2308 

เสริมศักดิ์ วรรัตน และสุวรรณี อัศวกุลชัย   

o การพัฒนาแชทบอทสําหรับบริการบัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 2318 

      ชุติพนธ ศรีสวัสดิ์ รัฐวิภาค อูทองมาก สุกนกานต สันติสุวรรณ และวุฒิพงศ คงสิบ  

 

  

o การปรับเปลี่ยนงานการจัดการสาธารณภัยสูดิจิตัล 2333 

สังคม เปยมวิริยวงศ และสุวรรณี อัศวกุลชัย 
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o การประยุกตการเรียนรูแบบรวมศูนย: กรณีศึกษาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 2352 

วลิญา ศรีชัยมาลา สมพร สําอางคศรี อัครา กิจการเจริญสิน ศุภฤกษ มานิตพรสุทธ  

และเกษม อุทัยไขฟา 

  

o การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาจาก E-Marketplace  ดวย Apriori Algorithm 2362 

วีรพงษ แสงลูทอง ธนาภรณ สุวรรณวรพงศ และสุวรรณี อัศวกุลชัย   

o การประยุกตการเรียนรูของเคร่ืองเพ่ือประเมินคนไขากเคร่ืองวัดความแข็งแรงของลิ้น 2376 

วุฒิพงศ ตั้งดํารงวงศ กฤตพร บูรณวัฒน และสุวรรณี อัศวกุลชัย   

o การศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2390 

สุจิตรา สุคนธมัต ธนภรณ เบญจพรวิจิตร และนัฐมล ไลเซียงฮอ   

o การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบความแปรปรวนของประชากรหลายกลุม 2407 

ณัฐสุดา เวชสุวรรณ จุฑาภรณ สินสมบูรณทอง และธิดาพร ศุภภากร   

o วิธีการสําหรับการแกปญหาการขนสงฟซซี่ทั่วไปแบบสมดุลและไมสมดุล 2425 

ดรุณี หันวิสัย   

o การศึกษาคาดัชนีไกลซีมิกของผงขาวฮาง ขาวน่ึง และขาวกลองหุงสุกและการใชในเคร่ืองดื่ม

เพ่ือสุขภาพผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง 

2441 

อโนชา สุขสมบูรณ สริตา งดงาม และอัจฉราวรรณ ทําพนม   

o บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัวและพฤติกรรมของประชากรไทยที่บริโภค

อาหารอนาคต 

2456 

พิชญอร ไหมสุทธิสกุล สิริรัตน ไชคําพา และพัชรประภา บุญยอง   

o การปรับปรุงกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิคดวยคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยง

เคลื่อนที่ 

2474 

เอกรินทร วรุตบางกูร และะอรรถวิท กปลกาญจน   
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o ตัวแบบจําลองกลศาสตรคลาสสกิดวยการจําลองแบบทันกาล 2488 

ยอดธง รอดแกว ทิวา เพ็ญสุข และนิศานาถ ขันธวิสูตร  

สาขาวิศวกรรมศาสตร  

o Discrete Phase Model and Experimental Investigation of Fluidization for 

Polypropylene Particle 

2498 

     Pratya Inrod and Pornchai Bumroongsri 

 

  

o แบบจําลองสถานการณ สําหรับการประเมินจํานวนผูโดยสารรถไฟฟามหานคร กรณีศึกษา : 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ณ สถานีเตาปูน 

2511 

วรฉัตร ตาคะ วัฒนชัย พฤกษกานนท และณัฏฐชา พฤกษกานนท    

o การจําลองและวิเคราะหการไหลของอากาศในอาคารสํานักงานโดยใชแบบจําลองการไหลของ

อากาศแบบหลายโซน 

2525 

นลิน ไทยกลาง และอํานาจ ผดุงศิลป   

o การวางแผนผลิตและการจัดการสินคาคงคลัง: กรณีศึกษาผลิตภัณฑอาหารเสริมสัตวนํ้า 2540 

มิ่งบุญ จิตไพศาลวัฒนา และปรารถนา ปรารถนาดี   

o ตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตย 2555 

สุชาดา จันทรเสนา และกันต ปานประยูร   

o การเพ่ิมประสิทธิภาพของชุดลูกหีบสกัดนํ้าออย กรณีโรงงานผลิตนํ้าตาลแหงหน่ึง 2565 

จุฑาทิพย ชาติชูศักดิ์ และจิดาภา เบาบัวเงิน   

o การออกแบบกระบวนการผลิตแบบโมดลูโดยควบคุมดวยระบบ PLC 2577 

ณัฏฐปภัสร วิมลเจริญ และเกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย   
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o การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณเพ่ือทํานายการใชพลังงานข้ันสุดทายสําหรับภาคการขนสง

ของประเทศไทย 

2594 

ชนิตรนันทน กุลทนันท และเฉลิมชนม ไวศยดํารง   

o การศึกษาผลกระทบของปริมาณเม็ดพลาสตกิรีไซเคิลในอัตราสวนที่แตกตางกัน  ที่มีผลตอ

สมบัติเชิงกลและทัศนศาสตรในพลาสติกลูกฟูก 

2604 

นองเนย สินมา นุชจรินทร เหลืองสะอาด และนิทัศน ทิพยโสตนัยนา   

o Migration of Microplastic in Water-saturated Sand 2619 

     Siravit Chanprasit  Jenyuk Lohwacharin  and Srilert Chotpantarat 

  

  

o การสรางแบบจําลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถสําหรับการใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน

ในช่ัวโมงเรงดวน : กรณีศึกษา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รถไฟฟามหานคร) 

2632 

สันตชัย รัตนนนท กาญจนา กาญจนสุนทร และภานุพงศ เกศิรานนท    

o การปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมเพ่ือการสงออก 2651 

พีร เรียนทัพ และวรพจน มีถม   

o Development of Obstacle Avoidance Autonomous Mobile Robot Using Deep 

Reinforcement Learning (DQN) with ROS 

2669 

     Sirinart Hansuwan and Kiattisak Sritrakulchai 
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4. รองศาสตราจารย ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. รองศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ฉิมฉวี   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

8. รองศาสตราจารยขนิษฐา จิตชินะกุล คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

9. รองศาสตราจารยดวงพร หัชชะวณิช   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณ ีเอ่ียมละออภักด ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ คณานุรักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช น่ิมตระกูล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

16. ผูชวยศาสตราจารย พฤทธ์ิ เทศจีบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี ดุจสิค คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรดล แกวประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท  คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนีย เอ้ียวสกุลรัตน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิทธิพงษ เขมะเพชร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม อุทัยไขฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธพงษ ขําออน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

26. ผูชวยศาสตราจารย เติมธรรม สิทธิเลิศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

27. ผูชวยศาสตราจารย รัตนา เมฆนันทไพศิฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

28. ผูชวยศาสตราจารย ปกรณ วิญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

29. อาจารย ดร.นงนภัส แกวพลอย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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30. อาจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณ ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

31. อาจารย ดร.ปยรัตน  ดอกกุหลาบ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

32. อาจารย ดร.วศินี ธรรมศิริ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

33. อาจารย ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

34. อาจารย ดร.ปาจรีย หวังรุงกิจ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

35. อาจารย ดร.ภาสกร เช้ือสวย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

36. อาจารย ดร.มานะชัย โตะชูด ี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

37. อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

38. อาจารย ดร.ปยะเนตร นาคสีดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

39. อาจารย ดร.วิชุตร งามสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

40. อาจารย ดร.นพปฎล สกุลสม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

41. อาจารย ดร.ศรินยา ละอองอินทร ทยานศิลป คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.วรรณี แกมเกตุ ศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. รองศาสตราจารย ดร.อลิสรา ชรินทรสาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สํานักวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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5. รองศาสตราจารย ดร.รชพร จนัทรสวาง สาขาวิชาวิทยาการจดัการ วิชาเอกการจัดการการ

ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6. รองศาสตราจารย ดร.ประภาศร ีเทพรักษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7. รองศาสตราจารย ดร.วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8. รองศาสตราจารย ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

9. รองศาสตราจารย ดร.ชมพูนุช ปญญไพโรจน   ภาควิชานิเทศศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

10. รองศาสตราจารย ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

11. รองศาสตราจารย ไพบูลย รัตนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ ภาควิชาการตลาด คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณดิษฐ ละออปกษิณ สาขาวิชาคณติศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ทวมรุงโรจน ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กริช แรงสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิวัช แกวจํานงค คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรจันทร ศิริโชติ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิษณุพงษ โพธิพิรุฬห   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุศณี มีแกวกุญชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร อยูเพชร สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ  

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหดิล   

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สํานักทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตหาดใหญ 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนาภรณ ประวัตวัิชรา  นักวิชาการอิสระ 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวกร ฉัตรบํารุงสุข  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมพงศ สายเรียม คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสันต กาญจนสิทธ์ิ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะ เย่ียงกมลสิงห นักวิชาการอิสระ 

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล อิทธิผลิน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย เหลาหา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรัมภา ไวยมุกข คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 

34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรมน สาตรักษ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 

35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา แผนวิชิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุสุมา  ดําพิทักษ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
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37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภา  ทองคง สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

38. ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี มุณศรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคล    

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

39. ผูชวยศาสตราจารย พนิดา รัตนสุภา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคล 

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัญญทิตา ชนะชัยภูวพัฒน คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหวัเฉียว               

เฉลิมพระเกียรติ 

41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวีณรตา สุขรัตนฤทธ์ิ  ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุ บูรณจารุกร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตศุภางค ตันติภิรมย สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

44. ผูชวยศาสตราจารย มุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

45. อาจารย ดร.ธัญทิพย คฤหโยธิน คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

46. อาจารย ดร.ชินภัทร คันธพนิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

47. อาจารย ดร.เพ็ญแข วงศสุริยา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 

48. อาจารย ดร.เฟองฟา ปญญา    คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

49. อาจารย ดร.อุษารดี ภูมาลี สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยว 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

50. อาจารย ดร.อังสุมาลิน จํานงชอบ สาขาทองเที่ยววัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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51. อาจารย ดร.ไพฑูรย มนตพานทอง คณะการจัดการการทองเที่ยว  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

52. อาจารย ดร.กรญาณ เตชะวงคเสถียร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

53. อาจารย ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล  นักวิชาการอิสระ 

54. อาจารย ดร.รัฐสาน เลาหสุรโยธิน  ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

55. อาจารย ดร.ประทีป วองวีระยุทธ คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

56. อาจารย ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

57. อาจารย ดร.รวินกานต ศรีนนท คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

58. อาจารย ดร.ภูมิศร ทับทิมแดง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

59. อาจารย ดร.ทศพร อังสาชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

60. อาจารย ดร.สุพิชญ แขมมณ ี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

61. อาจารย ดร.รัฐบาล ขันธโพธ์ินอย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

62. อาจารย ดร.ประชา โอษคลัง 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

63. อาจารย ดร.ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

64. อาจารย ดร.ณภัทร อินทนนท 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

65. อาจารย ดร.กันยิกา ชอว สาขาวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนท  

คณะนิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

66. อาจารย ดร.วราภรณ  ฉัตราติชาต ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง  

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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67. อาจารย ดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

68. อาจารย ดร. พิมพิกา ทองรมย คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี

69. อาจารยฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธ์ิกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

70. ดร.เอกสิทธ์ิ กิจสิพงษ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ  

71. ดร.กุลธน แยมพลอย กรมทางหลวง 

72. ดร.นภัทร นพสันติ นักวิชาการอิสระ 

73. ดร.วรดนู วิจาระนันท ศาลปกครอง 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ 

 

1. ศาสตราจารย ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. รองศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักด ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธพงษ ขําออน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. อาจารย ดร.จิรารัช พิพัฒนนราพงศ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. อาจารย ดร.ภาสกร เช้ือสวย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15. อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 

The 5th UTCC National Conference 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564  

การประชุมออนไลนผาน Cisco Webex 

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

08.30 -09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-17.00 น. การนําเสนอผลงานวิชาการ 

 สาขาบริหารธุรกิจ       Room 1 

 สาขาบริหารธุรกิจ      Room 2 

 สาขาบริหารธุรกิจ      Room 3 

 สาขาการบัญชี       Room 4  

 สาขาเศรษฐศาสตร และโลจิสติกส    Room 5  

 สาขาสังคมศาสตร และการศึกษา    Room 6 

 สาขานิเทศศาสตรและการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  Room 7 

 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    Room 8 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร      Room 9 

 สาขานิติศาสตรและมนุษยศาสตร    Room 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5303.pdf
http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2017/5503.pdf
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการ UTCC National Conference  ครั้งท่ี 5 

วันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564   

ROOM 1 สาขาบริหารธุรกิจ   
Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา อัศวไชยตระกูล 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0001 09.00-09.20 น. แนวทางการรักษาประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟาพลัง

ความรอนใน สปป.ลาว 

กมลชนก ศรีสําราญ  คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

2 0002 09.20-09.40 น.  แนวทางการสรางการรับรูและความสนใจเว็บไซต

อสังหาริมทรัพยผานการตลาดดิจิทัลของ Real Estate Plus 

Co.,Ltd 

อภิญญา กุลชนะชนก คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

3 0003 09.40-10.00 น.  การศึกษาสาเหตุท่ีทําใหลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs ท่ีไดรับการอนุมัติแลวของธนาคารออมสิน ฝาย

บริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs สงผลกระทบตอรายได

คาธรรมเนียมการใหบริการสินเช่ือท่ีลดลงของธนาคารออม

สิน  

กฤตาภรณ ไพพฤกษ  คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

4 0004 10.00-10.20 น. การศึกษาการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือกลุมธุรกิจ 

SMEs ธนาคารออมสินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

พรชญา เอี่ยมประภัสสร  คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

5 0005 10.20-10.40 น.  การศึกษาแนวทางในการลดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารออมสิน 

สุภาพร จรดํา  คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

6 0006 10.40-11.00 น.  แนวทางการศึกษาในการแกไขปญหาการผิดนัดชําระหน้ีของ

ลูกหน้ีสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ธนาคารออมสินท่ีมี

แนวโนมเพิ่มข้ึน 

ปทมา วัฏฏสันต ิ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

7 0012 11.00-11.20 น. แนวทางการเพิ่มจํานวนผูสมัครบัตรเดบิต ของธนาคารออม

สิน สาขาลํานารายณ  

ยุทธนา ละนอย คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

8 0013 11.20-11.40 น.  การศึกษาพฤติกรรมลูกคาเพื่อแกไขปญหา จํานวนลูกคาใหม

ท่ีสมัครใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลนของธนาคาร

ออมสินสาขาพะเยา 

นิศาชล ปงรังษ ี คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

9 0014 11.40-12.00 น. แนวทางการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด MYMO (Mobile 

Banking) ธนาคารออมสิน 

 

สุขุมาล จิตตสวาง คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

 

 



 

XXXV 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

10 0015 13.00-13.20 น.  แนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิตต่ํากวา

เปาหมายธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ 

ธัญญลักษณ อัศว

ดลวรนันท 

คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

11 0016 13.20-13.40 น. แนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระท่ีเพิ่มข้ึนของ

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ 

จรีวรรณ นันใจวงษ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

12 0017 13.40-14.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใหบริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาบ๊ิกซี ลพบุรีอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ทัศนีย กล่ินบุญ คณะวิทยพัฒน ม.

หอการคาไทย 

13 0019 14.00-14.20 น. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซ้ือ

ประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง 

วันทนีย ปยวจีกุล คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

14 0020 14.20-14.40 น.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจใช

บริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน : กรณีศึกษา 

ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

สมิตา เอื้อราษฎร คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

15 0022 14.40-15.00 น.  แนวทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครและใช

บริการ Mobile Banking (MYMO) กรณีศึกษา: ธนาคาร

ออมสินสาขาสะพานจอมเกลาเขตเพชรบุรี 

พรนัชชา จันทระ ณ 

ลําปาง 

คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

16 0023 15.00-15.20 น.  แนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนต่ํากวา

เปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 

ฐิติพร กอนนคร คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

17 0024 15.20-15.40 น. อิทธิพลขององคกรแหงการเรียนรูตอผลการดําเนินงานของ

องคกรผานพฤติกรรมสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการ

สาขาภาคกลาง 

มนัสนันท ใบคุณากร  คณะวิทยาการ

จัดการ ม.ศิลปากร 

18 0025 15.40-16.00 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยใช

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม 

พฤกษา ล้ิมสวรรค คณะวิทยาการ

จัดการ ม.ศิลปากร 

19 0034 16.00-16.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดผูสมัครและยอดการใชสินเช่ือบัตรกด

เงินสดของ ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 

ชนมนิภา เหมทานนท คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 
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ROOM 2  สาขาบริหารธุรกิจ   

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี     

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0116 09.00-09.20 น. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ประกันโควิด-19 ของนักศกึษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

พชิชากร ชอบเท่ียงธรรม คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

2 0035 09.20-09.40 น.  แนวทางการปองกันหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนเล่ือนช้ันเปน 

NPLs ของสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัด

ชลบุรี 

อริสรา กัณหารี คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

3 0037 09.40-10.00 น.  แนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย กรณีศึกษา 

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 

ชนัฏดา สุขปน คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

4 0041 10.00-10.20 น. เอกสารแสดงแนวคิดทางการวิจัย : ความสัมพันธระหวาง

ภูมิทัศนการบริการแนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืน และ

คุณภาพการบริการ กับการรับรูคุณภาพพื้นท่ีจัดการ

ประชุมของผูใชบริการการประชุมชาวไทย 

อารียา กาสีพวง และยอ

ดมนี เทพานนท 

คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

5 0047 10.20-10.40 น.  ผลกระทบของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลง และการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ท่ี

สงผลตอความผูกพัน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท โตโยตานครธน จํากัด 

พิชชาภา  เกาะเตน ชวน

ช่ืน อัคคะวณิชชา และ 

ทิพวรรณ  กําศิริมงคล 

คณะบริหารธุรกิจ 

ม.ศิลปากร 

6 0048 10.40-11.00 น.  การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการไมเปนท่ีรูจักของ

องคกร และการเพิ่มชองทางทางออนไลนไมเปนท่ีรูจักใน

อุตสาหกรรมสายพาน: กรณีศึกษา บริษัท จิตสันติ 

อินดัสทรีส จํากัด  

ณัฏฐณิชา เพชรวารา คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

7 0055 11.00-11.20 น. ปจจัยการตลาดบนส่ือออนไลนของธนาคารออมสิน  มินตรา ฝายเดช คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

8 0059 11.20-11.40 น.  การเสริมสรางการทํางานรวมกันของทีมเสมือนใหเกิด

ประสิทธิผล 

พฤทธ์ิ เทศจีบ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

9 0072 11.40-12.00 น. การศึกษาแนวโนมและปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการ

ทํางานเชิงนวัตกรรม 

ยุศิรวีณ สุวรรณวัฒน คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

10 0075 13.00-13.20 น.  ความคาดหวังตอการใชเคร่ือง SUMO ของพนักงาน

ธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร 

 

 

 

พิชญสินี พรมเสาร คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

11 0076 13.20-13.40 น. อิทธิพลของปจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปจจัย

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตอดัชนีราคาหลักทรัพย

กลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเท่ียวและสันทนา

การตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยชวงกอนและ

ระหวางการแพรระบาดของCovid-19 

กฤตพร ทองศรี คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

12 0082 13.40-14.00 น. ผลกระทบของนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีมีผลตอดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

กัญญาภรณ เกษมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

13 0087 14.00-14.20 น. ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ความไมแนนอนทาง

การเงินโลกและความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจ

โลกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทยกอนและหลังการ

ลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ 

ธนะสิทธ์ิ มวงแกว คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

14 0096 14.20-14.40 น.  การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีตอพฤติกรรมการออมของ

ประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงเกิด

การแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 

รวินทธรณ เดชบุญ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

15 0097 14.40-15.00 น.  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหลักทรัพยกลุม

ทองเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยท่ีมีการปรับกลยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19 

ฉัตรชัย จิรพัชรศิริเลิศ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

16 0109 15.00-15.20 น.  การศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศในทีม ภาวะผูนําแบบให

อํานาจ ตอพฤติกรรมการแบงปนความรูในทีมวิศวกรรม 

ศรีประภา เอี่ยมธนากุล คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

17 0110 15.20-15.40 น. การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับ

ข้ัน ชวงกอน-หลังวิกฤตการณ โรคระบาดโคโรนาไวรัส 

ธิรนันท บุตรฤทธ์ิ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

18 0115 15.40-16.00 น.  การหย่ังรูในอนัตตลักษณะ: ความย่ังยืนทางธุรกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไทย 

ธนุตร  เอี่ยมอราม คณะบริหารธุรกิจ 

ม.หอการคาไทย 

19 0117 16.00-16.20 น. ความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางาน การ

สนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน และพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางาน 

ปุณฑริก ปยะปราโมทย คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 
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ROOM 3  สาขาบริหารธุรกิจ   

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา   

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0083 09.00-09.20 น. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัท

ประกันภัยแหงหน่ึง 

เศรษฐพงษ อิ่มฤทธา, ธนา

สิทธ์ิ เพิ่มเพียร, จุฑาทิพย 

ลีลาธนาพิพัฒน  

วิทยาการจัดการ 

สถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน 

2 0089 09.20-09.40 น.  รูปแบบการดําเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ 

และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิวหนา 

ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชนาภรณ กล่ินหอม, 

ศุภิณญา ญาณสมบูรณ 

บริหารธุรกิจเพื่อ

สังคม ม.ศรีนครินท

รวิโรฒ 

3 0090 09.40-10.00 น.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

รถยนตน่ังสวนบุคคล ระบบไฟฟา (EV) 

ธนดล ชินอรุณมังกร, เบญจ

มาส สิริใจ 

บริหารธุรกิจเพื่อ

สังคม ม.ศรีนครินท

รวิโรฒ 

4 0098 10.00-10.20 น. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผิดนัดชําระหน้ีตาม

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี สินเช่ือบุคคล 

ธนาคารออมสิน ภาค 4 

นภัส สถิรพันธุ คณะบริหารธุรกิจ             

ม.หอการคาไทย 

5 0119 10.20-10.40 น.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตโตโยตา

ของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 

นฤชร ภูเกาลวน บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร และ

การส่ือสาร  ม.

นเรศวร 

6 0122 10.40-11.00 น.  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผาอนามัยลอ

รีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุม เจเนอ

เรช่ันวาย (พ.ศ. 2523-2540) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ภคมน  ไชยมหา คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

7 0123 11.00-11.20 น. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และ

องคประกอบของผลิตภัณฑท่ีมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขจีวรรณ เกตุวิทยา บริหารธุรกิจเพื่อ

สังคม  ม.ศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

8 0131 11.20-11.40 น.  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเค

ชัน ธ.ก.ส. A-mobile ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พิมพิกา จอมอินทตา คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

9 0133 11.40-12.00 น. ปจจัยท่ีสงผลตอประสบการณพนักงานของกลุม

วัยเร่ิมทํางานในภาคเอกชนของประเทศไทย 

วีรนุช หมาดหลู คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

10 0147 13.00-13.20 น.  อิทธิพลของการบริการธนาคารดิจิทัลแบงกก้ิง 

และการบริการธนาคารรูปแบบดั้งเดิมท่ีมีผลตอ

ผลการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร 

ชวงกอนและหลังแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

ธารีรัตน ไพรสันต คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

11 0149 13.20-13.40 น. ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู

ของกลุมนักลงทุนทางเลือก 

กิติยา โอวจริยาพิทักษ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

12 0155 13.40-14.00 น. อิทธิพลของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจ

ของลูกคา กรณีศึกษารานอาหาร AAA จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

สินเพชร เกิดสมบุญ คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

13 0156 14.00-14.20 น. ปจจัยทางดานคุณภาพการใหบริการท่ีสงผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเร่ือง

รองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาณุวัฒน เพ็งปาน คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

14 0157 14.20-14.40 น.  การตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอการ

ประกาศจายปนผล หลักทรัพยกลุม SET50 

คธาวุฒ โยธา คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

15 0159 14.40-15.00 น.  การทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

อยางไรใหดึงดูดใจผูซ้ือ 

บุญจรีย เจษฎาปกรณ คณะสหวิทยาการ 

ม.คริสเตียน 

16 0163 15.00-15.20 น.  ผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมท่ีสงผล

ตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนา 

ธนาวรรธน พรหมมา คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

17 0169 15.20-15.40 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเชาชุดของลูกคา 

กรณีศึกษา : รานเชาชุดไทย Look At Dress 

ธนพนธ ก่ิงสระนอย คณะวิทยการ

จัดการ ม.ราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ 

18 0170 15.40-16.00 น.  ผลกระทบของเทคโนโลยีตอรูปแบบการออมและ

ลงทุนในทองคํา 

ณัชชา พรเทพบัญชา คณะบริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 

19 0179 16.00-16.20 น. การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาด

บริการ และคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลนตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร 

ชุติมาวด ีทองจีน  คณะบริหารธุรกิจ 

ม.กรุงเทพ 



 

XL 

 

ROOM 4  สาขาบัญชี   

Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี และ อาจารย ดร. จิรารัช พิพัฒนนราพงศ    

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0010 09.00-09.20 น. ปจจัยท่ีสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ยุพาภรณ ยอมไธสง ปย

รัตน ดอกกุหลาบ   และ

จิตรัตน ชางหลอ 

บมจ กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 

2 0011 09.20-09.40 น.  การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการ

บริหารคลังสินคา กรณีศึกษา : บริษัท  XYZ  

จํากัด  (มหาชน) 

วลิลศิริ อํามะระ ปยรัตน 

ดอกกุหลาบ   และจิตรัตน 

ชางหลอ 

บมจ ไทย อกริ ฟูดส 

3 0018 09.40-10.00 น.  การรับรู การวัดมูลคาและการเปดเผยขอมูล

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง 

เกษตรกรรม 

เยาวรักษ สุขวิบูลย คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

4 0036 10.00-10.20 น. ความสัมพันธระหวางปจจัยการกํากับดูแล

กิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม

สินคาอุปโภคบริโภค 

สุชญา ชาญณรงคกุล, 

ศิริพรรณ เข่ือนขายแกว 

และ สุตาภัทร ทิพยรังศรี 

สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

5 0053 10.20-10.40 น.  การวิเคราะหงบการเงินเพื่อศึกษาโครงสราง

ความสัมพันธระหวางตวัแปรและหาอิทธิพลท่ี

สงผลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกลุม SET 100 

กุลฑีรา  จันทนา คณะบริหารธุรกิจ          

ม.เทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจักร

พงษภูวนารถ 

6 0054 10.40-11.00 น.  ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดาน

สังคมและส่ิงแวดลอมกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ษิรินุช น่ิมตระกูล คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

7 0063 11.00-11.20 น. ปจจัยการกํากับดูแลกิจการท่ีสงผลตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัท จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(mai) 

สันนุดี เสลารัตน คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

8 0064 11.20-11.40 น.  ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ

กับความสามารถในการทํากําไรและมูลคา

ตลาด ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย SET100 

หน่ึงฤทัย เมืองใหม คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 



 

XLI 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

9 0069 11.40-12.00 น. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีท่ี

ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 

จรัสรวี วองไว คณะวิทยาการจัดการ     

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

10 0086 13.00-13.20 น.  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชมาตรการผอนปรน

ช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ

รองรับผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ทวีเกียรติ องศารา คณะบริหารธุรกิจ          

ม.เกษตรศาสตร 

11 0107 13.20-13.40 น. โอกาสในการลงทุนกับแนวโนมในการเปดเผย

ขอมูลโดยสมัครใจ: การวิเคราะห และ

คําอธิบายของฝายจัดการ (MD&A) รายไตร

มาสในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

วิลาวรรณ ขันสาคร คณะบริหารธุรกิจ          

ม.เกษตรศาสตร 

12 0160 13.40-14.00 น. ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเปรียบเทียบป พ.ศ. 2561 – 2562 

ภพหทัย วงษพานิชย คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

13 0161 14.00-14.20 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงและคะแนนการประเมินการดูแลกิจการ 

กับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและการ

ดําเนินงานทางการตลาดของกิจการ สําหรับ

บริษัทในกลุมหุนย่ังยืน 

ชลธิชา นาคสุกปาน คณะบริหารธุรกิจ          

ม.เกษตรศาสตร 

14 0162 14.20-14.40 น.  ความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุน

โดยผูถือหุนรายยอย การกํากับดูแลกิจการ 

และตนทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผไทมาส กัณฑโย, วศินี 

ธรรมศิริ 

คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

 

 



 

XLII 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

15 0164 14.40-15.00 น.  ความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผู

ถือหุนรายยอย กับกําไรและมูลคาของกิจการ

ในทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โศจิรัตน คีรีนารถ คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

16 0167 15.00-15.20 น.  การศึกษาความสัมพันธระหวางความ

หลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผล

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

ชนิสรา ปรานตปรมัตถ คณะบัญชี ม.หอการคาไทย 

17 0171 15.20-15.40 น. การเปรียบเทียบแบบจําลองการพยากรณ 

ARIMA, GARCH, Exponential Moving 

Average และ Exponential trend สําหรับ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และดัชนีอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย 

สรวิชญ อุดมกุลวณิชย คณะบริหารธุรกิจ          

ม.เกษตรศาสตร 
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ROOM 5 สาขาเศรษฐศาสตร และโลจิสติกส 

Chairman:  ศาสตราจารย ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน และ รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร   

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0040 09.00-09.20 น. การศึกษาแนวทางพัฒนาความรวมมือนิคม

อุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย 

อัทธ พิศาลวานิช เศรษฐศาสตร ม.หอการคา

ไทย 

2 0056 09.20-09.40 น.  ผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม ดวยวิธีพาเนล 

ฐิติรัตน เตารัตน เศรษฐศาสตร               

ม.เกษตรศาสตร 

3 0079 09.40-10.00 น.  แนวทางการเดินเคร่ืองท่ีเหมาะสมสําหรับ

โรงไฟฟา Block คู 

สรญา หมองพราหมณ เศรษฐศาสตร               

ม.เกษตรศาสตร 

4 0135 10.00-10.20 น. การศึกษาพฤติกรรมและคานิยมในการเลือกซ้ือ

สินคาเก่ียวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา

ของผูบริโภค ณ ชวงป พ.ศ.2564 

ณัฐธยาน ตั้งจิตวิชานนะ คณะเศรษฐศาสตร         

ม.หอหอการคาไทย 

5 0178 10.20-10.40 น.  การศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 

พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กมลชนก ศรีลา คณะบริหารธุรกิจ           

ม.เกษตรศาสตร 

6 0121 10.40-11.00 น.  พฤติกรรมการซ้ือสินคากอนและระหวางการเกิด

สถานการณ COVID-19 ของลูกคาราน ท็อปส 

มารเก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นํ้าทิพย ยอดเสาร วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ  ม.ราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ              

7 0148 11.00-11.20 น. การออกแบบโมเดลธุรกิจสําหรับรานชากาแฟท่ีมี

แนวคิดกรีนลิฟว่ิง 

สุวิทย เอื้อศักดิ์ชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

ม.เกษตรศาสตร 

8 0074 13.00-13.20 น.  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจดานการ

ทองเท่ียวบนเสนทาง R3A ระหวางภาคเหนือ

ตอนลาง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พิมพิศา คนึงคิด โลจิสติกสและดิจิทัลซัพ

พลายเชน ม.นเรศวร 

9 0128 13.20-13.40 น. การวิเคราะหและวางแผนโครงการบานพักอาศัย 

3 ช้ันดวยเทคนิค PERT / CPM มาประยุกตใช 

ศิวดล  วรรณาเจริญสุข สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน    

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 



 

XLIV 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

10 0129 13.40-14.00 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแผนกธุรการ  

กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด 

สมาพร โกสุมภ สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน    

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

11 0137 14.00-14.20 น. การปรับปรุงกระบวนการรับเขา-เบิกจายสินคา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินคา กรณีศึกษา 

บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ธวัชชัย ออนขํา สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน    

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

12 0150 14.20-14.40 น.  การลดปญหาขอรองเรียนดานบริการขนสง 

กรณีศึกษา : บริษัท CST Transport จํากัด 

ชินวัฒน รักขลา สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน    

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

13 0153 14.40-15.00 น.  การศึกษาความแตกตางของกลุมผูบริโภค Young 

Generation  ในกระบวนการตดัสินใจเลือก

บริโภครานอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

ณัฏฐฐานิตา กาญจนฤกษ

ชัย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ม.เกษตรศาสตร 

14 0158 15.00-15.20 น.  การปรับปรุงพื้นท่ีจัดเก็บสินคาคลังสินคาอะไหล

ยนต กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

ณฤชา ศรีประยูร คณะวิทยการจัดการ       

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 

15 0177 15.20-15.40 น.  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นท่ีจัดเก็บแกน

กระดาษกรณีศึกษา: โรงงานผลิตมวนกระดาษ

คราฟท 

ณิชกานต สมบูรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ม.เกษตรศาสตร 

16 0180 15.40-16.00 น.  การพยากรณยอดขายสินคาและการวางแผนการ

จัดสงสินคา  กรณีศึกษา: บริษัทรับขนสงสินคา 

NM 

รัตนากร นิลกลาง สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน    

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 



 

XLV 

 

 

ROOM 6 สาขาสังคมศาสตร และการศึกษา 

Chairman: รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร 

ดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0007 09.00-09.20 น. ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัย

คุณภาพของงานวิจัย 

สุบิน ยุระรัช ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ม.ศรีปทุม 

2 0009 09.20-09.40 น.  เหตุใด “พวกเขา” จึงไมโอเค?: การ

วิเคราะหการแปลท่ีตางกันทางวัฒนธรรม

ในขาวบันเทิงตางชาต ิ

คุณปรีลดา คงจุย คุณ

สิรินทร สวางวรรณ 

และคุณฐิติพร สังข

รัตน 

คณะศิลปศาสตร ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ 

3 0026 09.40-10.00 น.  การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียน

การสอนออนไลนในชวงโรคระบาดโควิด-

19 รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หอง ม.5/6 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 ของโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

อรุณ ีกงลา กลุมสาระการเรียนการงาน

อาชีพ (ธุรกิจศึกษา) โรง

เรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 

นนทบุรี 

4 0028 10.00-10.20 น. ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง“ตอยอด

ใหเปนแปรรูปใหได” ผานกระบวนการ

เรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนถลางพระ

นางสราง 

 

ประภัสสร ใจดี, พรรณ

วดี ขําจริง, สุเมธ โพช

สาลี, ชฎารัตน 

ประสิทธ์ิ 

คณะครุศาสตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 

5 0029 10.20-10.40 น.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน การ

ปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19 โดย

ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน

ทุงโพธ์ิวิทยา 

ศรินยา บุญวรโชติ

,ศุภวรรณ บอหนา ,

วิทยา อินทรแกวศรี 

คณะครุศาสตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 

6 0030 10.40-11.00 น.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง 

ภูเขาไฟปะทุ โดยใชรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม 

(4MAT System) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลบาน

ทายชาง 

นราศักดิ ์ หลังเถาะ, 

อําพล เกลือนสิน, 

เนตรสกาว  เอกบัว 

คณะครุศาสตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 

 



 

XLVI 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

7 0032 11.00-11.20 น. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนโดยใชเทคนิคเกมบิงโก ในวิชา

ดนตรีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา 

สุทธิพงษ  พึ่งแกว สพฐ.พังงา 

8 0033 11.20-11.40 น.  การประยุกตใชส่ือประสมเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาดนตรี

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา 

สุทธิพงษ  พึ่งแกว สพฐ.พังงา 

9 0050 11.40-12.00 น. พฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วริญญา บุตรหลํา คณะศึกษาศาสตร                

ม.รามคําแหง 

10 0065 13.00-13.20 น.  การสํารวจความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

ดวงดาว บุตรแวว คณะศึกษาศาสตร               

ม.รามคําแหง 

11 0066 13.20-13.40 น. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาความ

สะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคา

ในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว ภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid 19) 

นูรีซัน ปาเต็ม คณะศึกษาศาสตร               

ม.รามคําแหง 

12 0067 13.40-14.00 น. ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของ

นักศึกษาครู เร่ือง ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของ

แผนเปลือกโลก 

นัทธพงศ  สงอําไพ คณะครุศาสตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 

13 0078 14.00-14.20 น. ส่ือสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรม

และภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม  สําหรับผูท่ี

มีความบกพรองทางการไดยิน 

วัฒนากรณ กันทะแกว

, ฐิติยา เนตรวงษ, 

บรรพต พิจิตรกําเนิด, 

ฉลองรัตน  บุญวงศ, 

ชนินันท แยมขวัญยืน 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.ราชภัชสวนดุสิต 

14 0099 14.20-14.40 น.  ผลการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคาของ

เงิน 

 

 

วรัญญา นิลรัตน คณะวิทยาศาสตร ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 



 

XLVII 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

15 0102 14.40-15.00 น.  ผลการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรู

คิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง เร่ือง

หลักการนับเบ้ืองตน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 

ผกาทิพย เสา

ทองหลาง 

คณะวิทยาศาสตร ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

16 0111 15.00-15.20 น.  การจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน

ออนไลนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแรงจูงใจในการเรียน เร่ือง เลขยก

กําลัง 

ปยวรรณ กมลฉํ่า คณะวิทยาศาสตร ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

17 0138 15.20-15.40 น. การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

รวมกับการคิดเชิงบริหาร 

ธิติพร สมศักดิ ์ วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา 

18 0168 15.40-16.00 น.  การศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทียบ

ความสุขและความโสดของครูในประเทศ

ไทย 

ฮาฟษ  กาเส็มสะ คณะศึกษาศาสตร ม.สงขลา

นครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XLVIII 

 

ROOM 7 สาขานิเทศศาสตรและการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ  

Chairman: อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท   

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0027 09.00-09.20 น. การปรับตัวการทํางานดานโฆษณาในสถานการณ

โรคระบาดไวรัสโควิด-19 

กาลัญ วรพิทยุต คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

2 0058 09.20-09.40 น.  รูปแบบการนําเสนอและมาตรวัดประสิทธิภาพการ

เขาถึงผูชมรายการขาวโทรทัศนบนเว็บไซตและส่ือ

สังคมออนไลน 

นภารัตน พฤกษสุราลัย คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

3 0060 09.40-10.00 น.  การประกอบสรางความหมายนางเอกโสเภณีผาน

ละครโทรทัศนในประเทศไทย 

ปยกาญจน กาญจนบุรางกูร คณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน             

ม.ธรรมศาสตร 

4 0061 10.00-10.20 น. การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะหแนวทางการ

ปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนส่ือ

สังคมออนไลน 

ปาจารีย ปุรินทวรกุล ภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ม.บูรพา 

5 0085 10.20-10.40 น.  พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจและการใช

ประโยชนของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

วิโรตม เอี๊ยะตะกูล คณะมนุษยศาสตร      

ม.เกษตรศาสตร 

6 0092 10.40-11.00 น.  การประเมินผลของการรําอาเศียรวาทเทิดพระ

เกียรติ ์ร.๒ ท่ีมีผลตอการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน

บนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

ฌาณ เจนสมบูรณ คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร       

ม.มหิดล 

7 0094 11.00-11.20 น. การกําเนิดของเรดไฟว: ตํานานและศาสนาในสตาร

วอส จักรวาลภาพยนตรมารเวล และ “ศิลปะ

รูปแบบใหม” 

Thomas Edward Smith คณะมนุษยศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

8 0095 11.20-11.40 น.  การคุกคามทางเพศบนส่ือสังคมออนไลน  และ

พฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทย 

วีระศักดิ์ ประดิษฐรอด คณะมนุษยศาสตร      

ม.เกษตรศาสตร 

9 0106 11.40-12.00 น. พุทธวิธีการส่ือสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ สมเกียรต ิเหลืองศักดิ์ชัย คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

10 0112 13.00-13.20 น.  การเลาเร่ืองในภาพยนตร ประภาส  นวลเนตร คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

11 0181 13.20-13.40 น. ผูชมภาพยนตรวัยหนุมสาว กับการชมภาพยนตร

ไทยในยุคดิจิทัล 

อรดล  แกวประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

 



 

XLIX 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

12 0031 13.40-14.00 น. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

เรือสําราญตอการจัดการแหลงทองเท่ียวและ

กิจกรรมการทองเท่ียวบนฝง: กรณีศึกษาทาเรือ

แหลมฉบัง ประเทศไทย 

สุรพร มุลกุณี คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 

13 0091 14.00-14.20 น. ปญหาของผูใหบริการขนสงอาหาร ในยุค New 

Normal 

ติลา เลาหวิรภาพ คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมการบริการ 

ม.หอการคาไทย 

14 0100 14.20-14.40 น.  การศึกษา ผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขา

วิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสาร

ภาคพื้น ระดับ 3  กรณีศึกษา: นักศึกษาสถาบัน

พัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

สุภัชฎา  ตุลวรรธนะ สถาบันพัฒนาบุคลากร

การบิน ม.เกษมบัณฑิต 

วิทยาเขตรมเกลา 

15 0120 14.40-15.00 น.  แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรดวย

การออกแบบประสบการณท่ีนาจดจํา ใหแก

นักทองเท่ียว ไรกาแฟหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ธนวัฒน เพชรพันธ คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 

16 0173 15.00-15.20 น.  ปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับ

การจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก 

สุวด ีบุญมาจรินนท คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 

17 0175 15.20-15.40 น. การรับรูความเส่ียงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจ

ไมเดินทางทองเท่ียวในประเทศของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 

ธนธร วชิรขจร คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 
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ROOM 8 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

Chairman: รศ.ดร.นํ้าฝน อัศวเมฆิน และ รศ. ดร.นิตยา ปภาพจน 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0043 09.00-09.20 น. การดูแลผูสูงอายุ - ความสําคัญ เทคโนโลยี และ

โอกาส 

อิทธิพงษ เขมะเพชร  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย 

2 0046 09.20-09.40 น.  การตรวจจับตําแหนงและเฝาระวังการหกลมของ

ผูสูงอายุภายในอาคาร 

วัศวี แสนศรีมหาชัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย 

3 0077 09.40-10.00 น.  โมเดล Seq2Seq สําหรับการเขียนคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบอัตโนมัต ิ

ฐิติภัทร สกุลจิตรานนท คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย 

4 0113 10.00-10.20 น. การพยากรณปริมาณยอดขายของเคร่ืองดื่มรส

มะนาว 

ณัฐกานต อุนอรุณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ม.เกษตรศาสตร 

5 0124 10.20-10.40 น.  ระบบลงทะเบียนตนไมดวยอินเทอรเน็ตสําหรับทุก

สรรพส่ิง 

เสริมศักดิ์ วรรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

6 0151 10.40-11.00 น.  การพัฒนาแชทบอทสําหรับบริการบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ชุติพนธ ศรีสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูล

สงคราม 

7 0152 11.00-11.20 น. การปรับเปล่ียนงานการจัดการสาธารณภัยสูดิจิตัล สังคม เปยมวิริยวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

8 0165 11.20-11.40 น.  การประยุกตการเรียนรูแบบรวมศูนย: กรณีศึกษา

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ศุภฤกษ มานิตพรสุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

9 0125 11.40-12.00 น. การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาจาก E-

Marketplace  ดวย Apriori Algorithm 

วีรพงษ แสงลูทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

10 0166 13.00-13.20 น.  การประยุกตการเรียนรูของเคร่ืองเพื่อประเมินคน

ไขากเคร่ืองวัดความแข็งแรงของล้ิน 

วุฒิพงศ ตั้งดํารงวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

11 0045 13.20-13.40 น. การศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สุจิตรา  สุคนธมัต สาขาสถิติประยุกต คณะ

วิทยาศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

12 0049 13.40-14.00 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบความ

แปรปรวนของประชากรหลายกลุม 

ณัฐสุดา เวชสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร           

ม.เกษตรศาสตร 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

13 0070 14.00-14.20 น. วิธีการสําหรับการแกปญหาการขนสงฟซซ่ีท่ัวไป

แบบสมดุลและไมสมดุล 

ดรุณี หันวิสัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   ม.ราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

14 0118 14.20-14.40 น.  การศึกษาคาดัชนีไกลซีมิกของผงขาวฮาง ขาวน่ึง 

และขาวกลองหุงสุก และการใชในเคร่ืองดื่มเพื่อ

สุขภาพผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง 

อโนชา สุขสมบูรณ คณะวิทยาศาสตร  ม.บูรพา 

15 0154 14.40-15.00 น.  บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัว

และพฤติกรรมของประชากรไทยท่ีบริโภคอาหาร

อนาคต 

พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย 

16 0172 15.00-15.20 น.  การปรับปรุงกลยุทธการซ้ือขายเชิงเทคนิคดวยคา

ผลตอบแทนเฉล่ียเคล่ือนท่ีและคาความเส่ียง

เคล่ือนท่ี 

เอกรินทร วรุตบางกูร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย 

17 0182 15.20-15.40 น. ตัวแบบจําลองกลศาสตรคลาสสิกดวยการจําลอง

แบบทันกาล 

ยอดธง รอดแกว คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.หอการคาไทย 
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ROOM 9 สาขาวิศวกรรมศาสตร 

Chairman: ผศ.ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0062 09.00-09.20 น. สถานะแยกและการศึกษาการกอสภาพ

ของไหลของอนุภาคโพลีโพรพิลีน 

ปรัชญา อินทรรอด คณะวิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล 

2 0071 09.20-09.40 น.  แบบจําลองสถานการณ สําหรับการ

ประเมินจํานวนผูโดยสารรถไฟฟามหา

นคร กรณีศึกษา : โครงการรถไฟฟามหา

นคร สายฉลองรัชธรรม ณ สถานีเตาปูน 

วัฒนชัย พฤกษกานนท คณะวิศวกรรมศาสตร             

ม.หอการคาไทย 

3 0088 09.40-10.00 น.  การจําลองและวิเคราะหการไหลของ

อากาศในอาคารสํานักงานโดยใช

แบบจําลองการไหลของอากาศแบบหลาย

โซน 

นลิน  ไทยกลาง การจัดการทางวิศวกรรม 

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

และวิศวกรรมศาสตร ม.ธุรกิจ

บัณฑิต 

4 0093 10.00-10.20 น. การวางแผนผลิตและการจัดการสินคาคง

คลัง: กรณีศึกษาผลิตภัณฑอาหารเสริม

สัตวนํ้า 

มิ่งบุญ จิตไพศาลวัฒนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร         

ม.เกษครศาสตร 

5 0101 10.20-10.40 น.  ตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตย สุชาดา จันทรเสนา คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร ม.มหิดล 

6 0108 10.40-11.00 น.  การเพิ่มประสิทธิภาพของชุดลูกหีบสกัด

นํ้าออย กรณีโรงงานผลิตนํ้าตาลแหงหน่ึง 

จุฑาทิพย ชาติชูศักดิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม           

ม.ศิลปากร 

7 0127 11.00-11.20 น. การออกแบบกระบวนการผลิตแบบโมดูล

โดยควบคุมดวยระบบ PLC 

ณัฏฐปภัสร วิมลเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล 

8 0132 11.20-11.40 น.  การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณเพื่อ

ทํานายการใชพลังงานข้ันสุดทายสําหรับ

ภาคการขนสงของประเทศไทย 

เฉลิมชนม ไวศยดํารง คณะวิศวกรรมศาสตร             

ม.หอการคาไทย 

9 0134 11.40-12.00 น. การศึกษาผลกระทบของปริมาณเม็ด

พลาสติกรีไซเคิลในอัตราสวนท่ีแตกตาง

กัน  ท่ีมีผลตอสมบัติเชิงกลและทัศน

ศาสตรในพลาสติกลูกฟูก 

นองเนย สินมา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอม

เกลา ธนบุรี 

10 0136 13.00-13.20 น.  การเคล่ือนของไมโครพลาสติกในทรายท่ี

อิ่มตัวดวยนํ้า 

ศิรวิทย จันทรประสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 



 

LIII 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

11 0144 13.20-13.40 น. การสรางแบบจําลองเพื่อประเมินขีด

ความสามารถสําหรับการใหบริการ

รถไฟฟาขนสงมวลชนในช่ัวโมงเรงดวน : 

กรณีศึกษา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทย (รถไฟฟามหานคร) 

สันตชัย รัตนนนท คณะวิศวกรรมศาสตร              

ม.หอการคาไทย 

12 0174 13.40-14.00 น. การปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร

ไมเพื่อการสงออก 

พีร เรียนทัพ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

13 0176 14.00-14.20 น. การพัฒนาระบบควบคุมหุนยนตเคล่ือนท่ี

หลบหลีกส่ิงกีดขวางอัตโนมัติโดยใชการ

เรียนรูแบบเสริมกําลังเชิงลึก (DQN) บน

ระบบปฏิบัติการ ROS 

สิรินาถ หาญสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล 
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ROOM 10 สาขานิติศาสตรและมนุษยศาสตร 

Chairman: ผศ.ดร.ประพันธพงษ ขําออน และ อาจารย ดร.ภาสกร เชื้อสวย 

 

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0008 09.00-09.20 น. การพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาใน

บทบาทพนักงานสอบสวน 

สันติ ผิวทองคํา ศาลแขวงระยอง สํานักงานศาล

ยุติธรรม 

2 0021 09.20-09.40 น.  หลักการและแนวทางการดําเนินงานของ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ภายใต

องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา 

อรอมล อาระพล คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

3 0044 09.40-10.00 น.  กฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีของผู

ประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ 

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

4 0130 10.00-10.20 น. ปญหาการทําแทงตามประมวลกฎหมาย

อาญา(แกไขเพิ่มเติม)กับจริยธรรมของผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

5 0140 10.20-10.40 น.  การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเพื่อปองกันการครอบงํากิจการ

แบบไมเปนมิตร 

ปกรณ วิญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

6 0081 10.40-11.00 น.  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค 

ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทย

ภายใตการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

อาภัสรา เทพจํานงค คณะนิติศาสตร ม.หอการคาไทย 

7 0080 13.00-13.20 น.  การสรางหองเรียนภาษาอังกฤษออนไลนท่ี

สนุกและนาสนใจตองอาศัยสองฝายรวมมือ

กัน 

ปรียานุช จันทรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร ม.หอการคาไทย 
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แนวทางการรักษาประสิทธิภาพการผลติของโรงไฟฟาพลังความรอนใน สปป.ลาว 

Guidelines for maintaining production efficiency of the  

Thermal Power Plant in the Lao PDR 

 

กมลชนก ศรสีําราญ0

1 , ผสุดี พลสารัมย12 

Kamonchanok Srisumran1, Pussadee Polsarum2 

 

บทคัดยอ 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ และการใช

พลังงานไฟฟามีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกปตามอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร และความเจริญเติบโต

ทางดานเศรษฐกิจ ปจจุบันประเทศไทยไดเผชิญกบัวิกฤตพลงังานไฟฟาทีผ่ลติไดในประเทศไมเพียงพอตอ

ความตองการจึงตองรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานมาใชในประเทศ บทความน้ีจะนําเสนอการ

วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโรงไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพลดลง และการศึกษาหาแนวทางในการรักษา

ประสิทธิภาพการผลติไฟฟาของโรงไฟฟาพลงัความรอน ใน สปป.ลาว โดยใชการสัมภาษณกลุมประชากร

ศึกษาแบงเปน 3 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง หัวหนางานปฏิบัติการระดับกลางดานเทคนิค และ

พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยใชแผนผังสาเหตุและผล และ 5W1H เปนเครื่องมือในการวิจัย ผล

การศึกษาพบวาแนวทางในการดําเนินงาน ไดแก การฝกอบรมผูปฏิบัติงาน การติดต้ังโปรแกรม Power 

Plant Performance Monitoring การสรางระบบการถายทอดและการบริหารองคความรู การเก็บ

รวบรวมขอมูลประวัติซอมบํารุง และประวัติการเกิดเหตุการณตางๆ การตรวจรับงานใหม และ การ

วิเคราะหตัวอยางถานหินกอนนํามาใชงาน มีสวนชวยในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของ

โรงไฟฟาฯ และสามารถรักษากําลังการผลิตไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

คําสําคัญ: โรงไฟฟาพลังความรอน ประสิทธิภาพการผลิต และการรักษากําลังการผลิต 
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Abstract 

Electrical Power is very important factor for country development. At present, 

Thailand has encountered a power crisis that the electricity produced in the country is 

not enough to suffice the demand. Therefore must purchase energy from the 

neighboring countries to use in the country. This article offers an analysis of the root 

cause and present practical guidelines to maintain performance and production 

efficiency of Thermal Power Plant in the Lao PDR. That used information from 

interviews of people with experience in thermal power plants, used cause and effect 

diagram and 5W1H were research tools. The results of the study found that the 

guidelines including Training, Create knowledge transfer system, Helping tools, Data 

collection, Re-Commissioning, and Coal Analysis are solutions to maintain production 

efficiency and plant availability. 

Keywords: Thermal Power Plant, Production Efficiency and Plant Availability  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ไดแก ดานคมนา

คมขนสง ดานเศรษฐกิจคาขาย ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม และดานที่อยูอาศัย การใชพลังงาน

ไฟฟามีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกปตามอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร และความเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบันกําลงัการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีกําลังการผลิต 

16,037.33 MW คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.27 เมื่อเทียบกับกําลังการผลิตรวมทั้งหมดในระบบที่มาจาก

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญและรายเลก็ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีกําลังผลิตรวมในระบบทั้งหมด 

45,466.87 MW โดยกําลังการผลิตของโรงไฟฟาเอกชนใน สปป.ลาว มีทั้งสิ้น 5,716.60 MW คิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.57 ของกําลังผลิตรวมทั้งระบบ แตเมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตของ กฟผ. น้ัน 

กําลังการผลิตของโรงไฟฟาใน สปป.ลาว คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 35.65 และประเภทโรงไฟฟาฯ ที่มี

สัดสวนมากที่สุดใน สปป.ลาว เปนโรงไฟฟาฯ ประเภทพลังความรอน (Thermal Power Plant) คิดเปน

สัดสวนรอยละ 25.77 ของกําลังการผลิตใน สปป.ลาวที่จายไฟใหกับประเทศไทย 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาโรงไฟฟาพลังความรอนใน สปป.ลาว มีความสําคัญตอ

เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟาในประเทศไทยเปนอยางมาก จึงเปนที่มาที่ผูศึกษาเห็น
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ความสําคัญของโรงไฟฟาใน สปป.ลาว ซึ่งหากโรงไฟฟาฯ มีปญหา การผลิตไฟฟาไมมีประสิทธิภาพ 

หรือไมสามารถผลิตไฟฟาไดตามความตองการของระบบ จะสงผลกระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคง

ของระบบไฟฟาในประเทศไทย จึงไดทําการศึกษาหาแนวทางในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา

ของโรงไฟฟาพลังความรอน ใน สปป.ลาว เพื่อใหโรงไฟฟาฯ สามารถเดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และรักษากําลังการผลิตไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการรักษาประสทิธิภาพการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอน 

ใน สปป.ลาว เพื่อใหโรงไฟฟาฯ สามารถเดินเครือ่งไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการรักษากําลงัการผลิตไดตามสญัญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

  ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

  แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ัน (Possible Cause) 

อาจใชช่ือวา "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่มีแต

กาง หรืออาจจะใชช่ือแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1943 

โดยศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยแผนผังกางปลาน้ี เปนแผนผังที่ใชแสดง

ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุตางๆ ที่เปนไปไดที่สงผลกระทบใหเกิดปญหา ซึ่งจะนํามาใช

เมื่อตองการคนหาสาเหตุของปญหา ตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับ

กระบวนการอื่นๆ โดยวิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลา ตองทําเปนกลุมโดยมี 6 ข้ันตอน 

ไดแก 1. กําหนดประโยคปญหาที่หัวปลา 2. กําหนดกลุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหาน้ันๆ 3. ระดมสมอง

เพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย 4. หาสาเหตุหลักของปญหา 5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 6. ใช

แนวทางการปรับปรุงที่จําเปน โดยผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี ไดแก สวนปญหาหรือ

ผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออก

ไดอีกเปน ปจจัย (Factors) ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก และสาเหตุยอย ซึ่งสาเหตุ

ของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของ

กางหลัก เปนตน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

  การกําหนดปจจัยบนกางปลา เราสามารถที่จะกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แตตองมั่นใจวากลุม

ที่เรากําหนดไวเปนปจจัยน้ันสามารถที่จะชวยใหเราแยกแยะและกําหนดสาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ 

และเปนเหตุเปนผล โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพื่อจะนําไปสูการ

แยกแยะสาเหตุตางๆ ซึ่ง 4M 1E น้ีมาจาก M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากรM Machine 

เครื่องจักรหรืออุปกรณอํานวยความสะดวก M Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอื่นๆ ที่ใชใน

กระบวนการ M Method กระบวนการทํางาน E Environment อากาศ สถานที่ ความสวาง และ

บรรยากาศการทํางาน แตไมไดหมายความวา การกําหนดกางปลาจะตองใช 4M 1E เสมอไป เพราะหาก

ไมไดอยูในกระบวนการผลิตแลว ปจจัยนําเขา (input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เชน ปจจัยการ

นําเขาเปน 4P ไดแก Place Procedure People และ Policy หรือเปน 4S Surrounding, Supplier, 

System แ ล ะ  Skill ห รื อ อ า จ จ ะ เป น  MILK Management, Information Leadership แ ล ะ 

Knowledge ก็ได นอกจากน้ันหากกลุมที่ใชกางปลามีประสบการณในปญหาที่เกิดข้ึนอยูแลว ก็สามารถ

ที่จะกําหนดกลุม ปจจัยใหมใหเหมาะสมกับปญหาต้ังแตแรกไดเลยเชนกัน 

ทฤษฎีการวิเคราะหขอมูลดวย 5W1H 

การวิเคราะหขอมูลดวย 5W1H เปนทักษะการหาคําตอบที่หลากหลาย แปลกใหม ในการแกไข

ปญหาในสถานการณที่จํากัด สามารถเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม มีเหตุมีผลสามารถอธิบาย

กระบวนการแกปญหาในแตละข้ันตอนได และสามารถอธิบายถึงผลกระทบจากการเลือกวิธีการแกไข

ปญหาน้ันๆ ได ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนทักษะที่สามารถฝกฝน และพัฒนาให
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เกิดข้ึนได โดยแบงทักษะกระบวนการแกไขปญหาอยางสรางสรรคใหมเปน 4 ข้ันตอนใหญ คือ Clarify 

คือ การวิเคราะหขอมูลและสาเหตุของปญหา Ideate คือ การหาไอเดียใหมๆในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค Develop เปนการนําไอเดียตางมาประเมินและเลือกไอเดียที่แกไขปญหาไดดีที่สุดมาพัฒนา

แกไขปญหา และ Implement เปนการกําหนดแผนงาน และแนวทางในการแกไขปญหาใหปฏิบัติไดจริง  

ในการวิเคราะหปญหาหรือขอมูลน้ีมีข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ  

- ข้ันตอนที่  1 คือ การเขาใจปญหาและต้ังเปาหมาย เปนข้ันตอนการระบุและอธิบาย

ความสําคัญของสถานการณที่เปนปญหาในมุมมองของตนเองและผูอื่น การสรางความคิดที่เหมาะสมตอ

ปญหา 

- ข้ันตอนที่ 2 คือ การรวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของกบัปญหา ศึกษารายละเอียดของสถานการณ 

หรือ สาเหตุของปญหาที่ตองการวิเคราะหใหเขาใจอยางชัดเจน 

- ข้ันตอนที่ 3 คือ การระบุปญหา เปนการพิจารณาเปรียบเทียบเหตุทั้งหลาย ของปญหาแลว

จัดลําดับความสําคัญเพื่อเลอืกสาเหตุที่สาํคัญที่สดุเปนประเด็นสาํหรบัคนหาวิธีแกไขตอไป เปนการตัดสิน

วาสถานการณที่ตองแกไขน้ันปญหาใดเปน “ปญหาที่แทจริง” ที่มีผลกระทบสูงหากไมรีบแกไข พรอมกับ

วางเปาหมายในการแกปญหา 

เทคนิคการต้ังคําถามเพื่อเขาใจปญหาที่ข้ึนตนหรือลงทายดวย 5W1H ประกอบดวย 
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- Who ใคร หมายถึง ใครคือตนเหตุของปญหา ใครเปนคนพูดหรือระบุปญหาน้ี ใครไดรับ

ผลกระทบจากปญหาน้ี 

- What อะไร หมายถึง อะไรจะเกิดข้ึนถาปญหาน้ี

ไมไดรับการแกไข มีอะไรเกิดข้ึนบาง ผลทีก่ระทบ

คืออะไร 

- Where ที่ไหน หมายถึง ปญหาน้ีเกิดผลกระทบที่

ไหน 

- When เมื่อไร หมายถึง ปญหาน้ีเกิดข้ึนเมื่อไร  

- Why ทําไม หมายถึง ทําไมปญหาน้ีจึงเกิดข้ึน 

- How อยางไร หมายถึง ปญหาน้ีมีกระบวนการ

หรือวิธีการแกไขอยางไร 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหขอมลูดวย 5W1H 
 

 

  ระบบการทํางานของโรงไฟฟาพลังความรอน 

โรงไฟฟาพลังความรอนจะมีระบบการทํางานตามวัฏจักร Rankine cycle ซึ่งมีหลักการทํางาน

ดังน้ี 

 
ภาพที่ 3 วัฏจักร Rankine cycle 
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1-2 นํ้าถูกปอนเขา Boiler โดย Pump นํ้าแรงดันสูง ซึ่งเปนการเพิ่ม Pressure และ Temperature  

2-3 นํ้าจะถูกใหความรอนโดยเช้ือเพลิงที่ เผาไหมใน Boiler อุณหภูมินํ้าก็จะสูงข้ึนจนกลายเปน 

Saturated Steam และเมื่อ Saturated Steam ไดรับความรอนซ้ําอีก อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนอีกจนเปน 

Superheat Steam 

3-4 Steam ขยายตัวผาน Steam Turbine ทําให Pressure และ Temperature ลดลง 

4-1 Steam ที่ผาน Steam Turbine มาแลวจะถูกระบายความรอนที่ Condenser เพื่อใหกลายเปนนํ้า

อีกครั้ง เพื่อปอนเขาสู Boiler ตอไป 

  การเพ่ิมสมรรถนะโรงไฟฟา (Thermal Power Plant Performance) 

สุเทพ จาวทวิภาส (2560) ไดจัดทําเอกสาร เรื่อง สมรรถนะโรงไฟฟา ที่ใชจัดอบรมภายใน

องคกรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยไดกลาววา แนวทางการเดินเครื่องโรงไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน จะตองมีการควบคุมการเดินเครื่องใหถูกตอง โดยมีหลักการงายๆ ที่จะชวยควบคุม

ความสูญเสียใหไดมากที่สุด สําหรับกรณีโรงไฟฟาพลังความรอน ความสูญเสียสวนใหญจะเกิดข้ึนจาก  

- Flue gas temperature ที่สูงเกินไป จะเปนการนําความรอนออกไปทิ้งที่ Stack มากข้ึน

ตามความรอนที่เพิ่มข้ึนของ Flue gas ดังน้ันการเดินเครื่องที่เหมาะสมจึงตองควบคุมไมใหมีอากาศ

สวนเกิน และ Flue gas temperature ที่สูงเกินไป  

- Excess air ซึ่งเปนอากาศสวนเกิน ซึ่งหากอากาศเขา Boiler มาก ก็จะทําใหอากาศสวนเกิน

น้ี นําความรอนไปทิ้งที่  Stack มากข้ึน และยังทําให  Forced draft fan และ Induced draft fan 

ทาํงานมากข้ึน สงผลใหเกิดการใช Station service มากข้ึนดวย แตหาก Excess air นอยเกินไป ก็จะ

ทําใหการเผาไหมไมสมบูรณ 

- Unburned Carbon หากเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมได ไมหมด ไมวาจะอยูในรูปแบบ 

Unburned Carbon ที่ตกคางอยูในข้ีเถาอยูที่กนเตา หรือลอยไปกับ Flue gas และอาจจะอยูในรูปแบบ 

CO ก็ได ซึ่งจะเปนการใชเช้ือเพลิงที่ไมคุมคา 

- การใช Auxiliary steam ในอุปกรณตางๆ ไดแก Soot blower หรือ Atomizing หากมีการ

ใชงานมากเกินไป จะทําใหเกิดความรอนสูญเสียไปกับ Steam ดังน้ันจึงควรใชเทาที่จําเปน  

- Boiler blow down หากเปดให Blow down มาก ก็จะทําใหเสียนํ้าที่มีคุณภาพสูง ราคา

แพงทิ้งไป และยังทําใหสูญเสียความรอนออกไปกับนํ้าที่ Blow down มากข้ึนไปดวย ดังน้ันการเปด 
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Valve blow down ตองเปดใหนอยที่สุด โดยที่สามารถควบคุมปริมาณ SiO2 ในนํ้าที่ใชในระบบ Boiler 

ได 

- Steam Temperature และ Steam Pressure ตองควบคุมใหเปนไปตามที่ออกแบบมา 

หากตํ่ากวาคาที่กําหนด จะทําใหประสิทธิภาพของ Steam Turbine ลดลง แตถาคาสูงเกิน ก็จะทําให 

Boiler ชํารุดเสียหายได 

- Steam Leakage น้ันตองมีการตรวจอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากมีผลกระทบตอความรอน

สูญเสียไดมาก  

- Condenser Pressure โดยทั่วไปแลว พบวาความรอนสูญเสียไปกับการที่ Condenser 

Pressure สูงมากไปน้ัน มีโอกาสเกิดข้ึนไดมากที่สุด ซึ่งคา Condenser Pressure จะมีคาสัมพันธกับ 

Load และ Cooling water inlet temperature ซึ่ งห าก  Load มาก หรือ  Cooling water inlet 

temperature มีคามาก คา Condenser Pressure ก็จะมีคามากตามไปดวย 

- Cooling water temperature โดยเฉพาะ Cooling water ที่มาจาก Cooling tower ซึ่ง

หากสมรรถนะของ Cooling tower ลดลง จะทําให Cooling water outlet temperature มีคาสูงข้ึน 

และจะสงผลให Condenser Pressure มีคาสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหประสิทธิภาพของ Steam turbine 

ลดตํ่าลง 

วิธีการศึกษา 

วิธีการเก็บขอมูล 

การศึกษาน้ีใชขอมูล 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการสัมภาษณแบบ

เฉพาะเจาะจงกับกลุมประชากรศึกษา ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งเปน

ทางการ (Semi-formal Interview) เปนการสัมภาษณที่เตรียมคําถามไวลวงหนา เพื่อใหไดผลลัพธตรง

กับวัตถุประสงคในการศึกษา และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากหนังสือและขอมูลจาก

อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมรรถนะโรงไฟฟามาวิเคราะหการทํางานของเครื่องจักร โดยใช

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลทั้ง 2 สวน ระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 จํานวน 30 วัน 
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ประชากร 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการสํารวจความคิดเหน็ และการเก็บขอมูล โดยมุงเนนจากบุคลากรที่มี

ประสบการณ ความเช่ียวชาญสูงในการปฏิบัติหนาที่ในโรงไฟฟาพลังงานความรอน มาใหขอมูลใน

การศึกษาครั้งน้ี ซึ่งประชากรและกลุมผูใหขอมลูหลักที่ผูศึกษาใชในการศึกษาครั้งน้ี แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 

- กลุมที่ 1 ผูบริหารระดับสูง (High Level Executive) ผูบริหารระดับสูงเปนผูที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจเรื่องการดําเนินการขององคกรและกําหนดนโยบายในดานตางๆ ของบริษัท จึงมี

ประสบการณความรูเชิงลึกในการบริหารและเขาใจนโยบายและขอมูลเชิงลึกของการดําเนินงาน 

- กลุมที่ 2 หัวหนางานปฏิบัติการระดับกลางดานเทคนิค (Operational Technical Level) เปนผูที่

จัดการปฏิบัติการโดยเกี่ยวของกับการนําความรูการจัดการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเดินเครื่อง

และบํารุงรักษาระบบการผลิตไฟฟามาใชในองคกร  

- กลุมที่ 3 พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operation Staffs) มีหนาที่ดูแลการทํางานของระบบการ

เดินเครื่องผลิตไฟฟา ดังน้ันจะทราบในรายละเอียดของปญหาที่ศึกษา วิธีการแกไขปญหา และ

แนวทางในการปฎิบัติเพื่อรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟาฯ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษามี 2 สวน คือ 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังความรอน จาก

หนังสือและขอมูลจากอินเตอรเน็ต  

2. แบบสัมภาษณประชากรและกลุมผูใหขอมูลหลัก เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ไดจาก

การประมวลผลการวิเคราะหขอมูลจากหนังสือและอินเตอรเน็ต มีขอคําถามทั้งหมด 4 ขอ ดังน้ี  

2.1. ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังความรอน โดยเฉพาะสาเหตุที่ทําให

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาฯ ตํ่าลง 

2.2. แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

2.3. แนวทางในการรักษาประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังความรอน 

วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาจะใชขอมูลจากการสัมภาษณมาถอดคําพูดและประเด็นที่

สําคัญ และขอมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังความรอน จากในหนังสือและ
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อินเตอรเน็ต มาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหผานแนวคิดและทฤษฎีของแผนผังสาเหตุและผล และ

การวิเคราะหขอมูลดวย W5H1 เพื่อศึกษาประเด็นตางๆ และตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงค คือ 

การศึกษาหาแนวทางในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอน ใน สปป.ลาว 

เพื่อใหโรงไฟฟาฯ สามารถเดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษากําลังการผลิตไดตามสัญญาซื้อ

ขายไฟฟากบั กฟผ. 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม และขอมูลจากหนังสือที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะนํา

ขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโรงไฟฟาพลังความรอนมีประสิทธิภาพลดลง จากประสบการณของ

ผูปฏิบัติงาน หัวหนางาน และผูบริหารระดับสูงที่มีความเช่ียวชาญน้ัน ผูศึกษาขอสรุปประเด็นปญหาที่

สงผลตอประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ดังตอไปน้ี 

1. ปญหาจากการกอสรางและการตรวจรับโรงไฟฟาฯ ในชวงของการกอสราง ผูรับเหมาที่มา

ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาฯ อาจจะติดต้ังระบบไมไดตามมาตรฐาน และเน่ืองจากงานกอสราง

ในโรงไฟฟาฯ มีปริมาณจํานวนงานที่มาก อาจทําใหการตรวจรับงานทําไดไมทั่วถึง ดังน้ันการ

ตรวจรับอาจจะทําไดเฉพาะสวนงานที่สําคัญ ที่สงผลกระทบตอกําลังการผลิต 

2. ปญหาจากการเดินเครื่อง พนักงานเดินเครื่องทุกคนมีความรูความสามารถในการเดินเครื่อง

โรงไฟฟาฯ ไดเปนอยางดี แตอาจจะยังขาดความรูในการเดินเครื่องใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ

ที่ไดเมื่อมีการเดินเครื่อง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพน้ัน จะทําใหการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา

ลดลง เปนการลดตนทุนในการผลิต ซึ่งเปนตนทุนหลักของโรงไฟฟาฯ 

3. ปญหาจากอุปกรณเครื่องจักร และอุปกรณเครื่องมือวัดที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง 

อาจเกิดจากอุปกรณเครื่องจักรที่ใชงานอยูปจจุบันไมไดมาตรฐาน หรือจุดติดต้ังไมเหมาะสม ทํา

ใหเมื่อใชงานแลวอุปกรณชํารุดเสียหายไดงาย สงผลตอการควบคุมการเดินเครื่องที่ควรจะเปน

ระบบอัตโนมัติ แตเมื่ออุปกรณบางอยางชํารุดเสียหายแลว อาจทําใหตองพนักงานเดินเครื่อง

ตอง Operate แบบ Manual แทน ทําใหมีผลตอการควบคุมdkiเดินเครื่องโดยตรง 

4. ปญหาจากการซอมบํารุง การซอมบํารุงไมดี ไมเปนไปตามแผน Preventive Maintenance 

(PM) ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินเครื่องโรงไฟฟาฯ ใหมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแผน
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ในการจัดเตรียม Spare part ที่อาจจะยังไมครบถวน เมื่ออุปกรณเกิดความเสียหาย ไมสามารถ

แกไขได ตองเสียเวลาในการรอ Spare part ทําใหมีผลตอการเดินเครื่องเชนกัน 

5. ปญหาจากคุณภาพของถานหินซึ่งเปนเช้ือเพลิงในการผลิต หากคุณภาพถานหินมีคาความรอน

ตํ่ากวามาตรฐาน จะทําใหโรงไฟฟาฯ มีความตองการใชถานในปริมาณที่เพิ่มข้ึน รวมไปถึงความ

ตองการ Air flow (อากาศในการเผาไหมเช้ือเพลิง) ที่เพิ่มข้ึนดวย สงผลตอการใชไฟในการโมบด

ถานหิน เพื่อเปนเช้ือเพลิงใหกับ Boiler อีกทั้ง Station service ที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากตองไฟจาย

ใหกับ Forced draft fan และ Induced draft fan เพื่อเพิ่ม Air flow นอกจากน้ีหากคุณภาพ

ของถานหินมีปริมาณซัลเฟอรสูง จะสงผลตอระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดทีจ่ะตองผลิต

นํ้าหินปูนที่ใชในการดักจับกาซซัลเฟอรมากข้ึน เพื่อควบคุมไมใหคาซัลเฟอรเกินคาควบคุม รวม

ไปถึงระบบจัดการยิปซั่มที่ตองทํางานหนักข้ึนอีกดวย 

6. ปญหาการสงถายขอมูลในชวงระหวางการกอสรางกับชวงการเดินเครื่อง ทําใหเกิดความไม

ตอเน่ืองของขอมูลในการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาฯ 

7. ปญหาเรื่องการจัดอบรมใหความรูกับพนักงานเดินเครื่องในดานประสิทธิภาพของโรงไฟฟาฯ 

และพนักงานบํารุงรักษา เกี่ยวกับงานบํารุงรักษา การใชเครื่องมืออุปกรณที่ถูกตอง การจัดการ

และการวางแผนบํารุงรักษา ยังไมเพียงพอ 

8. ปญหาขอจํากัดทางดานงบประมาณโครงการของโรงไฟฟาฯ ทําใหผูรับดําเนินงานกอสรางใช

วิธีการลดตนทุน โดยการลดคุณภาพของอุปกรณเครื่องจักร รวมไปถึงคุณภาพงานในการติดต้ัง

อุปกรณ สงผลใหเมื่อเขาสูชวงการเดินเครื่องจริง จะพบวาอุปกรณมีคุณภาพไมดีนัก 

เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมประชากรศึกษาทั้ง 3 กลุม มาจัดทําผังสาเหตุและผล 

เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ไดดังแผนผัง ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แผนผังสาเหตุและผลทีเ่ปนสาเหตุใหโรงไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพลดลง 

 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางศึกษาทั้ง 3 กลุมน้ัน มีประเด็นปญหาสาเหตุที่

คลายคลึงกัน โดยผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เก็บขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหา 

โดยมีแนวทางดังตอไปน้ี 

1. การฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 

ควรมีการจัดอบรมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ในสวนของดานงานเดินเครื่อง ควรจัดใหมีการอบรม

เรื่องประสิทธิภาพโรงไฟฟาฯ โดยช้ีแจงรายละเอียดสิ่งที่ตอง Monitor และ Parameter ที่มีความ

เกี่ยวของที่จะเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพโรงไฟฟาฯ ที่ลดลง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ใหพนักงาน

เดินเครื่องแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเขาไปตรวจสอบและแกไขอุปกรณดังกลาว ใหสามารถนํากลับ

เขาใชงานไดเปนปกติ ในสวนของงานบํารุงรักษา ควรจัดใหมีอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ ความรู

ความสามารถ รวมไปถึงการ On the job training เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

ตรวจสอบและแกไขอุปกรณ ใหสามารถนํากลับมาใชงานไดอยางรวดเร็ว เพื่อลด Loss time ที่จะเกิดข้ึน 

2. การติดต้ังโปรแกรม Power Plant Performance Monitoring  
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เพื่อชวยพนักงานเดินเครื่องในการควบคุมการเดินเครื่องใหมีประสิทธิภาพที่ดี โดยโปรแกรม

ดังกลาว สามารถบอกประสิทธิภาพของอุปกรณตางๆ ในขณะที่เดินเครื่องอยู ไดแก 1) Boiler 2) 

Steam Turbine 3) Condenser 4) Cooling tower 5) FGD Plant 6) Combustion system 7) 

Efficiency 8) Heat rate เปนตน 

3. การสรางระบบการถายทอดและการบริหารองคความรู (Knowledge Management) 

ควรจัดทําเอกสาร Operation Manual หรือ Work instruction ในการปฏิบั ติงาน โดย

เฉพาะงานที่มีรายละเอียดหรือเทคนิคทีส่ําคัญ ตองมีการบันทึกหรือเก็บรวบรวมขอมูลไวอยางละเอียด 

เพื่อชวยลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของงานดานเดินเครื่องและงานบํารุงรักษา 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลประวัติซอมบํารุง และประวัติการเกิดเหตุการณตางๆ 

การเก็บขอมูลประวัติ และการวิเคราะหเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนของโรงไฟฟาฯ เปนสิ่งสําคัญที่

จะทําใหเราทราบถึงสภาพของอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนในการบํารุงรักษา รวม

ไปถึงการวางแผนสั่ง Spare part เพื่อไมใหเกิด Loss time เมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน อุปกรณเครื่องจักร

ชํารุดเสียหาย และทําใหไมสามารถเดินเครื่องไดตามปกติ 

5. การตรวจรับงานใหม (Re-Commissioning) 

จากปญหาในการติดต้ังอุปกรณเครื่องจักรที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหเกิดความเสียหายข้ึนระหวาง

การใชงาน ซึ่งสามารถปรับปรุงแกไขไดโดยการซอมบํารุงแตละอุปกรณที่เกิดความเสียหาย แบงออกเปน 

2 สวน คือ อุปกรณที่สามารถ Isolate แลวทําการแกไขในขณะที่โรงไฟฟาฯ สามารถเดินเครื่องจายกําลัง

การผลิตไดตามปกติ และอุปกรณที่แกไขไดเฉพาะชวงที่โรงไฟฟาฯ หยุดเดินเครื่องเทาน้ัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหอุปกรณมีความพรอมในการใชงานที่ไดมาตรฐานตามที่ออกแบบไว 

6. การวิเคราะหตัวอยางถานหินกอนนํามาใชงาน (Coal Quality Sampling) 

การเก็บตัวอยางถานหินที่ขุดมาได นําไปวิเคราะหหาคาคุณภาพของถานหินกอนสงมายัง

โรงไฟฟาฯ ไดแก คา Heating value (คาความรอนของถาน) คาความช้ืน คาซัลเฟอร คาคารบอน ฯลฯ 

และหลังจากไดผลวิเคราะห ใหทําการแจงขอมูลมายังโรงไฟฟาใหหนวยงานเดินเครื่องไดทราบลวงหนา 

เพื่อประเมินความพรอม และเตรียมการรองรับหากคุณภาพถานหินไมดี 
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 การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละแนวทางเลือก โดยใชขอมูลที่สรุปจากการสัมภาษณ

ของผูใหสัมภาษณที่ใหขอมูล โดยอางอิงจากประสบการณการทํางานในโรงไฟฟาฯ โดยเฉพาะโรงไฟฟา

ประเภทพลังความรอน (Thermal Power Plant) เพื่อหาแนวทางในการรักษาประสิทธิภาพการผลิต

ไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนใน สปป.ลาว เพื่อใหโรงไฟฟาฯ สามารถเดินเครื่องไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และรักษากําลังการผลิตไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.  

ตารางที่ 1 สรุปขอดี – ขอเสียของแตละแนวทางเลือก 

แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

การฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป) 

- เพ่ือใหพนักงานท้ังเดินเคร่ืองและบํารุงรักษามี

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน 

- ชวยลดความผิดพลาดในการทํางาน 

- ตองใชเวลาและคาใชจายในการจัด

อบรมใหผูปฏิบัติงาน 

- ผูท่ีจัดอบรม หรือผูสอน ตองรับ

ภาระหนาท่ีมากข้ึนในชวงของการจัด

อบรม 

การติดตั้งโปรแกรม Power 

Plant Performance 

Monitoring 

(ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน) 

- ชวยใหการเดินเคร่ืองโรงไฟฟาฯ มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ชวยลดภาระในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

เดินเคร่ือง 

- มีคาใชจายสูงในการติดต้ังระบบ

ดังกลาว 

การสรางระบบการถายทอดและ

การบริหารองคความรู 

(Knowledge Management) 

(ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป) 

- ผูปฏิบัติงานไดรับความรูและขอมูลท่ีได

มาตรฐาน  

- การปฏิบัติงานของแตละบุคคล จะเปนไป

ในทางเดียวกัน ดวยวิธีปฏิบัติท่ีเหมือนกัน เพ่ือ

ลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  

- ใชระยะเวลามาก ตองมีบุคลากรท่ี

ชวยเก็บรวบรวมเอกสารดังกลาว ใหมี

มาตรฐาน และคนหาไดงาย สะดวกตอ

การนํามาใชงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูลประวัติ

ซอมบํารุง และประวัติการเกิด

เหตกุารณตางๆ 

(ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป) 

- ทําใหทราบถึงสภาพของอุปกรณเคร่ืองจักร

ตางๆ 

- ทําใหงายตอการวางแผนในการบํารุงรักษา 

รวมไปถึงการวางแผนสั่ง Spare part 

- ใชระยะเวลามาก ตองมีบุคลากรท่ี

ชวยเก็บรวบรวมเอกสารดังกลาว ใหมี

มาตรฐาน และคนหาไดงาย สะดวกตอ

การนํามาใชงาน 

การตรวจรับงานใหม (Re-

Commissioning) 

(ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป) 

- ลดอัตราการเกิด Breakdown ของอุปกรณ

เคร่ืองจักรท่ีมีผลกระทบตอการเดินเคร่ือง และ

กําลังการผลิต 

- มีคาใชจายในการดําเนินงานท่ีสูง 

- ใชระยะเวลามากในการ Re-

Commissioning ใหม 

การวิเคราะหตัวอยางถานหินกอน

นํามาใชงาน (Coal Quality 

Sampling) 

(ระยะเวลาดําเนินการ 2 วัน) 

- เพ่ือไดทราบถึงคุณภาพของถานหินลวงหนา 

กอนท่ีจะถูกสงมาท่ีโรงไฟฟาฯ เพ่ือใหพนักงาน

เดินเคร่ืองสามารถเตรียมความพรอมในการ

รับมือ หากถานหินคุณภาพไมดี 

- ตองมีบุคลากรมาดําเนินการเก็บ

ตัวอยางถานเพ่ือนําไปวิเคราะหเปน

ประจําทุกวัน 
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จากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และการวิเคราะหขางตน ผูศึกษาทําการแบงเปน 2 

แนวทาง โดยแนวทางที่ 1 แผนการปฏิบัติงานระยะสั้น (1 – 2 ป) เพื่อเปาหมายในวัตถุประสงคที่ 1 คือ 

การรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนใน สปป.ลาว และแนวทางที่ 2 

แผนการปฏิบัติงานระยะยาว (3 ปข้ึนไป) เพื่อเปาหมายตามวัตถุประสงคที่ 2 คือ ใหโรงไฟฟาฯ สามารถ

เดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษากําลังการผลิตไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. โดยมี

รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แผนการปฏิบัติงานตามแนวทางการแกไข 

แนวทางเลือก ระยะเวลาแผนการปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงานระยะสั้น 

- การวิเคราะหตัวอยางถานหิน (Coal Quality Sampling) 2 วัน (ตลอดอายุโรงไฟฟาฯ) 

- การติดตั้งโปรแกรม Power Plant Performance Monitoring 6 เดือน 

- การฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 2 ป 

- การตรวจรับงานใหม (Re-Commissioning) 2 ป 

แผนการปฏิบัติงานระยะยาว 

- การเก็บรวบรวมขอมูลประวัติซอมบํารุง และประวัติการเกิด

เหตุการณตางๆ 
3 ป 

- การสรางระบบการถายทอดและการบรหิารองคความรู 

(Knowledge Management) 
5 ป 

อภิปรายผลการศึกษา  

จากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลขางตน โดยใชการวิเคราะหขอมูล

ดวย 5W1H และแผนผังสาเหตุและผล ผูศึกษาไดสรุปแนวทางตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดย

แบงเปน 2 หัวขอหลักๆ ไดแก 

1. แนวทางในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนใน สปป.ลาว โดยใช

แผนการปฏิบัติงานระยะสั้น ประกอบไปดวย การวิเคราะหตัวอยางถานหิน (Coal Quality 

Sampling) การ ติด ต้ั ง โป รแกรม  Power Plant Performance Monitoring การฝ ก อบ รม

ผูปฏิบัติงาน และการตรวจรับงานใหม (Re-Commissioning)  
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2. แนวทางในการเดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษากําลังการผลิตไดตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟากับ กฟผ. โดยใชแผนการปฏิบัติงานระยะยาว ประกอบไปดวย การเก็บรวบรวมขอมูลประวัติ

ซอมบํารุง และประวัติการเกิดเหตุการณตางๆ และ การสรางระบบการถายทอดและการบรหิารองค

ความรู (Knowledge Management) 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ 

1. การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1.1. จากผลวิจัยที่พบวา แนวทางในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความ

รอนใน สปป.ลาว สามารถทําไดดวยวิธีการวิเคราะห ตัวอยางถานหิน (Coal Quality 

Sampling) การติดต้ังโปรแกรม Power Plant Performance Monitoring การฝกอบรม

ผูปฏิบัติงาน และการตรวจรับงานใหม (Re-Commissioning) น้ัน ผูวิจัยเสนอแนะวา ในการ

ปรับปรุงชวงแรก ควรเลือกแนวทางที่ไมตองเสียคาใชจายสูงมากกอน ดวยการฝกอบรม

ผูปฏิบัติงาน ใหความรูเรื่องประสิทธิภาพโรงไฟฟาฯ ปจจัยที่เกี่ยวของในการเดินเครื่องและงาน

บํารุงรักษาเพื่อนําไปสูเปาหมายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

1.2. จากผลวิจัยที่พบวา แนวทางในการเดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษากําลังการผลิต

ไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติซอมบํารุง และ

ประวัติการเกิดเหตุการณตางๆ และ การสรางระบบการถายทอดและการบริหารองคความรู 

(Knowledge Management) น้ัน ผูวิจัยเสนอแนะวา สามารถเริ่มปฏิบัติไดเลย  เน่ืองจากเปน

วิธีการที่ไมเสียคาใชจาย อีกทั้งองคความรูตางๆ น้ัน มีอยูแลวในองคกร เพียงแตนํามารวบรวม

ใหเปนแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ และสามารถคนหาเพื่อนําไปใชงานไดงาย 

2. การวิจัยครั้งตอไป 

2.1. จากผลวิจัยที่พบวา แนวทางในการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความ

รอนใน สปป.ลาว สามารถทําไดโดยการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน เปนสิ่งที่ทําไดงายที่สุด โดยไม

เสียคาใชจายมาก ผูวิจัยเสนอแนะวาควรทําวิจัยเรื่อง หัวขอในการจัดอบรมพนักงาน เพื่อ

เจาะจงสิ่งที่ควรเรียนรูในการรักษาประสิทธิภาพโรงไฟฟาฯ โดยอาจจะแบงเปนการรักษา
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ประสิทธิภาพของแตละอุปกรณหลัก เชน Boiler, Steam Turbine, Condenser, Cooling 

tower และ FGD เปนตน 

2.2. จากผลวิจัยที่พบวา แนวทางในการเดินเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษากําลังการผลิต

ไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติซอมบํารุง และ

ประวัติการเกิดเหตุการณตางๆ และ การสรางระบบการถายทอดและการบริหารองคความรู 

(Knowledge Management) น้ัน ผู วิจัยเสนอแนะวาควรทําวิจัย เรื่อง การบํารุงรักษา

โรงไฟฟาใหสามารถเดินเครื่องไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยน้ีให

สําเร็จลุลวงผานไปดวยอยางดี 
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แนวทางการสรางการรบัรูและความสนใจเว็บไซตอสังหาริมทรพัย 

ผานการตลาดดิจิทัลของ Real Estate Plus Co.,Ltd 

Raising awareness and interest for real estate website  

through digital marketing : Real Estate Plus Co.,Ltd case study 

 

อภิญญา กุลชนะชนก0

1 

Apinya Kulchanachanok1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในดานการรับรู ความสนใจเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยผานสื่อการตลาดดิจิทัล และศึกษาความสนใจตอเว็บไซตอสังหาริมทรัพย เพื่อ 1) 

ประเมินและเลือกใชสื่อการตลาดที่เหมาะสมในการทําการตลาดออนไลนที่สามารถสรางการรับรู และ

ความนาสนใจใหแกผูบริโภคในการเลือกเขาใชบริการเว็บไซตอสังหาริมทรัพย 2) หาแนวทางพัฒนา

เว็บไซตที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในตลาดอสังหาริมทรพัย ทั้งน้ีใชรูปแบบการศึกษาแบบ

ผสมผสานทั้งการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจํานวน 400 ตัวอยาง และเชิงคุณภาพจํานวน 10 ตัวอยาง โดย

เก็บขอมูลจากผูบริโภคที่เคยใชชองทางออนไลนในตลาดอสังหาริมทรัพย ผลการศึกษา พบวา 1) สื่อ

ดิจิทัลประเภทโปรแกรมการคนหา โดยเฉพาะ Google มีความสําคัญมากในการรับรูขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยคําคนหาสวนใหญคือ รูปแบบอสังหาริมทรัพย สื่อที่มีความสําคัญรองลงมา 

คือเว็บไซต 2) ในสวนของเว็บไซตน้ัน ความถูกตองของขอมูล การมีภาพหรือวีดิโอประกอบ การปรับปรงุ

เน้ือหาใหทันสมัย ตองสามารถรับชมผานมือถือ และสามารถสืบคนไดจากโปรแกรมคนหา ถือมี

ความสําคัญมากที่สุด ในการสรางความนาสนใจแกเว็บไซตอสังหาริมทรัพย 

คําสําคัญ: การตลาดดิจทิัล เว็บไซตอสงัหาริมทรัพย พฤติกรรมผูบรโิภคในตลาดออนไลน 

 

 

 

                                                        
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email : k.apinya.phin@gmail.com 
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Abstract 

 This independent study attempted to understand consumer behavior, particularly 

in perception and attitude towards real estate business through digital marketing and 

examined consumer interest in real estate website as well. The expected gains of this 

study were : 1) to evaluate and select appropriated online media that increase awareness 

of real estate website, 2) to find out guidelines that can develop more successful website. 

The Study was mixed-method approach, by using quantitative and qualitative researches. 

Data were collected via both close-end questionnaire in total of 400 samples and ten 

samples of in-depth interview. The population was consumers who use or used to use 

online channels in real estate market. The results of the study were as follows : 1) Search 

Engine Optimization, especially Google, is extremely important online media for receiving 

information about real estate. In addition, the most popular searched keyword is type of 

real estate. The second crucial online media for real estate is website. 2) The essentials 

in generate interest for real estate website are accuracy of information, pictures or video, 

updated content, mobile accessibility and user-friendly navigation. 

Keywords: digital marketing, real estate website, online customer behavior 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 Real Estate Plus Co.,Ltd (ช่ือสมมติ) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก ใน

ลักษณะรูปแบบกึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Real estate developer) และกึ่งนายหนา (Broker) ที่

ไดรับคาตอบแทนเปนคาคอมมิชช่ัน (Commission fee) ซึ่งอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของกรรมสิทธ์ิเอง 

หรือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีการฝากขาย มีทั้งที่ ดินเปลา ที่ ดินพรอมอาคาร ที่ ต้ังอยูทั้งในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ กิจการมีการทําการตลาดแบบด้ังเดิม 

โดยจัดทําปายโฆษณาติดไวตามสถานที่ที่จะขายจริง และบริเวณใกลเคียง ลูกคาที่พบเห็นปายประกาศ

แลวเกิดความสนใจจึงจะทําการโทรศัพทเพื่อสอบถาม ทั้งน้ีการตลาดแบบด้ังเดิมเพียงอยางเดียวไม

สามารถทําใหธุรกิจประสบความสําเรจ็ไดในปจจบุัน จึงไดจัดทําเว็บไซตอยางงายข้ึน โดยจุดประสงคหลกั

ในการทําเว็บไซต เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ มีหลักแหลง มีตัวตน เว็บไซตมีการแสดงขอมูลทั่วไปที่
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จําเปน เชน รายละเอียดสถานที่ แผนที่ ราคา พรอมรูปถาย แตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนบางครั้ง ทํา

ใหดูเหมือนเว็บไซตไมมีการเคลื่อนไหว  

ปญหาที่พบจากการจัดทําเว็บไซต คือ จํานวนผูเขาชมเว็บไซตนอย เว็บไซตไมเปนที่รูจัก กิจการ

จัดทําเว็บไซตเปนระยะเวลาเกินสิบป แตผูเขาชมเว็บไซตมีเพียงหลักพันราย (3,360 ครั้ง ขอมูลจาก 

easy counter เว็บไซตของกิจการ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) เบื้องตนสาเหตุมาจากกิจการยังคง ยึด

ติดกับการตลาดแบบด้ังเดิม และไมไดเนนทําการตลาดออนไลน รวมถึงไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการตลาด

ออนไลน และพฤติกรรมผูบริโภคกับสื่อดิจิทัลในตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค

เปลี่ยนไปใชสื่อออนไลนมากกวาออฟไลน พรอมกันน้ีผูประกอบการรายอื่นในตลาดไดมีการนําการตลาด

ออนไลนเขามาปรับใชในธุรกิจเชนกัน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในดานการรับรู ความสนใจและความตองการเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยผานสื่อการตลาดดิจิทัล  

2. เพื่อศึกษาการรับรูและความสนใจของผูบริโภคที่มีตอเว็บไซตอสังหาริมทรัพย 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 แนวคิดที่นํามาประกอบการศึกษา คือ แนวคิดการตลาดดิจิทัล แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคและ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ และแนวคิดการพัฒนาเว็บไซต 

1.แนวคิดการตลาดดิจิทัล 

 การตลาดดิจิทัล หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดผานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ

สื่อดิจิทัล (Chaffey and Ellis-Chadwick, 2016) และยังรวมถึงการจัดการสื่อออนไลนรูปแบบตางๆ 

แบงเปน 3 ประเภท คือ 1. สื่อประเภทที่ตองจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ในการโฆษณา (Paid media) 

2. สื่อที่แบรนดเปนเจาของเอง (Owned media) และ 3. สื่อที่ไดมาจากการบอกตอของลูกคาผูที่ใช

สินคาหรือบริการ (Earned media) 

อินเทอรเน็ตเขามาเปนสวนเสริมที่สาํคัญของชองทางออฟไลน Michael E.Porter (2001) กลาว

ว า  “Virtual activities do not eliminate the need for physical activities, but often amplify 

their importance.” เพราะขอจํากัดของชองทางการตลาดแบบด้ังเดิม ในเรื่องของการขาดการ
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ประมวลผลแบบทันที และตนทุนที่สูง การผสมผสานวิถีด้ังเดิมและอินเทอรเน็ตจะสรางความไดเปรียบ

เชิงแขงขันที่สําคัญใหกับธุรกิจ  

Geyskens et al. (2002 อางถึงใน Chaffey and Ellis-Chadwick, 2016) ประโยชนที่ไดเมื่อ

ธุรกิจไดนําการตลาดดิจิทัลมาใช คือ 1. ขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาใหม (Market expansion) 2. การ

เปลี่ยนลูกคาของคูแขงมาเปนลูกคาของแบรนด (Brand switching) 3. การสรางความสัมพันธกับลกูคาที่

แนนแฟนมากข้ึน (Relationship deepening)  

 ชองทางสื่อดิจิทัลทีส่งเสริมใหเกดิการเขาชมเว็บไซต (Chaffey and Smith, 2013)ประกอบดวย 

1. เว็บไซตที่ชวยในการคนหาผานการสืบคน (Search engine marketing) 2. การกลาวถึงแบรนด ตัว

สินคา หรือเว็บไซตบริษัทในแงบวก ผานเว็บไซต หรือสื่อออนไลนอื่นๆ (Online PR) 3. การสรางและ

สงเสริมแบรนดรวมถึงเว็บไซตระยะยาว ผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ (Online partnerships) 4. ใชการ

โฆษณาเพื่อสรางการตระหนักรูและสงเสริมใหเขาชมเว็บไซต (Interactive advertising) 5. สรางการ

ตระหนักรูใหกับกลุมลูกคาเปาหมายและมีกําลังซื้อ (Opt-in mail) 6. การขยายขอความผานความ

คิดเห็นและการแชรในสังคมออนไลน (Social media marketing)  

2.แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา 

(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย 

(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของบุคคลน้ันได (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน, 2538) แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior model) แสดงใหเห็นถึง สิ่ง

กระตุนทั้งจากการตลาด (marketing stimuli) และสิ่งกระตุนอื่นๆ (other stimuli) ไดผานเขามา

กระตุนกลองดา (black box) หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ประกอบดวย ลักษณะของผูซื้อ 

(characteristics) และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (decision process) แลวเปลี่ยนเปน             การ

ตอบสนองของผูบริโภค (buyer responses) ทั้งน้ีอาศัยตามหลัก 6W 1H ในการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (Kotler and Armstrong, 2011) ไดแก   

การตระหนักรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) การแสวงหาขอมูล (Information Search) 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และ

พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior)  
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3.แนวคิดการพัฒนาเว็บไซต 

 เว็บไซตแบงเปน 5 ประเภท (Chaffey and Ellis-Chadwick, 2016) คือ 1. เว็บไซตเพื่อซื้อขาย

สินคาหรือบริการ และใหขอมูลแกลูกคาที่มีความตองการซื้อสินคาผานชองทางออฟไลน (Transactional 

e-commerce site) 2. เว็บไซดสําหรับใหขอมูล จุดประสงคหลักเพื่อตองการกระตุนยอดขายทาง

ชองทางออฟไลน  (Services-oriented relationship-building website) 3. เ ว็บไซตที่ สร าง เพื่ อ

สนับสนุนแบรนด สินคาสวนใหญไมสามารถซื้อขายผานชองทางออนไลนได (Brand-building site) 4. 

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลขาวสาร จะมีลิงคไปยังหนาเว็บไซตอื่นๆ (Portal or media site) 5. เว็บไซตที่

เปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับชุมชนออนไลน (Social network or community site) 

หลักการออกแบบเว็บไซต (จินตวีน คลายสังข, 2554) และองคประกอบของการ ออกแบบ

เว็บไซต (ชัยมงคล เทพวงษ, 2545) ประกอบดวย 1. ความเรียบงาย (Simplicity) คือ นําเสนอขอมูลที่

จําเปน จํากัดองคประกอบเสริมใหเหลือเฉพาะองคประกอบหลัก 2. ความสม่ําเสมอ (Consistency) 

เลือกใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต โดยการใชรูปแบบระบบการนําทาง (Navigation) และโทนสี 

เดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต 3. ระบบเนวิเกช่ัน (User-Friendly Navigation) เปนสวนประกอบที่มี

ความสําคัญตอเว็บไซตมาก เพราะระบบเนวิเกช่ันจึงเปรียบเสมือนปายบอกทาง จึงควรออกแบบให

ผูใชงานงายและสะดวก 4. ความเปนเอกลักษณ (Identity) เว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะ

ขององคกร 5. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) สวนประกอบตางๆควรมี

คุณภาพ 6. ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) ตองสามารถใชงานไดดีใน

สภาพแวดลอมที่หลากหลาย ไมมีการบังคับใหผูใชตองติดต้ังโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม ควรเปนเว็บที่แสดง

ผลไดดีในทุกระบบปฏิบัติการ รวมถึงสามารถใชงานไดกับทุกอุปกรณ 7. ความคงที่ในการออกแบบ 

(Design Stability) ตองออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ ออกแบบหนาจอที่สมดุลกัน จะ

ชวยใหผูใชสนใจเน้ือหาไดมาก 8. ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability) ระบบการทํางาน

ตางๆ ควรมีความถูกตองแนนอน ไดรับการออกแบบสรางสรรคและตรวจสอบอยูเสมอ 9. เน้ือหา 

(Useful Content) เปนสิ่งสําคัญที่สุดในเว็บไซต เน้ือหาในเว็บไซตตองสมบรูณและไดรับการปรับปรุง

พัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เน้ือหาที่ทีมผูพัฒนาสรางสรรคข้ึนมาเอง ไมไปซ้ํากับเว็บไซตอื่น นําเสนอ

ขอความแบบสั้นๆ เพื่อดึงเขาเน้ือหาจริง และควรนําเสนอภาพพอประมาณ 

การตลาดเชิงเน้ือหา (Content marketing) Content Marketing Institute (2013 อางถึงใน 

Stokes, 2013) ใหความหมายคือ การตลาดรูปแบบหน่ึงที่สรางสรรค และ สงมอบเน้ือหาที่นาดึงดูดและ

มีคุณคาใหกับกลุมเปาหมาย จนสามารถสรางแรงจูงใจและความตองการตอตัวสินคาหรือบริการของ 
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แบรนด แบงเปน 6 ประเภท (Ryan, 2014) คือ 1. เน้ือหาที่เขียนไดงายและเร็วในการเขียนลงเว็บไซต 

มุงเนนไปที่หัวขอที่เกี่ยวกับอตุสาหกรรมเดียวกับธุรกจิ (News and blog content) 2. เน้ือหาที่คอนขาง

ยาว (Features, guides and interviews) ไมจําเปนตองอัพเดททุกวัน 3. ขอมูลหรือผลงานวิจัยภายใน

องคกร (White papers หรือ e-books) ที่ใหผูเขาชมเว็บไซตสามารถคัดลอกแฟมขอมูลได 4. ขอมูลที่

นาเสนอในลักษณะเปนรูปภาพ (Infographics) เพื่อใหงายตอความเขาใจ และเหมาะในการแชรตอ 5. 

วิดีโอ (Video) สามารถสรางการรับรูและเขาใจไดมีประสิทธิภาพมาก เพราะสื่อไดทั้งภาพ เสียง และ

ขอมูล 6. ภาพถายหรือรูปภาพ (Photographs) ถูกนํามาใชในการดึงดูดความสนใจ 

4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

        เขมรินทร คงคาจีรชยานนท (2560) ไดศึกษา พฤติกรรมการคนหาขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยผาน

สื่อดิจิทัลของผูที่คิดจะซื้อที่อยูอาศัย  พบวาการเขาถึงขอมูลใชสื่อดิจิทัลในการคนหาขอมูล ไดแก 

โปรแกรมคนหาขอมูล (Search Engine) เว็บไซต Facebook และ YouTube โดยคําคนหา 3 อันดับ

แรก คือ รูปแบบที่อยูอาศัย ทําเล และราคา โดยเลือกผลการคนหาที่เขาไปสูเว็บไซตหลกัของบรษัิท และ

คนหาขอมูลจาก Facebook ของบริษัท ทําการเปรียบเทียบโครงการ 3-4 โครงการ ในสวนของ

รายละเอียดขอมูลที่ตองการจากบนเว็บไซต พบวา นอกจากขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ไดแก ขนาด

พื้นที่ จํานวนหอง สถานที่ต้ัง แบบแปลน แลวยังตองการทราบขอมูลอื่นๆจากเว็บไซต  

        ชวลิต อริยะวิริยานันท (2557) ไดศึกษา อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอสื่อออนไลน อยูในระดับ 

ความสําคัญมาก โดยใชสื่อออนไลน ประเภท Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ Website และ 

YouTube มีการเลือกใชสื่อออนไลนในการประเมินทางเลือกระหวางการตัดสินใจ และเลือกใชสื่อ

ออนไลนในการรวบรวมขอมูล 

ศศินาถ ปนแหลม, สมบูรณ ศรีอนุรักษวงศ และประภัสสร วิเศษประภา (ม.ป.ป.) ไดศึกษา 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออสงัหาริมทรัพยจากการศึกษาขอมูลผานเทคโนโลยีสื่อออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวามีการใชเว็บไซตในการคนหาขอมูลดาน

อสังหาริมทรัพยมากที่สุด สามารถรับรูขอมูลไดทันที ตอบโตหรือ สอบถามขอมูลไดตลอดเวลา มีสวน

ชวยใหการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยงายย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการใชงานตองงายและไมซับซอน และที่

สําคัญตองมีการรักษาความปลอดภัยดานขอมูล 

        วิทวัส รุงเรืองผล (2552) ไดวิจัยพฤติกรรมการรับขาวสารทางอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อ

อสังหาริมทรัพย  พบวา สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ไดรับความนิยม ดวยความถ่ีในการเขาถึงขอมูลสูงกวา
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สื่ออื่นๆ ในข้ันตอนการตัดสินใจ ทั้งที่กําลังหาขอมูล ยังไมมีโครงการในใจ มีโครงการในใจบางแลว 

ตัดสินใจแลว อยูในระหวางการเจรจาตอรองราคา ไปจนถึงข้ันตอนที่ไดตัดสินใจซื้อไปแลว ผูบริโภคยังหา

ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อขาย หรือสวนเสริมทางการตลาด จากสื่อออนไลน นอกจากน้ีพบวา ผูที่ใช

อินเทอรเน็ตทําการคนหาผานเว็บไซตคนหาขอมูลทั่วไป (Search engine) ที่ไดรับความนิยมมากสุดคือ 

google ไดแนะนําใหลงทุนโฆษณาผาน Google AdWords หรือ หองชายคาของเว็บไซตพันทิป และ

ตองปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  

ศรัณพงศ งามประดิษฐ (2562) ไดศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพล และ

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมผานชองทางออนไลน พบวา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรพัยมกีาร

สรางคอนเทนตคุณภาพที่แตกตางจากคอนเทนตเดิมๆ คอนเทนตในรูปแบบวิดีโอรีวิว จะไดมียอด reach 

และ ยอด engagement ที่ดี รองลงมาเปนคอนเทนตโปรโมช่ันโครงการ การเลือกภาพสวยพรอม

แคปช่ันประกอบถือเปนหัวใจสําคัญ หรือ infographic เพราะผูบริโภคมีเวลานอย ตองการอานงายจบใน

หนาเดียว จะตองมีขนาดเหมาะสมกับทุกการใชงาน ทั้งโทรศัพทมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร คอน

เทนตที่สรางประสบการณที่ดีแกผูอาน 1.คนหาไดงาย แสดงผลเมื่อมีการคนหา 2.อานงายสบายตา 

เน้ือหากระชับ 3.เขาใจได โดยการนําเสนอในรูปแบบวิดีโอ รูปภาพ แทนตัวอักษรเพียงอยางเดียว 4.มีจุด

กระตุนใหเกิดการกระทําที่ชัดเจน มีลิงกไปยังคอนเทนตที่เกี่ยวของอื่น 5.เกิดการบอกตอ ตองทําใหงาย

ตอการแชรคอนเทนต และแสดงใหผูอานเห็นถึงประโยชนในการแชรคอนเทนต 

อาภาภรณ วัธนกุล (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคา

ของผูบริโภคผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย พบวาเว็บไซตที่สะดวกตอการ

คนหาขอมูล รายละเอียดครบถวน และสามารถเปดดูผาน web browser ยอดนิยม มีความสําคัญระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถดูขอมูลผานทาง Smart phone และ Tablet PC มีความสําคัญระดับ

มาก  

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

1.กลุมตัวอยาง 

1.1.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรที่ทําการศึกษา คือ กลุม

ประชากรที่มีการใชอินเทอรเน็ตสําหรบัความสนใจหรอืตองการในอสังหาริมทรัพย อายุต้ังแต 25 ปข้ึนไป 

ที่มีความตองการหรือความสนใจในอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ และไมทราบ
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จํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันจึงคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ 

W.G.Cochran (สูตร n = P(1 – P) Z2)  ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวนข้ันตํ่า 385 ตัวอยาง  

                                d 2 

และงานวิจัยน้ีกําหนดขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

1.2.การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษานําผลจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ

มาทําการสัมภาษณเพิ่มเติม เพื่อสามารถอธิบายขอมูลเชิงลึกถึงสาเหตุของพฤติกรรม โดยผูใหขอมูลหลัก

ที่ทําการศึกษามีอายุ 25 ป ข้ึนไป ที่ใชหรือเคยใชสื่ออินเทอรเน็ตในการเขาชมเว็บไซตของผูประกอบการ 

นายหนา หรือ แพลตฟอรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยตางๆ และมีการซื้อขายจริงเกิดข้ึน โดย

กําหนดผูใหขอมูลจํานวน 10 ตัวอยาง  

2.การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1.ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ใช วิ ธีการ ศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed-method 

Approaches)  

2.1.1.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จํานวน 400 ตัวอยาง ทําการเก็บขอมูล

จากแบบสอบถามผานชองทางออนไลน โดยระบุเงื่อนไขผูตอบแบบสอบถามใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของงานวิจัย คือ กลุมตัวอยางตองเปนผูมีอายุ 25 ปข้ึนไป และเคยมีการใชอินเทอรเน็ต

สําหรับความสนใจหรือตองการในอสังหาริมทรัพย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับความสนใจหรือตองการในตลาดอสังหาริมทรัพยผานสื่อ

การตลาดดิจิทัล สวนที่ 3 การสรางการรับรูเว็บไซตอสังหาริมทรัพยผานสื่อการตลาดดิจิทัล สวนที่ 4 

ความนาสนใจของเว็บไซตอสังหาริมทรัพย 

2.1.2.การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ จํานวน 10 

ตัวอยาง ทําการคัดเลือกผูใหขอมูลที่สามารถใหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนกลุม

ที่อยูในชวงวัยทํางาน ระดับพนักงานและเจาของธุรกิจ และมีประสบการณเคยใชสื่อดิจิทัลเปนสวนหน่ึง

ประกอบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย  

2.2.ขอมูลฑุติยภูมิ (Secondary) คนควาขอมูลจากหนังสือ สารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

เว็บไซตตางๆ 

3.การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยมีการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและความสมบรูณ

ของขอมูลในแบบสอบถาม กอนนําไปทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณ ไดนําการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิง
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พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มาใชเพื่อบรรยายลักษณะขอมูลของ

กลุมตัวอยางที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเชิง

เน้ือหา (Content Analysis) 

4.ตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ      

1. สื่อดิจทิัลประเภทตางๆ      ตัวแปรตาม 

2. SEO 

3. Website       

4. Facebook                  

5. YouTube               

6. Instagram     

7. Line       

8. Twitter       

องคประกอบของเว็บไซต  

1. เน้ือหา (content) 

2. การออกแบบและจัดรูปแบบ (design) 

3. การใชงานจริง (launch) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในดานการรับรู ความสนใจ และความตองการเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยผานสื่อการตลาดดิจิทัล ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลักให

ความสําคัญกับสื่อดิจิทัลประเภท SEO (Search Engine Optimizer) มากที่สุดในการรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย และมีการใชสื่อดิจิทัลในกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับที่มาก 

 

 

การตัดสินใจของผูบริโภคในตลาด

อสังหารมิทรพัยออนไลน 

1. การรับรูเว็บไซตอสงัหาริมทรัพย

ผานสื่อการตลาดดิจิทลั  

2. ความนาสนใจของเว็บไซตที่มผีล

ตอความสนใจในเว็บไซต

อสังหารมิทรพัย 

3. การตัดสินใจซื้อ 
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ตารางที่ 1.1 การรับรูขอมูลอสังหาฯผานสื่อการตลาดดิจิทัล (4 อันตรภาคช้ัน คาสูงสุด 3 คาตํ่าสุด 0) 

กลุ ม ตัวอย างใหความสํา คัญในระดับมากตอสื่อดิจิทัลประเภท SEO (Search Engine 

Optimizer) ในการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอสังหารมิทรพัย โดยคําคนหา (keyword) ที่กลุมตัวอยางใช

ในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยมากที่สุด คือ รูปแบบของอสังหาริมทรัพย รองลงมา คือ 

ทําเลที่ต้ัง ทั้งน้ีสื่อที่มีความสําคัญรองลงมา คือ สื่อดิจิทัลประเภทเว็บไซต ทั้งเว็บไซตบริษัทหรือเจาของ

อสังหาริมทรัพยโดยตรง และเว็บไซตที่มีลักษณะเปน platform การซื้อขายอสังหาริมทรัพยผาน

นายหนา/agency สื่อถัดมาคือ Facebook Official Page บริษัทหรือเจาของอสังหาริมทรัพยโดยตรง 

ทั้งน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญ ใชเวลาชวง 20.01 – 00.00 น. ในการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการรับรูขอมูล โดย

เฉลี่ย 30 นาที ถึง 1 ชม. ดวยความถ่ี 1-2 ครั้ง/สัปดาห  

นอกจากน้ีจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวาสื่อดิจิทัลประเภท SEO เปนสื่อดิจิทัลที่มีความสําคัญ

มากที่สุด และ Google เปนโปรแกรมคนหาที่กลุมผูใหขอมูลหลักเลือกใชมากสุด โดยคําคนหา 

(keyword) ที่ใชในการคนหาขอมูลมากที่สุด คือ รูปแบบของอสังหาริมทรัพย และจากการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูลจะเขาเว็บไซตที่มีลักษณะเปน platform การซื้อขาย เน่ืองจากตัวเลือกหลากหลาย และ   

สวนใหญเปนอสังหาริมทรัพยมือสอง 

 

สื่อดิจทิัล Mean การแปลผล 

1.SEO ตางๆ เชน Google, Bing, Yahoo, etc. 2.56 มาก 

2.Website บริษัท/เจาของอสังหาฯโดยตรง 2.37 มาก 

3.Website ที่มลีักษณะเปน platform สําหรบัการซื้อขาย 

อสังหาฯ แบบผานนายหนา/agency 

  2.28 มาก 

4.Facebook Official Page บริษัท/เจาของอสังหาฯ 2.28 มาก 

5.Facebook Page ที่นําเสนอเกี่ยวกับอสังหาฯ 1.99 ปานกลาง 

6.YouTube Official Channel บริษัท/เจาของอสังหาฯ 1.60 ปานกลาง 

7.YouTube Channel ที่นําเสนอเกี่ยวกับอสังหาฯ 1.48 นอย 

8.Instagram 0.93 นอย 

9.Line Account 0.95 นอย 

10.Twitter  0.85 นอย 
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ตารางที่ 1.2 การตัดสินใจซื้อ (5 อันตรภาคช้ัน คาสูงสุด 5 คาตํ่าสุด 1) 

การตัดสินใจซื้อ Mean การแปลผล 

1. ทําการคนหาขอมลูตางๆ จากสื่อออนไลน เชน ราคา ทําเล ขนาด เปน

ตน กอนตัดสินใจซือ้อสงัหาฯ 

4.23 มากที่สุด 

2 กอนตัดสินใจซื้ออสงัหาฯ จะทําการเปรียบเทียบขอเสนอหรือโปรโมช่ัน

จากหลากหลายชองทางผานสื่อออนไลน  

4.19 มาก 

3 กอนตัดสินใจซื้ออสงัหาฯ จะทําการเปรียบเทียบอานรีวิวความคิดเห็น

จากผูเช่ียวชาญ ผูบรโิภคอื่นๆ ฯลฯ ผานสื่อออนไลน  

3.48 มาก 

4 ตัดสินใจซื้ออสังหาฯ เมื่อไดรบัขอเสนอหรือขาวสารประชาสัมพันธ ตรง

กับความตองการ 

4.13 มาก 

รวม 4.01 มาก 

กลุมตัวอยางใชสื่อดิจิทัลในกระบวนการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยในระดับที่มาก มีการคนหา

ขอมูลตางๆ จากสื่อออนไลน กอนตัดสินใจซื้อในระดับที่มากที่สุด นอกจากน้ีจะทําการเปรียบเทียบ

ขอเสนอหรือโปรโมช่ันจากหลากหลายชองทางผานสื่อออนไลน อานรีวิวความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 

ผูบริโภคอื่นๆ ฯลฯ ผานสื่อออนไลน และตัดสินใจซื้อเมื่อไดรับขอเสนอหรือขาวสารประชาสัมพันธที่ตรง

กับความตองการ ในระดับมาก  

2.จากการศึกษาความสนใจของผูบริโภคที่มีตอเว็บไซตอสังหาริมทรัพย พบวา ความนาสนใจของ

เว็บไซต ทั้งดานเน้ือหา (content) ดานการออกแบบและจัดรูปแบบ (Design) และดานการใชงานจริง 

(Launch) มีความสําคัญมาก โดยเนนที่การแสดงภาพจริง ขอมูลครบถวน และปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมยั

ตารางที่ 2.1 ความนาสนใจของเว็บไซต (5 อันตรภาคช้ัน คาสูงสุด 5 คาตํ่าสุด 1) 
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ความนาสนใจของเว็บไซต Mean การแปลผล 

1.ดานเน้ือหา (Content) 

ขอมูลถูกตองครบถวน มีภาพ/วีดิโอประกอบ เสนอเน้ือหาเรือ่งอื่นๆที่

เกี่ยวของ สะดวกในการคนหาภายในเว็บไซต ปรับปรงุเน้ือหาใหทันสมัย 

4.01 มาก 

2.การออกแบบและจัดรูปแบบ (Design) 

ใชสี/สัญลักษณเพือ่เนนจุดสําคัญของเน้ือหา สวยงาม/โดดเดน/ทันสมัย 

รูปแบบมีความเปนสากล 

4.05 มาก 

3.การใชงานจริง (Launch) 

ใชงานงาย แสดงผลรวดเร็ว รับชมผานมือถือ สืบคนไดจากSEO ชองทาง

สื่อสารกบัผูดูแลเว็บไซต 

4.20 มาก 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความนาสนใจของเว็บไซตอยูในระดับมากในทุกดาน โดยกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด ในดานความถูกตองและครบถวนของขอมูลอสังหาริมทรัพย รวมถึงมี

ภาพ/วีดิโอประกอบใหเห็นสภาพจริงของอสังหาฯที่ชัดเจน เว็บไซตมีการปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา ตองสามารถรับชมเว็บไซตผานมือถือ และสามารถทําการสืบคนเว็บไซตจาก SEO ได  

นอกจากน้ีจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลัก มีความตองการ content ที่เปนแบบรูปภาพ 

หรือ infographics เน่ืองจากอานงาย สรุปลงในรูปๆเดียว และเนนการอัพเดทขอมูลในเว็บไซตใหเปน

ปจจุบัน เน่ืองจากถาเจอเหตุการณที่ติดตอแลวไดรับแจงวาอสังหาริมทรัพยน้ันๆไดถูกขายออกไปแลว

บอยๆ ในขณะที่หนาเว็บไซตยังข้ึนแสดงอยู จะทําใหเว็บไซตน้ันไมนาเช่ือถือ 

อภิปรายผล 

 1.สื่อดิจิทัลมีความสําคัญตอการรับรู ความนาสนใจ และความตองการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเขมรินทร คงคาจีรชยานนท (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการคนหา

ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยผานสื่อดิจิทัลของผูที่คิดจะซื้อที่อยูอาศัย ระบุวาสื่อดิจิทัลที่ใชในการคนหามาก

ที่สุด คือ โปรแกรมคนหาขอมูล รองลงมาคือ Facebook และ YouTube และสอดคลองกับการศึกษา

เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย ของชวลิต 

อริยะวิริยานันท (2557) ที่พบวาสื่อออนไลนที่ใชติดตามขอมูลที่อยูอาศัย 5 อันดับแรก คือ Facebook, 

Website, YouTube, Google และ Line official และสอดคลองกับการศึกษาของศศินาถ ปนแหลม 

สมบูรณ ศรีอนุรักษวงศ และประภัสสร วิเศษประภา (ม.ป.ป.) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเลอืก
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ซื้ออสังหาริมทรัพยจากการศึกษาขอมูลผานเทคโนโลยีสื่อออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวาในการคนหาขอมูลดานอสังหาริมทรัพย มีการใชสื่อประเภทเว็บไซต ในการคนหามากที่สุด 

นอกจากน้ีสอดคลองกับการศึกษาของวิทวัส รุงเรืองผล (2552) ผูซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับ

ขาวสารทางอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย ที่พบวารูปแบบพฤติกรรมการใชสื่อ

อินเทอรเน็ตของผูบริโภคในธุรกิจอสังหารมิทรัพย รอยละ 69 ใชการคนหาขอมูลผานเว็บไซตคนหาขอมลู

ทั่วไป (Search Engine) โดยใช Google เปนอันดับหน่ึง  

นอกจากน้ีสื่อดิจิทัลมีสวนสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย สอดคลองกับ

การศึกษาของเขมรินทร คงคาจีรชยานนท (2560) พบวาในกระบวนการตัดสินใจซื้อ รอยละ 54.3 อยูใน

ข้ันตอนการคนหาขอมูลเบื้องตน รองลงมา รอยละ 25.5 อยูในข้ันตอนการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการที่

เหมาะสม และรอยละ 20.2 มีโครงการที่สนใจแลวและอยูในระหวางการเปรียบเทียบโครงการที่สนใจ 

และสอดคลองกับการศึกษาของชวลิต อริยะวิริยานันท (2557) พบวารอยละ 59.34 ใชสื่อออนไลนใน

การประเมินทางเลอืกระหวางตัดสินใจ รอยละ 48.32 ใชในการรวบรวมขอมูล และรอยละ 39.65 ใช สื่อ

ออนไลนในการตัดสินใจ  

2.เน้ือหา (Content) การออกแบบและจัดรูปแบบ (Design) และการใชงานจริง (Launch) 

สงผลสําคัญตอความนาสนใจของเว็บไซต สอดคลองกับการศึกษาของศรัณพงศ งามประดิษฐ (2562) ที่

ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพล และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมผานชองทางออนไลน พบวา การพัฒนาและผลิตคอนเทนตที่มีคุณภาพหรือมีคุณคาจะ

สรางประสบการณที่ดีแกผูอาน จะตองสามารถคนหาผาน search engine ได จะตองอานงายสบายตา 

ยอใหกระชับ สามารถเขาใจไดงาย โดยนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ แทนอักษรเพียงอยางเดียว 

และสอดคลองกับการศึกษาของอาภาภรณ วัธนกุล (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย พบวา

องคประกอบเว็บไซตที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ รูปแบบเว็บไซตที่สะดวกตอการคนหาขอมูล สบายตา 

เน้ือหาขอมูลครบถวน มีรูปหลากหลายมุมมอง มีชองทางในการติดตอเจาของเว็บไซตเพื่อใหผูบริโภค

สามารถติดตอไดสะดวก นอกจากน้ียังตองสามารถเปดดูผาน web browser ยอดนิยมตางๆ  

ขอเสนอแนะ 

1.การนําไปใชประโยชน  



 

31 

 

1.1.จากการวิจัยที่พบวา การตลาดดิจิทัลมีคามสําคัญในการสรางการรบัรู ความนาสนใจ และ

ความตองการเกี่ยวกับอสังหาริมทรพัย ผูวิจัยเสนอแนะวา ผูประกอบการ หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย 

สามารถสรางการรับรูเว็บไซตอสังหาริมทรัพยได โดยการทําการตลาดดิจิทัล ผานสื่อตางๆ โดยเนนการ

สรางการรับรูโดยการโฆษณาผานการทํา Google Ads 

1.2.จากการวิจัยที่พบวา เน้ือหา (Content) การออกแบบและจัดรูปแบบ (Design) และ      

การใชงานจริง (Launch) ของเว็บไซต มีความสําคัญตอความนาสนใจของเว็บไซตอสังหาริมทรัพย ผูวิจัย

เสนอแนะวา ควรปรับปรุงเว็บไซตใหสอดคลองตามหลักการทํา SEO และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยเปน

ปจจุบัน 

ทั้งน้ีผูประกอบการตองคํานึงถึงปจจัย ดังน้ี 1.คาใชจายในการดําเนินงาน 2.บุคลากรในองคกร 

3.ระยะเวลาที่ใช และ 4.ความสําเร็จเชิงปริมาณ ทั้งน้ีมีแนวทางเลือกมากมาย เชน การเลือกใชบริการ

จากบริษัทผูใหบริการครบทัง้วงจร ทั้งการสรางและออกแบบเว็บไซต รวมถึงการทําการตลาดดิจิทัล หรือ

การใชบริการจากฟรีแลนซในการสรางเว็บไซต และใชบริการการทํา Google Ads หรือจะเลือกใช

บุคลากรภายในองคกร ซึ่งตองคํานึงถึงทักษะทางดานการตลาดดิจิทัลของบุคลากรน้ันๆ 

2.การวิจัยครั้งตอไป 

จากการวิจัยที่พบวา เ น้ือหา (Content) มีความสําคัญตอความนาสนใจของเ ว็บไซต

อสังหาริมทรัพย ผูวิจัยเสนอแนะวาควรทําวิจัยเรื่องความนาสนใจของเว็บไซตโดยเนนที่การตลาดเชิง

เน้ือหา (Content marketing) เก็บขอมูลเชิงคุณภาพของกลุมตัวอยางมากข้ึน เพื่อใหไดขอมูลที่

หลากหลายและมีความชัดเจนในเชิงลกึ จัดทําตัวอยางที่นาสนใจในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณได

เห็นรูปแบบที่จับตองได และสามารถใหรายละเอียดไดเพิ่มเติม เชน รูปแบบใดมีความนาสนใจมากที่สุด 

เพราะเหตุใด มีขอดี ขอเสียอยางไรในแตละรูปแบบ นอกจากน้ีในปจจุบันอสังหาริมทรัพยถือเปน

สินทรัพยที่เหมาะแกการลงทุน เสนอแนะใหทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดการลงทุน เชน ทําเล 

อัตราดอกเบี้ย กําไรที่คาดวาจะไดรับ นโยบายภาครัฐ เปนตน เพื่อศึกษาการสรางการรับรู และ       

ความนาสนใจเว็บไซตอสังหาริมทรัพย 
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บทคัดยอ 

         การศึกษาคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติแลว เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและการลดความสูญเสียรายได

คาธรรมเนียมการใหบริการสินเช่ือจากการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน ฝายบริหาร

ศูนยธุรกิจลูกคา SMEs ที่ลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินอนุมัติจากธนาคาร โดยใชเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูลคือแบบสอบถามแกลูกคาสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ปฏิเสธใชสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติ

แลว 56 ชุด แบงคําถามเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ของ

ลูกคาที่มาใชบริการขอสินเช่ือธุรกิจ SMEs กับธนาคารออมสิน ตอการขอสินเช่ือของธนาคารในดานตางๆ 

สวนที่ 3 การอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ SMEs แลว สาเหตุที่ลูกคาไมจัดทํานิติกรรมสัญญา ปฏิเสธการใชสินเช่ือ

กับธนาคาร และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจง

ความถ่ี และรอยละ รวมกับการสัมภาษณกลุมลูกคาที่ไดรับอนุมัติสินเช่ือแลวแตปฏิเสธการใชสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs กับธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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46-55 ป ประกอบธุรกิจหมวดสินคาอุตสาหกรรม มียอดขาย 81-100 ลานบาท/ปมากที่สุด พบวามี

ความพึงพอใจในการบริการของธนาคารออมสิน ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs อยูในระดับปาน

กลาง และพบวาสาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติแลวเน่ืองจาก

วงเงินสินเช่ือที่อนุมัติไมเพียงพอกับความตองการใชวงเงินและการดําเนินงานมีความลาชา แนวทาง

แกปญหาจึงตองเรยีกเก็บคาธรรมเนียมกอนที่จะนําเสนอขออนุมัติ โดยกอนที่จะนําเสนออนุมัติวงเงินทาง

ธนาคารจะแจงลูกคาเรื่องวงเงินและเงื่อนไขทั้งหมดที่จะนําเสนอ และหากอนุมัติมาไมตรงกับที่นําเสนอ

จะคืนคาธรรมเนียมใหกับลูกคา แตถาหากอนุมัติตามที่เสนอแลวลูกคาปฏิเสธไมใชสินเช่ือกับธนาคารจะ

ไมคืนคาธรรมเนียมที่เก็บมาทั้งหมด         

คําสําคัญ :  สินเช่ือธุรกจิ SMEs, ลกูคาปฏิเสธการใชวงเงินที่อนุมัติ, ธนาคารออมสิน   

 

Abstract 

 The purpose of this independent study was to find the reason why customers 

rejected the use of an approved SMEs credit limit. It also aimed to find the solutions to 

the problem and to reduce income loss to the Government Saving Bank’s SMEs loan 

service. Management of SMEs business center found that customers rejected the bank’s 

approval limit. The tools used for data collection were questionnaires for SMEs credit 

customers who rejected the approved SMEs. About 56 questionnaires were divided into 

to 4 parts, Part 1: general information of the respondents, Part 2 information of 

customers who apply for SMEs business loans from Government Savings Bank who 

applied for another bank loans, Part 3 SMEs credit approval, the reason why the 

customer refused to use credit with the bank and part 4 suggestion. The obtained data 

was analyzed using descriptive statistics. The frequency and percentage were analyzed 

together with interviews with customers who had been approved for loans but refused 

to use SMEs loans with Government Savings Bank. The results were shown as follows; 

Most of the respondents were female, aged 46-55 years, they were the working in the 
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industrial product category, with are sales of 81-100 million baht / year at most. The 

study found that they were satisfied with the services of the Government Savings Bank 

the SMEs business center management was at a moderate level and the reason why 

customers rejected the use of the approved SME credit limit was because the approved 

credit limit was insufficient to meet the credit demand and the operation was delayed. 

The solution therefore requires a fee before it is presented for approval, to offer a call 

license and if the approval does not match what is proposed, the fee will be returned 

to the customer. But if upon an approved proposal, the customer refuses to use the 

credit with the bank, the fee collected will not be refunded. 

Keywords: SMEs loans, customers reject to use of an approved SMEs credit limited, 

      Government Saving Bank 

 

บทนํา 

 ธนาคารออมสินฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs ปญหา คือ สินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่อนุมัติแลว 

แตลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินไมจัดทํานิติกรรมสัญญา ของธนาคารออมสิน ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา 

SMEs ในแตละเดือน 3 ปยอนหลัง ต้ังแตเดือน มกราคม 2560 – เดือน ธันวาคม 2562 พบวามีลูกคาที่

ปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลวในป 2560 พบวาในแตละเดือนมีลูกคาที่ปฏิเสธการใชวงเงิน

สินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลว ต้ังแตรอยละ 6.85 – 13.23 หรือเฉลี่ย 9.70% ในป 2561 พบวาในแตละเดือน

มีลูกคาที่ปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลว ต้ังแตรอยละ 8.37 – 13.89 หรือเฉลี่ย 11.41% 

และในป 2562 มีลูกคาที่ปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลว แตละเดือนต้ังแตรอยละ 10.89 – 

18.43 หรือเฉลี่ย 15.12% 

 เน่ืองจากการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 

เปนสวนหน่ึงของรายไดของธนาคารออมสิน โดยวัตถุประสงคในการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางแกไข

ปญหาในครั้งน้ี ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการของฝายบริหารศูนย

ธุรกิจลูกคา SMEs ควบคูไปดวยกัน อันจะเปนการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาไดตรงกับ

ความตองการของผูมาใชบริการขอสินเช่ือธุรกิจ SMEs มากที่สุด 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาไวดังน้ี 

แนวคิดการตัดสินใจ 

 นักวิชาการไดใหความหมายการตัดสินใจไว อาทิเชน 

 บุษกร ยังคํามั่น(2557) กลาววา กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) 

หมายถึงการกําหนดข้ันตอนของการตัดสินใจ ต้ังแตตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดทายการตัดสินใจโดยมี

ลําดับข้ันของกระบวนการดังกลาวเปนการตัดสินใจโดยใช หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑซึ่งเปนการตัดสนิใจ

โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือชวย ในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ 

 ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556 : 25) กลาววา การตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ โดยพฤติกรรมและกระบวนการ

ทางจิตใจครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ต้ังแตการตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมิน

ทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ 

สําหรับกรณีของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs เห็นไดวาจากการอนุมัติสินเช่ือแลวมีผลกับ

การตัดสินใจของลูกคาวาวงเงินที่อนุมัติมา เพียงพอกับความตองการของลูกคามากนอยเพียงใด เพราะ

ถาไมเพียงพอกับความตองการ ลูกคาก็จะตัดสินใจไมใชวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร แตถาหากอนุมัติวงเงินที่

เพียงพอกับความตองการ ลูกคาก็ตัดสินใจที่จะใชวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร 

แนวคิดการใหบริการ 

 นักวิชาการไดใหความหมายการใหบริการไวหลากหลาย อาทิเชน 

 ปณณวัชร พัชราวลัย (2558 : 10) คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความสามารถโดยทั่วไปใน

การสื่อสาร หรือสงมอบการบริการในระดับที่ลูกคาคาดหวังจะไดรับ ความคาดหวังน้ีลูกคาไดมีการแบง

ตามระดับตางๆ ระหวางความตองการของลูกคา โดยคิดหลังจากการซื้อหรือรับบริการสินคาน้ันไปแลว 

 กนกวรรณ  นาสมปอง (2555) คุณภาพการใหบ ริการ (Service Quality) หมายถึง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการใหตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งคุณภาพการ

บริการเปนสิ่งสําคัญที่สามารถสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงได 

การบริการและคุณภาพการบริการ จึงเปนสิ่งที่ควบคูกันไปเสมอในกระบวนการทํางานของการ

ใหบริการสินเช่ือธุรกจิ SMEs ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs ที่จะสงผลใหเกิด

เปนความพึงพอใจในความคาดหวังของผูมารับบริการขอสินเช่ือกับธนาคาร 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุนันทา พรมมาศ (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงกระทบตอปริมาณการปลอย

สินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) เพื่อเปนแนวทางในการใหบริการสินเช่ือแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกําไร

สูงสุดใหกับองคกร มีความมั่งค่ังใหกับผูถือหุน มีผลตอบแทนที่ดีและสรางความสุขใหกับพนักงาน โดยผู

ศึกษาเลือกใชขอมูลสําหรับการศึกษาคือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป 2558 รวม 40 ไตรมาส  

ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

TLS ในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญช้ันดี

ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) MLRS ซึ่งไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ และปริมาณเงินฝาก

รวมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) TDS ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น

รอยละ 99 ในสวนปริมาณสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) NPLS มี

ความสัมพันธกับปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) TLS ในทิศทางตรงกันขาม 

อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 เปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 

สุรัสดา มีดวง (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยู

อาศัยของธนาคารออมสิน สํานักราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาไดดังน้ี 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ ระหวาง 30-39 ป มีสถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี เปนลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 – 25,000 

บาท  ระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงจาก

มากไปนอย พบวาดานแรงจูงใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดานการรับรู ดานการเรียนรู และดาน

ทัศนคติ ตามลําดับ ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดาน เรียงจากมากไปนอย พบวาดานราคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ

และบริการ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานสงเสริม

การตลาด และดานทําเลที่ต้ังและชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

ยุทธศักด์ิ สีบุญเรือง (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการสนิเช่ือ

ธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผูประกอบการธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษา

พบวา มีทั้งหมด 6 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จาก

มากไปหานอย คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและการ



 

38 

 

ตอบสนองความตองการของผลิตภัณฑสินเช่ือธุรกิจ ปจจัยดานบุคลากรและการจัดเก็บเอกสาร ปจจัย

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จํานวนสาขา ที่ต้ัง ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคาและ

การสงเสริมทางการตลาด ตามลําดับ 

 

วิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ลูกคาสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ปฏิเสธใชสินเช่ือธุรกิจ 

SMEs ที่ไดรับการอนุมัติแลว กับธนาคารออมสิน ซึ่งจากสถิติการใหบริการสินเช่ือธุรกิจ SMEs พบวา ใน

ป 2560 มีลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือทีไ่ดรับการอนุมติัแลว 47 ราย , ในป 2561 ลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือที่ไดรบั

การอนุมัติแลว 56 ราย และในป 2562 ลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลว 91 ราย เพราะฉะน้ันถา

คิดโดยเฉลี่ย 3 ปหลังมาน้ี มีลูกคาที่ไดรับการอนุมัติสินเช่ือที่ไดรับการอนุมัติแลว เทากับ 65 ราย 

จากขนาดกลุมตัวอยางผูมาใชบริการสินเช่ือ SMEs กับธนาคารออมสินน้ี นํามาคํานวณหาขนาด

กลุมตัวอยางที่ตองการ จากสูตรของ ทาโร ยามาเน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2549, หนา 220) ระดับความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 จะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เทากับ  56 คน ตามสูตร 

     n     =             N 

                                                         1 + N(e)2 

                           เมื่อ       n     =      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

        N     =     จํานวนประชากรทั้งหมด (ลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือ65 ราย) 

        e     =      คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 

     แทนคา      n     =        65 

               1 + 65(0.05)2 

                                 =    56 คน 

ดังน้ัน จํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จึงไมควรนอยกวา 56 ตัวอยาง และเผื่อความผิดพลาด

จากการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 14 ชุด จึงรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 70 คน 

โดยใชแบบสอบถามกับลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือที่ไดรับการอนุมัติแลวกับธนาคารโดยจะใชวิธีการโทรหา

ลูกคาขอความอนุเคราะหในการกรอกแบบสอบถามและสงลิงคใหลูกคา ทําการสแกน QR code และ

ตอบแบบสอบถาม จํานวน 70 คน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่เก็บรวบรวมจากผลการดําเนินงานของฝายบริหารศูนย

ธุรกิจลูกคา SMEs ประจําเดือน ทุกเดือน ต้ังแตป พ.ศ.2560-2562 

 2. ขอมูลที่ลูกคาปฏิเสธสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติแลว ที่เก็บรวบรวมจากผลการ

ดําเนินงานของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs ประจําเดือน ทุกเดือน ต้ังแตป พ.ศ.2560-2562 

 3. ออกแบบ แบบสอบถามในสองลักษณะ คือแบบสอบถามถึงความพึงพอใจตอการใชบริการ

สินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs และสาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธ

การใชวงเงินสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติแลว โดยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบโครงสราง

ของเน้ือหาและนําเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตรวจสอบกอนทดลองใชงานจริง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ประกอบดวยเครื่องมือ 3 ขอ ดังตอไปน้ี คือ 

1. แบบสอบถามขอมูลการมาใชบริการสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ธนาคารออมสิน ถึงความพึงพอใจในการ

ใหบริการสินเช่ือ จํานวนเงินขอกู อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ในการขอกู สาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธใช

สินเช่ือ SMEs ที่อนุมัติแลว กับธนาคารออมสิน ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรงุการบรกิาร 

ซึ่งมีดวยกัน 4 สวนดังน้ี 

แบบสอบถาม มีดวยกัน 4 สวน ดังน้ี 

   สวนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ กลุมอุตสาหกรรม และ

ยอดขาย 

   สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการขอสินเช่ือธุรกิจ SMEs กับธนาคารออมสิน ตอการขอ

สินเช่ือของธนาคาร โดยแบงเกณฑเปน 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัด

ระดับความพึงพอใจ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ระดับ  5  หมายความวา มากที่สุด, ระดับ  4  

หมายความวา มาก, ระดับ  3  หมายความวา ปานกลาง, ระดับ  2  หมายความวา นอย, ระดับ 1  

หมายความวา นอยที่สุด 

   สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ SMEs แลว สาเหตุที่ลูกคาไมจัดทํานิติกรรมสัญญา 

ปฏิเสธการใชสินเช่ือกับธนาคาร 

   สวนท่ี 4 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการบรกิาร 
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2. การสํารวจเหตุผลที่ลูกคาปฏิเสธการใชสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติแลว กับธนาคารออมสิน 

จากการที่วงเงินที่อนุมัติไมเพียงพอกับความจําเปนที่ตองใช ธนาคารพาณิชยอื่นใหวงเงินที่สูงกวา อัตรา

ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมที่ตํ่ากวาธนาคารออมสิน ในลักษณะเก็บขอมูลในเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง

ในชวง เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 โดยบันทึกในตารางเก็บขอมูลถึงสาเหตุของลูกคาที่

ปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ธนาคารอนุมัติแลว 

3. การสัมภาษณลูกคาที่มาใชบริการในลักษณะ Focus group โดยสัมภาษณกลุมลูกคาที่ไดรับอนุมัติ

สินเช่ือแลวแตปฏิเสธการใชสินเช่ือธุรกิจ SMEs กับธนาคารออมสิน โดยสุมแบบอิสระ 

ขอคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบ Focus group 

1.ทานเคยใชบริการสินเช่ือธุรกิจ SMEs กับธนาคารออมสิน หรือไม 

2.ถาทานเคย ทานมีปญหาในการใหบริการของธนาคารออมสินหรือไม อยางไร 

3.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของธนาคารออมสินหรือไม อยางไร 

4.ทางธนาคารออมสินอนุมัติสินเช่ือใหกับทานแลว เหตุใดทานจึงไมจัดทํานิติกรรมสัญญากับทาง

ธนาคารออมสิน 

5.ทานตองการใหหนวยงานแกปญหาใหทานอยางไร ในกรณีที่ทานปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือ

กับธนาคาร 

6.ทานทราบหรือไมวา ถาทานปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร ทําใหธนาคารตองสูญเสีย

คาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือกับทาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1)การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี(Frequency) และรอยละ(Percentage) ในการวิเคราะห

ในแบบสอบถามสวนที ่1 ลักษณะคําถามปลายปด สําหรับอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม

ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ประเภทธุรกิจ และยอดขายตอป ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูลสถิติ

ทั่วๆไป เพื่อใชอธิบายการกระจายของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และการวิเคราะหในแบบสอบถาม

สวนที่ 3 เพื่อใชอธิบายความถ่ีและรอยละของขอมูลถึงระดับการมาใชบริการ สาเหตุที่ปฏิเสธการใช

สินเช่ือที่ไดรับการอนุมัติแลว และความคิดเห็นตอการใชบริการ และแนวทางการแกไขปญหาที่ตองการ 

2)การวิเคราะหขอมูลแบบ Likert’s Scale  
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สําหรับในสวนของแบบสอบถามขอที่ 2 ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ใชการกําหนดชวงช้ัน ตามสูตร

การคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

อันตรภาคช้ัน    = (คาสูงสุด-คาตํ่าสุด)/จํานวนช้ัน  = (5-1)/5   = 0.80 

แบงระดับความพึงพอใจตามระดับช้ันของคะแนนเฉลี่ย ไดดังตารางที่ 6 น้ี คือ 

ตารางท่ี 1 แสดงชวงช้ันของคะแนนกับระดับความพึงพอใจ 

ชวงช้ันของคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

4.21-5.00 มากที่สุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอย 

1.00-1.80 นอยที่สุด 

3)การวิเคราะหขอมูลแบบตรวจสอบรายการ 

แบบสอบถามสวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ใชวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) และสรุปมาเปนรอยละ (Percentage) 

4)การวิเคราะหขอมูล ความถ่ี ปริมาณ ของลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลวกับธนาคาร 

ในระยะเวลา 2 เดือนคือในชวงวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ส.ค.2563 สาเหตุที่ปฏิเสธสินเช่ือกับ

ธนาคาร ตามตารางเก็บขอมูลตามแบบที่แสดงในตารางที่ 5 แลวนําสาเหตุหรือเหตุผลที่ลูกคาปฏิเสธ

สินเช่ือกับธนาคารสรุปมาเปนรอยละ 

5)วิเคราะหคําใหสัมภาษณจากกลุมที่เลือก นําขอมูลคําตอบจากขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ มา

วิเคราะหรวมกับ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อหาสาเหตุสวนใหญที่ลูกคาปฏิเสธสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลวกับ

ธนาคาร รวมทั้งสรุปขอปญหา และแนวทางแกไขปญหา 

 

ผลการศึกษา    

ผลจากแบบสอบถาม 

1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

เพศชาย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 45.7 เปนเพศหญิง 38 คน คิดเปนรอยละ 54.3 สวนใหญ มีอายุ 

46-55 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 45.7 สําหรับกลุมอายุรองลงมาคือ กลุมอายุ 36-45 ป จํานวน 
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22 คน คิดเปนรอยละ 31.4 และกลุมถัดไปคือ กลุมอายุ 36-45 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.9 

กลุมถัดไปก็มีจํานวนใกลเคียงคือกลุมอายุ 25-35 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.6 กลุมที่มีจํานวน

นอยที่สุดคือกลุมอายุตํ่ากวา 25 ป  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 สวนใหญ อยูในประเภท

อุตสาหกรรม หมวดสินคาอุตสาหกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.7 รองลงมา หมวดบริการ 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 22.9 ลําดับถัดไป หมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง จํานวน 15 คน คิด

เปนรอยละ 21.4 หมวดธุรกิจการเงิน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.4 หมวดอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.6 หมวดสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 5.7 หมวดเทคโนโลยี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และหมวดที่นอยที่สุด คือหมวด

ทรัพยากร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 มียอดขาย 61-80 ลบ./ป และ 81-100 ลบ./ป จํานวนมาก

ที่สุด คือ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.7 รองลงมา คือ มียอดขาย มากกวา 100 ลบ./ป ข้ึนไป 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และกลุม ตํ่ากวา 20 ลบ./ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.4 

กลุม 20-40 ลบ./ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และกลุมที่มียอดขายนอยที่สุด คือ กลุม 41-60 

ลบ./ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.7 

2.ขอมูลความพึงพอใจในคุณภาพการบริการการใหสินเช่ือธุรกิจ SMEs กับธนาคารออมสิน ฝายบริหาร

ศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 

 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการการใหสินเช่ือธุรกิจ SMEs กับ

ธนาคารออมสิน ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs พบวา ระดับความพึงพอใจในดานตางๆ มีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับความพึงพอใจปานกลางเทากับ 3.02 โดยระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

พนักงานใหบริการดวยคําพูดที่สุภาพ ย้ิมแยม แจมใส มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

เทากับ 3.34 ชองทางในการชําระหน้ีสินเช่ือ งาย สะดวก หลากหลาย มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 

3.23 และการใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม และใหความชวยเหลือของพนักงาน ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยเทากับ 3.14 

3.ขอมูลเกี่ยวกับการอนุมัติสนิเช่ือธุรกิจ SMEs แลว สาเหตุที่ลูกคาไมจัดทํานิติกรรมสัญญา ปฏิเสธการใช

สินเช่ือกับธนาคาร 

 จากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมใชวงเงินสินเช่ือกับธนาคารเพราะ

สาเหตุของวงเงินสินเช่ือที่อนุมัติ มีเปนจํานวนมากที่สุดหรือเปนสาเหตุใหญ จํานวน 13 คน คิดเปนรอย

ละ 19.0 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย อีกเปน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 17.9 สาเหตุความรวดเร็ว

ในการดําเนินงาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.3 สาเหตุคาธรรมเนียมในการใหบริการ จํานวน 10 
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คน คิดเปนรอยละ 13.5 การทําประกันชีวิตคุมครองเงินกู จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ11.1  และ การ

ใหบริการที่ดีของพนักงาน  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.1 ระยะเวลาผอนชําระ จํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 7.5 ความสะดวกสบายในการติดตอกับธนาคาร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และมี

เหตุผลอื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8 

4.ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมา 9 คน จาก 70 คน 

สรุปไดวา 

- การดําเนินงานมีความลาชา 6 คน 

- มีการเพิ่มเงื่อนไขในการอนุมัติที่มากกวาเงื่อนไขที่นําเสนอ 3 คน 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือที่ไดรับการอนุมัติแลว 

 โดยการบันทึกเหตุผลลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือธุรกิจ SMEs ที่ธนาคารอนุมัติแลว วันที่ 1 

ก.ค. 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ในระยะเวลาสองเดือน พบวา ลูกคาที่ปฏิเสธการใชวงเงิน

สินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลว ทั้งหมดรวม 32 คน 

 โดย สาเหตุที่สํารวจและรวบรวมได พบวา สาเหตุสวนใหญที่ลูกคาปฏิเสธการใชวงเงินสินเช่ือ 

คือ วงเงินที่อนุมัติไมเพียงพอ จํานวน 18 คน จาก 32 คน คิดเปนรอยละ 56.3 เพิ่มเงื่อนไขในการอนุมัติ 

9 คน จาก 32 คน คิดเปนรอยละ 28.1 อัตราดอกเบี้ยสูง 5 คน จาก 32 คน คิดเปนรอยละ 15.6 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ Focus group จํานวน 32 คน  

ตามแนวทางขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ สรุปได ดังน้ี 

 1.ลูกคาสวนใหญไมมีความพึงพอใจในวงเงินที่อนุมัติ เน่ืองจากวงเงินที่อนุมัติมาไมเพียงพอกับ

ความตองการใชวงเงิน 

 2.ลูกคาที่ไมใชสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลวกับธนาคาร มีสาเหตุมาจากมีกระบวนการในการอนุมัติ

สินเช่ือที่ลาชามาก และไมมีเจาหนาที่โทรแจงความคืบหนาตองโทรมาสอบถามเอง ทําใหเกิดความไม

ประทับใจในการใหบริการสินเช่ือของธนาคาร 

 3.เมื่ออนุมัติแลวมีเงื่อนไขกอนเบิกใชวงเงิน และเงื่อนไขตลอดอายุสัญญาเยอะ ซึ่งลูกคาไม

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อนุมัติมาได  

 4.ในบางรายอนุมัติเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาตอนที่ย่ืนขอกู ซึ่งลูกคาแจงวาอัตราดอกเบี้ยในตอน

ที่ย่ืนขอยังสูงกวาธนาคารอื่น  
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 5.ในบางกรณี ลูกคาที่ใหสัมภาษณใหขอมูลวา เจาหนาที่มีการขอเอกสารในการพิจารณาสินเช่ือ

หลายรอบและซ้ําซอน ซึ่งลูกคาก็เปรียบเทียบกับธนาคารอื่นวาไมมีความเปนมืออาชีพในการใหบริการ

สินเช่ือ 

 6.แนวทางแกปญหาที่ผู ใหสัมภาษณ นําเสนอ เพื่อใหสามารถแขงขันกับธนาคารอื่นได 

ตัวอยางเชน ปรบัปรุงเรือ่งกระบวนการในการอนุมัติสนิเช่ือใหมีความรวดเร็ว เสนอวงเงิน, อัตราดอกเบี้ย 

ที่เพียงพอกับวัตถุประสงคและความจําเปนของลูกคา 

 7.โดยสวนใหญลูกคาไมไดตระหนักถึงการที่ปฏิเสธการใชสินเช่ือกับธนาคาร แลวผลกระทบทํา

ใหเกิดคาใชจายในการดําเนินงานของธนาคาร ทําใหเกิดความไมคุมคาในการจายคาจางเจาหนาที่/

พนักงานในกระบวนการการอนุมัติสินเช่ือ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพในการบริการการใหสินเช่ือของธนาคารออม

สินฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง และกลุมลูกคาที่มาใชบริการ

สวนใหญเปนกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 25.7 สอดคลองกับสาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธ

สินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลวกับธนาคารเน่ืองจาก วงเงินสินเช่ืออนุมัติ อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมในการ

ใหบริการ ความรวดเร็วในการดําเนินงาน รวมกันแลวคิดเปนสาเหตุถึงรอยละ 66.7 

แนวทางเลือกการแกปญหา 

แนวทางแกปญหา วงเงินสินเช่ือที่อนุมัติไมเพียงพอกับความตองการใชวงเงินและการดําเนินงานมีความ

ลาชา ทําใหลูกคาปฏิเสธการใชสินเช่ือที่ไดรับอนุมัติแลวกับธนาคาร จึงตองมีแนวทางใหลูกคารายใหมที่

อนุมัติใชสินเช่ือกับธนาคาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการอนุมัติสินเช่ือ ไมสูญเสียการปฏิเสธการใช

สินเช่ือ ทําใหธนาคารเกิดความคุมคาในข้ันตอนกระบวนการอนุมัติมีสินเช่ือ มีรายไดคาธรรมเนียมการ

ใหบริการสินเช่ือ เพิ่มรายไดใหกับธนาคาร มี 3 แนวทางดังน้ี 

 1. การปรับปรุงกระบวนการในการอนุมัติสินเช่ือ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร ใน

ปจจุบันมีคณะกรรมการอนุมัติสินเช่ือทั้งหมด 5 ชุด ในการนําเสนอขออนุมัติในแตละครั้งตองไปรอเขา

ประชุม 1 วัน ทําใหเกิดความลาชาในการอนุมัติ โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการอนุมัติ ใหมีระบบ

การประชุมทางไกลผานเว็บ เพื่อใหการนําเสนออนุมัติงายและรวดเร็วข้ึน ซึ่งศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 1 -

18 ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ไมตองเดินทางเขามาประชุม ซึ่งชวยประหยัดเวลาในการทํางาน เพราะ
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ลูกคาตองการและผลคาดหวังที่จะไดรับการตอบรับอยางรวดเร็ว  ดังน้ันระบบการประชุมทางไกลผาน

เว็บ จึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน นอกจากน้ีระบบการประชุมทางไกลผานเว็บ ยัง

สามารถทําไดในเวลาไมกี่นาที 

 2. จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรูผลิตภัณฑสินเช่ือของธนาคารและข้ันตอนกระบวนการทํางานใน

การนําเสนออนุมัติสินเช่ือใหกับพนักงานสินเช่ือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ที่สามารถ

นํามาใชไดจริง รวมทั้งใหคําแนะนําและเทคนิคตางๆในการทํางาน เพื่อสงเสริมพนักงานใหมีความรู

ความสามารถและประสบการณในการทํางาน 

 3. แนวทางเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือ กอนนําเสนออนุมัติวงเงินใหแจง

วงเงินและเงื่อนไขทั้งหมดที่จะนําเสนอใหกับลูกคาทราบกอนเพื่อตรวจสอบใหตรงกับความตองการของ

ลูกคา เปนแนวทางการแกไขปญหาที่นาจะทําไดทันที และแกปญหาไดโดยไมตองใชงบประมาณ น่ันคือ 

เริ่มต้ังแตเขาพบลูกคาครั้งแรกตองแจงกับลูกคาวาจะตองมีคาธรรมเนียมกรณีที่ลูกคาไมใชสินเช่ือกับ

ธนาคาร และกอนที่จะนําเสนออนุมัติวงเงินทางธนาคารจะแจงลูกคาเรื่องวงเงินและเงื่อนไขทั้งหมดที่จะ

นําเสนอ และหากอนุมัติมาไมตรงกับที่นําเสนอจะคืนคาธรรมเนียมที่เก็บมาใหกับลูกคา แตถาหากอนุมัติ

ตามที่เสนอแลวลูกคาปฏิเสธไมใชสินเช่ือกับธนาคารจะไมคืนคาธรรมเนียมที่เก็บมาทั้งหมด โดย

คาธรรมเนียมธนาคารอาจจะเรียกเก็บในอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือข้ันตํ่าของธนาคาร 

คิดจากวงเงินที่เสนอขอสินเช่ือ 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก  

 1. แนวทางอนุมัติสินเช่ือผานระบบการประชุมทางไกลผานเว็บ 

 ขอดี ทันสมัย มีระบบการประชุมทางไกลผานเว็บ ทําใหธนาคารประหยัดเวลาในการ

ติดตอสื่อสาร ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และผลที่คาดหวังที่จะไดรับการตอบรับอยางรวดเร็ว 

 ขอเสีย ตองมีการจัดการโปรแกรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งตองเสียงบประมาณในการ

ดําเนินการสูง ในการจัดซื้อ จัดทํา หรือติดต้ังโปรแกรมการประชุมทางไกลผานเว็บ 

 2. แนวทางจัดกิจกรรมอบรมพนักงาน 

 ขอดี ลูกคาไดรับขอมูลที่ ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน พนักงานปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ขอเสีย พนักงานอาจไมมีความรูที่เพียงพอ ทําใหขอมูลที่เสนอตอลูกคาไมครบถวน และตองใช

เวลาเปนจํานวนมากในการอบรมพนักงาน เน่ืองจากตองใชเวลาและขอมูลมีปริมาณมาก 

 3. แนวทางเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือ 
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 ขอดี เปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงแกไขไดทันที โดยใชเปนเงื่อนไขใหลูกคาทราบในการเขา

พบลูกคาในครั้งแรก ซึ่งไมสูญเสียงบประมาณในการแกไขปญหาเลย 

 ขอเสีย แทบไมมีขอเสีย เพราะเปนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดความสูญเสียในการ

ปฏิเสธใชสินเช่ือกับธนาคาร 

งบประมาณแตละแนวทางเลือก  

 1. แนวทางอนุมัติสินเช่ือผานระบบการประชุมทางไกลผานเว็บ มีงบประมาณสูง เพราะข้ึนอยู

กับระบบโปรแกรม ตองมีการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งโดยทั่วไปงบประมาณไมตํ่ากวา 30 ลานบาท   

 2. แนวทางจัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เปนการแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ

หนวยงาน เปนการปรับปรุงดานพนักงาน  วิธีและข้ันตอนในการปฏิบัติงานดานสินเช่ือ เพื่อใหสามารถ

บรรลุตามเปาหมายการใหบริการลูกคา จึงไมมีงบประมาณในการแกไขปญหา 

 3. แนวทางเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือ เน่ืองจากการแกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานในดานสินเช่ือ เปนการปรับปรุงดานกระบวนการการอนุมัติสินเช่ือ  จึงไมมีงบประมาณในการ

แกไขปญหา 

แนวทางแกไขปญหาท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

แนวทางเลือกที่เสนอในการแกปญหากรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใชสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติแลว อัน

เน่ืองมาจากสาเหตุสวนใหญจากวงเงินสินเช่ือที่อนุมัติไมเพียงพอกับความตองการใชวงเงินและการ

ดําเนินงานมีความลาชา โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการอนุมัติสินเช่ือ ลดการปฏิเสธการใช

สินเช่ือที่ธนาคารไดอนุมัติแลว โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือ กอนนําเสนออนุมัติ

วงเงินใหแจงวงเงินและเงื่อนไขทั้งหมดที่จะนําเสนอใหกับลูกคาทราบกอนเพื่อตรวจสอบใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา ทั้งน้ีกอนที่จะนําเสนออนุมัติวงเงินทางธนาคารจะแจงลูกคาเรื่องวงเงินและเงื่อนไข

ทั้งหมดที่จะนําเสนอ และหากอนุมัติมาไมตรงกับที่นําเสนอจะคืนคาธรรมเนียมที่เก็บมาใหกับลูกคา แต

ถาหากอนุมัติตามที่เสนอแลวลูกคาปฏิเสธไมใชสินเช่ือกับธนาคารจะไมคืนคาธรรมเนียมที่เก็บมาทั้งหมด 

โดยคาธรรมเนียมธนาคารอาจจะเรียกเก็บในอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการสินเช่ือข้ันตํ่าของ

ธนาคาร คิดจากวงเงินที่เสนอขอสินเช่ือ 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

จากแนวทางการแกปญหาที่เลือก สามารถนํามาต้ังเปนดัชนีตัวช้ีวัด (Key Performance 

Index) ใหกับลูกคาสินเช่ือของธนาคารออมสินฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs โดยมีเปาหมาย คือ 
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ลูกคาสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs ที่ไดรับการอนุมัติ

สินเช่ือแลว จัดทํานิติกรรมสัญญาทุกราย คิดเปน 100% 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของปญหาน้ี คือ ดานตนทุน เมื่อฝายบริหาร

ศูนยธุรกิจลูกคา SMEs สามารถแกไขปญหาในการลดการปฏิเสธการใชสินเช่ือที่ธนาคารไดอนุมัติแลว ก็

จะเกิดความคุมคาในข้ันตอนกระบวนการการอนุมัติสินเช่ือ ดานคุณภาพ หากฝายบริหารศูนยธุรกิจ

ลูกคา SMEs สามารถใหลูกคาทุกรายที่ไดรับการอนุมัติแลว ทํานิติกรรมสัญญาทุกราย ยอมกอใหเกิด

คุณภาพที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาสินเช่ือ และไมสูญเสียคาใชจายในข้ันตอนกระบวนการการ

อนุมัติสินเช่ือ และลูกคาที่ไดจัดทํานิติกรรมสัญญากับธนาคาร ก็จะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการ

การใหสินเช่ือโดยรวม ดานบริการ เมื่อลูกคาไดรับบริการอยางที่ตองการ นอกจากจะทําใหเกิดความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการแลว ยังทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจ ไววางใจ และมาใชบริการสินเช่ือกับ

ธนาคารอยางตอเน่ือง ดานความรวดเร็ว เปนปจจัยแหงความสําเร็จอีกตัวหน่ึงในปญหาน้ี เน่ืองจากมี

ข้ันตอนและกระบวนการในการอนุมัติสินเช่ือที่มีหลายข้ันตอน ถาหากพนักงานมีความรูและความเขาใจ

ในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงานก็จะสามารถทาํใหงานออกมาไดตามเปาหมายที่วางไว ก็จะลดปญหาเรื่อง

ความลาชาของการอนุมัติสินเช่ือของแตละราย ทําใหเกิดความรวดเร็วในข้ันตอนกระบวนการอนุมัติ

สินเช่ือได 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของแนวทางการแกปญหา มีกิจกรรมการดําเนินงานอยู

ดวยกัน  3 สวน คือ เขาพบลูกคาในครั้งแรก โดยผูจัดการศูนยและพนักงาน เขาพบลูกคาเพื่อรับเรื่อง

วัตถุประสงคในการขอกูและแจงเงือ่นไขในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมกอนนําเสนอ เพื่อลูกคาจะไดทราบ

เงื่อนไขของธนาคารกอนที่จะสงประเมินและทําการวิเคราะหสินเช่ือ สวนที่ 2 พนักงาน วิเคราะหขอมูล

ความสามารถในการกู ขอมูลทางการ และความจําเปนในวงเงินและเงื่อนไขที่ลูกคาขอกูเพื่อนําเสนอ

อนุมัติสินเช่ือ และงานในสวนที่ 3 แจงวงเงินเงื่อนไขในการนําเสนอผูจัดการศูนยเขาพบลูกคาเพื่อแจง

วงเงินและเงื่อนไขที่จะนําเสนอเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาและเรียกเก็บคาธรรมเนียมลูกคา

ไดรับอนุมัติและสามารถใชวงเงินและทํานิติกรรมสัญญาทุกราย วงเงินและเงื่อนไขเปนไปตามที่ลูกคาขอ

กูทุกราย  

แผนสํารอง  

 การใหบริการสนิเช่ือเพือ่ใหลกูคาที่ไดรับการอนุมัติสินเช่ือทุกรายใชสินเช่ือจัดทํานิติกรรมสัญญา

กับธนาคารออมสินทุกราย 100% เมื่อเทียบกับจํานวนที่ไดรับอนุมัติ มีความเสี่ยงที่ลูกคาจะไมใชสินเช่ือ

กับธนาคารอันเกิดจากสาเหตุที่ไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลมาคือ วงเงินสินเช่ือที่อนุมัติไมเพียงพอกับ
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ความตองการใชวงเงินและการดําเนินงานมีความลาชา จึงตองมีแผนสํารอง จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู

ผลิตภัณฑสินเช่ือของธนาคารและข้ันตอนกระบวนการทํางานในการนําเสนออนุมัติสินเช่ือใหกับพนักงาน

สินเช่ือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ที่สามารถนํามาใชไดจริง รวมทั้งใหคําแนะนําและ

เทคนิคตางๆในการทํางาน เพื่อสงเสริมพนักงานใหมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางาน 

เพื่อใหงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาถึงเรื่องความพึงพอใจของผูมาใชบริการอยางตอเน่ือง ซึ่งจะทําใหทราบถึงระดับ

ความพึงพอใจ และปญหาตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบและกระบวนการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจ 

SMEs อยางตอเน่ือง และเพิ่มความพึงพอใจใหสอดคลองกับความตองการของผูมาใชบริการมากที่สุด 
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การศึกษาการผดินดัชําระหนี้ของลกูหนี้สนิเช่ือกลุมธุรกิจ SMEs  

ธนาคารออมสนิมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

A Study of Debt Default for SMEs Loan Debtors Government  

             Savings Bank is likely to increase 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระน้ี   โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหลูกหน้ีที่อยูในความดูแล

ของฝายบริหารสินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออมสิน คางชําระเพิ่มข้ึน และเพื่อหาแนวทางในการ

แกไขปญหา โดยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแกลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแล

ของสํานักธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 จํานวน 400 ชุด รวมกับการสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของหัวหนางานและพนักงาน  ผลการศึกษาพบวา  สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหลูกหน้ีคางชําระ 

เพิ่มข้ึน สวนใหญมาจากปจจัยภายในของธนาคารออมสิน ในเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู

ของธนาคาร ในสวนของปจจัยภายนอกธนาคาร มีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจ โดยแนวทางในการ

แกไขปญหาที่ลูกหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึน คือ  จัดใหมีการอบรมพนักงานใหมีแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาว จัดมีการอบรมพนักงานใหมีความรู ความเขาใจในตัวผลิตภัณฑของธนาคาร นโยบายธนาคาร 

เงื่อนไขวิธีปฏิบัติตางๆ รวมถึงเรียนรูเทคนิคการติดตามทวงถามหน้ี และขอกฎหมาย 

คําสําคัญ:  สินเช่ือธุรกจิลูกคา SMEs, สาเหตุทีท่ําใหลูกหน้ีคางชําระเพิม่ข้ึน, ธนาคารออมสิน 

 

Abstract 

This independent research was conducted with the objectives of studying a cause 

for debtors increasingly inclining to default on theirs subject to the credit executive of 

SME business group of Government Savings Bank (GSB) and solving this issue. The 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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researcher selected the researching tool to collect the data: 400 sets of the questionnaire 

to credit debtors subject to SME business group from branch 1 to 18, including the 

interview for issues and difficulties of supervisor and employee’s performances. The 

research findings showed that the cause factor which made debtors increasingly inclined 

not to settle their debts mostly lied in the internal factor of Government Savings Bank 

(GSB) regarding the basis of loan approval, including its external factor mainly impacted 

by economic conditions. Therefore, the solution for increasing credit debtors was to hold 

a training seminar for employees to solve the aforementioned issue and hold a training 

seminar for employees to learn more about products of the Bank, policies of the Bank, 

mannerism and how to demand payment of a debt, including matters of law. 

Keywords: Business loan Office SMEs, Factors Affecting Debt Default, Government Savings    

                Bank 
 

บทนํา 

  ฝายบริหารศูนยธุรกิจลกูคา SMEs ธนาคารออมสิน กําลังเผชิญกับปญหาการผดินัดชําระหน้ีของ

กลุมลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของสายงานฝายบริหารธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออมสิน  สงผลกระทบ

ทางดานความเสี่ยงสภาพคลอง ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคาร สงผลกระทบตอการกันสํารองที่เพิ่มข้ึน 

  เมื่อศึกษาขอมูลสถิติจํานวนลูกหน้ีที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะบัญชีคางชําระที่อยูในความ

ดูแลของสายงานฝายบริหารธุรกิจลุกคา SMEs ธนาคารออมสินประจําป ยอนหลังเปนเวลาทั้งหมด 5 ป 

ต้ังแต เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2562 พบวา ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่

อยูในความดูแลของศูนยสินเช่ือธุรกิจ SMEs 1-18 คางชําระต้ังแตรอยละ 4.58-14.77 หรือเฉลี่ยเทากับ 

9.09% ในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนลูกหน้ีคางชําระต้ังแตรอยละ 4.46-14.87 หรือเฉลี่ยเทากับ 9.87% ใน

ป 2560 มีจํานวนลูกหน้ีคางชําระต้ังแตรอยละ 4.36-16.69 หรือเฉลี่ยเทากับ 9.87% ในป 2561 มี

จํานวนลูกหน้ีคางชําระต้ังแตรอยละ 4.72-16.82 หรือเฉลี่ยเทากับ 10.67% และในป 2562 มีจํานวน

ลูกหน้ีคางชําระต้ังแตรอยละ 4.92-17.37 หรือเฉลี่ยเทากับ 11.56% กอใหเกิดเปนหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึน

เรื่อยๆในแตละป สงผลกระทบตอรายไดของธนาคาร การกันเงินสํารอง และเกิดเปนคาใชจายในการ

ติดตามทวงถามหน้ีดังกลาว  
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ในสวนของปริมาณเงินที่ต้ังสํารองเผื่อหน้ีสูญในแตละปเปรียบเทียบกับยอดลูกหน้ีที่คางชําระ

รวมทั้งป คิดเปนมูลคาสูญเสียรายไดของธนาคาร เน่ืองจากสํานักธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 มีจํานวนลูกหน้ี

คางชําระทั้งหมดเฉลีย่ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2558-2562) จํานวน 1,588 ราย การที่ลูกหน้ีคางชําระจะมี

จํานวนเพิ่มข้ึน อาจเกิดจากผลประกอบการของลกูหน้ีไมเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว หรือเกิดจากการนํา

เงินที่ไดรับจากธนาคารไปใชผิดวัตถุประสงค ดังน้ันวัตถุประสงคในการศึกษาสาเหตุและแนวทางในการ

แกไขปญหาครั้งน้ี ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการของพนักงานที่ดูแล

สถานะบัญชีควบคูไปกับการศึกษาปจจัยภายในและภายนอกธนาคารที่อาจเปนสาเหตุที่ทําใหลูกหน้ีคาง

ชําระเพิ่มข้ึน โดยการศึกษา และการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหผูศึกษา

สามารถแกไขปญหาไดมากที่สุด 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาไวดังน้ี 

แนวคิดการวิเคราะหสินเชื่อ 

  วัชระ กรรณิการ (2554) กลาววา การวิเคราะหสินเช่ือ หมายถึง  การตรวจสอบ แสวงหา  

และรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง ในการขอสินเช่ือ เพื่อใหขอมูลเครดิตที่สมบูรณครบถวน มีสาระสําคัญ

เพียงพอที่ใชในการพิจารณา  และหยิบยกประเด็นสําคัญจากขอมูลเหลาน้ัน ประกอบความเห็นของผู

วิเคราะหเสนอใหผูมีอํานาจขออนุมัติสามารถใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการขอสินเช่ือน้ัน 
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ๆ ไดโดยถูกตองและรวดเร็ว ในแงจุลภาค การใหสินเช่ือในทางปฏิบัติ น้ัน นักการธนาคารจะตอง

วิเคราะหสินเช่ือเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะไดรับการชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยวามี

มากนอยเพียงใดเน่ืองจากการใหสินเช่ือเปนสินทรัพยที่มีขนาดใหญที่สุดในงบดุลและเปนกิจกรรมหลักใน

การประกอบการของธนาคารซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอฐานะทางการเงนิของธนาคาร ดังน้ันจึงควรทํา

ความเขาใจถึงวิธีการวิเคราะหการใหสินเช่ือของสถาบันการเงินซึ่งโดยปกติจะประกอบดวย การวิเคราะห

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ขนิษฐา ก.ศรีสุวรรณ  (2546) กลาวถึง หลักในการวิเคราะหสินเช่ือของธนาคาร  ธนาคารมีวิธี

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได  ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  

สามารถแบงไดเปน 4 ประเภทดังตอไปน้ี 

1. การใหสินเช่ือโดยวิเคราะหงบการเงิน ( Financial statement lending )  

2. การใหสินเช่ือโดยวิเคราะหทรัพยสิน ( Asset-based lending )  

3. การวิเคราะหโดยการประเมินคะแนนสินเช่ือ ( Credit scoring )  

4. การวิเคราะหโดยอิงความสัมพันธ ( Relationship lending )  

วนิดา  จันวงศ  (2550) ไดกลาวไววา กอนที่จะพิจารณาสินเช่ือรายใดรายหน่ึง  จะตองทราบถึง

วงจรธุรกิจของลูกคา  ตองทราบถึงความตองการ  มีการวิเคราะหการใหสินเช่ือของลูกคาดวยวา  

ตองการใชวงเงินสินเช่ือเพื่อทําอะไร  จะไดกําหนดประเภทของสินเช่ือไดอยางถูกตอง  และระยะเวลาใน

การชําระคืนใหตรงกับวัตถุประสงคแหงการกูยืม  เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารความสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึน   โดยหลักการในการวิเคราะหสินเช่ือ ตามหลัก 5’P  ไดแก  

1. วัตถุประสงคแหงการกูยืม ( Purpose )  

2. การวิเคราะหประวัติเรื่องราวของผูกู ( People )  

3. ระยะเวลาการชําระคืน  ( Payment )  

4. หลักประกันความเสี่ยง ( Protection )  

5. แนวโนมในอนาคต ( Prospect ) 

สําหรับกรณีของการบริหารลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา ธนาคารออม

สิน ทั้ง 18 สํานัก ตองอาศัยแนวคิด หลักเกณฑในการวิเคราะหสินเช่ือ เพื่อใหการวิเคราะหสินเช่ือเปนไป
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ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ลูกคาและธนาคารตองการ อีกทั้งยังเปนการปองกันความเสี่ยงจากการ

วิเคราะหสินเช่ือที่ผิดพลาด สงผลใหเกิดลูกหน้ีคางชําระตามมา 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียกเก็บหน้ี 

ดารณี พุทธวิบูลย (2543, หนา 241 -249)  ไดกลาววา การเรียกเก็บหน้ีเปนงานหน่ึงที่ตองอยู

ในความรับผิดชอบของฝายจัดการสินเช่ือซึ่งจะตองมีควบคูไปเมื่อมีการอนุมัติสินเช่ือในรายใดรายหน่ึงไป

แลว งานทั้งสองดานนอกจากตองข้ึนแกกันและกันแลว ยังตองประสานงานกันเพื่อใหการทํางาน

สอดคลองกันเปนอยางดี การคางชําระหน้ีของลูกหน้ีเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงานของ

ธนาคาร เน่ืองจากการอํานวยสินเช่ือแกลูกคาที่มาขอสินเช่ือ แมวาไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอกู

แลวก็ตาม แตยังมีปจจัยหลายปจจัยที่สงผลใหลูกน้ีไมสามารถชําระหน้ีคืนไดตามกําหนดที่ระบุไวใน

สัญญา ธนาคารเองตองมีระบบตรวจสอบติดตามหน้ีภายหลังจากที่ไดใหกูแลว ซึ่งมูลเหตุของการคาง

ชําระหน้ีพอจะสรุปไดดังน้ี  

       1.  เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาวเปลี่ยนแปลง

ยอมสงผลกระทบตอตัวลูกหน้ีได  

2.  ปจจัยภายใน ซึ่งสวนใหญเปนปจจัยที่เกิดข้ึนภายในธนาคารที่เปนผูปลอยสินเช่ือเองและ

สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได  

       3.  ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหน้ี  

การเรียกเก็บหน้ีเปนงานหน่ึงที่ตองอยูในความรับผิดชอบของฝายจัดการสินเช่ือซึ่งจะตองมี

ควบคูไปเมื่อมีการอนุมัติสินเช่ือในรายใดรายหน่ึงไปแลว งานทั้งสองดานนอกจากตองข้ึนแกกันและกัน

แลว ยังตองประสานงานกันเพื่อใหการท างานสอดคลองกันเปนอยางดีดวยเพราะจุดมุงหมายของการ

จัดการเรียกเก็บหน้ีน้ัน ตองการรักษาและสรางความพอใจใหแกลูกหน้ีรวมทั้งความนิยมในกิจการดวย 

กลาวคือ ถาหนาที่งานดานการปลอยสินเช่ือบกพรองมากเพียงใดหนาที่งานดานเรียกเก็บหน้ีก็จะมีมาก

ข้ึนเพยีงน้ันดวย หรือดานนโยบายการปลอยสินเช่ือหยอนในเรื่องการคัดเลือกลูกคา งานเรียกเก็บหน้ียอม

สําคัญมากข้ึน ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการเรียกเก็บหน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการสินเช่ือควร

วางนโยบายการจัดเก็บหน้ีใหเหมาะสม พรอมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติ ซึ่งกระทําไดโดยเจาหนาที่ของกิจการ

เองหรือวาจางบุคคลภายนอกมาทําแทนได เชนสํานักงานกฎหมาย หรือทนายความ โดยสาเหตุที่ลูกหน้ี

ผิดสัญญา  

 

แนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ 
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  อิศราวดี ชํานาญกิจ (2554) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวยองคประกอบยอย

พื้นฐาน 5 ประการ ดังน้ี 

1. การกําหนดทิศทาง ( Direction Setting )  ในการกําหนดทิศทางขององคการ  

2. การประเมินองคการและสภาพแวดลอม ( Environment Scanning ) ในการประเมิน

สภาพแวดลอมขององคการน้ันจะประกอบไปดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  และการประเมนิ

สภาพแวดลอมภายใน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  หรือ

โดยทั่วไปจะเรียกวาการวิเคราะหตามตัวแบบสว็อท ( SWOT Analysis )  

3. การกําหนดกลยุทธ ( Strategy Formulation ) การกําหนดกลยุทธ โอกาสและอุปสรรคที่

ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ไดจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน 

4. การดําเนินกลยุทธ ( Strategy Implementation ) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

5. การประเมินและการควบคุมกลยุทธ   

เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซึ่งชวย

ใหผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม

ภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอการทํางานขององคกร  SWOT มาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตัว ดังน้ี 

       S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง 

       W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน 

       O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  

       T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยและสถานการณ  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 วรรณี สมตัว (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหน้ีคางชําระ สินเช่ือ

นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดหน้ีคาง

ชําระสินเช่ือนโยบายภาครัฐ และศึกษาขอเสนอแนะของลูกหน้ีสินเช่ือนโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับปจจัยที่มี

ผลตอการเกิดหน้ีคางชําระ จากผลการศึกษาพบวา ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทําใหรายไดลดลง รัฐบาลมี

การเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหการบรหิารงานไมตอเน่ือง ผลกระทบจากสภาพอากาศ และปจจัยภายใน

ธนาคาร โดยเก็บรวมรวบขอมูลลูกหน้ีที่ไมสามารถชําระหน้ีไดตามขอตกลงในสัญญาเงินกู และมีประวัติ

การผิดนัดชําระหน้ีมากกวา 1 เดือนข้ึนไป จาํนวน 305 คน  
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 กิตติศักด์ิ เคลือบหิรัญ ( 2559 ) ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มี

ผลกระทบตอปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จํานวน 11 ธนาคาร ระหวางป พ.ศ.  2549-2558 โดยใชวิธีการวิเคราะห Fixed Effects 

และ Random Effects Regression จากผลการศึกษา พบวา สวนของผูถือหุนตอสินทรัพยและขนาด

ของธนาคารมีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได และพบวา ผลตอบแทนตอ

สินทรัพยมีความสัมพันธในเชิงลบ กับปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

        ศุภภร อ่ิมสุข ( 2561 ) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารที่ดิน ( องคการมหาชน ) มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผิดนัด

ชําระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ( องคการมหาชน ) เพื่อนํามาใชปรับปรุง

กระบวนการพิจารณาสินเช่ือซึ่งจะชวยทําใหการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือมีประสิทธิภาพ และชวยลดปญหา

การผิดนัดชําระหน้ี 

  ฉรรตตฤณษ บุญลน, บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ( 2562 ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาหน้ีคาง

ชําระ  (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาหน้ีคางชําระ (NPLs) ของ

ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย และเพื่อหาแนวทางปองกันการเกิดปญหาหน้ีคางชําระ (NPLs) 

 

วิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยาง   การคนควาอิสระน้ีมุงศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร  โดยปญหาที่ศึกษาคือการศึกษา

การผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือกลุมธุรกิจ SMEs   ธนาคารออมสินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ซึ่งเกี่ยวของ

กับรายไดและตนทุนของธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงความพึงพอใจในการบริการของพนักงาน ประชากร

ที่ใชศึกษาจึงเปนลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของสายงานกลุมธุรกิจลูกคา SMEs จํานวน 18 สํานัก 

ไดแก สํานักธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 พบวา ในป 2558 มีลูกหน้ีคางชําระ จํานวน 1,162 ราย ป 2559 มี

ลูกหน้ีคางชําระจํานวน 1,432 ราย ป 2560 มีลูกหน้ีคางชําระจํานวน 1,504 ราย ป 2561 มีลูกหน้ีคาง

ชําระจํานวน 1,638 ราย และในป 2562 มีลูกหน้ีคางชําระจํานวน 2,205 ราย เพราะฉะน้ันถาคิดโดย

เฉลี่ย 5 ปหลังมาน้ี มีลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของสายงานกลุมธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออม

สิน จํานวน 1,588 ราย 
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 จากขนาดกลุมตัวอยางจํานวนลูกหน้ีคางชําระ นํามาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ 

จากสูตรของ ทาโร ยามาเน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2549, หนา 220) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จะไดกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เทากับ 400 ราย ตามสูตร 

n     =            N 

                                                         1 + N ( e )2 

 

เมื่อ           n       =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            N     =   จํานวนประชากรทั้งหมด (NPLs 1,588 ราย )  

            e        =   คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 

         Z       =    ระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 

ในที่น้ี คิดคํานวณ N มาจากจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของศูนยธุรกิจ

ลูกคา SMEs 1-18 รวมตอป โดยเฉลี่ย คือ 1,588 คน  

 

แทนคา  n     =            N 

                                                         1 + N (e)2 

n     =        1,588 

             1 + 1,588 (0.05)2 

                             =    399.75 คน หรือคิดเปน 400 คน 

ดังน้ัน  ขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จึงไมควรนอยกวา  400  ตัวอยาง และเผื่อความผิดพลาด จาก

การตอบแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 50 ชุด จึงรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 450 ชุด  รวมแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น จํานวน 450 ราย โดยใชเครื่องมือตอบแบบสอบถามกับลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของศูนย

สินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 ทําการสแกน QR code และตอบแบบสอบถาม จํานวน 450 ราย 

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

 และมีการทําแบบสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหัวหนางานและพนักงานที่

เกี่ยวของในการดูแลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของหนวยงานที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยใชลักษณะแบบ 

Focus group  

 

กลุมตัวอยาง  หัวหนางานในสํานักสินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 ธนาคารออมสิน และพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในสํานักสินเช่ือธุรกิจลุกคา SMEs 1-18 ธนาคารออมสิน  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของสํานักธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 เก็บรวมรวบจากรายงาน

ลูกหน้ีทั้งหมดของฝายงานบริหารธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออมสิน ประจําป ทุกป ต้ังแตป 2558-

2562 

2. ขอมูลที่ลูกหน้ีคางชําระ โดยเก็บรวบรวมจากรายงานลูกหน้ีคางชําระของฝายบริหารศูนย

ธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออมสิน ประจําป ทุกป ต้ังแตป 2558-2562 

3. ออกแบบสอบถามในสองลักษณะ คือ แบบสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ของหัวหนางานและพนักงานที่เกี่ยวของในการดูแลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของหนวยงานที่ตนเอง

ปฏิบัติงาน ณ.ปจจุบัน และสาเหตุที่ทําใหลูกหน้ีผูประกอบการธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสินมีแนวโนม

คางชําระเพิ่มข้ึน  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ขอ ดังตอไปน้ี คือ  

1. แบบสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานและพนักงานที่เกี่ยวของ 

ขอคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบ Focus group 

1. ลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของทาน มีจํานวนสถานะบัญชีคางชําระเพิ่มข้ึนหรือไม 

2. ถาเพิ่มข้ึน สาเหตุเกิดจากอะไร 

3. ทานสามารถควบคุมและดูแลสถานะบัญชีลูกหน้ีที่อยูในความดูแลใหอยูในสถานะบัญชีปกติ

ไดหรือไม อยางไร 

4. ถาทานไมสามารถควบคุมหรือดูแลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของทาน ใหมีสถานะบัญชีปกติ 

ทานจะทําอยางไร 

5. ทานมีแนวทาง หรือขอเสนอแนะในการดูแลลูกหน้ีใหมีสถานะบัญชีปกติอยางไร 

6. ทานตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหาใหอยางไร ในกรณีที่ทานไมสามารถลด

จํานวนลูกหน้ีที่อยูในความดูแลใหมีสถานะบัญชีคางชําระลดลง 

7. ทานทราบหรือไมวา ถาจํานวนลูกหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึน อาจทําใหธนาคารตองสูญเสียตนทุน 

และไมสามารถสรางกําไรจากการปลอยสินเช่ือได 
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2. แบบสอบถามขอมูลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของฝายบริหารศูนยธุรกิจลุกคา SMEs 1-18 มีสถานะ

บัญชีคางชําระ ซึ่งมีดวยกัน 4 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย ประเภทธุรกิจ ประสบการณ

ของผูบริหารและทีมงาน ผลการดําเนินงาน ประวัติการชําระหน้ีของกิจการ แหลงเงินสํารองกิจการ  

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจในการดูแลของพนักงานธนาคารออมสิน ตอคุณภาพในการใหบริการตางๆ 

จํานวน 9 ขอ โดยแบงเกณฑเปน 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับ

ความพึงพอใจ  

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ีที่เพิ่มข้ึนของลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของฝายบริหารศูนย

ธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 ธนาคารออมสิน  

 สวนท่ี 4 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการบรกิาร 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 

  ใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี ( Frequency ) และรอยละ ( Percentage ) ในการ

วิเคราะหในแบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะคําถามปลายปด สําหรับอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร

ของกลุมตัวอยาง ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูลสถิติทั่ว ๆ ไป เพื่ออธิบายการกระจายของ

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และการวิเคราะหในแบบสอบถามสวนที่ 3  แนวทางในการแกไขปญหาที่

ตองการ 

2) การวิเคราะหขอมูลแบบ Likert’s Scale 

  สําหรับในสวนของแบบสอบถามขอที่ 2 ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการดูแลของพนักงาน

ธนาคารออมสิน ตอคุณภาพในการใหบริการตาง ๆ ใชการกําหนดชวงช้ันตามสูตรการคํานวณความกวาง

ของอันตรภาคช้ัน 

3) การวิเคราะหขอมูลแบบตรวจสอบรายการ                                                       

4) การวิเคราะหขอมูล ความถ่ี ปริมาณ ของลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของ ฝายบริหาร

สินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออมสิน ในระยะเวลา 2 เดือน คือในชวงวันที่ 1 ก.ค.2563 ถึงวันที่ 31 

ส.ค. 2563 สาเหตุที่ลูกหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึน 
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5) การวิเคราะหคําใหสัมภาษณจากกลุมหัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการที่เลือก นําขอมูล

คําตอบจากขอคําถามทั้งหมด 7 ขอ มาวิเคราะหรวมกับ แนวคิด ทฤษฎี  

ผลการศึกษา 

ผลจากแบบสอบถาม 

1.  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  จากขอมูลที่ เก็บรวบรวมไดจากผูตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 450 ราย พบวา มีผูตอบ

แบบสอบถามเรียงลําดับจากมากไปนอย โดยมากที่สุดคือ ลูกหน้ีกลุมธุรกิจประเภท เกษตรกรรม ปาไม 

และการประมง จํานวน 78 ราย  และนอยที่สุดคือ ลูกหน้ีกลุมธุรกิจประเภท กิจกรรมขององคกรระหวาง

ประเทศและภาคีสมาชิก จํานวน 2 ราย สําหรับในเรื่องของประสบการณ กลุมตัวอยางสวนใหญ มี

ประสบการณของผูบริหารและทีมงานที่มีประสบการณต้ังแต 3 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 142 ราย และ

นอยที่สุดเปนผูบริหารและทีมงานที่มีประสบการณมากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป และมากกวา 15 ป มี

จํานวน 41 ราย ในสัดสวนที่เทากัน  ในดานผลการดําเนินงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนลูกหน้ีที่

มีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันมากกวา 3 ป จํานวน 141 ราย คิดเปนรอยละ 31.33 และนอยที่สุด

เปนลูกหน้ีที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันนอยกวา 3 ป จํานวน 87 ราย ในสวนของประวัติการ

ชําระหน้ี สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนลูกหน้ีที่มีประวัติการชําระหน้ีในรอบ 24 เดือนที่

ผานมาเคยผิดนัดชําระหน้ีมากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน จํานวน 119 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 

26.4 และนอยที่สุดเปนลูกหน้ีที่ไมมีประวัติการชําระหน้ีจํานวน 20 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.44  

และในสวนของลูกหน้ีที่มีแหลงเงินสํารองของกิจการที่มีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 20 ของหน้ีสินระยะ

สั้นที่มีดอกเบี้ยทั้งหมด จํานวน 118 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.22 และนอยที่สุดเปนกลุมลูกหน้ีที่ไม

มีสภาพคลองสํารองจํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 13.33  

2. ขอมูลความพึงพอใจในการดูแลของพนักงานธนาคารออมสินในดานตางๆ     

  จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการดูแลของพนักงานธนาคารออมสิน ตอคุณภาพใน

การใหบริการดานตางๆ  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากเทากับ 3.55 โดยระดับความพึง

พอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานของการใหบริการ ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสรางหน้ี มีระดับความ

พึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.66 และจากการใหบริการและใหคําแนะนําของพนักงานที่ดูแลบัญชีของลูกหน้ี 

พบวาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.58  ในสวนของการตอบคําถาม และใหความชวยเหลือ พบวามี

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.57 ตามลําดับ ในขณะที่ระดับความพึงพอใจที่พบวามีคาเฉลี่ยนอย
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ที่สุด คือ ความเอาใจใสและพรอมใหบรกิาร ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 สวนระดับความพึงพอใจที่มีคาเฉลีย่

นอยในลําดับถัดไป คือ การติดตามดูแลสถานะบัญชีของลกูหน้ี ที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.48 

3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการผิดนัดชําระหน้ี 

   จากการศึกษารวบรวมขอมูลปจจยัภายนอกธนาคาร พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ

กับปจจัยภายนอกธนาคารที่เปนสาเหตุใหเกิดหน้ีคางชําระ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.36 มากที่สุด และปจจัยที่สงผลกระทบนอยที่สุดคือ เรื่องของความสําคัญของการติดตามและควบคุมหน้ี 

ไดคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยเทากับ 3.89 

4. ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นมาทั้งหมด 37 ราย 

จาก 450 ราย  

 ผลการวิเคราะหขอมูลที่เปนสาเหตุทําใหลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของศูนยสินเช่ือธุรกิจ

ลูกคา SMEs 1-18 เพิ่มข้ึน  

โดยจากการบันทึกสาเหตุที่ลูกหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึนในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 

สิงหาคม 2563 เปนเวลา 2 เดือน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ในระยะเวลาสองเดือน พบวามีลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความ

ดูแลของฝายงานบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 450 ราย เปนลูกหน้ี

ที่ดําเนินธุรกิจประเภทเกษตรกรรมสวนใหญ จํานวน 78 ราย รองลงมาเปนลูกหน้ีที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทผลิต จํานวน 62 โดยจากการเก็บแบบสอบถามในเรื่องความพึงพอใจในการใหบริการและการ

ดูแลบัญชีของลูกหน้ีคางชําระ พบวาอยูในระดับความพึงพอใจ มาก  

โดย สาเหตุที่สํารวจและรวบรวมได พบวา สาเหตุที่ลูกหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึน คือ ปจจัยภายใน

ธนาคาร ไดแก นโยบายการปลอยสินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ธนาคารกําหนดหลังไดรับพิจารณาวงเงิน อีกทั้งในเรื่องของการติดตามทวงถามหน้ีของพนักงาน มีสวน

สําคัญในการติดตามลูกหน้ีกลุมหน้ี ในสวนของปจจัยภายนอกธนาคารที่สงผลกระทบโดยตรงตอตัว

ลูกหน้ีเอง ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และคูแขงขัน ที่ลูกหน้ีกลุมน้ีเห็นวา

เปนสาเหตุสําคัญในการทําใหยอดขายลดลง 

อีกทั้งลักษณะการลูกหน้ีก็ถือมีสวนสําคัญ เน่ืองจากเก็บแบบสอบถาม พบวา ในเรื่องของกระแสเงนิ

สดและสภาพคลองทางการเงิน มีสวนสําคัญในการผิดนัดชําระหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีไมสามารถบริหาร

การเงินภายในกิจการได 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ Focus group 

ตามแนวทางขอคําถามทั้งหมด 7 ขอ สรุปผลจากการสัมภาษณได ดังน้ี 

1. ลูกหน้ีที่อยูในความดูแล มีจํานวนสถานะบัญชีคางชําระเพิ่มข้ึนเน่ืองจากในชวงป 2562 เปน

ตนมา ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และเหตุการณทางการเมือง  

2. การควบคุมและดูแลสถานะบัญชีลูกหน้ีที่อยูในความดูแลใหกลับมามีสถานะบัญชีปกติ  

3. หากไมสามารถควบคุมหรือดูแลลูกหน้ีใหกลับมามีสถานะบัญชีปกติ ทางผูปฏิบัติงาน จะ

ดําเนินข้ันตอนตามขอกําหนดของธนาคาร จนถึงข้ันตอนการฟองรองตอศาล เพื่อยึดทรัพย 

4. เมื่อลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขหลังปรับปรุงโครงสรางหน้ีได กอนอื่น จะเขาพบ

ลูกหน้ี และถามเหตุผลที่แทจริง  

5. ขอเสนอแนะและแนวทางในดูแลลูกหน้ีใหมีสถานะบัญชีปกติ จะเนนการพูดคุย และคอย

ติดตามลูกหน้ีอยูเสมอ ๆ 

6. ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

7. ตองการใหธนาคารมีระบบการจัดการในกลุมลูกหน้ีคางชําระดังกลาว  

8. โดยสวนใหญ ธนาคารตองสูญเสียตนทุนธนาคาร ในเรื่องคาใชจายในการติดตามลูกหน้ีคาง

ชําระ อีกทั้งยังตองกันเงินสํารองข้ึนตามกฎหมายใหกับกลุมลูกหน้ีคางชําระ ทําใหธนาคารขาดรายได 

9. ธนาคารควรหันมาใหความสําคัญกับการลดจํานวนลูกหน้ีคางชําระอยางจรงิจัง เพื่อลดตนทนุ

และสรางกําไรใหธนาคาร 

ผลการศึกษา SWOT Analysis ไดแก 

1. กลยุทธการจัดแบงกลุมลูกคา ( Segmentation ) 

2. กลยุทธการบริหารระบบงานภายในองคกร 

3. กลยุทธพลิกฟนลูกหน้ีคางชําระใหกลับสูสถานะปกติ  

4. กลยุทธคัดสรรลูกคาที่มีคุณภาพ 

          5. กลยุทธดานการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารลูกหน้ีคางชําระ  

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลใหลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของฝายบริหารศูนย

ธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน มีแนวโนมคางชําระเพิ่มข้ึน พบวาสาเหตุเกิดจากปจจัยภายในธนาคาร 
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หลักเกณฑในการพิจาณาอนุมัติวงเงินกูของธนาคารที่ไมเหมาะสมกับความตองการ นโยบายการปลอย

สินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน คาธรรมเนียมตาง ๆ  รวมถึงหลักเกณฑในการพิจาณาอนุมัติวงเงินกู

ของธนาคารที่ไมเหมาะสมกับความตองการ การอธิบายรายละเอียดหลักเกณฑเงื่อนไขการปฏิบัติที่ไม

ชัดเจน ทําใหลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข นอกจากน้ียังรวมถึงลักษณะการติดตามและดูแล

สถานะบัญชีของพนักงาน ตลอดจนการทวงถามหน้ีของพนักงาน วิธีการติดตาม ทวงถามการชําระหน้ี

จากธนาคาร  

แนวทางเลือกการแกปญหา  

        แนวทางแกปญหากรณีที่ลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของศูนยสินเช่ือธุรกิจลุกคา SMEs 1-18 

เพิ่มข้ึน โดยใชการประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ( SWOT Analysis ) กําหนดแนวทางเลือกการแกไขปญหาโดยการการกําหนดกลยุทธจากการ

ทําเทคนิควิเคราะห TOWS Matrix และวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก ผูศึกษาจึง

นําเสนอแนวทางเลือกในการแกไขปญหา มีแนวทางเลือกอยูอยางนอย 3 แนวทาง พรอมขอดีขอเสียและ

งบประมาณ ดังน้ี 

1. แนวทางในการแกไขปญหา จัดกลุมลูกคาตามประเภทกลุมธุรกิจ และจัดพนักงานในการดูแล

และวิเคราะหสินเช่ือตามกลุมธุรกิจที่หัวหนางานคัดเลือกจากความถนัดของแตละบุคคล เมื่อมีลูกคาเขา

มาใชบริการขอสินเช่ือ พนักงานควรจัดแบงลูกคาตามกลุมประเภทธุรกิจ และจัดสรรใหกับพนักงานแต

ละคนตามความถนัดของธุรกิจ โดยจัดใหมีการอบรมพนักงานวิเคราะหสินเช่ือของธนาคาร เพื่อเปนการ

สงเสริมพนักงานใหมีความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

2. แนวทางในการแกไขปญหา: แอพพลิเคช่ันระบบงานสินเช่ือสามารถเปดใหผูขอใชสินเช่ือ

สามารถตรวจสอบ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานได โดยไมผานพนักงาน  โดยกอนนําเสนอขออนุมัติ 

โดยใหลูกคาสามารถ เขาไปตรวจสอบ หลักเกณฑของธนาคาร เงื่อนไขการปฏิบัติ อัตราดอกเบี้ย และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไดรับเบื้องตน เพื่อเปนการตรวจสอบวาตรงตามความตองการและสามารถปฏิบัติ

ไดตามเงื่อนไขหรือไม  

3. แนวทางในการแกไขปญหา: ปรับปรุงสถานะบัญชีทันที เปนแนวทางการแกไขปญหาที่นาจะ

ตรงตามความตองการของลูกหน้ีคางชําระมากที่สดุ และเพื่อลดตนทุนคาใชจายธนาคารในการติดตามหน้ี  

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือก 

1. แนวทางในการแกไขปญหา จัดกลุมลูกคาตามประเภทกลุมธุรกิจ 
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ขอดี พัฒนาความรู และนําหลักการที่ไดจากการวิเคราะหสินเช่ือที่ถูกตอง มาใชในการปฏิบัติงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพ  

ขอเสีย จําเปนตองเปนทีมงานที่มีคุณภาพ และสื่อสารใหพนักงานเขาใจไดงาย นําไปใชไดจริง  

2. แนวทางในการแกไขปญหา แอพพลิเคช่ันระบบงานสินเช่ือ 

ขอดี  เปนแนวทางที่นาสนใจ อาจชวยพัฒนาระบบที่สามารถทําใหลูกคาทราบไดกอนการอนุมัติ

จริง วาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดรับ สามารถปฏิบัติไดหรือไม เพื่อลดความขัดแยงที่เกิดข้ึนหลังนํา

วงเงินไปใช 

ขอเสีย ตองมีการจัดทําระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งตองเสีย

งบประมาณในการดําเนินการสูง 

3. แนวทางในการแกไขปญหา ปรบัปรุงสถานะบญัชีทันท ี

ขอดี เปนแนวทางทีส่ามารถปฏิบัติไดทันที สญูเสียงบประมาณในการแกไขปญหานอยทีสุ่ด อีกทั้ง

ยังเปนการลดตนทุนในเรื่องคาใชจายในการติดตามลกูหน้ี และสามารถชวยเหลือลูกหน้ีใหกลับมามี

สถานะบัญชีปกติได  

ขอเสีย หลังจากปรับปรงุบญัชี มีลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข หรือลกูหน้ีบางรายยังไม

ตองการปรบัปรุงบัญชี เน่ืองจากสงผลกระทบตอขอมูลเครดิตบูโร 

งบประมาณแตละแนวทางเลือก 

1. แนวทางในการจัดกลุมลูกคาตามประเภทกลุมธุรกิจ และจัดพนักงานในการดูแลและวิเคราะห

สินเช่ือตามกลุมธุรกิจที่หัวหนางานคัดเลือกจากความถนัดของแตละบุคคล ใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานไมตํ่ากวา 1 ลานบาท และสามารถนําวิธีน้ีไปปฏิบัติไดตามจริง  

2. แนวทางในการจัดทําแอพพลิเคช่ันระบบงานสินเช่ือสามารถเปดใหผูขอใชบริหารสินเช่ือ

สามารถตรวจสอบ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานได โดยไมผานพนักงาน  ตองมีการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่ง

โดยทั่วไปงบประมาณไมตํ่ากวา 10 ลานบาท อีกทั้งตองมีการอบรมผูใชงานระบบใหม 

3. แนวทางปรับปรุงสถานะบัญชีทันที เปนกระบวนการในการทํางานที่ดําเนินงานไดเร็วที่สุด 

และไมเสียงบประมาณของธนาคาร และเปนการชวยเหลือลูกหน้ีใหมีสถานะบัญชีกลับเปนปกติ  

 โดยเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณทั้ง 3 ทางเลือก พบวางบประมาณในทางเลือกที่ 3 ไมตอง

เสียงบประมาณ เน่ืองจากเปนแนวทางที่ธนาคารมีระบบการปรับปรุงสถานะบัญชีแลว แตเน่ืองจากยัง
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ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายในระบบ แตทางเลือกที่ 2 เปนแนวทางที่มีงบประมาณคอนขาง

สูง เน่ืองจากเปนระบบที่ธนาคารตองคิดคน และรวมพัฒนา ทําใหมีตนทุนคอนขางสูง 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indication) 

จากแนวทางการแกไขที่เลือก นํามาต้ังเปนตัวช้ีวัดความตองการ ลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความ

ดูแลของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 1-18  

ตัวชี้วัด ( KPI ) คือจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา 

SMEs 1-18 

เปาหมาย คือ จํานวนลูกหน้ีคางชําระที่อยูในความดูแลของฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 

1-18 มีสถานะบัญชีคางชําระลดลง หลังจากการเขารวมอบรม และจัดกิจกรรม Work Shop ใหกับ

หัวหนางานและพนักงาน โดยมีเปาหมายในการลดจํานวนลูกหน้ีคางชําระเดิมในป 2562  

ตารางเปาหมายการลดจํานวนลูกหน้ีคางชําระ 

ป ลูกหน้ีคางชําระ เปาหมาย 

2562 2,205 สถานะปกติใน 1 

เดือน 

สถานะปกติใน  

3 เดือน 

สถานะปกตินานกวา 

 3 เดือน 

60% ของลูกหน้ี

คางชําระ 

30% ของลูกหน้ี 

คางชําระ 

ไมเกิน 10% ของลูกหน้ี

คางชําระ 

 

ปจจัยความสําเร็จ ( Key Success Factor ) 

1. ดานตนทุน เมื่อพนักงานที่อยูในศูนยสินเช่ือธุรกิจลูกคาทั้ง 18 ศูนย สามารถแกไขปญหาของ

ลูกหน้ีคางชําระใหลดลงได  

2. ดานการบริการ หากพนักงานที่อยูในศูนยสินเช่ือธุรกิจลูกคาทั้ง 18 ศูนย สามารถใหบริการ

ลูกหน้ี อาทิ การติดตามดูแลสถานะบัญชีของลูกหน้ีอยางใกลชิด คอยเช็ค และติดตามสอบถามสถานการณ

ของธุรกิจลูกหน้ีในปจจุบัน ทําใหลูกหน้ีไววางใจในการใหบริการ และเช่ือมั่นในคําพูดของพนักงานที่ดูแล  
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3. ดานคุณภาพ หากพนักงานที่อยูในศูนยสินเช่ือธุรกิจลูกคาทั้ง 18 ศูนย มีความรูความเขาใจใน

ขอมูลผลิตภัณฑ เงื่อนไขขอปฏิบัติ ของการอนุมัติสินเช่ือ เพื่อนําไปปฏิบัติใชกับลูกหน้ีที่ดูแลในปจจุบัน 

สงผลตอคุณภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

4. ดานความรวดเร็ว เปนปจจัยแหงความสําเร็จอีกตัวหน่ึงของปญหาน้ี เน่ืองจากหากเมื่อพนักงาน

ผูดูแลบัญชี เห็นวาสถานการณของลูกหน้ีที่ตนเองดูแล เกิดความผิดปกติในการคางชําระ หรือการชําระที่

ลาชา ตองรีบเขาติดตาม หรือสอบถามหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว กอนที่จะเกิด

ลูกหน้ีคางชําระ หรือหากาสอบถามไปยังลูกหน้ีแลว  

5. ดานขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอการกระตุนการทํางานเมื่อมีสิ่งเรา  

 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)  
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผน: ใชเวลาในการคัดเลือก พรอมนําเสนอรายช่ือ 1 สัปดาห

จากน้ันทดสอบหลังการเขารับการอบรมเดือนละ 1 ครั้งทําทุกวันเพราะเปนงานในหนาที่ประจํา และมี

การบันทึกขอมูลเขาไปในไลนกลุมประจําเดือนทุกเดือน (ระยะเวลาในการปฏิบัติเริ่มตนเดือน สรุป

ผลสําเร็จทุกสิ้นเดือน)  

 แนวทางการแกปญหา มีกิจกรรมการดําเนินงานอยูดวยกัน 4 สวน คือ คัดเลือกพนักงานเพื่อเขา

รับการอบรม โดยคัดเลือกตามจํานวนลูกหน้ีที่อยูในความดูแล ของศูนยสินเช่ือที่มีจํานวนคางชําระมาก

ไปนอย สอง คือ ทดสอบความรูที่ไดจากการอบรม สาม คือ พนักงานลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงหลังเขารับ

การอบรม และสุดทาย ประชุมติดตามความคืบหนา พรอมแลกเปลี่ยนขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจน แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณในการปฏิบัติงานที่ตองเจอ โดยการทดสอบของ

พนักงานที่เขารบการอบรม ตองผานการทดสอบรอยละ 70% ข้ึนไป ถึงจะผานการทดสอบ หากได

คะแนนตํ่ากวา จะตองมาทดสอบในรอบถัดไป  

 นอกจากน้ีพนักงานทุกคนที่อยูในสายงานฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs 1-18 ตองมีไลนกรุป

เพื่อเขาไปทําการรายงานความคืบหนาในการติดตามทวงถามลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของตนเอง โดย

ในไลนจะมีคิวอารโคดของแตละคน เพื่อใหเขาไปสแกนเก็บสะสมคะแนน ( ไมเกี่ยวของกับ KPI ) โดยมี

เงื่อนไข ดังน้ี 1. สามารถติดตามลูกหน้ีคางชําระใหชําระเงินงวดไดติดตอกันนานกวา 3 เดือน (1 รายตอ 

10 พอยท ) 

1. สามารถปรับสถานะลูกหน้ีจากคางชําระ กลับสูสถานะปกติ( 1 รายตอ 10 พอยท ) 
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2. สามารถติดตามกลุมลูกหน้ีคางชําระที่สูญหายหรือหนีหน้ี ใหกลับมาเขาสูกระบวนการปรบัปรงุ

โครงสรางหน้ีใหม ( 1 รายตอ 10 พอยท ) 

3. สามารถทําใหลูกหน้ีคางชําระ จายคืนเงินตนและดอกเบี้ยกอนครบกําหนดระยะเวลาในสัญญา

ปรับปรุงโครงสรางหน้ี ( 1 รายตอ 10 พอยท ) 

4. สามารถขายหลักทรัพยของลูกหน้ีคางชําระที่โดนยึดออกสูภายนอกได ( 1 หลักทรพัยตอ 10 

พอยท ) โดยรางวัล ดังน้ี มากกวา 100 คะแนน รับเงินรางวัลมูลคา 5,000 บาท หรือมากกวา 1,000 

คะแนน รับเงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท (พอยทจะมีอายุสูงสุดไมเกิน 15 วัน) 

 

แนวทางแกปญหาท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

         แนวทางแกไขปญหาเพื่อจํานวนลูกหน้ีคางชําระของฝายบริหารศูนยธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสนิ 

ทางเลือกคือ จัดกลุมลูกคาตามประเภทกลุมธุรกิจ และจัดพนักงานในการดูแลและวิเคราะหสินเช่ือตาม

กลุมธุรกิจที่หัวหนางานคัดเลือกจากความถนัดของแตละบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ

ลดตนทุนคาใชจายในการติดตามหน้ีคางชําระของธนาคาร ดังน้ี 

1. จัดหาผูเช่ียวชาญในผลิตภัณฑของธนาคาร รวมถึงหลักเกณฑวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช

ผลิตภัณฑธนาคาร และผูเช่ียวชาญในการติดตามดูแลสถานะบัญชีของกลุมลูกหน้ีคางชําระ 

2. คัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวของในสายงานฝายบริหารศูนยธุรกิจ SMEs 1-18 เขารับการอบรม 

โดยแบงเปนกลุม จํานวน 18 กลุม ตามศูนยสินเช่ือธุรกิจ 

3. จัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดเหตุการณจําลองเพื่อใหพนักงานไดนําความรูที่ไดจาก

การอบรมไปใชจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ใหพนักงานที่อยูในศูนยธุรกิจทั้ง 18 ศูนย จัดแบงกลุมลูกหน้ีตามประเภทธุรกิจ เพื่องายตอ

การดูแลสถานะบัญชีและการติดตามหน้ี 

5.  หลังจากการอบรมทุก ๆ ครั้ง ใหพนักงานจัดทํารายงานเพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคใน

การทําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. ปรับปรุงการสื่อสารของพนักงานในการอธิบายรายละเอียดในสัญญาเงินกู หรือสัญญาในการ

ปรับปรุงแกไขบัญชีหน้ีคางชําระ ใหลูกคาเขาใจไดงาย กะทัดรัด และใชเวลาไมนา พรอมทั้งพยายามโนม

นาวใหลูกหน้ีเขาถึงขอเสียในการผิดนัดชําระหน้ี ดังกลาว  

7. เมื่อพนักงานที่ดูแลบัญชีลูกหน้ี เห็นวาสถานะบัญชีของลูกหน้ีเริ่มคางชําระ ควรรีบติดตอ 

และใชสิ่งที่อบรมมา พยายามอธิบายใหลูกหน้ีนําเงินมาชําระ หรือหากลูกหน้ีไมสามารถชําระได ควรหา
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แนวทางปรับปรุงบัญชีลูกหน้ี เพื่อใหลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีได เชน ลดเงินงวดในการผอนชําระลง ตาม

ความสามารถของลูกหน้ีปจจุบัน อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนธนาคารในการติดตามทวงถามหน้ี หากเกิด

เปนหน้ีคางชําระข้ึน 

8. กําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่เปนแนวทางในการปฏิบัติตอลูกหน้ีคางชําระ

ที่อยูในความดูแลของตนเอง โดยมีรางวัลเขามาเพื่อไปสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แผนสํารอง (Contingency Plan) 

ปรับปรุงสถานะบัญชีทันที เน่ืองจากเปนวิธีปฏิบัติข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนการปองกันหน้ีสูญที่อาจ

เกิดข้ึน หากพนักงานไมสามารถเจรจาได หรือติดตามหน้ีไมไดแลว ควรรีบดําเนินการปรับปรุงสถานะ

บัญชีทันที เพื่อไมใหเกิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระที่เพิ่มข้ึน สงผลกระทบตอธนาคารและกระทบตอตัวลูกหน้ี

ในเรื่องของประวัติการชําระเงิน และเพื่อลดตนทุนคาใชจายธนาคารในการติดตามหน้ี 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

  ควรมีการศึกษาถึงเรื่องขอกฎหมาย และขอกําหนดของธนาคารออมสินที่ปฏิบัติตอลูกหน้ีการคา

ในกลุมที่มีสถานะบัญชีคางชําระ ซึ่งจะทําใหทราบถึงกฎหมายและขอกําหนดในการดําเนินคดีกับลูกหน้ี

คางชําระกลุมที่ไมสามารถปรับปรุงบัญชีใหกลับมามีสถานะปกติไดอีก  
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคารออม

สินเขตชลบุรี 2 และเพื่อหาแนวทางการปองกันการเกิดปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  ใชวิธีการ

เก็บขอมูลดวยการรวบรวมขอมลูปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) มาวิเคราะห

หาแนวทางการปองกันการเกิดปญหาโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management Process) 

  จากการศึกษาพบวา ปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและ

ภายนอกซึ่งสงผลกระทบทั้งดานบวกและลบตอการแกไขปญหาการลดหน้ี NPL โดยปจจัยที่สําคัญที่ทํา

ใหเกิดหน้ี NPLคือ ลูกหน้ีที่มีภาระคาใชจายในครอบครัวสูง และนําเงนิไปใชผิดวัตถุประสงค และผูศึกษา

ไดเสนอแนวทางการแกปญหา 2 แนวทางใชรวมกัน แนวทางการแกปญหาน้ีคือการขยายระยะเวลา

ชําระหน้ี และการจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะหสินเช่ือและหลักเกณฑในการให

สินเช่ือแกพนักงานของธนาคาร ใหมีความเช่ียวชํานาญและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คําสําคัญ: หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได,สินเช่ือที่อยูอาศัย,ธนาคารออมสิน   
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Abstract  

The objective of this research was to study non-performing loan (NPLs) debt of 

housing loans and guidelines for solving NPL debt problem of Government Savings Bank, 

Chonburi District 2. The research method was the collection and analysis of primary data 

and secondary data using Strategic Management Process theory to find the preventive 

action guidelines for non-performing loan (NPLs) problem. 

The results of this research showed that non-performing loan (NPLs) problem of 

Government Savings Bank (Chonburi District 2) is caused by Internal and external factors 

which both positively and negatively affect NPL debt reduction solution, the major factor 

causing NPL debt is debtors with high family expenses and misuse the money and the 

study has proposed two solutions to use together. The solution to this problem is to 

extend the repayment period and organizing training for developing potential in credit 

analysis and criteria for granting credit to the Bank's employees to have the most 

expertise and efficiency. 

Keywords: Non-performing loan, Housing loan, Government Saving Bank 

 

1. บทนํา 

  ธนาคารออมสิน เปนธนาคารที่ใหบริการแกประชาชน และตอบสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อ

ชวยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรื่อง มั่นคง และย่ังยืน ตามวิสัยทัศนที่วา 

“เปนผูนําในการสงเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และเสริมสรางความสุขของ

ประชาชน” น้ัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารออมสินธนาคารมุงเนนการสรางความพึงพอใจ

ใหแกลูกคาทุกกลุม สามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมไดเพิ่มมากข้ึน โดยการออก

ผลิตภัณฑใหมๆ และพัฒนาผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูใหสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคา ทั้งน้ีเศรษฐกิจ

ปจจุบันมีความนากังวลเปนอยางมากเพราะเปน สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-

19 สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยหยุดชะงัก  ผลกระทบที่เกิดข้ึนสงผลใหอัตราหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายได (NPL) ของสินเช่ือเคหะกับทางธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 2 เพิ่มข้ึน และทําใหผลการ

ดําเนินงานของสาขาไมเปนไปตามเปาหมาย จึงจําเปนที่ตองใชแนวทางในการใชบริหารจัดการหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายได (NPL)โอกาสดานสินเช่ือของธนาคารออมสนิมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง จึงจําเปนตองมี
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กลยุทธเพื่อเรงขยายสินเช่ือ และพัฒนาองคกรใหเติมโตอยางมั่นคงการพิจารณาใหสินเช่ือ ตองมีการ

วิเคราะหพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะไดรับการชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยวามีมากนอย

เพียงใด การวิเคราะหสินเช่ือจึงมีความซับซอนมากข้ึน การที่จะพิจารณาโดยอาศัยความคุนเคยหรือ

คุณสมบัติอยางกวางๆ ยอมไมเพียงพอ ธนาคารจึงจําเปนตองใชกลยุทธหลักการวิเคราะหสินเช่ือตาม

หลักการสมัยใหมเขาไปชวย เชน หลักการประเมินความเสี่ยงในการใหสินเช่ือ การวิเคราะหทางการเงิน 

(Financial statement analysis) เพื่อปองกันความเสีย่งจากหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL (Non-

Performing Loan) (วัชระ ปยะพงษ, 2561)  

  จากผลการดําเนินงานดานสินเช่ือเพื่อการเคหะของธนาคารออมสินเขตชลบรุี 2 ป 2563 พบวา

ลูกคาสินเช่ือรายใหมของธนาคารเริ่มผิดนัดการชําระหน้ี มียอดคางชําระสงูข้ึน และทําใหธนาคารมี

ปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ตามมา และจากรายงานปรมิาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคาร ตัวเลขแสดงใหเห็นวาในป 2561 มีหน้ีที่ไมกอใหเกดิรายได 256.85 ลานบาท ป 2562 มีหน้ีที่

ไมกอใหเกิดรายได 298.45 ลานบาท และป 2563 มีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 311.87 ลานบาท เมื่อ

เทียบสัดสวนกบัเปาหมายแลวปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดมีแนวโนมสูงข้ึน ทัง้น้ีธนาคารไดมีการ

ติดตามทวงถามตามข้ันตอนของธนาคารรวมถึงการดําเนินคดีการคางชําระหน้ีตามกฎหมาย ซึ่งเปนการ

แกไขปญหาทีม่ีผลตอประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสินเช่ือ รวมถึงคาใชจายที่เกิดข้ึนระหวางการ

ดําเนินการ 

 
 

ภาพท่ี 1 ปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารออมสนิเขตชลบรุี 2 ป 2561-2563 

จากปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารที่มีแนวโนมสูงข้ึนดังขางตน ดังน้ันเพื่อเปนการ

ปองกันไมใหเกิดการคางชําระหน้ีหรือใหมีการคางชําระหน้ีนอยที่สุด และการอนุมัติสินเช่ือที่มีความ

256.85
298.45 311.87

ป 2561 ป 2562 ป 2563

ปริมาณหน้ีคางชําระของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2

ป 2561 - 2563 ( หนวย : ลานบาท )
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รัดกุมมากย่ิงข้ึน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการปองกันปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิด

รายได(NPLs) ของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 เพื่อเปนแนวทางสาหรับการบริหารสินเช่ือ และ

พัฒนาการใหบริการสินเช่ือประเภทตางๆ ของธนาคารอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับสินเชื่อ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสินเช่ือ สามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ ความหมาย ของสินเช่ือ

และกระบวนการสินเช่ือ 

(ดารณีพุทธวิบูลย, 2543: 2) สินเช่ือ หมายถึง ความเช่ือถือและไววางใจระหวางบุคคล 2 ฝาย 

ในการที่จะใหสินคาหรือบริการหรือเงินจํานวนหน่ึงไปใชกอน โดยมีสัญญากําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลา

การชําระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝาย ที่กลาวถึงน้ันอาจมีการติดตอกันเปนรายบุคคลกลุมบุคคลหรือนิติ

บุคคลหรือระหวางกันก็ไดและสิ่งที่ฝายผูใหสินเช่ือจะตองรับภาระตอมาคือความเสี่ยงดานสินเช่ือ

นอกจากจะตองต้ังอยูบนรากฐานของความเช่ือถือแลวยังตองอาศัยหลักประกันซึ่งอาจเปนไดทั้งบุคคล

หรือหลักทรัพยที่จะนํามาใชเพื่อลดความเสี่ยง 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลสินเชื่อ  

การวิเคราะหสินเช่ือ เพื่อกําหนดความสามารถ และความพรอมที่ผูกูยืมจะจายคืนเงินที่กูยืมตาม

เงื่อนไขสัญญา ธนาคารจําเปนตองวิเคราะห เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห และพิจารณาการให

สินเช่ือตามหลักการวิเคราะห 5C's และ 5P's โดย 5C’s ประกอบดวย คุณสมบัติของผูขอสินเช่ือ 

(Character)ความสามารถในการชําระหน้ี (Capacity)เงินทุน (Capital)หลักประกัน(collateral) 

สภาวะการณทั่วไป (Condition) และ 5P's ประกอบดวย ตัวบุคคล (People) วัตถุประสงค (Purpose) 

การชําระหน้ี (Payment) การปองกัน (Protection)ความเสี่ยงภัย (Prospective) 

2.3 แนวความคิดเก่ียวกับมูลเหตุของการคางชําระหน้ี  

การคางชําระหน้ีของลูกหน้ี เปนสิ่งที่หลกีเลีย่งไดยากในการดําเนินงานของธนาคารเน่ืองจากการ

อํานวยสินเช่ือแกลูกหน้ีแมวาจะไดมีการตรวจสอบคุณสมบติัผูกูแลวก็ตาม แตก็ยังมีหลายปจจัยที่สงผลให

ลูกหน้ีไมสามารถสงชําระไดตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งมูลเหตุการคางชําระพอสรุปไดดังน้ี (วนิดา จันทวงศ, 

2550: 14-15)  
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2.3.1 มูลเหตุที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาว

เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลตอตัวลกูหน้ีได เชน ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายรัฐบาล, คานิยมและเทคโนโลยี, 

และภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  

2.3.2 มูลเหตุที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายใน เปนปจจัยที่เกิดข้ึนภายในธนาคารผูปลอยสินเช่ือเอง ซึง่

สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, การประเมินราคา

หลักทรัพยที่ไมเหมาะสม, ระบบการติดตามและควบคุมลูกหน้ีไมมีประสิทธิภาพ, และการอํานวยสินเช่ือ

ของธนาคารไมมีระบบการกลั่นกรองที่ดี 

2.3.3 มูลเหตุที่เกิดจากลูกหน้ี เชน ลูกหน้ีนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกู, การยายถ่ินที่

อยู, การเปลี่ยนงาน, ถูกเลิกจาง, ลูกหน้ีเสียชีวิตหรือเจ็บปวยเรื้อรัง, ทุพพลภาพ, สภาพครอบครัวหยา

ราง, ลูกหน้ีไมมีความซื่อสัตย มีเจตนาบิดพลิ้วไมชําระหน้ี เปนตน  

 

3. วิธีการศึกษา 

 ประชากร 

กําหนดให ประชากร คือ ลูกคาสินเช่ือที่อยูอาศัย ของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2  ที่เปนหน้ีที่

ไมกอใหเกิดรายได 0-3 เดือน ที่เปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย  

กลุมตัวอยาง 

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูมาใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัย กับ

ธนาคารออมสินน้ี และศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน เขตชลบุรี 2  รวมทั้งสิน 100 

ราย ที่เปนลูกหน้ี NPL ของ บมจ. ธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 2 ซึ่งการกําหนดกลุมตัวอยางตามหลักของ 

Taro Yamane  กําหนดเปอรเซนตความคลาดเคลื่อน e = 5 % จะไดกลุมตัวอยางที่ตองใชในการวิจัย 

จํานวน 80 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) คือ แบบสอบถามที่เก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางและขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) มาวิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกล

ยุทธ  (Strategic Management Process ) ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT 

Analysis ) เพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางการแกไขปองกันการเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs) ของ

ธนาคารออมสินเชตชลบุรี 2  

การวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหคาทางสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ น้ือหาจากขอมูลพื้นฐานของพื้นที่สาขา งานวิจัย ทฤษฎี 

เอกสารรายงานตางๆ และบทวิเคราะหแนวทางการแกปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  

 

4. ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง(รอยละ56.25)อายุ 

46-55 ป (รอยละ 42.86) อาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน(รอยละ 34.29) รายไดติดลบเมื่อเทยีบ

กับภาระหน้ี(รอยละ 47.14) คางเกิน 12 เดือนข้ึนไป 100%(รอยละ 54.29) รายได 25,001-45,000 บาท

(รอยละ 51.43) มีภาระหน้ีคงคาง 1,000,001 – 2,000,000 บาท (รอยละ 37.14) 

ปจจัยที่มีผลตอปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)ของธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 พบวา 

ปจจัยภายในธนาคารและปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายในของลูกหน้ีและเปนปจจัยที่มีผลตอปญหา

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs)  คือ ดานสัดสวนหน้ีตอรายไดและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

5. สรุปผลการศึกษา  

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุที่ทําใหสินเช่ือที่อยูอาศัย มีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

คือ คางวดผอนชําระ มีอัตราที่สูง จนผูกูไมสามารถผอนชําระได อีกทั้งยัง มีภาระรายจายตอเดือนสูง 

หรือภาระหน้ีอื่นๆ เชน ผอนสงรถยนต เปนตน  

ในการสงชําระหน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญ จะสงชําระหน้ีของสถาบันอื่น หรือเจาหน้ีรายอื่นกอน

ชําระหน้ีของธนาคารออมสิน และมีความเขาใจคลาดเคลื่อนตองวดการชําระ ซึ่งเกิดจากที่พนักงานไมได

ช้ีแจงหรือรายละเอียดยังไมครบถวนและครอบคลุมเพียงพอ 

จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา แนวทางที่ตองการใหธนาคารใชแกปญหา คือ ขยายเวลา

ชําระหรือลดงวดเงินผอนชําระลง พักตนเงินสงชําระเฉพาะดอกเบี้ย และการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ซึ่ง

ทั้ง 2 แนวทางสามารถชวยลดภาระลูกคาในการชําระตนเงิน สวนแนวทางที่ตองการใหธนาคารสนับสนุน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชําระหน้ี คือ การใหความรู ความเขาใจ จากเจาหนาที่สินเช่ือ เพื่อรับรูขอมลูหรอื

สิทธ์ิในการขอสินเช่ือไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

สาเหตุ ปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได พบวาปจจัยจากภายนอก  



 

76 

 

1.ลูกคาสวนใหญไมมีความพึงพอใจในเงื่อนไขที่อนุมัติ เน่ืองจากเงื่อนไขที่อนุมัติมาไมสามารถ

ชําระได เพราะในปจจุบันรายไดลดลง แตภาระหน้ีเพิ่มข้ึน 

2.ลูกคาที่ไมไดชําระหน้ีสินเช่ือกับธนาคาร มีสาเหตุมาจากมีกระบวนการไมมีเจาหนาที่โทรแจง

เตือนการชําระ ทําใหเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งมีดอกเบี้ยปรับทําใหรูสึกไมดีกับสิ่งที่เกิดข้ึน  จาก

ปจจัยภายใน หรือปญหาในการบริหารจัดการของธนาคาร จากอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกูและอัตรา

ดอกเบี้ยปรับที่สูงข้ึน  และมีการกําหนดงวดชําระ หรือระยะผอนชําระไมเหมาะสม 

  

แนวทางเลือกที่การแกไขปญหา 

จากผลการศึกษานํามากําหนดแนวทางเลือกในการแกปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได โดย

แนวทางที่ 1 คือ การปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยขอขยายระยะเวลาและงวดชําระ รวมกับแนวทางที่ 3 

จัดการจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะหสินเช่ือและหลักเกณฑในการใหสินเช่ือแก

พนักงาน เน่ืองจากแนวทางที่ 1 การปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยขอขยายระยะเวลาและงวดชําระ เปน

แนวทางในการชวยเหลือลูกคาที่ประสบปญหา หรือมีเหตุจําเปนจนทําใหไมสามารถสงชําระไดตามปกติ 

โดยการนําเงินตนเดิมทุกสัญญามารวมเปนบัญชีรวมเงินตนรวม และดอกเบี้ยเดิมทุกสัญญามารวมเปน

บัญชีรวมดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาในการสงชําระไดไมเกิน 20 ป สามารถชําระไดเปนรายเดือน รายไตร

มาส รายป หรือตามงวดที่มาของรายได จึงเปนการชวยลดภาระลูกคาในการชําระหน้ี สัญญาปรับปรุง

โครงสรางหน้ี หากลูกคาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได โดยกรณีกําหนดงวดชําระรายเดือนตองชําระเงิน

ตามสัญญาใหมไดติดตอกันไมนอยกวา 3 งวดการชําระ กรณีกําหนดงวดชําระเปนรายปตองชําระเงนิตาม

สัญญาใหมไดติดตอกันไมนอยกวา 1 งวดการชําระ จะทําใหสามารถลดหน้ีทีไ่มกอใหเกดิรายได (NPL) ได  

และควรใชรวมกับแนวทางที่ 3 การจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะหสินเช่ือและ

หลักเกณฑในการใหสินเช่ือแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานและเจาหนาที่สินเช่ือของธนาคาร มีใหความรู 

ความเขาใจในการจัดการ วิเคราะหสินเช่ือและหลักเกณฑไดอยางถูกตอง 

แนวทางการแกปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารที่กลุมตัวอยางตองการในการใชใน

แกปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการพักตนเงิน และสงเฉพาะดอกเบี้ย ตองการขอปรับปรุง

โครงสรางหน้ีโดยขยายระยะเวลาและงวดชําระ  ตองการขอลดดอกเบี้ยบางสวนแลวชําระตนเงินทั้งหมด  

แนวทางที่ตองการใหธนาคารสนับสนุน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหพัฒนาความรู 

ความชํานาญของเจาหนาที่สินเช่ือ เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดเวลาในการขอสินเช่ือ 

ขอดีขอเสียแตละแนวทางเลือก 
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แนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย 

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางหน้ี

โดยขอขยายระยะเวลา และงวด

ชําระ 

-สามารถนําเงินตนเดิมทุกสัญญามา

รวมเปนบัญชีรวมเงินตนรวม และ

ดอกเบี้ยเดิม ทุกสัญญามารวมเปน

บัญชีรวมดอกเบี้ย  

-ขยายระยะเวลาชําระไดไมเกิน 20 

ป  

-กําหนดงวดชําระเปนรายเดือน ราย

ไตรมาส รายป หรือตามที่มาแหง

รายได  

-ปลอดชําระตนเงินไดไมเกิน 3 งวด  

 

-สัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ียังคง

ถือวาเปนหน้ี NPLจนกวาลูกห น้ี

สามารถ ปฏิบัติตามเง่ือนไขไดโดย

กรณีกําหนดงวดชําระรายเดือนตอง

ชําระเงินตามสัญญาใหมไดติดตอกัน

ไมนอยกวา 3 งวดการชําระ กรณี

กําหนดงวดชําระเปนรายปตองชําระ

เงินตามสัญญาใหมไดติดตอกันไม

นอยกวา 1 งวดการชําระ  

-การจัดทําสัญญามีขั้นตอน และมี

เอกสารมากเกินไป  

แนวทางที่  2 พักตนเ งิน โดยสง

เฉพาะดอกเบี้ยทั้งหมด หรือบางสวน  

 

-ตนเงินคงเหลือทั้งหมดไมเปนหน้ี 

NPL  

-ลดภาระของลูกคาในการชําระตน

เงิน  

-การ จัดทํ า สัญญาง าย  เอกสาร

ประกอบไมเยอะ  

-สามารถใชไดกับสัญญาที่ยังไมเปน 

NPL เทาน้ัน  

-หากชําระดอกเบี้ยไมครบ 15 เดือน 

จะ ส ง ผลต อกา ร รั บ รู ร า ย ไ ด  มี

คาใชจายเพิ่มขึ้นในการกันสํารองหน้ี 

แนวทางที่ 3 การจัดใหมีการอบรม

พัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห

สินเ ช่ือและหลักเกณฑในการให

สินเช่ือแกพนักงาน 

-ชวยสงเสริมความรูเก่ียวกับหลักใน

การวิเคราะหสินเช่ือและหลักเกณฑ

ในการใหสินเช่ือ 

-พนักงานเ กิดความม่ันใจในการ

ทํางาน สงผลใหทํางานไดดี  

-พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะ

พัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา  

-สามารถชวยลดตนทุนของสาขา 

เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ทํ า ง า น ที่ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

-ลดขอผิดพลาดในการทํางาน 

-มีคาใชจายในการอบรม เชนคา

วิทยากร  

-ตองใชเวลาในการฝกอบรม ทําให

เสียเวลาได 

 

 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators)  
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จากแนวทางที่เลือกใชในการแกปญหา สามารถนํามากําหนดเปนตัวช้ีวัดดัชนีความสําเร็จในการ

จัดการปญหาหน้ีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได สินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคารออมสิน ชลบุรีเขต 2 ไดดังน้ี  

 1) อัตราหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได สินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคารออมสิน ชลบุรีเขต 2 ลดลงเหลือไม

เกินรอยละ 4.50 ภายในไตรมาส 4 ปบัญชี 2563 

2) อัตราหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได สินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคารออมสิน ชลบุรีเขต 2 ลดลงเหลือไม

เกินรอยละ 2.50 ภายในไตรมาส 4 ปบัญชี 2564 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 

 
 

แผนฉุกเฉิน 

ในกรณีที่ไมสามารถจัดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี เพื่อขยายระยะเวลาชําระงวดไดตามเปา 

เปนผลใหอัตราหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ไมลดลงตามที่คาดการณไว ซึ่งอาจจะเกิดจากลูกคา

กลุมเปาหมายไมเขารวมการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี ไมทราบเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาปรับปรุง

โครงสรางหน้ี หรือไมมีเวลาเน่ืองจากตรงกับเวลาทํางาน โดยธนาคารมีแผนฉุกเฉินในออกพื้นที่เพื่อ

ประชาสัมพันธ และจัดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีหลังจากเลิกงานในชวงเวลา 18.00 น. ถึง 21.00 

น. ของทุกวันทําการ 
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6.ขอเสนอแนะ 

6.1 จากผลการศึกษา พบวาลูกคากลุมตัวอยางสวนใหญที่ไมสามารถสงชําระหน้ีไดเน่ืองจาก

ภาระคาใชจายในครอบครัว และมีหน้ีอื่นเพิ่มข้ึน การแกปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดที่เสนอแนะ คือ

แนวทางการปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยการขยายระยะเวลาการชําระ และการลดคางวดผอนชําระลง 

รวมกับการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะหสินเช่ือและหลักเกณฑในการใหสินเช่ือแกพนักงาน ซึ่ง

วิเคราะหความสามารถสงชําระหน้ี หรือมีขอมูลที่ไมครบถวน ทําใหการวิเคราะหผิดพลาด จะทําใหการ

กําหนดงวดชําระ และจํานวนเงินที่ตองสงชําระผิดพลาด ลูกคาจะไมสามารถสงชําระไดตามเงื่อนไข NPL 

Exit ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับการปลอยสินเช่ือของธนาคาร 

6.2 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มเติม ในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนพื้นที่ติดตอ

กับอําเภอเมืองชลบุรี และลูกคามีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากข้ึนและควรทําการศึกษาหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายไดทุกกลุมผลิตภัณฑของสาขาที่ดําเนินการ เพื่อที่จะไดขอมูลที่คลอบคลุม และครบถวน

ย่ิงข้ึน 

เอกสารอางอิง 

ดารณีพุทธวิบูลย, 2543: 2 ความหมายของสินเชื่อสินเชื่อ 

ชนินทร พิทยาวิวิธ, 2552: 6-8 อางถึงใน อัจฉราพร ลาภา, 2553: 9  หลักการท่ัวไปในการวิเคราะห

สินเชื่อ  

วนิดา จันทวงศ, 2550: 14-15 ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดสินเชื่อเคหะธนาคาร

ออมสิน เขตเชียงใหม 2 รายงานการศึกษาอิสระปรญิญาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เขต

เชียงใหม 2.  

ทับทิม  แกว วันนา (2558) แนวทางในการลดหน้ีท่ี ไมกอให เ กิดรายได  (NPL) ของ บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตมหาสารคาม 

ศิขริน ศิริออน (2554) ปจจัยท่ีทําใหเกิดการคางชําระเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย ของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 

ฤทัยรัตน ดวงช่ืน (2558) ปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพการชาํระหน้ีของลูกคาเงินกูธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง 

สุรินทร บุตรวาระ, บุญเลิศ จิตรมณีโรจน (2561) การแกปญหาหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเชื่อ

บัตรเกษตรสุขใจ ธ.ก.ส. สาขานายูง  

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harperand Row. 
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แนวทางการศกึษาในการแกไขปญหาการผดินดัชําระหนี้ของลกูหนี ้ 

สํานักสนิเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ธนาคารออมสินที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

     A study of guidelines for solving the use of problem of default              

of debtor’s debt. Of the SMEs Credit Bureau 14  

The Government Savings Bank's  

 

ปทมา วัฏฏสันติ0

1, นงนภัส แกวพลอย1

2 

Patthama Wattasanti1, Nongnapad Kaewploy2 

 

บทคัดยอ 

         การศึกษาคนควาอิสระน้ี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาในการแกไขปญหาการ

ผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ธนาคารออมสินที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดจนหา

สาเหตุของการเกิดปญหา และเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการสูญเสียคาใชจายในการติดตามหน้ี 

และการกันเงินสํารองเมื่อเกิดหน้ีสูญ โดยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามลูกหน้ีคาง

ชําระที่อยูในความดูแลของสํานักธุรกิจลูกคา SMEs 14 จํานวน 100 ชุด รวมกับการสัมภาษณหัวหนา 

พนักงานผูที่เกี่ยวของกับสินเช่ือธุรกิจ SMEs ถึงปญหาและอุปสรรค ผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายใน

ธนาคารนโยบายการปลอยสินเช่ือ ดานหลักประกันที่ธนาคารรับไว เงินงวดผอนชําระสูงเกินไป วงเงินกูที่

ไดรับอนุมัติจากธนาคารไมเหมาะสมตอความตองการ ธนาคารมีการติดตามและควบคุมหน้ีคางชําระ

ลาชา การแกไขปญหา กรณีลูกหน้ีคางชําระมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แนวทางในการแกไขปญหา คือ การ

ประชุมเกี่ยวกับปรับแผนนโยบายการใหสินเช่ือ พิจารณาหลักเกณฑ วงเงิน หลักประกัน การวิเคราะห 

สินเช่ือที่เหมาะสม จัดการประชุมเพิ่มความถ่ีมากข้ึน จนกระทั่งไดขอสรุปยุติถึงปญหา ทําใหแกไขปญหา

จากสถานการณตาง ๆ ไดทันทวงที ซึ่งวิธีดังกลาวสูญเสียงบประมาณในการแกไขปญหาจัดการนอย และ

ไดลูกหน้ีช้ันดีที่มีหลักประกันเพื่อชวยความเสี่ยงของธนาคารไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: ธนาคารออมสิน, สํานักสินเช่ือธุรกจิลูกคา SMEs 14, ปจจัยที่มผีลตอการผิดนัดชําระหน้ี 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 This independent study With a purpose To study guidelines for solving the 

problem of default on debt of debtor, SMEs Credit Bureau 14, the Government Savings 

Bank with an increasing trend. As well as find the cause of the problem and to find 

solutions to the problem of losing debt collection costs and the provision of reserves 

when there is a bad debt. Using the tools to collect information is A questionnaire of 

outstanding receivables in charge of the SMEs Business Office 14, 100 sets. In conjunction 

with the chief interview Employees involved in SMEs credit to the problems and 

obstacles. The study found that Factors within the Bank, Lending Policy The collateral 

that the bank accepts the installment payment is too high. The bank approved loan 

amount is not suitable for the needs. The bank has followed up and controlled late 

arrears. Problem solving in case of overdue receivables are likely to increase. The solution 

to the problem is a conference on credit policy. Consider the appropriate credit limit, 

collateral and analysis criteria. Hold more meetings, more frequency Until the conclusion 

of the problem Makes immediate solutions to problems from various situations. This 

method has less cost to solve the problem. And get a good debtor with collateral to 

help the Bank's risk. 

Keywords: Business loan Office SMEs 14, Factors Affecting Debt Default, Government   

              Savings Bank 

 

1. บทนํา 

 สํานักธุรกิจลกูคา SMEs 14 ใหบริการดานสินเช่ือเริ่มประสบปญหาลูกคาที่อยูภายใตการดูแล

ของสํานักสินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs 14 ลูกหน้ีเริ่มผิดนัดชําระหน้ี และทําใหเกิดปญหาหน้ีไมกอใหเกิด

รายได (NPLs) ใหแกธนาคาร และธนาคารตองกันเงินสํารองเพิ่มข้ึน  

 เมื่อศึกษาขอมูลสถิติจํานวนบัญชีลูกหน้ีสถานะปกติ และบัญชีลูกหน้ี NPLs ของสํานักธุรกิจ

ลูกคา SMEs 14 ธนาคารออมสิน   ยอนหลังเปนเวลาทั้งหมด 5 ป  2 ไตรมาส ต้ังแต เดือนมกราคม 
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2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 ตอจํานวนลูกหน้ีทั้งหมดของสาํนักธุรกิจลกูคา SMEs 14 พบวา มีจํานวน

บัญชีลูกหน้ี NPLs มีบัญชีลูกหน้ีสถานะที่เปน NPLs เพิ่มข้ึนทุก ๆ ป   

 จากผลการดําเนินงานดานสินเช่ือธุรกิจธนาคารออมสิน ของสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14                    

ป 2558 – 2563 ไตรมาส 2 ลูกคามีปญหาหน้ีคางชําระ ทําใหธนาคารมีปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs) ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาถึงระดับปจจัยที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสํานักสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs 14  อันจะเปนการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหาไดตรงกับความตองการ

ของลูกหน้ี และกอใหเกิดประโยชนแกธนาคาร 

 

2.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาไวดังน้ี 

 2.1 แนวคิดการวิเคราะหสินเช่ือ 

 ผูวิเคราะหควรจะปองกันความเสี่ยงดานตาง ๆ หรือใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด โดยใชหลักการ

วิเคราะหเครดิต (Credit Analysis) โดยหลักเกณฑที่ผูใหกู (ธนาคาร) ใชเปนแนวทางในการอํานวย

สินเช่ือ โดยทั่วไปจะมี 2 หลักเกณฑคือ 7C’s Policy ประกอบดวย คุณสมบัติผูขอสินเช่ือ(Character) 

ความสามารถในการชําระหน้ี (Capacity) เงินทุน (Capital)  หลักประกัน (Collateral) สภาพทาง

เศรษฐกิจ (Condition) คาเงินและสกุลของเงินตางประเทศ (Currency) ขอสินเช่ือระหวางประเทศ โดย

ตองวิเคราะหถึงนโยบาย กฎหมาย ขอกําหนดตาง ๆ ของประเทศน้ัน (Country) และ 5P’s Policy 

ประกอบดวย People เปนปจจัยดานตัวบุคคล Purpose คือ ความมุงมั่นในการกูยืม Payment คือ การ

ชําระหน้ีเปนหัวใจสําคัญในการพิจารณาสินเช่ือ Protection คือ หลักการปองกันโครงสรางของเงินกู

จะตองรวมทางออกที่ปองกันความเสี่ยง Prospective (Overview) หมายถึงวาการพิจารณารวมๆ กัน

ทั้งหมดทุกอยางวา ควรจะใหกูหรือไมโดยเปรียบเทียบระหวางอัตราสวนของดอกเบี้ยกับการเสี่ยงภัย

ธุรกิจน้ัน (ชนินทร พิทยาวิวิธ, 2550) 

 2.2 นโยบายสินเช่ือธุรกิจ  

 นโยบายสินเช่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบการดําเนินงานดานสินเช่ือของธนาคาร ซึ่ง

อํานวยใหปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับกฎเกณฑของหนวยงานที่กํากับดูแลและหลัก

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใหสินเช่ืออยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ธนาคารจะตองกําหนดกลยุทธการใหสินเช่ือสําหรับลูกคาแตละราย เมื่อมีการทบทวน

สินเช่ือ หรืออนุมัติสินเช่ือใหม โดยคํานึงถึงแนวโนมความเสี่ยงของกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพ
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การตลาด กลยุทธการใหสินเช่ือ ไดแก เพิ่มวงเงิน (Increase), รักษาระดับวงเงินเดิม (Maintain), ลด

วงเงิน (Decrease) และยกเลิกวงเงิน (Exit) ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขที่รัดกุม เปนมาตรฐาน

เพื่อใหมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได และมีความคลองตัวในกระบวนการอนุมัติ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขัน  

 การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือตองอยูภายใตหลักเกณฑของธนาคาร ดังน้ี 1.วัตถุประสงคการขอ

เงินกู 2.ความเปนไปไดของธุรกิจน้ัน ๆ 3.พิจารณาฐานะทางการเงิน ความสมารถในการชําระหน้ี  4.

พิจารณาประสบการณของผูบริหาร กิจการ 5.เปรียบเทียบภาวะอุตสาหกรรม และสภาพตลาดที่เกี่ยวกบั

ธุรกิจผูกู 6.พิจารณาประมาณการเงินใหสอดคลอง 7. พิจารณาหลักประกัน และมูลคาหลักทรัพย 8.กํา

หานดโครงสรางวงเงินสินเช่ือ เงื่อนไขตาง ๆ 9.ตรวจสอบขอมูลเครดิต เพื่อใชประกอบการพิจารณาเงนิกู 

(ธนาคารออมสิน,2562) 

 2.3 แนวคิดปจจัยที่มีผลกระทบตอหน้ีคางชําระ NPLs  

 ปญหาและกลยุทธของปจจัยที่มีผลกระทบตอหน้ีคางชําระ (NPLs) ของธนาคารออมสินสาขา

บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา  เจาหนาที่ฝายสินเช่ือใหความสําคัญกับหลักการ

วิเคราะหสินเช่ือ อันดับแรก คือ วัตถุประสงคในการขอกู รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติของผูขอกู ดาน

ความสามารถในการชําระหน้ีของผูขอกู  ดานการควบคุม และดานหลักประกัน สวนปจจัยที่มีผลตอการ

พิจารณาสินเช่ือนอยที่สุด คือ ดานเงินทุนของผูกูและ ดานสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยูในระดับปาน

กลาง ความคิดเห็นในหลักการวิเคราะหหลักประกัน 3 ดาน คือ บุคคลคํ้าประกันหน้ี ทรัพยสินคํ้าประกนั

หน้ี คือ เงินฝากและพันธบัตร และบุคคลและทรัพยสินคํ้าประกันหน้ี โดยใหความสําคัญกับทรัพยสินคํ้า

ประกันหน้ี คือ เงินฝากมากที่สุด และความคิดเห็นในหลักการวิเคราะหการควบคุม จะพิจารณาจาก

ความสามารถในการควบคุมฐานะทางการเงินของผูขอกู และการพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ วามีการจัดการวางแผนงานในกิจการ มีการควบคุมระบบภายในของกิจการหรือไมอยางไร เพื่อ

ชวยวัดถึงความนาเช่ือถือของกิจการ  (ประมวล  แจมจันทร,2556) 

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง  

 การดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับความเสี่ยงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

และตองหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง และการปฏิรูประบบสถาบันการเงินในปจจบุันดวย จะตองปรับความ

เสี่ยงใหเปนโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งในโลกเศรษฐกิจแหงยุคโลกาภิวัตน จะตองเพิ่มความ

เช่ียวชาญในการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจใหมากย่ิงข้ึนตอไป (Laurence H Meyer,2000) 
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3.วิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยาง  การคนควาอิสระน้ี มุงศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร โดยปญหาที่ศึกษาคือ การผิดนัด

ชําระหน้ีของลูกหน้ีสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs 14 ประขากรที่ใชในการศึกษาจึงเปนพนักงาน / หัวหนางาน รวมถึงลูกหน้ี ที่อยูภายใตการ

ดูแลของสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 พบวา ในแตละป 2558 – 2563 ไตรมาส 2 มีบัญชีลูกหน้ี NPLs  

เทากับ 128 ราย 

 จากขนาดกลุมตัวอยาง ลูกหน้ีคางชําระของสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 น้ี มาคํานวณหาขนาด

กลุมตัวอยางที่ตองการ จากสูตรของ ทาโร ยามาเน (พิขิต ฤทธ์ิจรูญ 259,หนา 220) ที่ระดับความเช่ือมั่น

รอยละ 95 จะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเทากับ 128 ราย ตามสูตร      

     n     =             N 

                                                         1 + N(e)2 

                           เมื่อ       n     =      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

        N     =     จํานวนประชากรทั้งหมด (ลูกคาที่ปฏิเสธสินเช่ือ65 ราย) 

        e     =      คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 

     แทนคา      n     =        128 

               1 + 128(0.05)2 

                                 =    97 ราย 

 ดังน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จึงไมควรนอยกวา 97 ราย ตัวอยาง จึงรวมแบบสอบถาม

ทั้งสิ้นจํานวน 100 ราย โดยใชแบบสอบถามกับลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของสํานักสินเช่ือธุรกิจลูกคา 

SMEs 14 ธนาคารออมสิน โดยวิธีสแกน QR Code และตอบแบบสอบถาม จาํนวน 100 ราย ระยะเวลา

ประมาณ  1 เดือน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของสํานักธุรกิจลูกคาลูกคา SMEs 14 ที่เก็บรวมรวบจาก

รายงานลูกหน้ีทั้งหมดของฝายงานบริหารธุรกจิลกูคา SMEs ธนาคารออมสินประจําเดือน ต้ังแตป 2558-

2563 ไตรมาส 2 

 2. ขอมูลที่ลูกหน้ีคางชําระ โดยเก็บรวบรวมจากรายงานลูกหน้ีคางชําระของฝายบริหารศูนย

ธุรกิจลูกคา SMEs ธนาคารออมสิน ประจําเดือน ต้ังแตป 2558-2563 ไตรมาส 2 
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 3. ออกแบบสอบถามในสองลักษณะ ดังน้ี  

 3.1 แบบสอบถาม / สัมภาษณ หัวหนาหนวยงาน / พนักงาน ที่เกี่ยวของกับลูกหน้ีที่อยูในความ

ดูแลเกี่ยวของ ในความดูแลของหนวยงานที่ตนเองปฏิบัติงาน ณ.ปจจุบัน ถึงปจจัยสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอก สาเหตุที่ทําใหลูกหน้ีผูประกอบการธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินมีแนวโนมคางชําระ

เพิ่มข้ึน  

 3.2 แบบสอบถาม / สัมภาษณ ลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ถึง

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สาเหตุที่ทําใหลูกหน้ีผูประกอบการธุรกิจ SMEs 14 ของ

ธนาคารออมสินมีแนวโนมคางชําระเพิ่มข้ึน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ประกอบดวยเครื่องมือ 3 ขอ ดังตอไปน้ี คือ 

 1. แบบสัมภาษณ หัวหนาหนวยงาน / พนักงานที่เกี่ยวของกับลูกหน้ีที่อยูในความดูแลเกี่ยวของ

ในหนวยงานที่ตนเองปฏิบัติงาน ณ.ปจจุบัน ถึงปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สาเหตุที่ทําให

ลูกหน้ีผูประกอบการธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินมีแนวโนมคางชําระเพิ่มข้ึน ตลอดจนขอเสนอแนะ

เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพรวมกัน โดยการสัมภาษณหัวหนางานและ

พนักงานระดับปฏิบัติการในลักษณะ Focus group โดยสุมแบบอิสระ 

 2. แบบสอบถามขอมูลลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของกลุมตัวอยาง ลูกหน้ีคางชําระของสํานัก

สินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ที่มีสถานะบัญชีคางชําระ ถึงสาเหตุและปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อนํามา

ปรับปรุงและหาแนวทางแกปญหารวมกัน ซึ่งมีดวยกัน 4 สวน  

 สวนท่ี 1  เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกหน้ีคางชําระของสํานักสินเ ช่ือ ธุรกิจ SMEs 14 

ประกอบดวย ประเภทธุรกิจ ประสบการณผูบริหารและทีมงาน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ประวัติ

การติดตอธนาคาร ประวัติการชําระหน้ี และรายไดของกิจการ จํานวน 6 ขอ 

       สวนท่ี 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการการใหสินเช่ือธุรกิจของลูกคาที่มีตอสํานักสินเช่ือ

ธุรกิจลูกคา SMEs 14 ธนาคารออมสิน โดยแบงเกณฑเปน 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s 

Scale) ในการวัดระดับความพงึพอใจ 5 ความหมายวา มากที่สุด , 4 หมายความวา มาก, 3 หมายความ

วา ปานกลาง , 2 หมายความวา นอย และ 1 หมายความวา นอยที่สดุ 

       สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ีที่เพิ่มข้ึนของลูกหน้ีที่อยูในความดูแลของสํานัก

สินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs 14 ธนาคารออมสิน จํานวน 20 ขอ 

       สวนท่ี 4 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการบรกิาร 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) ในการวิเคราะห

ในแบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะคําถามปลายปด สําหรับอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม

ตัวอยาง ไดแก ประเภทธุรกิจ ประสบการณผูบริหารและทีมงาน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ประวัติ

การติดตอธนาคาร ประวัติการชําระหน้ี และรายไดของกิจการ ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล

สถิติทั่ว ๆ  ไป เพื่อใชอธิบายการกระจายของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และการวิเคราะหใน

แบบสอบถามสวนที่ 3 จํานวน 20 ขอ เพื่อใชอธิบายความถ่ีและรอยละของระดับความสําคัญของปญหา

ที่ทําใหเกิดหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึน และแนวทางในการแกไขปญหาที่ตองการ 

  2. การวิเคราะหขอมูลแบบ Likert’s Scale สําหรับในสวนของแบบสอบถามสวนที่ 2 ที่เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการดูแลของพนักงานธนาคารออมสิน ตอคุณภาพในการใหบริการตาง ๆ ใชการกําหนด

ชวงช้ันตามสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน 

 3. การวิเคราะหคําใหสัมภาษณจากกลุมหัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการ และนําขอมลู

มาวิเคราะหรวมกับ แนวคิด ทฤษฎี 

 

4.ผลการศึกษา    

ผลจากแบบสอบถาม 

 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน พบวา มีผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่มี

ปญหาหน้ีคางชําระ ไดแก 

          4.1.1 ประเภทกลุมธุรกิจบริการ และกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต รวมกันรอยละ 54 ของ

กลุมตัวอยางทั้งหมด        

          4.1.2 ประสบการณผูบริหารและทีมงานสวนใหญมีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของ มากกวา 2 

ป แตไมเกิน 5 ป และ มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป รวมกันรอยละ 59 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด        

          4.1.3 กลุมกิจการของผูกูเริ่มดําเนินงาน/จดทะเบียน สวนใหญ ต้ังแต 3 ป มากกวา 10 ป 

รวมกันรอยละ 73 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  

 4.1.4 ประวัติติดตอธนาคารที่ผานมาเปนลูกคาใหม จํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 62  ของ

กลุมตัวอยางทั้งหมด  



 

87 

 

 4.1.5 ประวัติการชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ผานมาสวนใหญ มีประวัติชําระหน้ีในรอบ 24 เดือนที่

ผานมา เคยผิดนัดชําระหน้ีมากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน กลุมไมเคยผิดชําระหน้ีในรอบ 24 เดือน

ที่ผานมา รวมกันรอยละ 65 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 4.1.6 ยอดขายกลุมตัวอยางมีสวนใหญ มียอดขายตํ่ากวา 20 ลบ./ป และกลุมยอดขาย 20 - 40 

ลบ./ป รวมกันรอยละ 54 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 4.2 ขอมูลพึงพอใจในคุณภาพการบริการการใหสินเช่ือธุรกิจของลูกคาที่มีตอสํานักสินเช่ือธุรกิจ

ลูกคา SMEs 14 ธนาคารออมสิน 

 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ ลูกคาไดรับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการการให

สินเช่ือธุรกิจของลูกคาที่มีตอสํานักสินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs 14 ธนาคารออมสิน ไดคะแนนเฉลี่ย เทากบั 

4.07 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 4.3 ขอมูลระดับปจจัยที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 

ธนาคารออมสินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวา 

 ดานปจจัยภายในธนาคารที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี อยูในระดับความสําคัญของ

ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหามาก เกิดจากหลักประกันที่ธนาคารรับไวที่ รวมแลวคิดเปนรอยละ 86 และ

ปญหาเงินงวดผอนชําระสงูเกินไป รวมแลวคิดเปนรอยละ 84 และการติดตามควบคุมหน้ีคางชําระที่ลาชา 

รวมแลวคิดเปนรอยละ 70 

 ดานปจจัยภายนอกธนาคารที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี อยูในระดับความสําคัญของ

ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหามาก เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ รวมแลวคิดเปนรอยละ 93 ที่ ถัดมาเกิดจากปญหา

ดานการเมือง รัฐบาล การบริหารงานไมตอเน่ือง รวมแลวคิดเปนรอยละ 83 และใกลเคียงกันเกิดจาก

ปญหาจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด รวมแลวคิดเปน รอยละ 78 

       ดานลักษณะของลูกหน้ีที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี อยูในระดับความสําคัญของ

ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหามาก เกิดจากรายไดประกอบธุรกิจลดลง รวมแลวคิดเปนรอยละ 84 และกิจการมี

รายจายมากกวารายได รวมแลวคิดเปนรอยละ 74 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ Focus group 

 ลูกหน้ีประเภทสินเช่ือธุรกิจ SMEs ลูกคาบางสวนเริ่มชําระหน้ีลาชา ไมตรงตามกําหนดเน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณสงครามการคา ภัยแลง และการแพรระบาดของไวรัส Covid-

19 สงผลกระทบตอเปนลูกโซ การหมุนเวียนรายไดตํ่า สงผลใหขาดรายไดแตมีคาใชจาย อาทิ คาจาง คา

เชา ที่ตองสํารองจายไปกอน 
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  การควบคุมและการดูแลสถานะบัญชีลูกหน้ี ที่อยูในความดูแล ใหอยูในสถานะปกติ ทุก ๆ           

15 วัน ของเดือน หนวยงานมีการควบคุมดูแลบัญชีและนําสงรายงาน มีการติดตามโดยตลอดแตไม

สามารถควบคุมบัญชีใหปกติไดทั้งหมด เน่ืองจากเกิดปญหาทางการเงินของผูกูเอง  

หัวหนางานและพนักงาน สวนใหญใหความเห็นในดานแนวทางการปองกันการเกิดปญหาหน้ีคอนคางขาง

ยาก เพราะสาเหตุสวนใหญเกิดจากปจจัยภายนอก ที่ธนาคารไมสามารถควบคุมได สวนทางดานการ

วิเคราะหสินเช่ือ การปองกันความเสี่ยง สอบทานสินเช่ือ ดานพนักงานจะใชความระมัดระวัง รอบคอบใน

การอนุมัติสินเช่ืออยูแลว เน่ืองจากทางธนาคารมีการตรวจสอบการใหสินเช่ือลูกคาทุกราย 

 ผลการศึกษา SWOT Analysis ไดแก 

 1. กลยุทธการบริหารดําเนินงานภายในธนาคาร 

 2. กลยุทธการแบงกลุมลูกคาดานความเสี่ยง 

 3. กลยุทธการจัดการระบบงานอิเล็กทรอนิกสเพื่อบริหารลูกหน้ึ NPLs สงฟองดําเนินคดี ขาย

ทรัพยทอดตลอด เพื่อเรงลดการกันเงินสํารองจากหน้ีสูญ 

 4. กลยุทธการจัดการนโยบายธนาคาร ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันของประเทศ 

 

5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 

ธนาคารออมสินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสาํนักสินเช่ือธุรกจิ 

SMEs 14 มากที่สุด มาจากนโยบายการปลอยสินเช่ือ ดานหลักประกันที่ธนาคารรับไว เงินงวดผอนชําระ

สูงเกินไป วงเงินกูที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารไมเหมาะสมตอความตองการ ธนาคารมีการติดตามและ

ควบคุมหน้ีคางชําระลาชา การแกไขปญหา กรณีลูกหน้ีคางชําระมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ในสวนปจจัยปญหา

ภายนอกมากที่สุดเกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหธุรกิจขาดสภาพคลองทางการเงิน เปนปจจัยที่มี

ผลใหเกิดหน้ีคางชําระ ปญหาดานการเมือง รัฐบาล การบริหารงาน งบประมาณตาง ๆ  ที่สงผลตอการ

ชะลอตัวของธุรกิจน้ัน ๆ และดานภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด โรคระบาด สงผลให

ธุรกิจหยุด ชะลอตัว รายไดลดลง ไมสามารถนําเงินมาชําระหน้ีธนาคารได 

การกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขทําใหธนาคารมีปญหาหน้ี ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ประกอบดวย 4 แนวทาง ดังน้ี  
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ทางเลือกท่ี 1 แกไขปญหาเกี่ยวกับสินเช่ือธุรกิจเพื่อกําหนดนโยบายการใหสินเช่ือ ปรับปรุง

หลักเกณฑ การพิจารณาสินเช่ือ การพิจารณาดานหลักประกัน เพื่อชวยลดความเสียหาย กรณีที่ลูกหน้ี

คางชําระไมสามารถชําระหน้ีคืนธนาคารได สิ่งที่ควรพึงระมัดระวังในการกูแบบไมมีหลักประกัน โดยการ

จัดการประชุมและหาขอยุติ เพื่อควบคุมลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจ SMEs ใหเหมาะสมตอสภาวะปจจุบัน 

ทางเลือกท่ี 2 แกไขโดยปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดเงินงวดและระยะเวลาชําระคืน โดย

พิจารณาความสามารถชําระหน้ีและระยะเวลาของโครงการ หากธนาคารกําหนดเขมงวดเกินไป เมื่อผูขอ

สินเช่ือประสบปญหา ดานเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และสงครามทางการคาไมสามารถชําระ

หน้ีคืนธนาคารได แกไขโดยมีมาตรการใหความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผล

กระทบตอเศรษฐกิจไทย อาทิ ผอนผันขยายระยะเวลาการชําระหน้ี เพื่อใหคางวดลดลง ผอนผันพักชําระ

เงินตน 

ทางเลือกท่ี 3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบเตือนขอความเสียงอัตโนมัติเมื่อครบ

กําหนดชําระหน้ีของลูกคาสินเช่ือธุรกิจ ระบบสายเรียกขอความเสียงอัตโนมัติ แจงยอดชําระหน้ี

ประจําเดือนใหแกลูกคาสินเช่ือธุรกิจของธนาคารทั้งหมด  สง SMS แจงเตือน และใหพนักงานโทรศัพท

ติดตามลูกหน้ีภายใน 3 วันทันที  หลังจากครบกําหนดชําระหน้ี ซึ่งปจจุบันธนาคารมีกระบวนการติดตอ

กับลูกหน้ี จะติดตอลูกหน้ีทางโทรศัพท  กรณีที่ลูกหน้ีมียอดคางชําระเกินบางรายเทาน้ัน เพื่อกระตุน

ลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจทุกรายใหชําระหน้ีทุกเดือน เพื่อปองกันแกปญหาหน้ีคางชําระสูงเกินที่เกิดข้ึนใน

อนาคต  

ทางเลือกท่ี 4 นํานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช โดยการติดต้ังระบบวิเคราะห

สินเช่ือ พิจารณาสินเช่ือ GSB SMEs Loan เพื่อชวยบริหารจัดการ การบันทึกและวิเคราะหงบการเงิน ผู

ขอสินเช่ือผานระบบงานอิเล็กทรอนิกสและแจงผลการอนุมัติใหแกลูกคาผานระบบ Application GSB 

SMEs Loan และระบบงานอิเล็กทรอนิกสใหแกพนักงานสามารถสงฟองดําเนินคดี ผานระบบงาน

อิเล็กทรอนิกสใหพนักงาน และผูบริหาร สามารถทํางานตามข้ันตอนพิจารณาตามลําดับตําแหนง ผาน

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งวิธีดังกลาวจะใชงบลงทุนที่สูงมา 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางการเลือก 

แนวทางท่ี 1 

ขอดี เปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  โดยปรับปรุงแกไขนโยบายการใหสินเช่ือ 

สูญเสียงบประมาณในการแกไขปญหาจัดการนอยมาก และไดลูกหน้ีช้ันดีที่มีหลักประกันเพื่อชวยความ

เสี่ยงของธนาคารไดเปนอยางดี 
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ขอเสีย โอกาสในการขยายฐานลูกคาสินเช่ือของธนาคารลดลง เน่ืองจากลูกคาสินเช่ือธุรกิจสวน

ใหญจะนําเงินลงทุนไปใชหมุนเวียนในกิจการ สินทรัพยสวนใหญจะมีภาระผูกพันกับสินเช่ือสถาบัน

การเงินอื่น จึงทําใหผูกูขาดหลักประกันในการขอสินเช่ือ และไมเปนไปตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด 

แนวทางท่ี 2 

ขอดี เปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีเชนกัน  โดยปรับปรุงหลักเกณฑการ

กําหนดเงินงวดและระยะเวลาชําระคืน สูญเสียงบประมาณในการแกไขปญหาจัดการนอย ทําใหลูกหน้ี

สามารถชําระหน้ีไดตามปกติ ไมเกิดหน้ีคาง และไมตองกันเงินสํารองหน้ีสูญเพิ่ม 

ขอเสีย การกําหนดหละหลวมเกินไป ผูขอสินเช่ืออาจนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค ควรพิจารณา

ใหสอดคลองตามความเสี่ยงสินเช่ือ (High – risk, High – return) สินเช่ือระยะยาว ธนาคารควรไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาสินเช่ือระยะสั้นเพราะม ีtime risk สิ่งที่พึงระวัง คือ การใหสินเช่ือระยะสั้นซึง่ไมมกีาร

ชําระคืนตนทําใหธนาคารไดรับความเสี่ยงระยะยาวรวมทั้งสูญเสียโอกาสการใหสินเช่ือรายอื่น 

แนวทางท่ี 3 

ขอดี ทันสมัย มีระบบ พัฒนาเขากับโลกในยุคดิจิทัล ตองมีการจัดการโปรแกรมที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน   

ขอเสีย ตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ในการจัดซื้อ จัดทํา หรือติดต้ังโปรแกรมดังกลาว 

อีกทั้งตองใหพนักงานโทรศัพทติดตอลูกคาทางโทรศัพทหลังจาก 3 วันหากลูกหน้ีไมชําระซึ่งลูกคา

ธนาคารมีจํานวนมาก จากการชําระหน้ีไมตรงกําหนดระยะเวลา ธนาคารจะมีคาใชจายเปน คาลวงเวลา 

คาไฟฟา  

แนวทางท่ี 4 

ขอดี ทันสมัย เพิ่มความแมนยํา ความถูกตองตามฐานขอมูลจริงของกิจการและระบบงาน

อิเล็กทรอนิกสในการสงฟองดําเนินคดีลูกหน้ี NPLs เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขายทรัพยทอดตลาดได

แลวนําเงินมาหักหน้ีคางชําระ เรงและลดคาใชจายในการกันเงินสํารองหน้ีสูญ 

ขอเสีย ใชงบประมาณที่สูงมาก โอกาสที่สามารถติดต้ังระบบดังกลาวไดเปนไปไดยากเชนกัน 

เน่ืองจากเปนธนาคารรัฐวิสาหกิจตองผานกระบวนการพิจารณาหลายระดับ หากประเมินผลลัพธที่จะได

กลับคืนมา คุมคากับการลงทุนหรือไม 
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งบประมาณแตละแนวทางเลือก 

แนวทางเลอืก งบประมาณ 

แนวทางที่ 1 การแกไขปญหาเกี่ยวกับสินเช่ือธุรกิจเพือ่กําหนดนโยบายการ

ใหสินเช่ือ ปรับปรุงหลักเกณฑ การพิจารณาสินเช่ือ การ

พิจารณาดานหลักประกัน การจัดการประชุมแตละครั้ง (คา

จัดอาหารวาง) 

5,000 บาท 

แนวทางที่ 2 ปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดเงินงวดและระยะเวลาชําระ

คืน ในสวนข้ันตอนกระบวนการธนาคารจะไมมีการใช

งบประมาณเพิ่ม แตหากในระยะยาวจะทําใหธนาคารสูญเสีย

รายได และจะสงผลใหธนาคารรับความเสี่ยงเพิ่มตามมา 

-  

แนวทางที่ 3 การจัดระบบเตือนแจงขอความเสียงครบกําหนดชําระหน้ี

ผานโทรศัพทและพนักงานโทรศัพทติดตามลูกหน้ีทุกราย ใช

งบประมาณสูง ในการติดต้ังระบบโปรแกรม ตองมีการจัดซื้อ 

จัดจาง รวมถึงคาใชจายคาลวงเวลาพนักงาน คาไฟฟา ที่

เพิ่มข้ึนตามมา 

10,000,000 บาท 

ข้ึนไป 

แนวทางที่ 4 ติดต้ังระบบวิเคราะหสินเช่ือ พิจารณาสินเช่ือ GSB SMEs 

Loan เพื่อชวยบริหารจัดการ การบันทึกและวิเคราะหงบ

การเงิน ผูขอสินเช่ือผานระบบงานอิเล็กทรอนิกสและแจงผล

การอนุมัติใหแกลูกคาผานระบบ Application GSB SMEs 

Loan และระบบงานอิเล็กทรอนิกสใหแกพนักงานสามารถสง

ฟองดําเนินคดี ผานระบบงานอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเปนระบบ

โปรแกรมทางดานการเงินที่ เกี่ยวของกับธนาคารตองมี

เสถียรภาพและความปลอดภัยสูงมาก 

30,000,000 บาท 

ข้ึนไป 

 

แนวทางการเลือกการแกปญหา 

แนวทางแกปญหาการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ทางเลือกก็คือ 

แนวทางการปรับปรุง แกไขการทํางาน เพื่อผลประกอบการของธนาคารกําไรที่เพิ่มข้ึน การเติบโตสินเช่ือ 

คุณภาพสินเช่ือ และลดตนทุนคาใชจายในการติดตามหน้ีคางชําระ ดังน้ี 
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การประชุมเกี่ยวกับนโยบายการใหสินเช่ือ พิจารณาหลักเกณฑ วงเงิน หลักประกัน การ

วิเคราะห สินเช่ือที่เหมาะสม จัดการประชุมเพิ่มความถ่ีมากข้ึน จนกระทั่งไดขอสรุปถึงปญหา ทําใหแกไข

ปญหาจากสถานการณตาง ๆ ไดทันทวงที การดําเนินธุรกิจธนาคารตองเผชิญกับความเสี่ยงเน่ืองจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตองหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง และการปฏิรูปนโยบาย

การใหสินเช่ือธนาคาร 

 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด ( KPI) คือ จํานวนลูกหน้ี(จํานวนเงิน) ที่คางชําระที่อยูในความดูแลของสํานักสินเช่ือ

ธุรกิจ SMEs 14  

เปาหมาย คือ จํานวนลูกหน้ี(จํานวนเงิน) ที่คางชําระที่อยูในความดูแลของสํานักสินเช่ือธุรกิจ 

SMEs 14 มียอดจํานวนเงินหน้ีคางลดลง หลังจากการประชุมเพื่อปรับปรุงนโยบายการสินเช่ือธุรกิจและ

การติดตามผลงาน จากการเพิ่มความถ่ีข้ึนในการประชุมจนไดขอยุติที่เหมาสมกบัสถานการณปจจบุัน จน

ทําใหแกไขปญหาไดทันทวงที โดยอิงกับ 

เปาหมายแผนวิสาหกิจธนาคารออมสินป 2563 – 2567 ไดกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน 

(Strategic Positioning) และขอบเขตการดําเนินธุรกิจ (Business Model) 

เปาหมาย 2563 2564 2565 2566 2567 

สินเช่ือเติบโต เพิ่มข้ึน รอยละ 1.5 

NPLs ของสินเช่ือรวม (รอยละ) ไมเกิน รอยละ3.05 

 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ หนวย 

สัดสวน NPLs ตอการใหสินเช่ือธุรกิจ SMEs รอยละ 

คํานวณสัดสวนจาก ลูกคาที่อนุมัติและทําสัญญาสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 โดยมีการเติบโตเพิ่มข้ึน

รอยละ 1.5 (สัดสวนของ GDP อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2563 – 2567) ตอการควบคุม

สัดสวน NPLs เปนไปตามเปาหมายธุรกิจของธนาคาร ป 2563 -2567 ไมเกินรอยละ 3.05 (ตามอัตรา

คาเฉลี่ย  NPLs ของสินเช่ือรวม ตามคาเฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชยใหญ) 
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ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

 1. ดานตนทุน เมื่อลูกหน้ีคางชําระลดลงธนาคารไมตองสูญเสียคาใชจายในการติดตามหน้ี และ

การกันเงินสํารองลดลง ทําใหรายไดและผลประกอบการดีย่ิงข้ึน 

 2. ดานคุณภาพ ขยายฐานลูกคาสินเช่ือ เมื่อพนักงานตลอดจนผูบริหารปรับปรุงเกณฑการ

พิจารณาสินเช่ือ คุณภาพสินเช่ือดีข้ึน พนักงาน มีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงการติดตามลูกหน้ีคาง

ชําระอยางรวดเร็ว สงผลใหธนาคารมีรายไดจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหน้ีชําระหน้ีปกติ และการกันเงิน

สํารองลดลง เพื่อผลกําไรในระยะยาวขององคกร 

 3. ดานบริการ ในการบริหารลูกคาสัมพันธ ที่สามารถแกไขไดตรงกับสาเหตุของปญหา โดย

แนวทางการปฏิบัติเปนลักษณะตัวตอตัวหรือเฉพาะกลุม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาใน

แตละคนหรือแตละกลุม อันกอใหเกิดความพึงพอใจทั้งในข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือ การชําระสินเช่ือ 

รวมถึง การติดตามทวงถาม เปนการสรางความสัมพันธที่ย่ังยืน อีกทั้งพนักงานยังตองมีขอมูลที่ทันตอ

เหตุการณอยูเสมอ เปนการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยรวมของธนาคาร 

 4. ดานความรวดเร็วดานระบบการติดตามและทวงหน้ีอยางรัดกุมและดําเนินการต้ังแต

ระยะแรก ๆ เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาตระหนักถึงภาระหน้ีสินที่จะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต และมีการ

ติดตามพฤติกรรมความเปนอยูของลูกคาอยางละเอียด เพื่อใหทราบสภาวะการณของลูกคาที่มีแนวโนม

จะเกิดปญหาหน้ีคางชําระได ซึ่งหากธนาคารไดรับทราบขอมูลอยางรวดเร็ว จะทําใหสามารถแกไขปญหา

ไดอยางทันทวงที  

 

แผนปฏิบัติการงาน  

 1. การจัดประชุมกําหนดนโยบายการใหสินเช่ือ แกไขปรับปรุงหลักเกณฑ การพิจารณาให

เหมาะสมตอสภาวะปจจุบนั เชน ปจจุบันมีลูกหน้ีคางชําระเพิ่มข้ึนสวนใหญเปนลกูคาที่ปลอดหลักประกนั

และใชบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมคํ้าประกันรวมกันสําหรับสินเช่ือธุรกิจ โดยกําหนด

หลักเกณฑใหเขมงวดเพิ่มข้ึน เพื่อปองกันลูกคาปลอยหน้ีเสีย และไดขอยุติจนกระทั้งประกาศเปน

ระเบียบวิธีปฏิบัติคําสั่งธนาคาร 

      2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารระดับสูงและระดับผูบังคับบัญชาแสดง

ความคิดเห็นแบบเปดกวาง โดยนําประสบการณที่ผานมา ปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิผลที่ดีย่ิงข้ึน   

ทุกๆ  6 เดือน 
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      3. จัดประชุมพนักงานที่อยูในศูนยธุรกิจทั้ง 18 ศูนยทุก ๆ 3 เดือน โดยใหพนักงานจัดทํารายงาน

เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการทําไปใชในการปฏิบัติงานจริง นําเสนอการประชุมใหแกผูบริหาร

ลําดับถัดไปตามขอ 2. 

      4. ใหพนักงานที่วิเคราะหสินเช่ือที่อนุมัติไปแลว ติดตามดูแลสถานะบัญชีลูกหน้ีทุก 15 วัน โดย

กําหนดใหนําสงรายงานทุกวันที่ 1 และ 16 กรณีลูกหน้ีมีประวัติคางชําระใหติดตามและทวงถามทุก

สัปดาหอยางรัดกุมและดําเนินการต้ังแตระยะแรก ๆ  เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาตระหนักถึงภาระหน้ีสนิ

ในอนาคต 

 

แผนฉุกเฉิน 

    ในกรณีที่สถานการณหรือการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบติัการปองกันการแกไขปญหา

หน้ีคางชําระ(NPLs) ของสํานักสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 ตามที่คาดไว  จึงตองมีแผนสํารองที่จะที่จะทําให

จํานวนลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจ SMEs 14 คางชําระลดลง ดังน้ี 

 1. ปรับลดเปาหมาย KPI ยอดปลอยอนุมัติสินเช่ือธุรกิจใหลดลง เพื่อลดความกดดันพนักงานที่

ตองทําใหไดตาม KPI ยอดอนุมัติสินเช่ือที่ทางธนาคารกําหนด เปนการลดคสวามเสี่ยงของธนาคารจาก

ตนเหตุโดยตรง จากการชะลอการปลอยสินเช่ืออาจสงผลสงผลลบแกการดําเนินงานของธนาคารลดลง 

   2. มุงเนนรักษาฐานลูกคาเดิม โดยลูกคาที่ยังมีสถานะบัญชีปกติอยู สามารถเขารวมมาตรการพกั

ชําระหน้ีไดทันทีเปนระยะเวลา 9 เดือน และไมมีผลกระทบกับรายงานเครดิตบูโรแหงชาติ โดยลูกหน้ีมี

ประวัติการชําระหน้ีเปนปกติ  สงผลลัพธใหธนาคารมีรายรับจะนอยลง จากการพักชําระหน้ี แตคาใชจาย

ในการดําเนินงานของธนาคารยังคงเดิม เพื่อเปนการพยุงธนาคารสามารถดําเนินกิจการตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาจะเหน็ไดวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรที่ดี  ทักษะ

และความสามารถของพนักงานและทีมงาน การสื่อสารที่ดีมีความเขาใจถึงเปาหมายและวิธีการทํางาน

รวมกัน และการกําหนดแนวทางการแกปญหาที่ชัดเจน เปนปจจัยความสําเร็จของแนวทางการปองกัน

การเกิดปญหาหน้ีคางชําระ (NPLs) ของธนาคารออมสิน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังใหม 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป คือ ควรศึกษาประเมินสภาพแวดลอมทั้งในองคกร                

และธนาคารคูแขงเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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แนวทางการเพิ่มจํานวนผูสมัครบตัรเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ  

Guidelines for increasing the number of debit card applicants Of  

the Government Savings Bank Lamnarai Branch  

 

ยุทธนา ละนอย0

1 

Yuttana Lanoi1 

 

บทคัดยอ 

การคนควาอิสระ เรื่อง แนวทางการเพิ่มจํานวนผูสมัครบัตรเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาลํา

นารายณ  วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและหาสาเหตุปจจัยในการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต 

และเพือ่หาแนวทางในการเพิ่มจํานวนการสมัครใชบตัรเดบติเพื่อใหบรรลเุปาหมายผลการดําเนินงาน 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้น้ี ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ เครื่องมอืที่

ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ีสวนที่ 1) ปจจัยสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบรกิารบัตรเดบิต สวนที ่

3) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัระดับการตัดสินใจในการเลอืกใชบริการบัตรเดบิต แบบสอบถามเปนคําถาม

แบบมาตราวัดสวนประมาณคา ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 1.ตรวจสอบความสมบรูณของขอมลูแตละ

ฉบับที่ไดกลับคืนมา 2. ลงรหัสขอมูลในแบบสอบถามที่สมบูรณ 3. ประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) และดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุโดยใชแผนผังกางปลา จึงไดขอสรุปของ

ปญหาที่ มีผลตอการตัดสินใจสมัครใชบัตรเดบิต ซึง่นําไปสูแนวทางในการจัดการปญหาน้ีคือการโฆษณา

และการออกกจิกรรมเชิงรุกเพื่อเปนการเขาหากลุมลูกคา โดยธนาคารมีการจัดการสงเสริมการขายในการ

สมัครบัตรเดบิตใหแก ลูกคาทีส่มัครใชบรกิารบัตรเดบิต ใหมีของทีร่ะลกึแจกสําหรับลูกคาทีส่มัครบัตรเด

บิตใหม ซึ่งจะสามารถจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการทําบัตรเดบิตเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผลรวดเร็วกวา

ทางเลือกอื่นและใชงบประมาณในระดับทีเ่หมาะสมคุมคา  

คําสําคัญ: บัตรเดบิต,ความพึงพอใจ,พฤติกรรมผูบริโภค, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ 

             ซื้อ, ความพึงพอใจ 

 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยพัฒน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

Independent research on ways to increase the number of debit card 

applicants.  Of the Government Savings Bank Lamnarai Branch Purpose for Study 

consumer behavior and find the reasons for deciding to apply for a debit card.  And to 

find ways to increase the number of debit card applications to achieve performance 

goals.  The population used in this study was customers who came to the Government 

Savings Bank. Lamnarai Branch The tools used to collect data were questionnaires, which 

were divided into 3 parts as follows:  Part 1)  Respondents' Personal Factors, Part 2)  A 

Questionnaire on Debit Card Selection Behavior, Part 3)  was a Questionnaire about 

Decision level for choosing a debit card service.  The questionnaire is a questionnaire as 

a measure of the estimation.  Information obtained from the questionnaire 1.  Check the 

completeness of each returned data 2.  Enter the code in the complete questionnaire 

3. The data was processed using a statistical package (SPSS) and performed a root cause 

analysis using a fishbone diagram.  So that the conclusion of the problem Affect your 

decision to apply for a debit card This leads to a way to deal with this problem is 

proactive advertising and activity in order to approach customers. The Bank organizes การ

ส ง เ ส ริ มก ารขาย s for applying for a debit card to Customers applying for the debit card 

service There will be a gift for customers who apply for a new debit card.  Which will be 

able to incentivize more customers to use the debit card service This is because the 

results are faster than other alternatives and use a reasonable budget.  There will be a 

gift for customers who apply for a new debit card. Which will be able to incentivize more 

customers to use the debit card service This is because the results are faster than other 

alternatives and use a reasonable budget.  There will be a gift for customers who apply 

for a new debit card.  Which will be able to incentivize more customers to use the debit 

card service This is because the results are faster than other alternatives and use a 

reasonable budget. 

Keywords: Debit card, satisfaction, consumer behavior, marketing mix factors. Buying  

                decisions, satisfaction. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

เน่ืองจากปจจุบันรูปแบบการบริการของธนาคารมีทั้งรูปแบบการใชบริการที่สาขา และการใช

บริการแบบธนาคารออนไลน จึงสงผลกระทบตอยอดขายบัตรเดบิตของธนาคารเปนอยางมาก และดวย

ธนาคารออมสินมีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขายการเสนอขายบัตรที่นอยมาก 

และอีกทั้งเน่ืองดวยสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่มี ระบบออนไลนและ

ระบบดิจิทัลเขามามีอิทธิพลตอการแขงขัน ปจจุบันมีการใหบริการถอนเงินผาน Application Mobile 

Banking โดยไมเสียคาธรรมเนียมการบริการ ทําใหการใชบริการบัตรเดบิตไมเปนที่นาสนใจ และไม

สามารถดึงดูดหรือจูงใจลูกคาไดเปาหมายจํานวนการสมัครใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขา

ลํานารายณ ยังถือวาไมเปนไปตามเปาหมายตามที่ธนาคารกําหนด  

เปาหมาย

ประจําป 

เปาหมาย 

(KPIs) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละของ

เปาหมาย 

วันท่ีสิ้นสุด 

2559 4,563 3,327 72.91 31 ธ.ค. 2559 

2560 3,797 2,895 76.24 31 ธ.ค. 2560 

2561 3,885 3,130 80.57 31 ธ.ค. 2561 

2562 3,996 2,880 72.07 31 ธ.ค. 2562 

2563 3,124 2,461 78.78 31 ก.ค. 2563 

ตารางที่ 1: ผลการดําเนินงานดานบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ ยอนหลัง 5 ป 

จะเห็นไดวาปจจุบันเปนชวงที่สถาบันการเงินมีการแขงขันในดานการใหบริการทางการเงินที่

คอนขางรุนแรง รวมถึงการที่โลกยุคใหมถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไดเขามามีบทบาทที่สําคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สรางตลาดและมูลคาใหกับผลิตภัณฑ สงผลกระทบอยาง

รุนแรงตอธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ทําใหสถาบันการเงินจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ใหบริการทางการเงินใหมีความทันสมัย สะดวก สบายโดยไดกลายเปนความทาทายครั้งสําคัญของธุรกิจ

ธนาคาร ที่คูแขงไมไดถูกจํากัดแคสถาบันการเงินดวยกันเทาน้ัน ธนาคารเอง ก็จะตองมีการปรับตัวใหทัน

กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลาเพื่อความมั่นคงและย่ังยืนตอไป และ จากการทําธุรกรรมทางการ

เงินในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปพรอมวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ เขามามีบทบาทใน
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ชีวิตประจําวันมากข้ึนน้ัน ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบัตรอิเล็กทรอนิกสเปน อยางมาก

โดยเฉพาะบัตรเดบติจะเห็นไดวาจํานวนการสมัครบัตรเดบิตลดนอยลงเมื่อเทียบกับปกอนปญหาขางตน

สงผลกระทบทําใหธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณไมสามารถแขงขันกับสาขาอื่นไดเน่ืองจากไม

สามารถทําผลงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ธนาคารกําหนด ซึ่งจะทําใหธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ

สูญเสียลูกคาใหกับสาขาอื่นหรือธนาคารคูแขงอื่น ๆ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและหาสาเหตุปจจัยในการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต และเพือ่หา

แนวทางในการเพิ่มจํานวนการสมัครใชบัตรเดบิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงาน 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมและการกระทําตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของ 

มนุษยและมีสวนเกี่ยวของกับการบริโภค เพื่อใหไดสินคาและบริการตาง ๆ มาตอบสนองกับความ

ตองการ และความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวประกอบไปการตัดสินใจเลือก การซื้อ 

การใช และการกําจัดสวนที่เหลือ (โซโลมอน(Solomon), 2009 อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2561: 6) 

วิมลรัตน หรัญรัตน (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเดบิตธนาคาร ออมสิน 

สํานักพหลโยธิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักบัตรเดบิตธนาคารออมสินจากสื่อโฆษณาตาง ๆ  และ 

ปจจุบันใชอยูเพื่อใชแทนเงินสด การรับรูบัตรเดบิตธนาคารออมสนิน้ันมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบคุคล 

ดานสถานภาพการสมรส และอาชีพในสวนของกลุมตัวอยาง ที่ไมเคยใชบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

เพราะวามีบัตรเดบิตประจําอยูแลว และไมเคยใชเพราะการสงเสริมการขายไมเปนที่ยอมรับของรานคา 

ซึ่งการ ใชบริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลดาน 

Lovelock และ Wirtz (2011) ไดอธิบายวา ลักษณะเดนของธุรกิจบริการ คือ บริการไม 

สามารถจับตองได บริการไมสามารถแบงแยกได บริการมีความไมแนนอน และไมสามารถเก็บไวได ทํา 

ให ตองรวมองคประกอบทางดานกลยุทธอื่นๆ เขาไวดวยในกลยุทธการตลาดบริการ น่ันคือ มีการใช 

7P’s ประกอบดวย (1) องคประกอบผลิตภัณฑ (Product Elements) (2) ราคา (Price other User 

Outlays) (3) สถานที่และเวลา (Place and Time) (4) การสงเสริมการตลาดและการใหการศึกษาลกูคา 

(Promotion and Education) (5) บุคคล (People) (6) กระบวนการ (Process) และ (7) สิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพ (Physical Environment) ดังน้ัน ในการบริหารการตลาดบริการแบบผสมผสานหรือ 
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บูรณาการ โดยกลยุทธการตลาดบริการทั้ง 7 ตัว เปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงความตองการของผูบรโิภค 

และการสรางกํา ไรทางธุรกิจและความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดบริการ ซึ่งสอดคลองกับ Kotler 

และ Keller (2006) อธิบายวาสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 องคประกอบ เปนตัวแปรทางการตลาด ที่

สามารถควบคุมได ซึ่งผูประกอบการหรือบริษัทสามารถนํา มาประยุกตใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ 

พึงพอใจแกกลุมผูบริโภคเปาหมายได นอกจากน้ี Lovelock และ Wirtz (2007) ไดกํา หนดความพึง

พอใจตอบริการ คุณภาพและการสรางคุณคาของบริการ Productivity and Quality (ผลิตภาพและ

คุณภาพ) รวมเปน 8P’s และมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหรือไม นอกจากน้ี Arabsaka (2014) 

ไดกลาวถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการเกิดข้ึนภายใตการสนับสนุนของหนวยงานรัฐบาล 

รวมกับการ พัฒนากลยุทธทางการตลาดซึ่งเปนสิ่งจํา เปนที่ผูประกอบการตองใหความสําคัญ 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ แนวคิดทาง

การตลาดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งเปนธุรกิจที่แตกตางจากสินคาอุปโภคและ บริโภคทั่วไป เปน

เครื่องมือที่ธุรกิจจะนํามาใช เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด (คอทเลอ(Kotler), 1997, p. 98) 

โดยจําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด 7 อยาง ในการกําหนด กลยุทธการตลาด เน่ืองจากในการ

ดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปจจัยตาง ๆ  มากระทบการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการตลาด จะมี

ปจจัย 2 อยางที่สงผลตอการดําเนินงาน คือ ปจจัยภายในของ กิจการ ซึ่งคือสวนประสมทางการตลาดที่

กิจการจะตองใชกลยุทธเหลาน้ีรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย โดยผูบริหารหรือ

ผูประกอบการสามารถควบคุมใหเปนไป ตามนโยบายของกิจการได และปจจัยภายนอก คือปจจัยที่สงผล

กระทบตอการ ดําเนินงานของกิจการ แตไมสามารถควบคุมได จึงตองใชการปรับปจจัยภายในให

สอดคลองกับปจจัยภายนอก เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ กฎหมายการเมืองคูแขงขัน วัฒนธรรม 

สังคมและ เทคโนโลยี(สุวสา ชัยสุรัตน, 2537, หนา 30-31) ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เฉลี่ยตอเดือน 

กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีอายุแตกตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลกระทบตอ

การตัดสินใจเลือกใชบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

ความพึงพอใจของลูกคา ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555: 431) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา 

หมายถึง ความรูสึก พึงพอใจในสิ่งที่ไดรับจากการซื้อสินคาและบรกิาร โดยเปนความแตกตางระหวางคุณ

คาที่ลูกคารับรูได จากการใชหรือครอบครองสินคาหรือบริการ กับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวกอนซื้อสินคา 

เมื่อลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ลูกคาจะประเมินความรูสึกจากการครอบครองหรือ บริโภคสินคา

สินคาหรือบริการน้ัน ๆ โดยความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตอสินคาที่ซื้อน้ัน ข้ึนอยูกับคุณคา ที่ลูกคาไดรับ 
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โดยเกิดจากลูกคาไดใชสินคาหรือบริการ แลวนําไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่คาดหวังไวกอนการซื้อ ซึ่ง

สามารถเขียนเปนสมการได ดังน้ี ความพึงพอใจของลูกคา = คุณคาที่รับรูได > สิ่งที่ลูกคาคาดหวัง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นันทพร พรมมา(2558) ที่พบวาผูใชบรกิารทางการเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ธนาคารออม

สินสาขาธาตุพนม เพื่อเบิก - ถอน เงินสด การใชบริการทางการเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ จํานวน3 

- 4 ครั้งตอเดือน มีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมากทีสุ่ด ทั้งทางดานปจจัยดานราคาปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจยัดานการสงเสรมิการตลาด 

วิมลรัตน หริัญรัตน (2557) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชบัตรเดบิต   ธนาคารออม

สินสํานักพหลโยธิน พบวาจากกลุมลูกคาสวนใหญจะรูจักผลิตภัณฑบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน จาก 

สื่อโฆษณาตาง ๆ ที่มีในปจจบุัน การรูจักบัตรเดบิตของธนาคารออมสินน้ันมีปจจัยและความสัมพันธสวน 

บุคคลดานสถานภาพการสมรส และดานอาชีพ ในกลุมลูกคาที่ไมเคยใชบริการบัตรเดบิตของธนาคาร 

ออมสินดวยเหตุผลวา ลูกคามบีัตรเดบิตที่ใชประจําอยูแลวซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑบัตรของสถาบันการเงิน 

อื่น ๆ และลูกคาที่ไมเคยใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสินเลยอาจเปนเพราะการสงเสริมการขาย

ยังไมมี แรงจูงใจมากพอ ซึ่งการใชบัตรเดบิตของธนาคารออมสินมีความสัมพันธกบัปจจัยสวนบุคคลดาน

รายได เฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกันจงึมผีลกระทบตอการตัดสินใจในการ

สมัคร ใชบรกิารบัตรเดบิต และปจจุบัน พบวามปีรมิาณการใชบัตรเดบิตของธนาคารออมสนิในการจาย

ผาน บัตรชําระคาสินคาและบริการ มีปริมาณการใชงานที่คอนขางนอย ซึ่งธนาคารควรมีการจัดรายการ 

สงเสริมการตลาดที่ตรงใจลกูคาในแตละกลุมอยางตอเน่ืองมกีารประชาสมัพันธถึงสทิธิประโยชนในการ 

ถือบัตรใหมากข้ึน และควรเจาะกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนกลุมนักเรียน นักศึกษา และลกูคาที่สนใจ สมัคร

ใชบริการ  

การศึกษาครั้งน้ีศึกษางานวิจัยของผลการศึกษาหาสาเหตุของจารุวรรณ ลออประเสรฐิสุข(2562) 

ซึ่งไดผลสรุปวาปญหายอดการสมัครบัตร ATM และ บัตร VISA ธนาคารออมสิน เขตราชวัตรไมบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวมาจากสวนประสมทางการตลาดบรกิารดานราคา ดาน ผลิตภัณฑและบรกิาร ดาน

การสงเสรมิการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานที ่และดาน กระบวนการใหบริการและมา

กําหนดทางเลอืกได 3แนวทางเลอืก คือ ทางเลือกที่ 1แนวทางแกไขปญหา ดานราคา ทางเลอืกที่ 2แนว

ทางแกไขปญหาดานผลิตภัณฑและบริการ และทางเลือกที่ 3แนวทางแกไข ปญหาดานการสงเสริม

การตลาด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการธนาคาร

ออมสิน สาขาลํานารายณ โดยการกําหนดขนาดตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง ลูกคาที่ใชบริการ

บัตรเดบิตธนาคารออมสินสาขาลํานารายณเน่ืองจากประชากรมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก ซึ่ง

ใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อประมาณสัดสวนของประชากรโดยกําหนดระดับความแปรปรวน

สูงสุดที่ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 กําหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความ

คลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% หรือ 0.05 โดยในงานวิจัยน้ีกําหนดระดับความเช่ือมั่นที ่95% 

ดังน้ัน คา Z = 1.96 และระดับ ความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางที่ยอมรับได คือ 5% ดังน้ัน คา e = 

0.05 เมื่อคํานวณพบวาในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จะไดกลุม

ตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง เพื่อใหมีความสมบูรณจึงจัดทําแบบสอบถามเพิ่มเปน 400 

ตัวอยาง เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนและเพื่อใหผลทีไ่ด

มีความแมนยําในการวิเคราะหสมมติฐานโดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจงคือ กลุมลูกคาของธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ 

 

เคร่ืองมือทีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-list) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ  

 สวนที่ 2) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตรเดบิต ของธนาคารออม

สิน สาขาลํานารายณ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ประกอบไปดวยคําถามแบบให

เลือกเพียง 1 คําตอบ และเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ (Multiple choices) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 

 สวนที่ 3) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจในการเลือกใชบริการบัตรเดบิต ของ

ธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ มีขอคําถามจํานวน 5 สวน โดยศึกษาจากสวนผสมทางการตลาด การ

สรางคําถามในลักษณะอันตรภาค แบบสอบถามเปนคําถามแบบมาตราวัดสวนประมาณคา rating scale 

ซึ่งกําหนดไว 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
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วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแตละฉบับที่ไดกลับคืนมา 

 2. ลงรหัสขอมูลในแบบสอบถามที่สมบูรณ 

 3. ประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) และดําเนินการ ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดย

การหาคารอยละและคาความถ่ี (Frequency) 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตรเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาลํา

นารายณนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคารอยละและคาความถ่ี (Frequency) 

 สวนที่ 3 ขอมูลการตัดสินใจในการเลือกใชบริการบัตรเดบิต ของธนาคารออมสิน สาขาลํา

นารายณนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยอสิระเรื่อง แนวทางการเพิม่จํานวนผูสมัครใชบัตรเดบิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

ธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน จากน้ันนําแบบสอบถามไปวิเคราะหประมวลผลขอมลู ผูวิจัยนําเสนอขอมูลใน

รูปตารางประกอบคําบรรยาย  

การตัดสินใจในการเลือกใชบริการบัตรเดบิต x�    S.D. ระดับ 

ดานผลิตภัณฑ 3.21 0.95 ปานกลาง 

ดานราคา 4.06 0.84 สําคัญมาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.37 1.05 ปานกลาง 

ดานการสงเสรมิการตลาด 3.93 0.90 สําคัญมาก 

ดานบุคลากร 4.07 0.80 สําคัญมาก 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

4.23 0.67 สําคัญมากที่สุด 

ดานกระบวนการ 3.82 0.75 สําคัญมาก 

คาเฉลี่ยการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ

บัตรเดบิต ธนาคารออมสิน สาขาลาํนารายณ 

3.85 0.85 สําคัญมาก 

ตารางที่ 2: สรุปคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการ เลือกใชบริการบัตรเดบิต 
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จากแบบสอบถามขางตน สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา จํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสินสาขาสาขาลํานารายณ

ที่สงผลใหผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายไดดังตอไปน้ี  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรไมมีการ

ปองกันการขโมย

ขอมูลที่ทันสมัย 

นําขอมูลลูกคาไปใชทํา

ธุรกรรมอื่นไมไดขอ 

บัตรเปนชนิดเกา 

 

รานคาสวนใหญไม

มีเคร่ืองรูดบัตร 

 

สิทธิประโยชนบัตรที่มีไมตรง

ตามความตองการลูกคา 

 

บัตรไมสามารถชําระสินคาบริการ

เคร่ืองรูดบัตรบัตรไดอยางสะดวก 

 

มีการขโมยขอมูลขอมูลลูกคา 

 

รูปแบบบัตรเดบิตไมมีความหลากหลาย 

 

ดานผลิตภัณฑ 

สาขาอยูไกลบาน 

ตูมีอายุการใชงาน

นาน,ไมทันสมัย 

ทางเลือกในการ

สมัครมีเพียงชองทาง

เดียว 

ไฟดับ,ไฟตกทําให

ระบบเสียหาย 

อยูหางไกลทําใหมี

ความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัย 

 
มีปริมาณตูเอทีเอม็ไมครอบคลุม 

 
สถานที่ต้ังไมมีความสะดวกตอการใชบริการ 

 

ตูเอทีเอ็มขัดของ,มีปญหาบอย 

 

ดานสถานท่ี,ชองทางจัดจําหนาย 

ที่จอดรถไมเพียงพอ 

มีการเซ็นเอกสาร

หลายจุด มีข้ันตอนหลายข้ันตอน 
มีการเซ็นเอกสาร

หลายจุด 

ระยะเวลาในการทําบัตรใชเวลานาน 

 

เอกสารการสมัครบัตรเดบิตมีความซับซอน 

 

ดานกระบวนการ

 

ไมมีของที่ระลึกแจกเพื่อจูงใจ 

 

ไมมีการสงเสริมการคา เชน  

ลดคาทําเนียมแรกเขา 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

เปนไปตามนโยบายธนาคาร 

ของที่ระลึกไมมี 

ตองรออนุมัติจาก

หัวหนาหนวยงาน 

แนวทางการเพ่ิม

จํานวนผูสมัคร

บัตรเดบิต ของ

ธนาคารออมสิน 

สาขาลํานารายณ 
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พนักงานใสรองเทา

แตะ,เสื้อผาหลุด 

การพูดคุย 

 
ไมมีความเขาใจใน

ผลิตภัณฑ 

ตนทุนการผลิตสูง 

 

ตนทุนการผลิตสูง 

 

ราคาสูง 

 

คาธรรมเนียม 

 

ดานราคา 

เอกสารวางเต็มโตะไมมีที่

เขียน พนักงานแตงตัวไม

เรียบรอย 

 

ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

สถานที่ไมเปนระเบียบ 

 การแตงกายพนักงาน 

 

โตะไมสะอาด

เรียบรอย 

พนักงานไมมีความมุงมั่น

ต้ังใจที่จะนําเสนอ 

พนักงานไมมีการนําเสนอผลิตภัณฑ 

 

ดานบุคคลากร 

แนวทางการเพ่ิม

จํานวนผูสมัคร

บัตรเดบิต ของ

ธนาคารออมสิน 

สาขาลํานารายณ 

ตัดสินใจแทนลูกคาวาลูกคา

ไมตองการโดยที่ไมได

นําเสนอกอน 

พูดไมไพเราะ 

 

ไมมีมารยาท 
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อภิปรายผล 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา ขอดี ขอเสีย 

1) ดานของกระบวนการและดาน

ชองทางการจัดจําหนาย เพิม่ชอง

ทางการสมัครใชบรกิารบัตร

อิเลก็ทรอนิกสดวยระบบออนไลน

ไดดวยตนเองผานทาง application 

mobile banking ของทางธนาคาร

เองได ลดข้ันตอนงานทางดาน

เอกสารเปนแบบออนไลนทัง้หมด 

และเพิม่ปริมาณตูใหครอบคลุม 

และมีการตรวจเช็คตูเอทเีอ็มอยาง

เปนประจําและสม่ําเสมอ 

 

1) มีความสะดวก ตรงตาม

ความตองการของกลุมลกูคา

ที่มีเวลาเรงรบี หรอืไมสะดวก

มาใชบริการที่ธนาคาร  

 

2) ลูกคาใหความสนใจกับ

การใหบริการทีร่วดเร็ว

สามารถตอบสนองความ

ตองการทันท ี

1) ตองใชระยะเวลาในการ

พัฒนาระบบใหม  

 

2) ใชงบประมาณสงู  

 

3) ลูกคาไมใชSmart Phone 

ไมมี แอพพลเิคช่ัน  

 

 4)มีความเสี่ยงดานความ

ปลอดภัยอาจจะมีการปลอม

แปลงขอมูล 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา ขอดี ขอเสีย 

2) ดานของราคา การทาการ

สงเสริมการตลาด (การสงเสรมิการ

ขาย) การโฆษณาเชิงรุก โดย

ธนาคารมีการจัด การสงเสรมิการ

ขาย ในการสมัครบัตรเดบิตใหแก 

ลูกคาทีส่มัครใชบริการบัตรเดบิต 

ใหมีของทีร่ะลึกแจกสําหรบัลกูคาที่

สมัครบัตรเดบิตใหม 

1)ทําใหลกูคารูสึกวาไมไดเสีย

เงินจายคาธรรมเนียมไป

เปลาๆ  

 

2) เปนการเพิม่แรงจูงใจใน

การสมัครใชบริการบัตร

อิเลก็ทรอนิกสและขยายฐาน

ลูกคาใหมๆ  เพิ่มข้ึน  

1) ธนาคารแบกรบัคาใชจาย

เพิ่มมากข้ึน  

 

3)จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในและ

เสริมเทคนิคการขายผลิตภัณฑแก

พนักงาน  

ทําใหพนักงานสามารถเขาใจ

ผลิตภัณฑบัตรเดบิต/บัตร

เอทีเอ็มเพิ่มมากข้ึน  

มีตนทุนคาใชจายในดานอบรม  
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ขอเสนอแนะ  

แนวทางเลือกการแกปญหาท่ี1 โดยใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดดานของกระบวนการ

และดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มชองทางการสมัครใชบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสดวยระบบออนไลน

ไดดวยตนเองผานทาง application mobile banking ของทางธนาคารเองได ลดข้ันตอนงานทางดาน

เอกสารเปนแบบออนไลนทั้งหมด และเพิ่มปริมาณตูใหครอบคลุมทุกตําบลโดยอยางนอยตองมีตําบลละ 

1 จุด และมีการตรวจเช็คตูเอทีเอ็มอยางเปนประจําและสม่ําเสมอ 

แนวทางเลือกการแกปญหาท่ี 2 โดยใช แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ดานของราคา การ

ทาการสงเสริมการตลาด การโฆษณาเชิงรกุ โดยธนาคารมกีารจัดการสงเสริมการขาย ในการสมัครบัตร

อิเลก็ทรอนิกสใหแก ลูกคาที่สมัครใชบรกิารบัตรอเิลก็ทรอนิกส ใหมีของที่ระลึกแจกสําหรับลูกคาทีส่มัคร

บัตรเดบิตใหม 

แนวทางเลือกการแกปญหาท่ี 3 จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในและเสริมเทคนิคการขายผลิตภัณฑแก

พนักงานเมื่อวิเคราะหขอดีขอเสีย และงบประมาณแตละทางเลือกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ผูศึกษาจึง

ขอนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาจํานวนผูสมัครใชบริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน สาขาลํา

นารายณ ที่ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย โดยจัดทําการสงเสริมการขายเมื่อลกูคาสนใจสมคัรบัตรเด

บิตการโฆษณาเชิงรุก โดยธนาคารมีการจัด การสงเสริมการขาย ในการสมัครบัตรเดบิตใหแก ลูกคาที่

สมัครใชบริการบัตรเดบิต ใหมีของที่ระลึกแจกสําหรับลูกคาที่สมัครบัตรเดบิตรายใหมเทาน้ันโดย การ

แจกของรางวัลแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1.บัตรเดบิตธรรมดา จะไดรับ กระปุกออมสินมูลคา 59 บาท 

2.บัตรเดบิตที่มีการคุมชีวิต จะไดรับกระเปามูลคา 89 บาท 3.บัตรเดบิตที่มีการคุมชีวิตและสิทธ์ิคา

รักษาพยาบาลจะไดรับ รมธนาคารออมสิน มูลคา 159 บาท โดยจะแจกของรางวัล 1 ช้ินตอบัตร 1 ใบ

โดยไมจํากันคนละกี่ใบ ที่สามารถจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการทําบตัรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากผลรวดเร็วกวาทางเลือกอื่นและใชงบประมาณในระดับที่เหมาะสม คุมคา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต 

ธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ น้ัน ผลการศึกษา พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

กระบวนการทางกายภาพ มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สดุ คือ สถานที่ใหบริการและเครื่องแตงกายมี

ความเรียบรอย อีกทั้งสถานที่ใหบริการมีการตกแตงสวยงาม ถัดมา คือดานราคา ดานบุคลากร ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการในการทํางาน ดานสถานที่ และดานผลิตภัณฑ ซึ่งเราสามมารถนํา

แนวคิดแผนผังการวิเคราะหสาเหตุและผล, แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
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(Service Marketing Mix) และ ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธช้ันสูง น้ัน นํามาแกไขปญหาน้ี

กับทางสาขาอื่น ๆ และผลิตภัณฑอื่นที่ไมตรงตามเปาหมายที่ไดรับ 

 

เอกสารอางอิง 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป. (2555).ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction). 431. 

จารุวรรณ ลออประเสริฐสุข(2562).แนวทางในการเพ่ิมยอดการสมัครบัตร ATM และบัตรVISA ของ

 ธนาคารออมสินเขตราชวัตร การคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ธนาคารออมสิน.(2563).ผลการดําเนินงาน[ออนไลน].สืบคนจาก.http://cognos.gsb/mis/cgi-

 bin/cognosisapi.dll[2563, 16 สิงหาคม] 

นันทพร พรมมา. (2558). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการทางการเงินผานเคร่ืองถอน 

 เงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม. การคนควาอิสระบริหารธุรกจิ 

 มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

วิมลรัตน หริัญรัตน. (2558). ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรเดบิตธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

 การคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(โซโลมอน(Solomon), 2009 อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2561: 6).พฤติกรรมผูบริโภค  

(ค็อทเลอ(Kotler, 1997, p. 98). ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดสาํหรับ

 ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)  

Arabska, E. (2014). Marketing strategies in organic production in Bulgaria. Discourse 

 Journal of Agriculture and Food Sciences, 2(2), 76-84. 

Kotler, P & Keller, K. L. (2006). Marketing management. (14thed.). New Jersey: Pearson 

 Education. 

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007). Services marketing: people, technology, strategy  

 (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

 Lovelock, C. & Wirtz, J. (2011). Services marketing: people, technology, strategy  

 (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

 



 

109 
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกคาเพื่อแกไขปญหา จํานวนลูกคาใหมที่

สมัครใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลนของธนาคารออมสินสาขาพะเยา เพื่อที่จะนําผลการวิจัย

ศึกษาไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธทางการตลาด และการประชาสัมพันธ รวมทั้ง

สามารถเขาใจถึงพฤติกรรมลูกคา ขยายฐานลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

คือ ผูเขามาใชบริการในธนาคารออมสินสาขาพะเยา จํานวน 140 คน โดยเก็บขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามผูเขามาใชบริการธนาคารทางเคานเตอรฝาก – ถอน ที่ยังไมไดสมัครใชบริการแอปพลิเคชัน

ธนาคารออนไลน ผลการศึกษาพบวารอยละ 82.14 ตองการมีบัญชีเงินฝากไวเพื่อเก็บเงินเทาน้ันไม

ตองการใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน มีความกังวลใจและอึดอัดใจในการทําธุรกรรมผานแอป

พลิเคชันธนาคารออนไลน เน่ืองจากลูกคามีความไมพรอมในการเขาใจเทคโนโลยี กลัวการเจาะขอมูล

เขาถึงระบบการเงินสวนตัว และทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนอยครั้งตอป จึงเห็นวาการใชบริการ

แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ไมมีความจําเปนเทาที่ควร และแนวโนมในการเลือกใชบริการการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ในอนาคตของผูตอบแบบสอบถาม พบวารอยละ 

86.67 ในอนาคตการอาจจะใชบริการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน โดย

ธนาคารออมสิน สาขาพะเยาจะใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด มี เปลี่ยนแปลงสถานที่

ประชาสัมพันธและการใหบริการ เพื่อใหไดกลุมลูกคาใหมๆ และทําใหลูกคามีความรูสึกไววางใจในการใช

บริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ใหมีความเขาใจและยอมรับในเทคโนโลยีอีกทั้งมีความเช่ือมั่นใน

                                                        
1 นิสิต กลุมวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, E-mail nisachon_nsc28@hotmail.com 
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ระบบความปลอดภัยเมื่อลูกคามีความกังวลใจ ทางธนาคารออมสินสาขาพะเยาจําเปนตองใหความเขาใจ

และใหความมั่นใจกับลูกคามากย่ิงข้ึน 

คําสําคัญ: โมบายแบงคฺกิ้ง ,ธุรกรรมทางการเงิน ,พฤติกรรมลูกคา, แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน 

 

Abstract 

 This study aims to study customer behavior to solve problems. Number of new 

customers applying for Government Savings Bank's online banking application, Phayao 

Branch In order to use research findings to be used as information in making decisions 

about marketing strategies And public relations Including able to understand customer 

behavior Effectively expand the customer base The sample used for this study was 140 

users of Government Savings Bank, Phayao Branch, collected data from questionnaires 

for those who used banking services at the deposit-withdrawal counters who have not 

applied for the application service. Online banking The results showed that 82.14 percent 

wanted to have a savings account only to keep their money, not using online banking 

applications. There is the anxiety and frustration of making transactions through online 

banking applications. Because the customer is not ready to understand technology. Fear 

of hacking into the personal financial system And less financial transactions with banks 

per year Therefore, the use of online banking application service It is not necessary as it 

should be. And trends in choosing to use financial transaction services through online 

banking applications. In the future, 86.67% of the respondents found that in the future, 

they may use a financial transaction service through an online banking application. By 

Government Savings Bank Phayao branch will use the marketing mix strategy. There is a 

change of location, public relations and service. To get new customer groups And make 

customers feel trust in using online banking application services. To understand and 

accept technology and have confidence in the security system when customers are 

worried. The Government Savings Bank Phayao Branch needs to give more understanding 

and confidence to customers. 

Keywords: Mobile Banking, Financial Transactions, Customer Behavior 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การดําเนินธุรกิจของธนาคารออมสินยังคงมุงเนนการใหสินเช่ือแกรายยอยและสนับสนุนเงินทุน

แกภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ ธนาคารมีเปาหมายมุงสู “การเปนธนาคารที่ย่ังยืน : GSB Sustainable 

Banking” สานตอแนวคิด “เ ติบโต ย่ังยืน ตอบแทนคืนสูสังคม” ดวยยุทธศาสตร  3 Banking 

“Traditional Banking” เปนธนาคารที่มั่นคง เติบโตตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพในการแขงขัน “Social 

Development Banking” เปนธนาคารเพื่อสังคม ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ดวยกลไก 3 สราง และพัฒนา

สิ่งแวดลอมชุมชน “Digital Banking” ยกระดับสูธนาคารดิจิทัลที่ทันสมัยและสรางประสบการณการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานชองทางดิจิทัลแกประชาชนทุกระดับ และการเพิ่มชองทางการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานดิจิทัล ทําใหธนาคารออมสินสาขาขาพะเยาพบกับปญหาของยอดจํานวนลูกคาใหมที่

สมัครใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน การกาวเขาสู

ยุคระบบการเงินสมัยใหม หรือ Digital Banking สงผลใหธนาคารตองเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่มมากข้ึน

ทั้งจากสถาบันการเงินดวยกันเอง และผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน รวมไปถึง ธุรกิจโทรคมนาคม 

หรือบริษัทที่ใหบริการทางดานเทคโนโลยีทําใหธนาคารตองขยายขอบเขตการใหบริการ เพื่อเขาเปนสวน

หน่ึงในชีวิตประจําวันของลูกคา ธนาคารออมสินสาขาพะเยาที่ไดรับเปาหมายในการหาจํานวนลูกคาใหม

ที่สมัครใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน จํานวนถึง 6,749 ราย โดยรายงานผลการดําเนินงาน

ของธนาคารออมสินภาค 9 ที่รวบรวมขอมูลจากธนาคารออมสินในจังหวัดพะเยา เชียงราย ลําปาง แพร 

และนาน ในระหวางเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2563 ปรากฏวายอดจํานวนลูกคาใหมที่สมัครใชบรกิาร

แอปพลิเคชันธนาคารออนไลนวาธนาคารออมสินสาขาพะเยายังมีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากวาเปาหมายถึง 

4,614 ราย โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัธนาคารออมสนิสาขาอื่น ในเขตพะเยา ธนาคารออมสินสาขาพะเยามี

ยอดจํานวนลูกคาใหมที่สมัครใชแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน เปนลับดับที่ 5 และในธนาคารออมสิน

ภาค 9 โดยเปรียบเทียบตามขนาดของสาขา คือ สาขาขนาด L ธนาคารออมสินสาขาพะเยา ไดอันดับที่ 

10 และจํานวนลูกคาใหมที่สมัครใชบริการแอปพลเิคชันธนาคารออนไลนมีจํานวนที่ไมมีอัตราที่เพิ่มข้ึนใน

แตละเดือน จึงมีผลสืบเน่ืองไปยังผลตอบแทนที่ทางสาขาพะเยาจะไดรับในปถัดไปลดลง จึงได

ทําการศึกษาพฤติกรรมลูกคาเพื่อแกไขปญหาผลการดําเนินงาน และสามารถนําไปใชในการวิเคราะหถึง

พฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางใหม วาเหตุผลอยางไร ลูกคาถึงปฏิเสธการสมัคร 

แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน และทําใหทราบถึงปญหาในการใชงาน แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน วา

มีขอดี ขอเสียอยางไรเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองและรองรับความตองการในการทําธุรกรรม

ทางการเงินรูปแบบใหมน้ีที่กําลังจะเติบโตมากย่ิงข้ึนในอนาคต วัตถุประสงคของการศึกษา ครั้งน้ีคือ 
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ปจจัยในการการยอมรับการทําธุรกรรมผาน แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ของคนกลุมลูกคาธนาคาร

ออมสินสาขาพะเยาเปนอยางไร ศึกษาพฤติกรรมของลูกคาที่ยังไมมีแอพพลิเคช่ัน แอปพลิเคชันธนาคาร

ออนไลน ของธนาคารออมสิน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมลูกคาในธนาคารออมสินสาขาพะเยา จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อหาทางแนวทางการแกไขปญหายอดจํานวนลูกคาใหมที่สมัครใชบริการ แอป

พลิเคชันธนาคารออนไลน ธนาคารออมสินสาขาพะเยาไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ทราบถึงปจจัยในการการยอมรบัการทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ของกลุม

ลูกคาธนาคารออมสินสาขาพะเยาเปนอยางไร 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาที่ยังไมมีแอพพลเิคช่ันแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ของ

ธนาคารออมสินสาขาพะเยา 

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมลูกคาในธนาคารออมสินสาขาพะเยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 4. เพื่อหาทางแนวทางการแกไขปญหาจํานวนยอดลูกคาใหมที่สมัครใชบริการแอปพลิเคชัน

ธนาคารออนไลนของธนาคารออมสินสาขาพะเยาไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

 กลยุทธการตลาดบริการ (Service Marketing Strategy) Lovelock และ Wirtz (2011) ได

อธิบายวา ลักษณะเดนของธุรกิจบริการ คือ บริการไมสามารถจับตองได บริการไมสามารถแบงแยกได 

บริการมีความไมแนนอน และไมสามารถเก็บไวได ทําใหตองรวมองคประกอบทางดานกลยุทธอื่นๆ เขาไว

ดวยในกลยุทธการตลาดบริการ น่ันคือ มีการใช 7P’s ประกอบดวย (1) องคประกอบผลิตภัณฑ 

(Product Elements) (2) ราคา (Price other User Outlays) (3) สถานที่และเวลา (Place and Time) 

(4) การสงเสริมการตลาดและการใหการศึกษาลูกคา (Promotion and Education) (5) บุคคล 

(People) (6) กระบวนการ (Process) และ (7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

ดังน้ัน ในการบริหารการตลาดบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการ โดยกลยุทธการตลาดบริการทั้ง 7 

ตัว เปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงความตองการของผูบริโภคและการสรางกําไรทางธุรกิจและความ

ไดเปรียบในการแขงขันในตลาดบริการ ซึ่งสอดคลองกับ Kotler และ Keller (2006) อธิบายวาสวน

ประสมทางการตลาดทั้ง 7 องคประกอบ เปนตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งผูประกอบการ

หรือบริษัทสามารถนํา มาประยุกตใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมผูบริโภคเปาหมายได 
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นอกจากน้ี Lovelock และ Wirtz (2007) ไดกําหนดความพึงพอใจตอบริการ คุณภาพและการสราง

คุณคาของบริการ Productivity and Quality (ผลิตภาพและคุณภาพ) รวมเปน 8P’s และมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ นิตพิล ภตูะโชติ (2558) กลาววา สวนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม

บริการ (Marketing Mix for Service Industry) หมายถึงกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรธุรกจิ

นํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนและสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางการตลาดของธุรกิจ

นอกจากน้ียังนํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดโดยสวน

ประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการประกอบดวย 8Ps (The Eight Components) นอกจากน้ี 

Arabsaka (2014) ไดกลาวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการเกิดข้ึนภายใตการสนับสนุนของ

หนวยงานรัฐบาล รวมกับการพัฒนากลยุทธทางการตลาดซึ่งเปนสิ่งจํา เปนที่ผูประกอบการตองให

ความสําคัญ ชัยพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววา ลูกคาจะเลือกใชบริการอะไรหรือกับใคร สิ่งที่ลูกคา

พิจารณาเปนหลักคือคุณคา หรือคุณประโยชนตางๆ ที่จะไดรับ 

 การรับรูถึงประโยชนจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนการรับรู ทัศนคติ ความเช่ือที่

ประกอบกันข้ึนทําใหผูใชงานรูสึกถึง ความสะดวก และมีประสิทธิภาพที่ดีน้ัน เปนความเช่ือหรือมุมมอง

ในการวิเคราะหคุณคาหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากเทคโนโลยี หากขอดีของเทคโนโลยีตรงกับ

ความตองการของผูใชบริการจะนําไปสูการยอมรับและใชเทคโนโลยีน้ันตอไป Neuendorf & Valdiseri 

(2016) ไดกลาววา การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือปจจัยที่กําหนดการรับรูใน

แตละบุคคลวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอยางไร และเปน

ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใชดวย สอดคลองกับ Junadi (2015) ที่ไดให

ความหมายของการรับรูความงายในการใชงาน วาการรับรูความงายในการใชงาน เปนตัวแปรหลักที่

ผูใชบริการมีความหวังที่จะใชงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีดวยความสะดวกไมซับซอนมีความเปนไปได

มากที่จะไดรับการยอมรับจากผูใชบริการ การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม

การยอมรับหรือความต้ังใจที่จะใชและมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ และ

ยังพบวาการรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลตอการรับรูประโยชนดวย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางกลุม (Sample) ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีจะใหประชากร คือ ผูเขามาใชบริการ

ธนาคารทางเคานเตอรฝาก – ถอน ที่ยังไมไดสมัครใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน การศึกษาน้ี

เปนการการศึกษาคนควาอิสระ เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคแบบผสม โดยแบงการเก็บขอมูล
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เชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งกําหนดเปนเครื่องมือแบบสํารวจ โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม เก็บ

ขอมูลจากการสัมภาษณผูเขามาใชบริการธนาคารทางเคานเตอรฝาก – ถอน ที่ยังไมไดสมัครใชบริการ

แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ในธนาคารออมสินสาขาพะเยา กลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน เปนการสุมอยาง

งาย (Simple random sampling) กลุมตัวอยางทั้งหมดของประชากรเปนอิสระซึ่งกันและกัน แลวสุม

หนวยของการสุม (Sampling unit) จนกวาจะไดจํานวนตามที่ตองการ โดยแตครั้งที่สุม กลุมตัวอยางแต

ละหนวยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทาเทียมกัน จึงใชสูตรของการประมาณคาสัดสวนของประชากร

ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร จากการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 140 คน เครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลเปนคําถามปลายปด (Close ended 

Question) ซึ้งภายในแบบสอบถามจะประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว

ทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับชอง

ทางการรับรูและรูจักบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลนในธนาคารออมสิน สวนที่ 3 แบบสอบถามถึง

ปจจัยที่ทําใหลูกคายังไมพรอมใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

แนวโนมในการเลือกใชบริการการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลนในอนาคต 

โดยแบบสอบถามแบบมาตราลําดับความสําคัญ (Rating scale) มีการกําหนดนํ้าหนักคะแนนแตละ

ตัวเลือก โดยการกําหนดนํ้าหนักคะแนนแตละตัวเลือกของแบบสอบถาม 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการเก็บรวมขอมูลจากแบบสอบถามลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสินสาขาพะเยา พบวา 

ผูใชบริการสวนใหญเปนผูสงูวัย อายุมากกวา 50 ป ไมรูจักแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน โทรศัพทมือถือ

ไมมีอินเตอรเน็ต ประกอบกับไมมีความเขาใจเทคโนโลยี อีกทั้งยังไมมีความเช่ือมั่นในระบบรักษาความ

ปลอดภัยดานธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ และตองการมีบัญชีเงินฝากไวเพื่อเก็บเงินเทาน้ัน มี

ความกังวลใจหรืออึดอัดใจในการทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน และทําธุรกรรมทางการ

เงินกับธนาคารนอยครั้งตอป  



 

115 

 

 
อภิปรายผล 

สรุปสาเหตุของปญหา คือ การใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ธนาคารออมสินมีปจจัย

ดานประชากร ดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ทําใหความพึงพอใจในการใชบริการ

แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ของธนาคารออมสินตางกัน ดังน้ันธนาคารจึงตองใหความสนใจกับปจจัย

ดานประชากร ดังกลาวขางตน เพราะในการกําหนดนโยบาย หรือแผนงานในการเพิ่มจํานวนลูกคาใหม

ในการใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ของธนาคารออมสินน้ัน ใหพิจารณาในดานตางๆ เหลาน้ี

เปนประการสําคัญ และปจจัยที่ทําใหลูกคายังไมพรอมใชบริการแอปพลเิคชันธนาคารออนไลน คือผูตอบ

แบบสอบถามไดเห็นดวยอยางย่ิงวาทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนอยครั้งตอป จึงไมเห็นถึง

ความสําคัญของการสมัครใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ไมมีเวลาในการศึกษาทําความเขาใจ

นวัตกรรมใหมๆ ผูตอบแบบสอบถามจึงเลือกที่ไมสมัครใชบริการ เน่ืองจากมีปจจัยหลายประการที่

ธนาคารไมสามารถแกไขปญหาได เชน ความจําเปนตองมีอุปกรณโทรศัพทมือถือพรอมกับสัญญาณ

อินเทอรเน็ต เพื่อเขาใชงานบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ธนาคารออมสิน เพราะผูตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 54.29 มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ทําใหเกิดปจจัยดานการเงินที่ตองซื้อ

โทรศัพท หรือโทรศัพทของผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนรุนเกาที่ไมสามารถรองรับการอัพเดตแอป

พลิเคชันธนาคารออนไลนได การไมตองการรับเทคโนโลยีใหมๆ ของลูกคา ธนาคารตองหาวิธีใหลกูคา

เปดใจและใหความสนใจในบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน โดยการใหความสําคัญกับความพรอม

ของพนักงานในการใหคําแนะนําปรึกษาแกลูกคาที่เปนประโยชน พนักงานตองมีความรูในการแนะนําที่

ความถูกตองและรวดเร็ว มีการใหขอมูลดานวิธีการใชงานอธิบายใหลูกคาเขาใจชัดเจน จะทําใหลูกคา

รูสึกวาการบริการที่ไดรับน้ันมีความนาเช่ือถือสามารถใหความไววางใจได และการรับรูถึงบริการแอป

พลิเคชันธนาคารออนไลนของธนาคารออมสินแลวแตยังปฏิเสธการใชบริการ เน่ืองจากผูตอบ
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แบบสอบถามตองการเปดบัญชีกับธนาคารออมสินเพื่อการออมเงินเทาน้ัน จากการสอบถามการมีแอป

พลิเคชันธนาคารออนไลนน้ันทําใหผูตอบแบบสอบถามไมสามารถเก็บเงินได 

แนวโนมในการเลือกใชบริการการทําธุรกรรมทางการเงินผาน แอปพลิเคชันธนาคารออนไลนใน

อนาคต ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยอยางย่ิงวาในอนาคตอาจมีโอกาสในการใชบริการการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน เมื่อมีอุปกรณสมารทโฟนที่พรอมสําหรับการใช

งาน และเมื่อศึกษาการใชงานอยางดีแลวผูตอบแบบสอบถามจะกลับมาสมัครใชบริการ เน่ืองจากผูตอบ

แบบสอบถามเห็นถึงขอดีของการใชบริการการทําธุรกรรมทางการเงนิผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน

ตางๆ และเห็นวาปจจุบันนโยบายของรัฐทางการเงินก็เนนการใชงานผานเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ  

 

ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาพฤติกรรมลูกคาเพื่อแกไขปญหาจํานวนลูกคาใหมที่สมัครใชบริการแอปพลิเคชัน

ธนาคารออนไลน ธนาคารออมสินสาขาพะเยา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยอยางย่ิง วาในอนาคต

การใชบริการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน จะชวยใหตรวจสอบขอมูลได

อยางรวดเร็ว มีความสะดวกสบาย เพิ่มความนาเช่ือถือของขอมูลสวนบุคคล มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน 

ชวยลดเวลาในการเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคารและการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชัน

ธนาคารออนไลนมีแนวโนมที่จะคอยๆ เริ่มใชกันมากข้ึน โดย ณ ปจจุบันผูตอบสอบถามยังไมใชบริการ 

แตในอนาคตผูตอบแบบสอบถามอาจจะใชบริการแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ในการตอบ

แบบสอบถามน้ีผูจัดทํามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ตองมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชาสัมพันธและการใหบริการ เพื่อใหไดกลุมลูกคาใหมๆ 

ขยายกลุมลูกคาใหมและรักษาฐานลูกคาเดิม ควรมีการใหความสําคัญในการเขาถึงกลุมเปาหมายทุก

ชองทาง ไมวาจะตองไปออกประชาสัมพันธและใหบริการลูกคาในชุมชนใกลเคียงสาขา ชุมชนหมูบาน

ตางๆ โรงเรียน สํานักงานบริษัท หนวยงานราชการ เพื่อใหลูกคาเขาถึงบริการไดงายข้ึน เพื่อใหลูกคา

เขาถึงบริการไดงายข้ึน ขอดี คือ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหมๆ ที่ยังไมรูจักบริการ แอปพลิเคชันธนาคาร

ออนไลน ทําใหมีฐานลูกคากลุมใหมเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากธนาคารออมสินสาขาพะเยาเปนสาขาระดับ

จังหวัดทําใหมีพื้นที่อีกจํานวนมากที่สาขายังไมไดออกไปประชาสัมพันธ การทํากิจกรรมประชาสัมพันธ

อาจจะยังไมเห็นผลรวดเร็ว แตสามารถเห็นผลในระยะยาว 

2. เนนการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน รายการวิทยุทองถ่ิน รายการโทรททัศน 

เว็บไซตในอินเตอรเน็ตใหมากข้ึน การแชรหนากิจกรรมตางๆ ของการสมัคร แอปพลิเคชันธนาคาร
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ออนไลน ผานสังคมออนไลน เพื่อใหเปนที่รูจักมมากข้ึน อีกทั้งควรจัดใหมีการอบรมพนักงานที่ใหบริการ

ทุกคนใหมีความรูความเขาใจในการใชบริการ แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน เพื่อที่จะสามารถตอบ

คําถาม ขอสงสัย ใหความชวยเหลือหรือขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาไดอยางถูกตอง อีกทั้งมีการแจง

ขาวสารของการใหบริการและมีการสงเสริมการขาย  

3. จัดทําปายใหคําแนะนําการใหความรูถึงวิธีการใชงานและความรูเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

ของ Mymo Mobile banking การที่จะใชงานไดที่ละเครื่องเทาน้ัน และขอมูลจะผูกกับหมายเลข

โทรศัพทและรหัสของแอพพลิเคช่ันที่ติดต้ังบนเครื่องโทรศัพท จะไมมีขอมูลบัญชีเก็บอยูในโทรศัพท มี

การจับเวลา logout เมื่อไมมีการใชงานอัตโนมัติ และลูกคาจะไดรับการแจงเตือนความเคลื่อนไหวทุก

บัญชีผานทุกชองทางของธนาคาร นําปายใหคําแนะนําไปติดไวที่ลูกคาสามารถเห็นไดชัดเจนและให

ความรูแกผูใชบริการ เรื่องการใชบริการ Mymo Mobile banking ของธนาคารออมสิน เชน การเขาใช

งานไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตจากเครือขายมือถือในการเขาใชงานเพียงอยางเดียว แตยังสามารถ

เช่ือมตอ WIFI ในการเขาใชบริการ Mymo Mobile banking ทําใหลูกคามีความรูสึกไววางใจในการใช

บริการ แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน เมื่อลูกคามีความรู ความมั่นใจในระบบความปลอดภัยแอปพลิเค

ชันธนาคารออนไลน เน่ืองจากปจจุบันมีการหลอกใหผูที่ใชบริการ แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน จาก

ธนาคารตางๆ โดนหลอกใหโอนเงิน ทําใหลูกคาไมมีความมั่นใจ แตหากลูกคาทราบถึงข้ันตอนของการใช

บริการ แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน ที่ถูกตอง ลูกคาจะไดไมเปนเหย่ือของมิจฉาชีพและมั่นใจในการใช

บริการตอไปและอํานวยความสะดวกดวยการใหบริการอินเตอรเน็ตสําหรับการสมัครใชบริการ แอป

พลิเคชันธนาคารออนไลน ลูกคาอาจจะแนะนําคนที่รูจักสมัครตอไป 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกไข               MYMO 

(Mobile Banking) ธนาคารออมสิน มีสวนแบงทางการตลาดนอยในกลุมบริการ             Mobile 

Banking ที่สืบเน่ืองมาจากผูใชบริการไมเลือกใชบริการ MYMO โดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณดวยการ

เก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ MYMO จากขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ผูใชบริการ 

Application MYMO ของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ วิเคราะหขอมูล                       ที่ไดจาก

แบบสอบถามดวยโปรแกรมสถิติ SPSS โดยขอมูลที่ไดทั้งหมดไดแก คารอยละ (Percentage) และ

คาเฉลี่ย (Mean) ซึ่งจากผลการศึกษาดานประชากรศาสตรพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ   เปนเพศ

หญิงอยูในชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป ประกอบอาชีพรับจางทัว่ไป, ผูใชแรงงาน รายไดตอเดือน 10,001 

– 15,000 บาท และผลการศึกษาดานสวนผสมทางการตลาดพบวาสาเหตุสําคัญของปญหา     ที่ทําให 

MYMO มีสวนแบงทางการตลาดนอยมาจากการสงเสริมดานการตลาดที่มีไมเพียงพอ รวมไปถึงชองทาง

ในการเขาถึงบริการ MYMO มีเพียงชองทางเดียวทําใหผูใชบริการไมประทับใจ จากสาเหตุ      ของ

ปญหาดังกลาวจึงใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาดและแนวคิดการรับรูตราสินคาหรือบริการ       โดย

เพิ่มการสงเสริมดานการตลาดดวยวิธีใชสื่อสังคมออนไลนโดยใช FACEBOOK เปนชองทาง           ใน

การสื่อสารไปยังกลุมลูกคาและการออกไปหากลุมลูกคาเปาหมายนอกสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกให

ลูกคาอีกทั้งยังเปนการรักษาลูกคาเกาและเพิ่มฐานลูกคารายใหมสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย

ไดมากข้ึนทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ สงผลตอช่ือเสียง และภาพลักษณที่ดีของธนาคารออมสิน      

คําสําคัญ: ธนาคารออมสิน, แอปพลิเคชัน MYMO, สวนแบงทางการตลาด, สวนผสมทางการตลาด 
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Abstract 

 The objective of this independent study is to study the problems and                  

find solutions to MYMO (Mobile Banking) of the Government Savings Bank has a low 

market share in the mobile banking service category. Due to users not use the MYMO 

mobile banking application. Including use the method of quantitative study by collecting 

questionnaires about marketing mix of MYMO from primary data sources, which are the 

Government Savings Bank, Lamnarai branch’s MYMO users. Use SPSS statistics program 

to analysis data from collecting questionnaires, including data is percentage and mean. 

From the study of demography, it is found most of respondents were female, aged 

between 21-30 years, occupation is employment-worker, monthly income 10,001-15,000 

bath. From the study of marketing mix, it is found that the main cause of the problem, 

MYMO has a low market share due to insufficient marketing promotion and there is only 

one channel to access the service, causing the users are not impressed. From the cause 

of problem, the marketing mix strategy and concept of brand awareness was applied. 

The researcher finds a solution to the problem by social media, Facebook as a 

communication channel to customers and going out to find target customers to facilitate 

the customers, while also retaining old customers and add new customers, able to reach 

more target customers. It makes the user satisfied and affect the reputation and good 

image of the Government Savings Bank. 

Keywords: Government Savings Bank, Application MYMO, Market Share, Marketing Mix 

 

บทนํา 

 ธนาคารออมสินดําเนินงานในฐานะสถาบันการเงนิรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการทางการเงิน        อยาง

ครบวงจรมาอยางตอเน่ือง ปจจุบันไดมีการปรับตัวใหเขากับโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน        แหง

เทคโนโลยี โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชกับการทําธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนองตอ

พฤติกรรมของผูบริโภคสมัยใหมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึ่งทําใหการทําธุรกรรมทางการเงิน                  ผาน 

MYMO (Mobile Banking) ของธนาคารออมสินเติบโตอยางรวดเร็วและเขามาแทนที ่              การทํา

ธุรกรรมผานทางสาขาของธนาคาร  
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  ภาพที่ 1: ภาพแผนภูมิแสดงบริการ Mobile Banking ของธนาคารที่ผูใชสมารทโฟนใชบรกิารมากสุด 

 

 ผลวิจัยของนีลเส็น ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการขอมูล และการวัดผลระดับโลกเปนผูนําตลาด    

เรื่องขอมูลการตลาดและขอมลูผูบรโิภคที่ระบุถึงบริการ Mobile Banking ของธนาคาร                        ที่

ผูใชสมารทโฟนใชบริการมากสุด 10 อันดับแรก พบวาผูใช Mobile Banking สวนใหญกระจุกตัว     ใน

ธนาคารขนาดใหญโดย K Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยมีสวนแบงทางการตลาดสูงสุด

ในกลุม Mobile Banking คือ 22% ธนาคารออมสินจัดอยูในอันดับ 8 โดยมีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 

3% ซึ่งมีสวนตางจากอันดับ 1 ถึง 19% (นีลเส็น ประเทศไทย, 2019) 

 ปญหาที่ทําให MYMO มีสวนแบงทางการตลาดนอยทีส่ืบเน่ืองมากจากผูใชบริการ                 ไม

เลือกใชบริการ MYMO ซึ่งเมื่อนําขอมูลจากผลการดําเนินงาน จํานวนผูสมัครใชบริการ MYMO     ของ

ธนาคารออมสินป 2563 พบวามีจํานวนนอยเมือ่เปรยีบเทียบกับจํานวนผูสมัครใชงาน          mobile 

banking ของธนาคารอื่น ซึ่งปญหาเกิดจากผูใชบริการบางสวนไมรูจักหรือยังไมทราบวาธนาคารออมสิน

มีบริการ Mobile Banking Application รวมถึงปญหาที่เกิดจากชองทางในการเขาถึงบริการที่มีนอย มี

ความยุงยากในการขอเปดใชบริการ MYMO โดยการเปดใชบริการผูใชบริการ     จะตองเขามาติดตอขอ

เปดการใชงานดวยตนเอง และเกิดจากผูใชบริการไมเขาใจวิธีการใชงาน         ผาน MYMO เน่ืองจาก

กลุมลูกคาของธนาคารออมสินสวนใหญเปนกลุมลูกคาฐานราก และกลุมลูกคา   ที่เปนผูสูงวัย จากขอมูล
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ปญหาดังกลาวทําใหเห็นวาดานการสงเสริมการตลาด การสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับ MYMO มีนอยไป อีกทั้งยังมีชองทางในการเขาถึงบริการนอย รวมไปถึง   การปฏิบัติงานของ

พนักงานในเรื่องการใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงาน และ     การใชบริการผาน 

MYMO แกผูใชบริการไมทั่วถึง ผูใชบริการจึงไมเลือกใชบริการ MYMO สงผลให mobile banking 

application ของธนาคารออมสินไมเปนที่นิยมของผูใชบริการ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาหาสาเหตุที่มีผลทําให MYMO 

ธนาคารออมสินมีสวนแบงทางการตลาดในกลุมบริการ mobile banking นอย 2.นําเสนอแนวทาง    

การแกไขปญหาเพือ่เพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับ MYMO ธนาคารออมสินในกลุม                   บริการ 

mobile banking 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับธนาคารออมสินมีสวนแบงการตลาดในกลุมบริการ mobile banking 

เพิ่มข้ึน โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาทําให MYMO เปนที่นิยม

มีจํานวนผูใชบรกิารเพิ่มมากข้ึนสงผลใหมผีลการดําเนินงานเพิ่มข้ึน และธนาคารออมสนิ             สามารถ

นําแนวทางในการแกไขปญหา ขอเสนอแนะมาปรับใชและวางแผนในการดําเนินงานตอไป 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1.1. ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของพนักงานตอความรูสึกของการเปนสวนหน่ึงของตราสินคา  

เบอรมันน และคณะ (2005) (Burmann et al, 2005) อธิบายวาพฤติกรรมของพนักงาน      

ตอความรูสึกของการเปนสวนหน่ึงของตราสินคา เปนศูนยกลางพฤติกรรมของพนักงานในองคกร                       

ที่ ช ว ย เ พิ่ ม เ อ กลั กษณ ขอ ง ต ร าสิ น ค า ซึ่ ง ถื อ ว า เ ป น ก า ร ส ร า ง ต ร าสิ นค า ภ าย ใน อ ง ค ก ร                                     

ตอมา เบอรมันน และคณะ (2009) ไดอธิบายเพิ่มเติมวาพฤติกรรมของพนักงานตอความรูสกึ           ของ

การเปนสวนหน่ึงของตราสินคาพัฒนามาจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร            เพื่อให

เหมาะสมกับการตลาดสมัยใหม โดยพบวาความสัมพันธระหวางผูบริโภค และระดับของความภักดีในตรา

สินคาเปนตัวบงช้ีสําคัญที่แสดงใหเห็นความแข็งแกรงของตราสินคาตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทางสังคม

ของพนักงานที่รับรูการสนับสนุน และการดูแลรักษาองคกรใหมีแนวโนมทางพฤติกรรม        ในเชิงบวก

ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร  

1.2. ทฤษฎีเก่ียวกับสวนผสมสมทางการตลาด 
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 คอทเลอร และเคลเลอร (2006) (Kotler และKeller, 2006) อธิบายวาสวนผสมทางการตลาด 

หมายถึง องคประกอบสําคัญในการดําเนินงานดานการตลาด เปนปจจัยที่บริษัทสามารถควบคุมได    

โดยบริษัทจําเปนตองมีสวนผสมทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อใชในการวางกลยุทธทางการตลาด   

แนวคิดของคอทเลอร อางใน ศิริวรรณ และคณะ (2546) ใหความหมายแนวคิดสวนประสม  

ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบรกิาร (7Ps) คือตัวแปรทางการตลาดที่บริษัทสามารถควบคุมได โดยที่บริษัท

ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับดานการบริการจําเปนจะตองใชตัวแปรเหลาน้ีรวมกันเพื่อสรางความพึงพอใจ    

แกลูกคากลุมเปาหมาย 7Ps ประกอบดวย 1. ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Product) 2. ราคา (Price) 

3. การจั ดจํ าหน าย  (Place) 4. การส ง เสริ มการตลาด (Promotion) 5. บุคลากร  (People)                    

6. กระบวนการใหบรกิาร (Process) 7. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ                   (Physical 

evidence) 

1.3. ทฤษฎีเก่ียวกับดานประชากรศาสตร 

 ฮันนา และวอซเนียก (2001) (Hanna and Wozniak, 2001) ไดใหความหมายของลักษณะ 

ทางประชากรศาสตร โดยกลาววาลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึงขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชน

อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ศาสนา และเช้ือชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งโดยทั่วไป

ใชเปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมกัจะนํามาพิจารณาสําหรับการแบงสวนตลาด                  (Market 

Segmentation) โดยนํามาเช่ือมโยงกับความตองการ ความชอบ และอัตราการใชสินคา     ของผูบริโภค

ตามที่กลาวขางตนคือวิชาที่เกี่ยวกับประชากรน่ันเอง  

 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2.1. เร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคา       

ธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 

 ฤทัยภัทร ทําวอง (2557) เรื่องการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลเิคช่ัน       บน

สมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสินในเขตลําปาง 1 ผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจเลือกใชบริการทาง

การเงินผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน มาจากความแตกตางของอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ความประทับใจหลังการใชบริการของธนาคารน้ันๆ และแนวทางการแกไขปญหาคือปรับปรุงกลยุทธ  

ทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางครอบคลุม 

2.2. เร่ืองการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงกก้ิง แอพพลิเคชั่น (Mobile Banking Application)      

ของกลุมผูใชงานท่ีมีอายุ 40 – 60 ป                                                    
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 ป วิตรา  สอนดี  (2561) เ รื่ อ งการยอมรับน วัตกรรมโมบายแบงก กิ้ ง  แอพพลิ เค ช่ัน                                                                                                                           

(Mobile Banking Application) ของกลุมผู ใชงานที่มีอายุ 40 - 60 ป ในการวิจัยน้ีเปนการวิจัย         

เชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมผูใชงานที่มีอายุ 40 - 60 ป 

จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรในดานของเพศ อายุ การศึกษา รายได และอาชีพ                

มีการยอมรับนวัตกรรมที่ไมตางกัน ความคาดหวังจากการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม 

ปจจัยการรับรูความงายมีความสมัพันธกับการยอมรับนวัตกรรมโมบายแบงกกิ้ง แอพพลิเคช่ัน และ      มี

ความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม ปจจัยการรับรูถึงประโยชนมีความสัมพันธกับการยอมรับ

นวัตกรรมโมบายแบงกกิ้ง แอพพลิเคช่ันมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม 

2.3. ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชัญญาพทัธ จงทวี (2558) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ             Mobile 

Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง        ประมาณ 400 

ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ผูใชบริการที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนแตกตางกันสงผลใหมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking     ที่แตกตางกัน 

ปจจัยที่สงตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking เรียงตามลําดับจากมาก  ไปนอย ไดแก

ปจจัยดานการอํานวยความสะดวก ปจจัยการรับรูถึงประโยชน และความงาย              ของการใชงาน 

และปจจัยดานความปลอดภัยตามลําดับ 

 

วิธีการศึกษา   

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ลูกคาผูใชบริการ MYMO (Mobile Banking)                ของ

ธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ จากขอมูลผลการดําเนินงานผูสมัครใชบริการ MYMO ป 2563 

จํานวน 4,612 ราย และกําหนดกลุมตัวอยางประชากรโดยการใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane     

เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ เหมาะสมในการตอบแบบสอบถามจากการใชสูตรคํ านวณ                  

จะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 370 ราย 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลของการคนควาอิสระในครั้งน้ี เพื่อใหการเก็บขอมูลไดตามความตองการ        

ตามวัตถุประสงคของการคนควาอิสระ โดยทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมขอมูลจากแหลงที่มา       

ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางประชากร และเก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ    
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ซึ่งเปนขอมูลที่ใชประกอบการศึกษา โดยทําการคนควาขอมูลจากทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของ และเอกสาร

งานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางการในศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเพื่อใชหาปญหาที่ทําให MYMO (Mobile Banking) มีสวนแบง    

ทางการตลาดนอยคือแบบสอบถามโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนไดแก 1. คําถามเกี่ยวกับ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายปดประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพ,     

ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายไดตอเดือน 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด   

ของ MYMO ซึ่งเปนคําถามปลายปดใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) ตามหลักคิด                  ของ 

Likert’s Scale โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับจากมากไปหานอย 3. 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะเปนการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป       

ทางสถิติ (SPSS) และรายงานผลการศึกษาแบบรายงานสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดังน้ี 

 4.1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของลูกคาโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และ            

คารอยละ (Percentage)  

 4.2. วิเคราะหขอมูลระดับความคิดเหน็ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ MYMO            โดย

ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เมื่อ

รวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลวจะใชคะแนนเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 

ระดับเกณฑการใหคะแนนแบบ Scale การวัดความคิดเห็นโดยหาคาจากสูตรการคํานวณชวงกวางของ

ช้ัน ดังน้ี  

 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเห็นดวยมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเห็นดวยปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอย 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเห็นดวยนอยที่สุด   

 

 4.3. วิเคราะหปญหาโดยใชแผนผังกางปลา  
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 4.4. ใชผลที่ไดจากการวิเคราะหในขอที่ 1, 2 มาวิเคราะห โดยใช SWOT Analysis  

 4.5. ใชผลที่ไดจากขอที่ 3 และ 4 มาวิเคราะหตอโดยใช TOWS Matrix ในการหาแนวทางเลือก

กลยุทธที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใชแกไขปญหา 

 

ผลการศึกษา  

จากการรวบรวมแบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสามารถสรุปผล 

จากคามากที่สุดไดดังน้ี กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิงจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 59.73            

อายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 48.65  สถานภาพโสดจํานวน 169 คน        

คิดเปนรอยละ 45.68 ระดับการศึกษามัธยมปลาย, ปวช.จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 32.16      

อาชีพรับจางทั่วไป, ผูใชแรงงานจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 37.03 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง                 

10,001 – 15,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 28.92  

จากการรวบรวมแบบสอบถามสวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด  

ของ MYMO พบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี 

 1. ดานคาบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  

2. ดานข้ันตอนการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  

3. ดานพนักงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95                   

4. ดานคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82  

5. ดานผลิตภัณฑ, บริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79  

6. ดานชองทางการขายมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.78  

7. ดานการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.72 
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ปจจัยสวนผสมทางการตลาด S.D. �̅�𝑥 
แปลผลคาเฉลี่ย 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

ดานคาบริการ 0.57 4.43 มาก 1 

ดานข้ันตอนการดําเนินงาน 0.54 4.01 มาก 2 

ดานพนักงาน 0.64 3.95 มาก 3 

ดานคุณภาพ 0.54 2.82 ปานกลาง 4 

ดานผลิตภัณฑ, บริการ 0.77 2.79 ปานกลาง 5 

ดานชองทางการขาย 0.63 1.78 นอย 6 

ดานการตลาด 0.59 1.72 นอย 7 

รวม 0.61 3.10 ปานกลาง  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็น 

     ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ MYMO (Mobile Banking) 
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วิเคราะหปญหาจากผลการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ MYMO โดยใชแผนผังกางปลา 

 

 ภาพที่ 2 ภาพแผนผังกางปลาวิเคราะหปญหาจากผลการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ MYMO 
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แนวทางในการเลือกแกไขปญหา จะใชแผนผังกางปลาแสดงเหตุและผลมาชวยในการระบุสาเหตุ

ของปญหาเพื่อนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ MYMO ธนาคารออมสินมาเช่ือมโยง       

ดวย TOWS Matrix เพื่อใชในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน     

 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ MYMO 

สามารถแสดงสาเหตุของปญหาได 2 สาเหตุ ดังน้ี 1.ดานการตลาด ไดแกการสงเสริมดานการตลาด   ของ 

MYMO พบวามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดแสดงใหเห็นวาการสงเสริมการตลาด เชนการโฆษณา การสื่อสารกับ

ผูใชบริการ และการประชาสัมพันธมีนอยไปเปนสาเหตุใหผูใชบริการไมรูจักหรือไมทราบขอมูลเกี่ยวกับ 

MYMO 2.ดานชองทางการขายไดแก การเขาถึงและการรับรูในผลิตภัณฑ, บริการ              ของ

ผูใชบริการจากการศึกษาพบวาดานชองทางการขายมีคาเฉลี่ยนอยเปนลําดับที่ 2 แสดงใหเห็นวา กลุม

ตัวอยางประชากรมีความคิดเห็นวาการสมัคร, เปดใชงาน และชองทางในการเขาถึงหรือการเขาใชบรกิาร

มีความยุงยากมากกวา Mobile Banking ของธนาคารอื่น  

 

การวิเคราะห SWOT จากแบบสอบถามระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด        

ของ MYMO (Mobile Banking) 

 1. จุดแข็ง: 1.1. เปนธนาคารแรกที่เริ่มใหบริการการถอนเงินสดผานตู ATM แบบไมตองใชบัตร            

จากการ Scan QR Code ผานตู ATM ภายใตช่ือ My Card ถอนเงินสด 1.2. การใชบริการถอนเงินสด

ผาน My Card จะไมมีคาธรรมเนียมถึงแมวาผูใชบริการจะใชบริการขามเขตจังหวัด 1.3. ระบบการรักษา    

ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน MYMO ที่มีมาตรฐานระดับสากล 1.4. สามารถตรวจสอบ            ความ

เคลื่อนไหวของบัญชีตนเองผานทาง MYMO ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 2. จุดออน: 2.1. การเขาสูธุรกิจบริการ Mobile banking ของธนาคารออมสินน้ัน ชากวาคูแขง               

2.2. วง เ งิ น ในการถอนเ งิ นสดผ าน  My Card ยั งมี ว ง เ งิ นที่ จํ ากั ดต อ วันสู ง สุ ด  20,000 บาท                      

2.3. การทําธุรกรรมทางการเงินผานทาง Mobile Banking น้ันถือวาเปนการทําธุรกรรมทางการเงิน

รูปแบบใหมจึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการสรางความเขาใจของผูใชบริการ 2.4. ผูใชงานจําเปนตองมี

อุปกรณที่สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดจึงจะสามารถเขาถึงบริการได 

 3. โอกาส: 3.1. จํานวนผูใชบริการรายใหมๆ เขามาใชบริการเพิ่มมากข้ึนจากพฤติกรรม           

การใชบริการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปมีความตองการความสะดวกสบาย 3.2. เกิดชองทางการตลาด    

ในรูปแบบใหมๆ และงายตอการนําเสนอขายผลิตภัณฑอื่นของธนาคาร 3.3. การเขาถึงเทคโนโลยี         
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ของผูใชบริการทําไดงายมากข้ึนโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีดาน Digital และไดรับการสนับสนุน        

ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

 4. อุปสรรค: 4.1. กลุมลูกคาหลักของธนาคารออมสินเปนกลุมลูกคาฐานราก และผูสูงวัย           

ซึ่ งสวนใหญยังไมใจเปดรับหรือยังไมกลาที่จะทําธุรกรรมผานทาง Mobile Banking เ น่ืองจาก           

ขาดความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทําธุรกรรม 4.2. กลุมลูกคาบางกลุมมีความไมเขาใจ   

วิธีการใชงานแอปพลิเคชัน 4.3. เทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนามากข้ึนจึงทําใหการเขาสูตลาด    

Mobile Banking จําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนา และปรับปรุง 

 

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธโดยใชเคร่ืองมือในการสรางกลยุทธ TOWS Matrix 

 1. กลยุทธ SO การมุงเนนหากลุมลกูคาที่เปนกลุมลูกคาฐานรากและกลุมลูกคาผูสงูวัย           ที่

เปนลูกคาธนาคารออมสินปจจุบันเปนการรักษาลูกคาเกาและเพิ่มฐานลูกคาใหม 

 2. กลยุทธ  WO พัฒนาประเภทของบริการและธุรกรรมที่สามารถใช งานผานทาง

โทรศัพทเคลื่อนที่ใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชนการชําระสินเช่ือการเพิ่มวงเงินใน การกดเงินสดผาน 

My Card การจองบัตรคิวเมื่อตองการไปใชบริการที่สาขาผานชองทาง MYMO เพื่อตอบสนอง        

ความตองการของผูใชบริการที่มีการเขาถึงเทคโนโลยีไดงายมากข้ึนโดยเฉพาะเทคโนโลยีดานดิจิทัล 

 3. กลยุทธ ST ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ และใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียด เงื่อนไข 

วิธีการใชงาน และจุดเดนที่นาสนใจของ MYMO โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย 

ในการทําธุรกรรมผานทาง MYMO เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการใชบริการใหแกลูกคา  

 4. กลยุทธ WT สงเสริมและพฒันาทักษะที่เกี่ยวของในการทํางานใหกบัพนักงาน                เพื่อ

เพิ่มศักยภาพของพนักงานใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายและใหคําแนะนํารวม

ไปถึงมีความพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูใชบริการตลอดจนสามารถแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนเมื่อผูใชบริการตองการความชวยเหลือไดในทันทีเพื่อใหการปฏิบัติงาน และการใหบริการ        มี

ประสิทธิภาพไดผลลัพธเพิ่มข้ึน  
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ตารางที่  2 ตารางแสดงการวิเคราะหปจจัยเ ชิงกลยุทธโดยใช เครื่องมือในการสรางกลยุทธ                

ทาวน แมทริกซ )TOWS Matrix) 
 

ปจจัยภายนอก 

 

ปจจัยภายใน 

 

โอกาส (Opportunities) 

 

 

อุปสรรค (Threats) 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

กลยุทธ SO 

ก า ร มุ ง เ น น ห า ก ลุ ม ลู ก ค า           

ที่เปนกลุมลูกคาฐานราก และ

กลุมลูกคาผูสูงวัยที่ เปนลูกคา

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ป จ จุ บั น        

เปนการรักษาลูกคาเกา และเพิม่

ฐานลูกคาใหม 

 

 

 

กลยุทธ ST 

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

แ ล ะ ใ ห ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  เ งื่ อ น ไ ข             

วิ ธีก าร ใช ง าน  และจุ ด เ ด น              

ที่ น า ส น ใ จ ข อ ง  MYMO 

โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการใช MYMO เพื่อ

สร างความเ ช่ือมั่นในการใช

บริการใหแกลูกคา 

 

จุดออน (Weaknesses) 

 

 

กลยุทธ WO 

พัฒนาประเภทของบริการและ

ธุ ร ก ร ร มที่ ส า ม า ร ถทํ าผ าน              

MYMO ใหมีความหลากหลาย 

เชน การชําระสินเช่ือ การเพิ่ม

วง เงินในการกดเงินสดผ าน    

My Card ก า ร จ อ ง บั ต ร คิ ว      

เมื่อตองการไปใชบริการที่สาขา

ผ า น ช อ ง ท า ง  MYMO เ พื่ อ

ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร       

ของผูใชบริการที่มีการเขาถึง

เทคโนโลยีไดงายมากข้ึน  

กลยุทธ WT 

ส ง เ ส ริ มทั กษะ  และพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานธนาคาร

ออมสินใหเกิดความชํานาญใน

การปฏิบัติงานสามารถอธิบาย 

และให คําแนะนํารวมไปถึง           

มีความพรอมที่จะรับฟง แกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนเมื่อผูใชบริการ

ต อ งการความช วยเหลือได

ในทันทีเพื่อใหการใหบริการเกิด

ประสิทธิภาพ และไดผลลัพธ

เพิ่มข้ึน  
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สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาที่มีผลทําใหธนาคารออมสิน      

มีสวนแบงการทางตลาดในกลุมบริการ Mobile Banking นอย และนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

เพี่อเพิ่มสวนแบงการทางตลาด MYMO ธนาคารออมสินในกลุมบริการ Mobile Banking โดยสามารถ

ระบุแนวทางในการแกไขปญหาได 3 แนวทางดังน้ี 

แนวทางเลือกที่ 1 แกไขปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมดานการตลาดควบคูไปกับการแนะนําและ

การนําเสนอจุดเดนที่นาสนใจของ MYMO โดยเฉพาะการนําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน             

ความปลอดภัยและความถูกตองแมนยําในการทําธุรกรรมผานทาง MYMO เพื่อสรางความเช่ือมั่น       

ในการใชบริการเนนการใชสื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือทางการตลาดเพราะสื่อสังคมออนไลน       

เปนเครื่องมือที่สามารถสื่อสารถึงกลุมลูกคาไดกวางขวางโดยการจัดทําเพจ FACEBOOK และแตงต้ัง    

ใหพนักงานในสาขาทําหนาที่ ดูแล ตอบคําถาม สนทนา หรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับลูกคาผาน          

เพจ FACEBOOK ขอดี: ทําใหผูใชบริการรูจักหรือใหความสนใจในบริการ MYMO มากข้ึนโดยที่ลูกคา  

ไ ม ต อ ง เ ข า ไ ป ติ ด ต อ ที่ ส า ข า  ข อ เ สี ย : ก า ร โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ โ ด ย ก า ร จั ด ทํ า                                          

เพจ FACEBOOK อาจไมสามารถเข า ถึงกลุมลูกค าบางกลุมได  เชนกลุ มลูกค าที่ เปนผูสูง วัย                                    

งบประมาณของแนวทางเลือกที่ 1: คาบริการ Internet รายเดือนของสาขา 699 บาท ตอ 1 เดือน  

แนวทางเลือกที่ 2 เกี่ยวกับการเขาถึงในบริการ MYMO ของลูกคา การรักษาลูกคารายเกา และ

เพิ่มฐานลูกคารายใหม การออกไปหากลุมลูกคาเปาหมายนอกสถานที่หรือการจัดกิจกรรมเชิงรุกเปนการ

ออกไปใหบริการนอกสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา การออกไปจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หนวยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและโรงเรียนที่อยูในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับสาขาการออกไปใหบริการกับสมาชิก

ของกลุมกองทุนหมูบานซึ่งเปนกลุมลูกคาเดิมที่ เคยมีการติดตอทําธุรกรรมกับธนาคารอยูแลว            

การจัดกิจกรรมเชิงรุกทําใหธนาคารเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากข้ึน และกลุมลูกคาสามารถเขาถึง

บริการไดงายข้ึนเชนกัน ขอดี: สามารถเขาถึงกลุมลูกคาทั้งรายเกาและรายใหมทําใหประชาสัมพันธ

บริการ MYMO ไดงาย ขอเสีย: มีคาใชจายในการเดินทางเพื่อไปจัดกิจกรรมเชิงรุกเพิ่มข้ึนและขอเสีย   

ในเรื่องของเวลาที่ไมตรงกันทําใหเกดิความยากตอการติดตอนัดหมายกับกลุมลูกคา               งบประมาณ

ของแนวทางเลือกที่ 2: คาใชจายในการเดินทางประมาณ 500 - 1,000 บาท ตอ 1 ครั้ง 

แนวทางเลือกที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาสนับสนุนสงเสริมพนักงานและการกระตุนความรูสึก     

ตอการเปนสวนหน่ึงของตราสินคาและคุณภาพในการใหบริการลูกคาของพนักงาน ไดแกการสงเสริม

สนับสนุน และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของในการทํางานใหกับพนักงานโดยการจัดอบรมภายในสาขา และ
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การสงพนักงานไปรับการอบรมจากภายนอกเพื่อทราบถึงเทคนิคการใหบริการและเพิ่มทักษะในการพูด

จูงใจใหแกพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแนะนําผลิตภัณฑ, บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มศักยภาพของพนักงานใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ         การ

ใหบริการและการใชบริการ MYMO สามารถใหคําแนะนํามีความพรอมที่จะรับฟงขอเสนอแนะ   ของ

ผูใชบริการ สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเมื่อผูใชบริการตองการความชวยเหลือเพื่อใหการใหบริการ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ขอดี: พนักงานภายในสาขามีทักษะความรูจากการอบรม และ 

นําความรูที่ไดมาใชกับการบริการลูกคาสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ ขอเสีย: ในการจัดอบรมแตละครั้งมีคาใชจายตางๆ ตามมาและเมื่อมีการสงพนักงาน    

ไปอบรมทําใหมีพนักงานในสาขาไมเพียงพอกับการใหบริการเมื่อเทียบกับปริมาณของลูกคา       

งบประมาณของแนวทางเลือกที่ 3: คาใชจายในการสงพนักงานไปอบรมประมาณ 5,000 – 8,000 บาท 

ตอ 1 คน / ครั้ง  

การเลือกแนวทางการแกไขปญหาเปนวิธีการประเมินคุณคาแนวทางการแกไขปญหาที่ดีที่สุด 

โดยใชวิธีการเลือกแนวทางการแกไขปญหาของเบอรนารด และวอลช (Bernhard & Walsh) โดยใช

เกณฑการเลือกแนวทางการแกไขปญหามีดังน้ี 1.ความเปนไปได (Feasibility) เปนวิธีการแกไขปญหา   

ที่สามารถนําไปปฏิบัติได 2.ความมีคุณคา (Valuable) เปนวิธีการแกปญหาที่ใหผลในทางบวก             

3.ความเสี่ยง (Risk) เปนวิธีการที่ไมกอใหเกิดอันตรายกับผูใดหรือควรมีทางลบนอยที่สุด 4.การยอมรบั 

(Accept) ผูไดรับผลกระทบตองมีความรูสึกพึงพอใจกับวิธีแกปญหาน้ัน 5.คาใชจาย (Cost) เปนวิธีการ  

ที่คุมคากับการลงทุนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

แนวทางเลือกที่เสนอคือแนวทางเลือกที่ 1 และ 2 กลยุทธความงายในการเขาถึงผลิตภัณฑ, 

บริการ และการรับรูเกี่ยวกับบริการ MYMO ของลูกคาการรักษาลูกคารายเกาและเพิ่มฐานลูกคารายใหม 

การออกไปหากลุมลูกคาเปาหมายนอกสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวก การติดตามผลงานการจัด

กิจกรรมเชิงรุก น้ันตองมีการต้ังเปาหมายที่ ชัดเจนพรอมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงสถิติ              

เชนจํานวนลูกคารายใหมที่สมัครใชบริการ MYMO และลูกคาที่มีความสนใจในบริการ MYMO           

แตยังไมตัดสินใจสมัครใชงานจากการออกไปจดักิจกรรมเชิงรกุในแตละครั้งเพื่อใชเปนขอมูลในการพฒันา 

ปรับปรุง แกไข รวมถึงการเก็บขอมูลของปญหาหรือขอเสนอแนะของลูกคาตอการใหบริการจากกิจกรรม

เชิงรุกเพื่อนํามาปรับปรุง และหาแนวทางการแกไขปญหาใหกับลูกคา  
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        กลยุทธสวนประสมทางการตลาดเนนในดานของการสงเสริมทางดานการตลาดของ MYMO    

การประชาสัมพันธผานสื่อโดยการจัดทําเพจ FACEBOOK และแตงต้ังใหพนักงานทําหนาที่จัดหาขอมูล

เกี่ยวกับ MYMO และเกร็ดความรูที่นาสนใจมาโพสตในเพจ ตอบคําถาม หรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึน     

กับลูกคาผานเพจ FACEBOOK ที่ต้ังข้ึน การใชกลยุทธสวนผสมสมทางการตลาดโดยเพิ่มวิธีการสงเสริม

ดานการตลาด การประชามสัมพันธ และการโฆษณาเกี่ยวกับ MYMO ผานสื่อออนไลนโดยใชชองทาง 

FACEBOOK เปนวิธีการสงเสริมทางดานการตลาดที่สาขาสามารถปฏิบัติไดจริงโดยใชรวมกันกับ 

สวนผสมทางการตลาดอีก 6 ดานทําใหผูใชบริการรูจักและเขาใจเกีย่วกับบรกิารผูใชบรกิารมกีารตัดสนิใจ

เลือกใชบริการ MYMO มากข้ึนสงผลให MYMO ธนาคารออมสิน มีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มข้ึน 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานใชระยะเวลา 1 ปตามเกณฑตัวช้ีวัดของธนาคารออมสินโดยแบงออกเปน 2 ชวง

ครึ่งปแรกไดแก เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยการติดตาม

ผลงานตัวช้ีวัดของธนาคารในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 
 

 ตารางที่ 3 ตารางแผนการปฏิบัติงาน 
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

 1. ดานการเขาถึงและการรับรูในผลติภัณฑบริการของผูใชบริการเพื่อใหผูใชบริการ               ใน

กลุม Mobile Banking รูจักบริการ MYMO มากข้ึนและมีความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในการทํา

ธุรกรรมผาน MYMO มีจํานวนผูสมัครใชงานในแตละเดือนเพิ่มข้ึนผูใชบริการมีความเช่ือมั่นในบริการ  

 2. ดานประชากรณศาสตรเพื่อใชในการศึกษาลักษณะของกลุมลูกคาผูใชบริการสวนใหญ     

ของ MYMO สามารถกําหนดกลยุทธที่มีความเหมาะสมได        

 3. ดานการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และนําขอมูลที่ได

จากการศึกษามาใชกําหนดกลยุทธเพื่อใชแกไขปญหาและสามารถแกไขปญหาได                            

 4. ดานสวนผสมทางการตลาดเพื่อหาสาเหตุของปญหาและเพิ่มวิธีการสงเสริมดานการตลาด 

ของ MYMO ใหเปนที่รูจักของผูใชบริการมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มข้ึนและสามารถแกไขปญหาได  

 5. ดานความเช่ียวชาญในการใหบริการของพนักงานเพื่อใหพนักงานมีความเ ช่ียวชาญ            

ในการใหขอมูล การแกไขปญหาเกี่ยวกับบริการและเพิ่มศักยภาพในการใหบริการของพนักงาน          

ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในบริการมีความสัมพันธที่ ดีระหวางพนักงานและผูใชบริการ            

มีจํานวนการรองเรียนจากผูใชบริการลดลง 

 

ปจจัยความสําเร็จ 

 1. การออกไปหากลุมลูกคาเปาหมายนอกสถานที่สรางการรับรูในบริการ MYMO การรักษา

ลูกคารายเกา และเพิ่มฐานลูกคารายใหมทําใหธนาคารเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากข้ึนและ       

กลุมลูกคาสามารถเขาถึงบริการไดงายข้ึน 

 2. การใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาดเพิ่มวิธีการดานการสงเสรมิการตลาด                       การ

ประชาสัมพันธ และการโฆษณาเกี่ยวกับ MYMO โดยใชชองทาง FACEBOOK เปนวิธีการสงเสริม

การตลาดที่สาขาสามารถปฏิบั ติไดจริงทําใหผูใชบริการมีความเขาใจเกี่ยวกับบริการนําไปสู               

การที่ผูใชบริการมีการตัดสินใจเลือกใชบริการ MYMO มากข้ึนสงผลใหมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มข้ึน 

 3. การสงเสริมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของในการทํางานใหกับพนักงานโดยการจัดอบรม       

ทําใหพนักงานมีความเช่ียวชาญทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงาน 

 4. การสรางกําลังใจและแรงจูงใจในการทํางานใหแกพนักงานการใหความสําคัญกับการทํางาน         

ของพนักงานอํานวยความสะดวกสนับสนุนการทํางานเพื่อเปนการผลักดันบุคลากร 
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ขอเสนอแนะ 

ในสังคมปจจุบันผูบรโิภคจะเปนผูมีอิทธิพลทางการตลาดมากทีสุ่ดเพราะฉะน้ัน                    ทาง

ธนาคารออมสินจึงตองปรับตัวเขาหาผูบริโภคโดยพยามใหตอบสนองความตองการใหไดมากที่สุด และ

ตองสรางความแตกตางจากคูแขงขันเพื่อใหเปนเอกลักษณและเกิดการเลียนแบบยาก เชนการสรางความ

แตกตางดานกระบวนการใหบริการ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการใหบริการ     ธนาคารควร

มีการวางแผนกลยุทธระดับองคกรและแผนกลยุทธระดับธุรกิจที่สอดคลองกันซึ่งจะสงผลใหธนาคารมีขีด

ความสามารถในการแขงขันที่มากข้ึน นอกจากน้ีการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน              ในการ

ใหบริการในแตละข้ันตอน การทําการตลาดเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายจะสามารถทําใหรักษา ลูกคาเดิม

และเพิ่มลูกคาใหมสงผลมีสวนแบงทางการตลาด รายได และกําไรที่มากข้ึน                ตลอดจนจัด

กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาและใหความรูดานการเงิน การลงทุน แกกลุมลูกคาเปาหมายเปน

การตอยอดและสรางความผูกพันธใหแกลูกคากลุมทายาทเพื่อการมาใชบริการกับธนาคารตอไปเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันในตลาดและสรางความแตกตางจากคูแขง  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มาเพียงที่เดียวดังน้ันหากมีการศึกษา  

ครั้งตอไปจึงควรมีการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคาฐานรากของธนาคารออมสินจากหลายจงัหวัด 

ซึ่งเปนกลุมลูกคาสําคัญของธนาคารออมสิน อาจมีความพึงพอใจ ความตองการ และขอเสนอแนะ        

ที่แตกตางออกไปเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาตอยอด 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

        การศึกษาคนควาอิสระเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล

อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา และแกไขเน้ือหา        

ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระเรื่องแนวทางการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด                

MYMO (Mobile Banking) ธนาคารออมสินในครั้งน้ี 

        ขอขอบคุณ ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ พนักงาน และลูกคาผู ใชบริการธนาคารออมสิน                

สาขาลํานารายณที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู และพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกทาน   

ที่ไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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แนวทางการแกปญหาจํานวนผูใชผลิตภณัฑบตัรเครดติ 

ต่ํากวาเปาหมายธนาคารออมสนิสาขาลํานารายณ 

The Solutions for Lower-than-Target Number of Users  

of Credit Card Products Government Savings Bank Lamnarai Branch 

 

ธัญญลักษณ อัศวดลวรนันท01, ภูษิต วงศหลอสายชล 1
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Thanyalak Ussawadonworranant1, Phusit Wonglorsaichon2 

 

บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาการเพิ่มยอดบัตรเครดิต   

ธนาคารออมสินของสาขาลํานารายณ ที่ไมเปนไปตามเปาหมายรวมทั้งการเสนอแนะแนวทาง ในการ

เพิ่มยอดบัตรเครดิตโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดย

การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุมลูกคาธนาคารออมสิน  สาขาลํา

นารายณ ทั้งผูที่ใชบริการบัตรเครดิตและยังไมเคยใชบริการบัตรเครดิตจํานวน 340 คน โดยทําการ

สัมภาษณตัวแทนลูกคาที่ไมไดใชบริการบัตรเครดิต และตัวแทนกลุมผูบริหารและพนักงานสาขาลํา

นารายณที่มีหนาที่ในการขายบัตรเครดิตจํานวน 5 คน ดวยการวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติที่ใช ไดแก 

การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหหาสาเหตุดวย

แผนผังกางปลา และการใชเครื่องมือ SWOT Analysis กับตาราง  TOWS Matrix  ผลการศึกษา

พบวาสาเหตุของปญหามาจากปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน 

ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานที่ และเลือกแนวทางแกไขปญหา 

1 ทางเลือกคือแนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดคือการเพิ่มการออกบูธประ

ชาสัมพันธตามหนวยงาน และจัดกิจกรรมโดยมีของแจกใหกับลูกคาและแนวทางแกไขปญหาดวยกล

ยุทธดานพนักงาน  

คําสําคัญ: บัตรเครดิต, เพิ่มยอด, ออกบูธ 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study Causes why application for   Credit 

Card of Government Savings Bank, Lamnarai Branch Office did not reach the target, 

and Approaches to increase the application for Credit Card. The information was 

collected from questionnaires of 340 samplings with additional 5 persons of the 

Government Savings Bank, Lamnarai Branch 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 1strategies. Marketing promotion strategies are adding booths 

to publicize by agencies and organizing activities with giveaways to customers and 

Employee strategies are training activities.  

Keywords: credit card, Increase, booth to publicize 

 

 

บทนํา 

 ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศไทยกวา108 ป ยังคงมุงมั่น

พัฒนาการใหบริการดานการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการใหกับพี่นองคนไทยในทุกดาน 

และพรอมเดินหนาสรางสรรคประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการแบงปน และชวยเหลือเกื้อกูล เพื่อ

นํามาซึ่งอนาคตที่มั่นคง มั่งค่ัง และความสุขที่ย่ังยืนของประเทศและประชาชน นับจากน้ีธนาคาร

ออมสินจะเดินหนาสรางสรรคนวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณคา ตอบโจทยดานการเงินของทุก

กลุมลูกคานํามาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการ และพรอมที่จะรวมกับภาครัฐ, ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทย เขาสูยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 

เพื่อกาวสูศตวรรษที่ 2 ของธนาคารออมสิน อยางสงางามเปนธนาคารของคนไทยมากกวาการ

ธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม 

 ในปจจุบันธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, พัฒนาระบบการดําเนินงาน             

และการบริการในทุกดาน ธนาคารจึงไดปรับตัวใหเขากับสถานการณเพื่อการบริการที่สอดคลองกับ
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ความตองการและครอบคลุมทุกอาชีพ ดังน้ันธนาคารจึงไดออกผลิตภัณฑบัตรเครดิตและบัตรกดเงิน

สด เพื่อตอบโจทยความตองการมากข้ึน เน่ืองจากภาพรวมของธุรกิจบัตรเครดิตน้ัน  มีแนวโนมเติบโต

ตอเน่ืองซึ่งเห็นไดจากการใชจายผานบตัรเครดิตตามพฤติกรรมของผูบริโภค ที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการ

สงเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ จากแนวโนมการเติบโตของธุรกิจบัตรเครดิตที่มี

ความนิยมในการชําระเงินดวยชองทางอิเล็กทรอนิกสน้ัน ทําใหธนาคารออมสินไดมีนโยบายในการ

ขยายฐานลูกคาใหมากย่ิงข้ึน เพื่อพยายามที่จะแขงขันและตอบโจทยความตองการของลูกคาใน

ปจจุบัน ดังน้ันธนาคารฯ จึงไดออกผลิตภัณฑบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดเพื่อตอบโจทยความ

ตองการของลูกคามากข้ึนจากการใชจายผานบัตรเครดิต  ตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปทํา

ใหธนาคารมีการกําหนดผลงานดานบัตรเครดิต เปนตัวช้ีวัด (KPIs) ของธนาคารออมสินสาขา โดย

กําหนดเปาหมาย 100 % และเน่ืองจากในป 2562 ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณมีผลการ

ดําเนินงาน 60.34% ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายอยู 39.66% สงผลกระทบทําใหผลการดําเนินงานดานบัตร

เครดิตไมเปนไปตามเปาหมายตามตัวช้ีวัดของธนาคาร ทําใหเสียโอกาสในการขยายฐานไปยังกลุม

ลูกคาใหมๆ ไดและขาดชองทางในการสรางรายได เชน รายไดคาธรรมเนียมรายป รายไดจากรานคา

รับบัตรรวมถึงรายไดดอกเบี้ยจากการที่ลูกคาชําระข้ันตํ่า 
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ตารางที่ 1  แสดงขอมูลผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินสาขาใหบริการทั้งหมดในเขตพื้นที่

จังหวัดลพบุรี ณ 31/12/2562 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาแนวทาง การเพิ่ม

จํานวนบัตรเครดิตเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมายของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ  ที่คาดวาจะ

สามารถนํากลยุทธผลการศึกษาจากตาราง TOWS Matrix เปนแนวทางเพื่อแกไขปญหาทําให

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณมีผลการดําเนินงานดานบัตรเครดิตที่ดีข้ึนและบรรลุเปาหมาย ดาน

การเพิ่มยอดผูใชบริการบัตรเครดิต รวมทั้งการเขาใจในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

และกระบวนการปฏิบัติงานภายในธนาคารออมสินสาขาฯ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหหาสาเหตุ และ 

แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ตลอดจนจากขอมูลปญหาดังกลาวทําใหเห็นถึงกระบวนการ ใน

การปฏิบัติงานของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณในทุกภาคสวน ต้ังแตการวางแผนงาน, การ

ดําเนินงานของข้ันตอนการปฏิบัติงาน, รวมไปจนถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือ การ

ประเมินผลงาน การวางแผนงานในการเพิ่มจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสาขา

ลํานารายณ 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1.1. แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Model of Consumer Behavior)  

 (Phillip Kotler,1990) จากแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคจะเห็นวาตัวกระตุน ทาง

การตลาดและตัวกระตุนอื่นๆ สงผลตอปจจัยลักษณะผูบริโภค (Consumer Characteristics) และ

ปจจัยทางจิตวิทยาของผูบริโภค (Consumer Psychology) ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ    

(Buying Decision Process) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

1.2. การออกแบบและการจัดการชองทางการตลาดแบบบูรณาการ (Designing and 

Managing Integrated Marketing Channels)  

 (Kotler, 2006) การออกแบบและการจัดการชองทางการตลาดแบบบูรณาการเปนสวน

ประสมทางการตลาดที่สาํคัญที่จะตองใชตัดสินใจรวมกันกับสวนประสมทางการตลาดอื่นๆ เพื่อทําให

เกิดความสอดประสานกันและสงผลใหการจัดการการตลาดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.3. ทฤษฎีความคาดหวัง 

 (Victor Vroom, 1984) ทฤษฎีความคาดหวังไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบาย

กระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางานการที่จะจูงใจใหพนักงานทํางานเพิ่มข้ึนน้ันจะตองเขาใจ  

ในกระบวนการทางความคิดและการรับรูของบุคคลกอน โดยปกติเมื่อคนจะทํางานเพิ่มข้ึนจากระดับ

ปกติเขาจะคิดวาเขาจะไดอะไรจากการกระทําน้ันพนักงานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเมื่อเขาคิดวา

การกระทําน้ันนําไปสูผลลัพธบางประการที่เขามีความพึงพอใจ เชน เมื่อทํางานหนักข้ึน ผลการ

ปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑที่ดีข้ึนจะทําใหเขาไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนงและ

ไดคาจางเพิ่มข้ึน  

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1. งานวิจัยของ ธาราทิพย อุทุมภา (2563)  

 การศึกษาครั้งน้ีไดศึกษางานวิจัยของ ธาราทิพย อุทุมภา (2563) ที่พบวาสาเหตุที่สงผลตอ

จํานวนยอดสมัครบัตรเครดิตไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวมาจากสวนประสมทางการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาด และแนวทางแกไขปญหา คือกลยุทธเชิงรับและเชิงปองกัน ดานสงเสริม

การตลาด กลยุทธเชิงรุกดานชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธเชิงแกไข ดานผลิตภัณฑ/บริการ 

2.2. งานวิจัยของ นางวิรุณา ภูยี่หวา (2562) 

 นางวิรุณา ภูย่ีหวา (2562) ที่พบวาแนวทางการเพิ่มยอดบัตรเครดิตเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

KPIs โดยการยกระดับกระบวนการใหบริการหลังการขายใหดีข้ึนมีการจัดกิจกรรม สงเสริมการขาย

ออกบูทประชาสัมพันธผลิตภัณฑบัตรเครดิตนอกสถานที่เพื่อเปนการเพิ่มการรับรู  ในตัวผลิตภัณฑ 

และเพิ่มชองทางในการขาย   
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วิธีการศึกษา 

1. กลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสอบถามมีดังน้ี ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  

ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ จํานวน 2,280 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

ลูกคาของธนาคารออมสินจาํนวน 340 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน  (Taro Yamane) ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณมีดังน้ี ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของ

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ จํานวน 11 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานของ

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ จํานวน 5 คน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาสาเหตุที่ทําใหยอดผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ  

ไมบรรลุตามเปาหมายของธนาคารไดจึงทําการแบงประชากรและกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

2.1. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสอบถาม  

 ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสอบถามคือลูกคาของธนาคารออมสินสาขา ลํา

นารายณจํานวน 2,280 คน และกลุมตัวอยางที่ใชไดแก ลูกคาของธนาคารออมสินจํานวน 340 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ใชการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

2.2. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณ  

 ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณ คือบุคลากรของธนาคารออมสิน         

สาขาลํานารายณจํานวน 11 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก พนักงานของธนาคารออมสิน

สาขาลํานารายณจํานวน 5 คน  

ดําเนินการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งน้ีตามข้ันตอนดังน้ี 

 2.2.1. ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือพนักงานของ

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ จํานวน 5 คน 

 2.2.2. ดําเนินการสอบถามกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือลูกคาของ 

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ จํานวน 340 คน 

 2.2.3. การเก็บรวบรวมขอมูลจะจัดเก็บขอมูลจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ เอกสาร

งานวิจัยตางๆ เพื่อใชประกอบกับการทํางานวิจัยในครั้งน้ี 

 2.2.4. สรุปผลจากการสัมภาษณและการสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา   

เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลวัตถุประสงคอภิปรายผลตอไป 

3. การวิเคราะหขอมูล 
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 การศึกษาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได มีข้ันตอนในการวิเคราะห ดังน้ี  

  3.1. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง ลงรหัส คียขอมูลประมวลผล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและ

พฤติกรรมการสมัครใชบัตรเครดิต วิเคราะหหาคาความถ่ี และคารอยละขอมูลสาเหตุจากสวนประสม

ทางการตลาด วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากสาเหตุ วิเคราะหหาคาความถ่ีและเรียงลําดับ  

 3.2. นําผลการวิเคราะหจากขอที ่(1) มาวิเคราะหหาสาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุยอย

ของปญหาโดยใชแผนผังกางปลา พิจารณาจากคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และ

พิจารณาจากคาความถ่ีของความคิดเห็น  

 3.3. จากผลการวิเคราะหแผนผังกางปลาและผลการวิเคราะหจากขอที่ (1) และขอที่ (2) ที่

ไดจากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส มาวิเคราะหตามตาราง TOWS Matrix 

เพื่อหาแนวทางเลือกเพื่อแกไขปญหาและจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ โดยใชการสัมภาษณ

ในรูปแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) ซึ่งแบงเปน 2 สวน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตามแนวทางดังขอคําถามตอไปน้ี  

 

 สวนที่ 1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาจํานวนบัตรเครดิตของ

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ ไมบรรลุเปาหมายของธนาคาร ( KPIs)  
 

 “ ธนาคารออมสินคือมือใหมในธุรกิจบัตรเครดิต ถึงแมวาอุปสรรคจากการเขามาสูตลาด 

ของคูแขงขันรายใหมน้ันจะอยูในระดับตํ่าก็ตาม แตมีการแขงขันภายในธุรกิจบัตรเครดิตอยูใน

ระดับสูงและผูบริโภคมีอํานาจในการตอรองอยูในระดับที่สูง สวนอํานาจในการตอรองของผูขาย

ปจจัยการผลิตมีนอยเน่ืองจากในแตละครั้งธนาคารจะสั่งผลิตเปนจํานวนมากจึงสงผลกระทบตอ  

การดําเนินงานของบัตรเครดิตธนาคารออมสินในระดับธุรกิจในระดับปานกลาง ”  

        จากการสัมภาษณผูบริหาร A 
 

 

 

 “ การเพิม่จํานวนผูใชบัตรเครดิตธนาคารออมสินควรมุงเนนในเรื่องการลดกระบวนการ   

ในการปฏิบัติงานที่มีความซบัซอนในบางกระบวนการ เชนการคัดกรองเอกสารที่มีความครบถวน 

ของเอกสาร และการเพิ่มการพฒันาระบบใหรองรับกระบวนการ Pre-Screen และ Pre Approve 

จะสามารถทําใหกระบวนการอนุมัติบัตรเครดิตมีความเร็วมากข้ึนสามารถแขงขันในดานการ
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ใหบรกิารที่สะดวกรวดเร็วและยังเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อตอบสนองวิถี การ

ดําเนินชีวิตในปจจบุัน”         

        จากการสัมภาษณผูบรหิาร B 
 

 “ ธนาคารควรสงเสริมความสามารถในการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองคกรใหมีความรู

ความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑบัตรเครดิตที่มีความรอบดานมากข้ึนกอใหเกิดการใหบริการที่รวดเร็วข้ึน

และยังเปนการสรางความประทับใจในประสบการณในการใชบริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ”

           จากการสัมภาษณผูบริหาร B 
 

 “เงื่อนไขและหลักเกณฑการสมัครบัตรเครดิตคอนขางเยอะทําใหลูกคาไมเกิดความ

สะดวกสบายและสํานักงานใหญมีระยะเวลาในการอนุมัติบัตรคอนขางชากวาธนาคารอื่น” 

              จากการสัมภาษณพนักงานธุรกิจสาขา A 
 

 “ในปจจุบันธุรกิจบัตรเครดิตน้ันมีการแขงขันกันสูงมากมีชนิด และประเภทของบัตรเครดิต

เกิดข้ึนใหมอยางมากมายทําใหธนาคารอาจสูญเสียลูกคาใหทั้งคูแขงทางตรง และคูแขงทางออมได 

ซึ่งอาจสงผลกระทบไปถึงผลิตภัณฑอื่นๆ ของธนาคารอีกดวย” 

           จากการสัมภาษณพนักงานบริการลูกคา B 
  

 สวนที่ 2 ทานมีแนวทางหรือขอเสนอแนะหรือไม / อยางไรในการเพิ่มจํานวนบัตรเครดิต 

เปดใหมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (KPIs) 

 “ แนวทางที่สามารถดําเนินกจิกรรมเพิม่จํานวนผูใชบริการบตัรเครดิตไดดวยการสราง 

ความรวมมือกบัพันธมิตรทางธุรกจิเพื่อมอบสทิธิพิเศษทีห่ลากหลาย เชนการใหสิทธิพเิศษกับการ

สมัครบัตรเครดิต Co-Brand โดยมุงเนนการเจาะตลาดไปกบักลุมลกูคาที่ใชบริการกบัพันธมิตรที่

ธนาคารรวมมือเปนการเพิม่ความพยายามทีจ่ะเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑเดิมในตลาดเดิมสงผลให

สามารถเพิ่มการทําการตลาดใหกบับริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินใหมากย่ิงข้ึนรวมทั้งการทํา

โปรโมช่ันใหสอดคลองกับความตองการของลกูคาเพื่อรักษายอดการใชและสวนแบงทางการตลาด ”

                                  

      จากการสัมภาษณผูบรหิาร A 
 

 “ ควรมีการแยกตําแหนงทางการตลาดของบัตรเครดิตธนาคารออมสินใหสูงข้ึนและทําการ

เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ในธนาคารออมสิน เชนดานเงินฝากหรือดานสินเช่ือ เปนตน 

เพื่อใหครบวงจรและเกิดความสะดวกแกลูกคารวมถึงการกําหนดราคาคาใชจายในการสมัคร      
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บัตรเครดิตหรือคาธรรมเนียมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับสิทธิประโยชนสิง่อํานวยความสะดวก และ

บริการที่ไดรับเพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการแกลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

        จากการสัมภาษณผูบริหาร B 
 

 “ การอบรมพนักงานที่ใหบริการใหมีความรูและทักษะเพิ่มมากข้ึนทําการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการใหแกผูบริโภคไดรับรูมากข้ึนไมวาจะเปนสื่อตางๆ ทั้งสื่อ Online และ สื่อ Offline 

เพื่อเปนการสื่อสารความแตกตางของสินคาไปยังผูบริโภคใหเกิดการรับรูและชวยกระตุนใหเกิด

พฤติกรรมการซื้อได ” 

        จากการสัมภาษณผูบริหาร C 
  

 “ ธนาคารควรมีการปรับหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารที่ตองใชประกอบการสมัคร

ในบางอยางที่สามารถใชขอมูลในระบบสารสนเทศภายในและภายนอกธนาคารไดเลย  เพื่อเพิ่มความ

สะดวกใหกับลูกคาและควรมีการพัฒนากระบวนการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตใหกระชับและสามารถ

ดําเนินการไดดวยระบบในกรณีที่ขอมูลสมบูรณ หรือปรับกระบวนการใหมีการ Pre-Screen คัด

กรองชุดใบสมัครที่มีขอมูลครบถวนใหระบบอนุมัติโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติ” 

             จากการสัมภาษณพนักงานธุรกิจสาขา A 
 

 “จําเปนตองสรางสรรคความแปลกใหมเพื่อมุงตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมที่มีรูปแบบการใช

ชีวิตที่แตกตางกันแทนที่จะเปนการออกบัตรหน่ึงสําหรับลูกคาโดยรวมเหมือนที่เปนมา เพราะหาก

ธนาคารศึกษาขอมูลเชิงลึกของลูกคาที่มีอยูและพฤติกรรมการใชงานบัตรเครดิตโอกาสที่ธนาคารออม

สินจะแสวงหาลูกคาเพิ่มและขยายฐานลูกคาใหมไดในระยะเวลาสั้นสามารถกระตุนการใชจายบัตร

เครดิตธนาคารออมสินไดเพิ่มมากย่ิงข้ึนอีกดวย” 

           จากการสัมภาษณพนักงานบริการลูกคา B 

 

ผลสรุปความหมายที่ไดจากการสัมภาษณเปนขอๆ ไดดังตอไปน้ี 

 1. เอกสารแสดงรายไดของลูกคาที่ใชประกอบการสมัครบัตรเครดิตตองสมบูรณและ

ครบถวน  

 2. ข้ันตอนการจัดสงเอกสาร (ใบสมัครและเอกสารประกอบของลกูคา) ของสาขาตางจังหวัด         

ที่ตองดําเนินการจัดสงทางไปรษณีย ไปยังสํานักงานใหญเพื่อขออนุมัติน้ันมีผลทําใหระยะเวลา      

ในการอนุมัติใชเวลานานมากกวา 20 วัน    
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 3. โปรโมช่ันบัตรเครดิตที่ธนาคารออมสินจัดใหกับลูกคาสวนใหญกระจุกตัวอยูที่กรุงเทพฯ           

ทําใหพนักงานสาขาที่อยูตางจังหวัดไมสามารถนําเสนอโปรโมช่ันใหกับลูกคารับทราบทําใหลูกคา   

ไมตัดสินใจสมัครใชบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

 4. การแจงขอมูลขาวสารใหกับพนักงานขายผลิตภัณฑบัตรเครดิตไมชัดเจนครบถวน       

ทําใหพนักงานมีขอสงสัยและตองโทรศัพทเขาไปสอบถามพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมี

หนวยงานที่เกี่ยวของคอนขางเยอะตองโอนสายโทรศัพทกันไปมา      

 5. พนักงานไมมีสิ่งจูงใจในการขายบัตรเครดิตใหกับธนาคาร  

 

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผูมาใชบริการธุรกรรมทางการเงิน กับธนาคาร

ออมสินสาขาลํานารายณจํานวนทั้งสิ้น 340 คน เปนเพศหญงิรอยละ 75 เพศชาย รอยละ 25 อายุ

ระหวาง 20 - 30 ปรอยละ 48 สถานภาพโสดรอยละ 62 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีรอยละ 62 

รายได 15,001 - 30,000 บาทรอยละ 56 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจางรอยละ 53  

และในสวนที่เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต  ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

โดยสวนใหญใชบัตรเครดิตจํานวน 2 ธนาคาร มีจํานวน รอยละ 44 มีการใชจายผานบัตรเครดิต

จํานวน 1 - 5 ครั้งตอเดือนรอยละ 62 โดยสวนใหญ สมัครบัตรเครดิตผานชองทางพนักงานขายรอย

ละ 44 และในสวนของขอคําถามที่วาการใชบัตรเครดิตเพื่อประโยชนดานใดน้ัน ผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจํานวน 340 คนน้ันสามารถเลือกตอบไดหลายคําตอบซึ่งพบวาสวนใหญมีการใชบัตรเครดิต

เพื่อใชแทนเงินสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29 และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสมัครบัตรเครดิต คือ

ตนเองรอยละ 66  
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นตอปจจัย

สวนผสมทางการตลาด 

 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด S.D. �̅�𝑥 
แปลผลคาเฉลี่ย 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

ดานการรบัรูของผูบริโภค 1.15 3.36 ปานกลาง 5 

ดานความพรอมในการตอบสนอง 0.96 3.56 ปานกลาง 4 

ดานการเขาถึงงาย 0.97 3.62 ปานกลาง 3 

ดานความนาเช่ือถือ 1.00 3.64 ปานกลาง 2 

ดานพฤติกรรมของผูใชบริการ 1.18 3.76 ปานกลาง 1 

รวม 1.05 3.59 ปานกลาง  

 

2. ระดับตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในสวนของการศึกษาเชิงปริมาณโดยตัวแปรมาจากขอมูลทั่วไป และ

พฤติกรรมตอการใชบริการบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ จํานวนบัตรเครดิตที่ครอบครอง จํานวนครั้งที่ใชจายผานบัตร

เครดิตตอเดือน ชองทางในการสมัครบัตรเครดิต การใชประโยชนจากบัตรเครดิต และบุคคลที่มี

อิทธิพลตอการสมัครบัตรเครดิตอีกทั้งยังมีตัวแปรที่เปนสาเหตุและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

ใน 2 มิติประกอบดวย ดานการรับรูของผูบรโิภค และดานคุณภาพการใหบริการของพนักงาน 5 ดาน 

ไดแกดานความพรอมในการตอบสนอง ดานการเขาถึงงาย ดานความนาเช่ือถือ  ดานการ

ติดตอสื่อสาร และดานพฤติกรรมของผูใชบริการ 
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ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงระดับตัวแปรตนและตัวแปรตามที่ใชใน

การศึกษา 

 

     ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 

  
 

 

 

3. ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 เมื่อไดสาเหตุของปญหาจากการสอบถามและสัมภาษณซึ่งนํามาเขียนสรุปโดยใชทฤษฎี

กางปลาเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงสาเหตุของปญหาที่สงผลตอจํานวนยอดสมัครบัตรเครดิตที่ไมเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยกําหนดประโยคปญหาที่หัวปลา กําหนดสาเหตุหลักและสาเหตุรองที่

กางปลา ดังน้ี 
 

 

ปจจัยเชิงปริมาณ 

- ขอมูลดานประชากรศาสตร 

- ข อมู ลด านพฤติกรรมของ

ผูบริโภค 

 

 

ปจจัยคุณภาพในการใหบริการ 

- ดานการรับรูของผูบริโภค  

- ดานคุณภาพการใหบริการของ

พนักงาน 

- ด า น ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ณ

ตอบสนอง 

- ดานการเขาถึงงาย  

- ดานความนาเช่ือถือ 

- ดานการติดตอสื่อสาร 

- ดานพฤติกรรมของผูใชบริการ 

 

 

แนวทางการแกปญหา 

จํานวนผูใชผลิตภัณฑบัตรเครดิต 

ตํ่ากวาเปาหมาย  

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ 
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 ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะหปญหาโดยใชแผนผังกางปลา 
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       ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก  

จุดแข็ง (S-Strengths)  

S1 ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ มี

ฐานลูกคาจํานวนมาก เน่ืองจากมีพื้นที่

รับผิดชอบครอบคลมุ ถึง 3 อําเภอ 

ประกอบกบัการเปน ธนาคารเฉพาะกจิ

ของรัฐ                                                   

S2 พนักงานสวนใหญเปนคนในพื้นที่ 

สงผลใหมสีัมพันธภาพที่ดีตอลูกคา                               

S3 ทําเลที่ต้ัง อยูบริเวณชุมชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก รวมทั้งมี สถานที่จอด

รถสะดวก ปลอดภัย                                            

S4 มีพันธมิตรทางธุรกจิมากสามารถ

เสนอสิทธิพเิศษแกลูกคาได หลากหลาย 

 

จุดออน (W-Weaknesses)                           

W1 รูปแบบบัตรเครดิต มีใหลูกคา

เลือกคอนขางนอย และโปรโมช่ัน

สามารถเลียนแบบไดงาย                             

W2 บุคลากร ขาดความรูความ

เขาใจในการประชาสัมพันธการขาย

บัตรเครดิต ทั้งภายใน และ 

ภายนอกหนวยงาน                                   

W3 ขาดงบประมาณในการสงเสรมิ

การจัดกจิกรรมสงเสรมิการตลาด                                      

W4 บุคลากร ขาดความชํานาญและ

ประสบการณในการขายบัตรเครดิต                                

W5 บุคลากร มีงานประจําที่อยูใน

ความรับผิดชอบคอนขางมาก สงผล

ใหขาดแรงจงูใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

 

ตารางที่ 3 แสดงสาเหตุของปญหาโดยนําขอมูลจากการสอบถาม และการสัมภาษณมาวิเคราะห จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค และนํามาสรุปวิเคราะหในตาราง TOWS Matrix (ตอ) 

 

โอกาส (O-Opportunities) 

O1 ผูบรโิภคยอมรบัและใชจาย

ผานบัตรเครดิตแทนเงินสด   

มากข้ึน 

O2 ในพื้นที่มีลกูคาที่อยูในชวง

วัยทํางานที่มรีายไดตอเดือน 

15,000 บาท เปนจํานวนมาก 

O3 เทคโนโลยีมีความกาวหนา

มากข้ึน 

1. กลยุทธ SO 2. กลยุทธ WO 

กลยุทธเชิงรุก 

   มุงหาลูกคาบัตรเครดิต

กลุมคนรุนใหมวัยทํางาน    

ที่เปนลูกคาธนาคารออมสิน

ปจจุบัน จะทําใหไดจํานวนผู

ถือบัตรเครดิตเพิม่มากข้ึน 

(O1, S1)                                

 สรางการรับรูในผลิตภัณฑ

อยางตอเน่ือง (O2, S2)                        

 นําเสนอสิทธิพเิศษที่

หลากหลายเพื่อกระตุนให

ผูบริโภคใชจายผานบัตร

เครดิต (O1, S4) 

กลยุทธเชิงแกไข 

  ประชาสัมพันธ รายละเอียด 

เงื่อนไข จุดเดนและสทิธิ

ประโยชนของบัตรเครดิต ผาน

สื่อออนไลน เชน Facebook, 

Lineใหมากข้ึน(W2, W3, W5, 

O3) 

  จัดกิจกรรมสงเสรมิ

การตลาดในรูปแบบทีส่อดคลอง

กับภาวะเศรษฐกจิปจจบุัน (W1, 

O1) 

อุปสรรค (T-Threats) 3. กลยุทธ ST 4. กลยุทธ WT 
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T1 กลุมลูกคาที่ดีและมี

ศักยภาพ สวนใหญมีบัตรเครดิต

ธนาคารอื่นแลว มากกวา 1 ใบ 

T2 หลักเกณฑ เกี่ยวกับรายได

ของผูถือบัตรเครดิต ที่ตองมี

รายได 15,000 บาทตอเดือน 

ทําใหไมสามารขยายตัวเขาสู

ตลาดผูมรีายไดนอย 

กลยุทธเชิงปองกัน 

นําเสนอสิทธิพเิศษและ

ขอเสนอที่หลากหลาย 

เพื่อใหเกิดการใชจายผาน

บัตรเครดิต และชวย

สนับสนุนใหประสบ

ความสําเรจ็ในการเพิ่ม

ยอดขาย (S2, T2, T3) 

กลยุทธเชิงรับ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหเกิด

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน

และการขาย เพือ่ใหการ

ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพสงูสุด 

(W4, T1) 

  

จากตารางไดทางเลือกออกมาเปนกลยุทธในการแกไขปญหาจํานวน 3 ทางเลือกคือ แนว

ทางเลือกที่ 1 กลยุทธเชิงรุก แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธเชิงแกไข และแนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธเชิงรับ 

โดยทําการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีความเปนไปไดคือแนวทางเลือก การแกไขปญหาที่ 2 คือการ

ประชาสัมพันธรายละเอียด เงื่อนไข จุดเดนและสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตใหมากข้ึนดวยเหตุผลที่วา

ธนาคารสาขาสามารถดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธไดทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ทําให

ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและตอบสนองความตองการไดทุกพื้นที่ 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปญหาเรื่อง การเพิ่มยอดผูใชบริการบัตรเครดิตพบวา

ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ มีฐานลูกคาที่อยูในชวงวัยทํางานซึ่งมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทเปน

จํานวนมากประกอบกับรูปแบบบัตรเครดิตในปจจุบันน้ันมีใหลูกคาเลือกคอนขางนอย รวมไปถึงการมี

โปรโมช่ันที่งายตอการลอกเลียนแบบน้ันเปนภารกิจหลักของฝายพัฒนาผลิตภัณฑของทางธนาคารออม

สินสํานักงานใหญ ซึ่งไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดโดยงาย  ประกอบกบัสาขาฯ ตองสามารถ

ทําผลงานใหบรรลุตามเปาหมาย (KPIs) จึงไมขอนําเสนอ แนวทางแกไขในดานผลิตภัณฑบัตรเครดิตของ
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ธนาคารฯ จึงทําการศึกษามุงเนนไปที่การรับรู ของผูบริโภคและคุณภาพของพนักงานในการใหบริการ

ลูกคาโดยมีแนวทางการแกไข 3 แนวทางดังตอไปน้ี  

 แนวทางที่ 1 สรางการรับรูในผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเปนกลยุทธเชิงรุกดวยการใชสื่อสังคม

ออนไลน ซึ่งปจจุบันนับเปนเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสรางการรับรูไดในปริมาณ

มากและกวางขวางหากมีการจัดการทีถู่กตองและเหมาะสมก็จะสงผลลัพธที่ดีตอหนวยงานโดยเฉพาะการ

พัฒนาการสรางการรับรูตอผลิตภัณฑผานกระบวนการสรางภาพลักษณ ที่ดีการเนนยํ้าถึงจุดเดนของ

ผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือ เพื่อใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง เพื่อเปนชองทางในการนําเสนอผลิตภัณฑ

บัตรเครดิต ดังน้ันควรกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ    ของบุคลากรโดยแบงเปน 1 คนตอ 1 ผลิตภัณฑ 

/ บริการ เชน การใหคําแนะนํา โดยแนวทางดังกลาวน้ันมีขอดีคือ เปนชองทางที่อาจชวยพัฒนาระบบ

การนัดหมายและการนัดรับเอกสารประกอบการสมัครใหไมตองมาปะปนรอคิวกับผูใชบริการรายอื่นได 

และมีขอเสียคือการมีข้ันตอน  ในการดําเนินงานข้ันตอนการพัฒนาและข้ันตอนการปรับปรุงการใชงาน

       

 แนวทางที่ 2 การประชาสัมพันธรายละเอียด เงื่อนไข จุดเดนและสิทธิประโยชนของบัตรเครดิต

ใหมากข้ึนเปนกลยุทธเชิงแกไขโดยพนักงาน/บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณตอง

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รายละเอียด เงื่อนไข จุดเดน และสิทธิประโยชน รวมไปจนถึงโปรโมช่ัน

ปจจุบันของผลิตภัณฑบัตรเครดิตธนาคารออมสินใหกับผูใชบริการทั่วไปรับทราบทั้งลูกคาเดิมและลูกคา

ใหมที่ยังไมมีบัตรเครดิตของธนาคารออมสินไมวาจะเปนภายใน   หรือภายนอกสาขา เชน พนักงาน

ภายในสาขาตองมีการประชาสัมพันธแนะนําผลิตภัณฑบัตรเครดิต    ทุกวันโดยกําหนดเปนรายบุคคลตอ

ลูกคา 5 รายตอวันเพื่อใหลูกคารับรูวาผลิตภัณฑบัตรเครดิต มีความนาสนใจอยางไร และลูกคาจะได

ประโยชนอะไรบางจากการใชบริการบัตรเครดิต ธนาคารออมสินควรมีการกําหนดกิจกรรมเชิงรุกในการ

ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑบัตรเครดิต  ธนาคารออมสินภายนอกสาขาสัปดาหละ 1 ครั้งโดยมีการสลับ

หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอาจจะแบงกลุมพนักงานเปนทีมเพื่อใหเกิดการแขงขันโดยพนักงานควรมีปายถือ

เพื่อแนะนําผลิตภัณฑบัตรเครดิตฯ ที่สะดุดตาและมีความนาสนใจ และควรมีการใชไมคลอยในการสง

เสียง เพื่อเปนสิ่งดึงดูดความนาสนใจและเมื่อลูกคามีปญหา หรือขอสงสัยก็จะสามารถสอบถามกับ

พนักงานไดทันที ขอดี คือลูกคาทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑโดยไมตองเสียเวลามาตอคิวใชบริการ

ที่สาขาเปนการสงเสริมการตลาดอยางสม่ําเสมอและมีขอเสีย คือหากภายในสาขามีจํานวนผูใชบริการ

เยอะอาจมีผลทําใหพนักงานใหบริการแกลูกคาภายในสาขาไมรวดเร็วเทาที่ควรและ   อาจสงผลใหงาน

ภายในสาขาลาชาเพิ่มข้ึน 



 

156 

 

 แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานและการขาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนกลยุทธเชิงรับโดยจัดอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางดานการขายผลิตภัณฑบัตรเครดิตไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ

ใหกับพนักงานในสาขาฯ โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในสาขา และการสงพนักงานไปรับการอบรมภายนอก

เพื่อทราบถึงวิธีปดการขายอยางมปีระสิทธิภาพมากที่สดุ รวมถึงเทคนิค  การใหบริการตางๆ เพื่อสามารถ

ตอบคําถามของผูใชบริการเมื่อเกิดขอสงสัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจมีการกําหนดเปาหมายเปน

รายบุคคล มีขอดี คือพนักงานภายในสาขาจะมีศักยภาพ        ในการทํางานที่มากข้ึนจากความรู ความ

เขาใจในการรับการอบรมเพื่อนําความรูมาใชกับงานในสาขาสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

และถูกตองมากย่ิงข้ึน และขอเสีย คือคาใชจายในการอบรมคอนขางสูงอาจมีพนักงานที่ผานการอบรม

บางสวนที่ไมมีประสิทธิภาพเน่ืองจากไมต้ังใจศึกษารับความรูอยางจริงจัง  

ตารางที่ 4 เกณฑการเลอืกแนวทางการแกไขปญหา 
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ดังน้ันการศึกษาสาเหตุของปญหายอดบตัรเครดิตธนาคารออมสนิสาขาลาํนารายณไมเปนไปตาม

เปาหมายมาจากศักยภาพบุคลากรดานการจัดกิจกรรมเชิงรุก / กิจกรรมสงเสริมการตลาดและไดแนว

ทางเลือกในการแกไขปญหา คือกลยุทธเชิงแกไข ไดแกแนวทางเลือก การแกไขปญหาที่ 2 คือการ

ประชาสัมพันธรายละเอียด เงื่อนไข จุดเดนและสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตใหมากข้ึนดวยเหตุผลที่วา

สาขาฯ สามารถดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธไดทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ทําใหลูกคา

สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและตอบสนอง      ความตองการไดทุกพื้นที่โดยมีแผนการปฏิบัติงาน 1 ป 

ซึ่งจะมีการประเมินการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และทําตอเน่ืองถึง 5 ป มีการต้ังงบประมาณตอป 35,000 

บาท และในเวลา 5 ป ใชงบประมาณ ไมเกิน 175,000 บาท โดยมีผูบริหารสาขาและพนักงานของสาขา

ลํานารายณรับผิดชอบรวมกันเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนและเปาหมาย กรณีผลการดําเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ครึ่งปแรก-6 เดือน) ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดสาขาฯ ไดมีแผนสํารอง หรือ

แผนฉุกเฉิน คือ การขอพนักงานจากสํานักงานเขต หรือพนักงานจากสํานักงานภาคเขามาชวยงาน

กิจกรรมดังกลาว และการโทรศัพทติดตอนัดหมายไปยังลูกคากลุมดังกลาวเพื่อเขาถึงลูกคามากข้ึนโดย

เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ รวมถึงการเพิ่มเติมของสมนาคุณที่

พิเศษกวาเดิม เพื่อกระตุนการตัดสินใจใหมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวาปญหายอดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สาขาลํานารายณ 

ไมเปนไปตามเปาหมายมาจากศักยภาพบุคลากรดานการจัดกิจกรรมเชิงรุก / กิจกรรมสงเสริมการตลาด

และไดแนวทางเลือกในการแกไขปญหาคือกลยุทธเชิงแกไข ไดแก แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 คือ

การประชาสัมพันธรายละเอียด เงื่อนไข จุดเดนและสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตใหมากข้ึนดวยเหตุผล

ที่วาสาขาฯ สามารถดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธไดทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ทําให

ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและตอบสนองความตองการไดทุกพื้นที่ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธาราทิพย อุทุมภา (2563) ที่พบวา ปจจัยของแนวทางการเพิ่มจํานวนบัตรเครดิตเปดใหมใหไดผลงาน

ตามเปาหมายของธนาคารออมสินสาขาเอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ มีสาเหตุมาจากสวนประสมทางการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาดและแนวทางแกไขปญหา คือ กลยุทธเชิงรับและเชิงปองกันดานสงเสริม

การตลาด กลยุทธเชิงรุก  ดานชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธเชิงแกไขดานผลิตภัณฑ / บริการ 

นอกจากน้ันยังมีความสอดคลองกับแนวคิดของ วิรุณา ภูย่ีหวา (2562) ที่พบวาแนวทางการเพิ่มยอดบัตร

เครดิตเพื่อใหบรรลุเปาหมาย KPIs โดยการยกระดับกระบวนการใหบริการหลังการขายใหดีข้ึน คือ การ

จัดกิจกรรมสงเสริมการขายออกบูทประชาสัมพันธผลิตภัณฑบัตรเครดิตนอกสถานที่เพื่อเปนการเพิ่มการ
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รับรูในตัวผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางในการขาย และแนวคิดของ วรัญชลี สารจุม ( 2562 ) ที่พบวาควร

ปรับปรุงวิธีการและลําดับข้ันตอนในการใหบริการ ควรออกแบบกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ ควร

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการที่ดี ควรศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความ

เสี่ยง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ และ แนวคิดของ ศศิวิมล เจริญ

การคา( 2562 ) ที่พบวาสาเหตุของปญหามาจากปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

ดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานที่ และเลือกแนว

ทางแกไขปญหา 2 ทางเลือกคือ แนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยการเพิ่ม

การออกบูธประชาสัมพันธตามหนวยงาน และจัดกิจกรรมโดยมีของแจกใหกับลูกคาและประชาสัมพันธ

ผานสื่อออนไลน และแนวทางแกไขปญหาดวยกลยุทธดานพนักงานดวยกิจกรรมการอบรมการใช

เทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน และเพิ่มแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจใหพนักงานดวยการใหศึกษาดูงานและ              

เพิ่มคาตอบแทนหรือรางวัลสําหรับพนักงานขายดีเดน และแนวคิดของ ฐิฏิญา จิตรปลื้ม (2562)   ที่

พบวา ธุรกิจบัตรเครดิตน้ันมีการแขงขันกันสูงมากอีกทั้งยังมีชนิดและประเภทของบัตรเครดิตเกิดข้ึนใหม

อีกมากมาย รวมไปถึงการประชาสัมพันธและการเสนอขายยังไมเปนที่นาสนใจสงผลใหยอดบัตรเครดิต

ของธนาคารออมสินไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และพบวาแนวทางที่ใชในการแกไขปญหา คือการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบเชิงรกุนอกสถานที่เพื่อเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วใหกับลูกคา โดยมีการจัด

โปรโมช่ันในการสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑบัตรเครดิตฯ    ดวยการมีของสมนาคุณในการสมัครใช

บริการ และยังรวมไปถึงของสมนาคุณสําหรับลูกคาที่แนะนําหรือชักชวนบุคคลอื่นมาใชบริการบัตร

เครดิตธนาคารออมสินอีกดวย อีกทั้งในกลยุทธอื่นๆ  ที่ไมเลือกมาแกไขปญหาแสดงใหเห็นวาผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาขอดีและขอเสียกอนลงมติตัดสินใจเลือกดานสงเสริมการตลาดมา

แกไขปญหาใหตรงจุดของธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ 

3. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่จะเปนสวนประกอบที่สงผลใหธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ มีผลการ

ดําเนินงานดานบัตรเครดิตที่ดีข้ึน ไดแก 

 3.1. ดานความรวดเร็ว กลาวคือเมื่อมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธอาจมลีูกคาเขามารับบรกิาร

พรอมๆกันจํานวนมาก และดวยการจัดกิจกรรมดังกลาวจะไมมีการแจกบัตรคิว ในการใหบริการ อาจจะ

สงผลทําใหมีลูกคาบางรายที่ไมไดรับการบรกิารที่มคีวามสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ันยอมสงผลใหลูกคาเกดิ

ความไมพึงพอใจในการมาใชบริการในดานอื่นๆ ของธนาคารตอไป หรืออาจเกิดพฤติกรรมการบอกตอที่
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มีผลทําใหธนาคารเกิดความเสียหายทางดานช่ือเสียง ความเช่ือมั่น ในการใชบริการของลูกคารายอื่นอีก

ดวย 

 3.2. ดานการบริการ กลาวคือเมื่อลูกคาไดรับการบรกิารดานบตัรเครดิตที่มีความสะดวก รวดเรว็ 

มีความชัดเจนในเรื่องการตอบขอซักถามของลูกคาไดอยางดีเย่ียมรวมไปถึงในสวนของการเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครบัตรเครดิตที่เขาใจงายและไมยุงยากไมตองใหลูกคาตองกลับไปกลับมาในการย่ืน

เอกสารหลายครั้ง ยอมสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการมาใชบรกิารในผลิตภัณฑอื่นๆ ของธนาคาร

ออมสินในลําดับตอไป  

 3.3. ดานพนักงาน กลาวคือการกําหนดเปาหมายของงานผูบริหารควรใหความสําคัญกับการ

ทํางานเปนทีมเพื่อเปนการผลักดันบุคลากรทางออมในการสงเสริมใหพนักงานมีนํ้าใจตอกัน  มีการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสูผลลัพธในทางธุรกิจ 

 

4. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งน้ีดังตอไปน้ี  

 4.1. การศึกษาสาเหตุที่สงผลตอจาํนวนยอดสมัครบัตรเครดิตไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

น้ันเปนการเลือกพื้นที่ศึกษาเฉพาะสาขาลํานารายณเทาน้ันรวมทั้งยังอยูภายในระยะเวลาที่จํากัดของ

การศึกษาและการเลือกแนวทางแกไขปญหาดานสงเสริมการตลาดตามศักยภาพของธนาคารออมสิน

สาขาลํานารายณที่สามารถดําเนินการได แตอยางไรก็ตามหากตองปฏิบัติงานตามกลยุทธหรือแนวทางที่

เลือกน้ันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ อาจตองมี

ความพรอมทัง้บุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการ  

 4.2. ควรพิจารณาถึงความไมแนนอนของสถานการณบานเมืองและเศรษฐกิจ ภัยธรรมขาติและ

ภัยคุมคามรวมถึงโรคติดตอรายแรงที่เปนอันตราย ซึ่งธนาคารออมสินสาขาลํานารายณ อาจตองมีการ

เพิ่มเติมในเรื่องของแผนรองรับทุกสถานการณ ดังน้ันหากมีการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาจากกลุม

ตัวอยางทุกสาขาอาชีพและทุกกลุมที่เปนตัวแปร เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงไดอยางรวดเร็วในการ

ใหบริการรับสมัครบัตรเครดิต 

 4.3. ควรศึกษาในแนวทางที่มุงเนนในดานการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ

สถานการณปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอแนวทางการตลาดบริการของสถาบันการเงินทุกแหง 

รวมถึงที่มีผลกระทบตอยอดสมัครบัตรเครดิตที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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กิตติกรรมประกาศ 

        การศึกษาคนควาอิสระเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล

อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา และแกไขเน้ือหา ตลอดจน

ใหกําลังทําการศึกษาคนควาอิสระเรื่องแนวทางการเพิ่มจํานวนผูใชบัตรเครดิตธนาคารออมสินสาขาลํา

นารายณ ในครั้งน้ี 

        ขอขอบคุณ ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ พนักงาน และลูกคาผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาลํา

นารายณที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยูและพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกทาน ที่ไดให

กําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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แนวทางการแกปญหาจํานวนลกูหนีค้างชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสนิ 
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Ways to solve the increasing number of outstanding receivables of 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาจํานวน

ลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึน และศึกษาแนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคาร

ออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ จํานวน 

16 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผลการศึกษาพบวา 1) สาเหตุ

ของปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร การประเมินราคาหลักทรัพยของธนาคารที่ไมเหมาะสม ระบบ

การติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคารที่ขาดประสิทธิภาพ การอํานวยการดานสินเช่ือของธนาคารที่ไมมี

การกลั่นกรองที่ดี และการที่ลูกหน้ีนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม และ 2) แนวทางการ

แกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดแก แนวทางเลือก

การแกไขปญหาที่ 1 การผอนผันชําระหน้ี แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี และ

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 3 การดําเนินคดีตามกฎหมาย 

คําสําคัญ: แนวทางการแกปญหา, ลกูหน้ีคางชําระ, ธนาคารออมสิน  
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Abstract 

This research is a qualitative research.  The objective of research is to study the 

cause of the increasing number of outstanding debtors and study ways to solve the 

increasing number of outstanding receivables of the Government Savings Bank 

Phacharoen Market Branch. The sample group included 16 personnel of the Government 

Savings Bank Phacharoen Market Branch. The instrument was a structured interview. The 

study found that 1)  cause of the increasing number of outstanding debtors of the 

Government Savings Bank Phacharoen Market Branch were Bank interest rate changes, 

improper bank securities valuation, inadequate bank debt monitoring and control 

systems, poorly scrutinized bank credit facilities, and the fact that the debtor takes the 

loan misuse of the loan and 2)  ways to solve the increasing number of outstanding 

receivables of the Government Savings Bank Phacharoen Market Branch were choice of 

solution to issue 1 debt waiver, solution option No. 2 debt restructuring, and solution to 

problem No. 3 legal proceedings. 

Keywords: ways to solve, outstanding receivables, Government Savings Bank  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เพราะธนาคารพาณิชยเปนตัวกลางที่สําคัญในการระดมเงินออมจากประชาชนและนําไปปลอยสินเช่ือ

ใหแกภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน (ธนิดา ตันติอาภากุล. 2560) อีกทั้งธนาคารพาณิชยยังรับ

ความเสี่ยงในการปลอยกู หรือลงทุนใหกับผูฝากเงินและมีภาระตองคืนเงินตามเงื่อนไขที่กําหนดสําหรับ

ประเทศไทยธุรกิจธนาคารพาณิชย มีคําจํากัดความตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

กลาวคือ การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้น

ระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนจากเงินน้ันโดยวิธีหน่ึงวิธีใด เชนใหสินเช่ือซื้อขายต๋ัวแลกเงิน

หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศ (กิตติศักด์ิ เคลือบหิรัญ. 2559) ธนาคาร

พาณิชยจึงไดมีการปรับตัวและมีการพัฒนามาโดยตลอดเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอยางแข็งแกรงใน

การปลอยสินเช่ือน้ันสถาบันการเงินจะทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงของการปลอยสินเช่ือ และหากไมได
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รับเงินคืนเต็มจํานวน สถาบันการเงินจะรับความเสียหายแทนผูฝากเงินในระดับหน่ึงดังน้ันความมั่นคง

ของธนาคารพาณิชยจึงมีความสําคัญมากและผลประกอบการของธนาคารพาณิชยจึงมีความสัมพันธ

โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และธุรกิจโดยทั่วไป (วรรณี สมตัว. 2559) กอนที่จะเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย การปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยจะยังไมมีกฎระเบียบออกมา

ควบคุมมากนัก ทําใหในชวงน้ันเศรษฐกิจเจริญเติบโตเปนอยางมากและธนาคารพาณิชยเองก็เรงปลอย

สินเช่ือโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีเทาที่ควรและเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนทาํ

ใหบุคคลและบริษัทตางๆ ประสบปญหาขาดสภาพคลอง มีจํานวนคนวางงานเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จึง

สงผลใหลูกหน้ีไมสามารถที่จะชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดและเกิดปญหาเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดใน

ที่สุด (ฤทัยรัตน ดวงช่ืน. 2558) 

จากมีลูกหน้ีคางชําระและลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลาของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ 

พบวา ป 2559 มีลูกหน้ีคางชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิดเปนรอยละ 3.98 ป 2560 มีลูกหน้ี

คางชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิดเปนรอยละ 21.96 ป 2561 มีลูกหน้ีคางชําระมากกวา

ลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิดเปนรอยละ 18.02 และป 2562 มีลูกหน้ีคางชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ี

ตรงเวลา คิดเปนรอยละ 60.34  

น่ันคือ ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญมีแนวโนมจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนอยาง

ตอเน่ือง จึงนับวาเปนปญหาธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ อยางไรก็ตาม แมปจจุบันธนาคารแหง

ประเทศไทยจะเขมงวดกับการปลอยสินเช่ือ รวมทั้งไดมีการออกกฎระเบียบเพื่อกํากับดูแลหลายประการ 

แตก็ยังเกิดปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาด

พาเจริญ  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขา

ตลาดพาเจริญ  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การประเมินผลอัตราเสี่ยงและวิธีการพิจารณาสินเชื่อโดยวิธี 7Cs  

สนันทา อยูบํารุง (2559) กลาววา ความเสี่ยงจะเขามาเกี่ยวของต้ังแตเริ่มใหสินเช่ือแกลูกคา

เรื่อยไปจนกระทั่งลูกคาชําระหน้ีหมด เจาหนาที่สินเช่ือผูมีหนาที่ตองพิจารณาตัดสินใจใหสินเช่ือแกลูกคา

จะตองวิเคราะหความเสี่ยง โดยคํานึงถึง ขอบเขตของอัตราเสี่ยงของสนิเช่ือที่ใหแกลูกคาแตละราย วงเงิน

สินเช่ือที่ใหแกลูกคาในขอบขายของอัตราเสี่ยงน้ันๆ ควรจะเปนเทาใด ระยะเวลาในการใหสินเช่ือควรจะ

นานเพียงใด และเงื่อนไขในการใหสินเช่ือน้ันๆ ควรเปนเชนใด เทคนิคหน่ึงที่มักนํามาใชในการประเมิน

อัตราเสี่ยงเพื่อพิจารณาวาจะใหสินเช่ือแกลูกหน้ีน้ันๆ หรือไม คือ วิธี 7Cs ซึ่งจะกลาวโดยลําดับดังน้ี 1) 

Character หมายถึง คุณสมบัติของผูกูซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ 2) Capacity หมายถึง 

ความสามารถในการหารายไดของผูกูเพื่อนํามาชําระหน้ี 3) Capital หมายถึง ความเขมแข็งทางดาน

การเงินของลูกคา 4) Collateral หมายถึง หลักทรัพยคาประกันหน้ี 5) Condition หมายถึง เงื่อนไข

ตางๆ ที่จะมีผลทําใหฐานะของลูกหน้ีเปลี่ยนแปลงได 6) Country หมายถึง การประเมินความเสี่ยงใน

การใหสินเช่ือ และ7) Control หมายถึง ความสามารถในการควบคุมฐานะทางการเงินของผูกู 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธนิดา ตันติอาภากุล (2560) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการผิดนัดชําระหน้ีสินเช่ืออุปโภคบริโภค

ของธนาคารพาณิชยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินในประเทศไทย งานวิจัยฉบับน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอหน้ีคางชําระของสินเช่ือเพื่ออุปโภคบริโภคจากธนาคารพาณิชย

และบริษัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินในประเทศไทยในชวงป 2546 ถึง 2559 ที่มีอัตราการ

ขยายตัวที่เพิ่มสูงข้ึนจนอาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอหน้ีครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน

โดยสมมติฐานหลักของงานวิจัยน้ีคาดวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศและกลุมตัวแปรผล

การดําเนินงานของกิจการในอดีตสะทอนถึงพฤติกรรมของกิจการและเปนปจจัยสําคัญตอปญหาหน้ีคาง

ชําระในปจจุบัน ดังน้ันจึงไดใชวิธี Difference GMM ในการศึกษา จากผลการศึกษาพบวา หน้ีคางชําระ

ในอดีตของสินเช่ือทุกประเภทน้ันสงผลตอหน้ีคางชําระในปจจุบันสะทอนถึงพฤติกรรม Moral Hazard 

ของกิจการโดยปญหาหน้ีคางชําระดอยคุณภาพที่มีการคางชําระมากกวา 3 เดือนข้ึนไปของสินเช่ือทุก

ประเภทเกิดจากการที่กิจการมีความพรอมเพียงพอสําหรับการปลอยสินเช่ือ (Ability to Loan) ทําให

อัตราการเติบโตของปริมาณเงินใหสินเช่ือน้ันเพิ่มสูงข้ึนนอกจากน้ันยังพบวานโยบายคืนภาษีรถยนตคัน
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แรกในป 2554 ที่หวังจะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศผานการจับจายใชสอยของประชากรน้ันสงผล

ใหหน้ีคางชําระดอยคุณภาพของสินเช่ือรถยนตปรับตัวสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สาเหตุของปญหา   

1. ปญหาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  แนวทางการแกปญหา 

2. ปญหาการประเมินหลักทรัพยที่ไมเหมาะสม  จํานวนลูกหน้ีคางชําระ 

3. ปญหาการติดตามและควบคุมหน้ี  ที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน 

4. ปญหาการอํานวยการดานสินเช่ือ  สาขาตลาดพาเจรญิ 

5. ปญหาการผิดวัตถุประสงคของการกูยืม   

6. ปญหาภาวะเศรษฐกิจ   

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ จํานวน 16 

คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ จํานวน 

16 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 3 คน พนักงาน จํานวน 3 คน และลูกจาง จํานวน 10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

ในการศึกษาแนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขา

ตลาดพาเจริญ ครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง อันเปนแบบสัมภาษณที่มีการกําหนดโครงสรางของขอคําถาม เพื่อศึกษาแนวทางการ

แกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ทั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนด

เครื่องมือทีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามเชิงลึก ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ของผูใหสัมภาษณ ตอนที่ 2 สาเหตุของปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขา

ตลาดพาเจริญ ตอนที่ 3 แนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน 

สาขาตลาดพาเจริญ และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลจากบุคลากรของธนาคารออมสนิ สาขาตลาดพาเจริญ และขอมูล

จํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ป 2558 ถึงป 2562 โดยมี

วิธีการเก็บขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 1) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของ

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ป 2558 ถึงป 2562 2) ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาคนควาครั้ง น้ี คือ บุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ จํานวน 16 คน 

ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 3 คน พนักงาน จํานวน 3 คน และลูกจาง จํานวน 10 คน 3) การเก็บ

รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ เอกสารงานวิจัยตางๆเพื่อใชประกอบกับ

การทํางานวิจัยในครั้งน้ี 4) ถอดเทปสรุปการสัมภาษณ และ5) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใชในการ

วิเคราะหขอมูลวัตถุประสงค อภิปรายผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการในข้ันตอน เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ผูศึกษานําขอมูลที่

ไดทั้งหมดมาตรวจทานความถูกตอง โดยการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล และการตรวจสอบ

ความสมบูรณครบถวนของขอมูล ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การจัด

ระเบียบขอมูล 2) การกําหนดรหัสขอมูล 3) การสรางขอสรุปช่ัวคราว 4) การสรางบทสรุป และ 5) การ

พิสูจนความนาเช่ือถือของผลการวิเคราะห 

 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพา

เจริญ ป 2558 ถึงป 2562 จะเห็นไดวา ป 2559 มีลูกหน้ีคางชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิด

เปนรอยละ 3.98 ป 2560 มีลูกหน้ีคางชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิดเปนรอยละ 21.96 ป 

2561 มีลูกหน้ีคางชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิดเปนรอยละ 18.02 และป 2562 มีลูกหน้ีคาง

ชําระมากกวาลูกหน้ีชําระหน้ีตรงเวลา คิดเปนรอยละ 60.34 น่ันคือ ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจรญิ

มีแนวโนมจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จึงนับวาเปนปญหาธนาคารออมสิน สาขาตลาด

พาเจริญ จากการสัมภาษณกับผูใหขอมูล จํานวน 16 คน พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 12 คน 

และเพศชาย จํานวน 4 คน มอีายุนอยกวา 30 ป จํานวน 8 คน รองลงมามีอายุ 31-40 ป จํานวน 6 คน 
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อายุมากกวา 41 ป จํานวน 2 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 12 คน ระดับการศึกษาปริญญา

โท จํานวน 4 คน มีตําแหนงลูกจางปฏิบัติการ จํานวน 6 คน พนักงานบริการลูกคา จํานวน 3 คน ลูกจาง

ขับรถยนต จํานวน 2 คน ผูชวยผูจัดการ จํานวน 2 คน ผูจัดการ จํานวน 1 คน และมีอายุงาน 1-5 ป 

จํานวน 9 คน อายุงาน 6-10 ป จํานวน 4 คน อายุงานมากกวา 10 ป จํานวน 3 คน 

1. สาเหตุของปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระท่ีเพ่ิมขึ้นของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพา

เจริญ พบวา อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร คือ ดอกเบี้ยที่ลูกคาตกลงจะชําระใหกับธนาคารในฐานะเจาหน้ี 

เพื่อเปนคาตอบแทนจากการกูยืมเงิน โดยลูกหน้ีมีหนาที่ที่จะตองจายชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ยสวนน้ี

ใหตรงตามงวดหรือระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซึ่งถาลูกหน้ีจายคางวดครบ จายตรงเวลาที่กําหนดใน

การชําระหน้ี ภาระคาใชจายที่ตองชําระจะประกอบดวยเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญาเทาน้ัน การผิด

นัดชําระหน้ี เกิดข้ึนเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี จายคางวดไมครบ หรือจายลาชา จะถือวาเปนการผิดนัด

ชําระหน้ีทั้งสิ้น ซึ่งการไมสามารถชําระไดตามสัญญา ธนาคารจะกําหนดในสัญญาใหมีสิทธ์ิที่จะเรียกเก็บ

ดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ีเพิ่มเติมจากดอกเบีย้ปกติได เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่ตองแบกรับหากลกูหน้ีไมจาย

ชําระหน้ีเลยจนกลายเปนหน้ีเสีย รวมถึงตนทุนคาเสียโอกาสในการนํารายไดดอกเบี้ยและเงินตนไปลงทุน

ตอ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ตองคํานึงถึงความสามารถที่จะจายดอกเบี้ยปรับ

ของลูกหน้ีดวยเชนกัน เพราะหากธนาคารเรียกเก็บยอดที่สูงเกินไปจนลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได จะ

สงผลใหเกิดเปนหน้ีเสีย ธนาคารก็ตองฟองศาล หรือไมก็ยึดทรัพยของลูกหน้ีขายทอดตลาด ซึ่งตองใช

ระยะเวลาดําเนินการและผลที่ไดอาจไมคุมเสีย น่ันคือ การกําหนดดอกเบี้ยที่สูงข้ึน ตองสะทอนความ

เสียหายจริงที่เกิดข้ึน และการที่กําหนดดอกเบี้ยปรับที่สูงเกินไป อาจเปนตนตอที่ทําใหลูกหน้ีผิดนัดชําระ

หน้ีได 

2. แนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระท่ีเพ่ิมขึ้นของธนาคารออมสิน สาขาตลาด

พาเจริญ พบวา การผอนผันชําระหน้ี เปนการที่ลูกหน้ีและเจาหน้ีทําขอตกลงประนอมหน้ีกัน เมื่อลูกหน้ี

เริ่มมีปญหาในการชําระหน้ี แตยังมีอาการไมมากนัก พอจะมีหนทางแกไข จึงมีการเจรจาและ

ปรึกษาหารือเพื่อแกไขหน้ีที่เปนปญหา โดยดําเนินการตามสัญญาเดิมที่มีอยู ดวยแนวทางพักชําระหน้ี

และ/หรือการปรับงวดชําระหน้ี ซึ่งจะเปนการแกไขหน้ีชวงระยะเวลาหน่ึงทัง้ระยะสั้นหรือระยะปานกลาง 

โดยมีวิธีดําเนินการ เชน ลดเงินตน อาจลดยอดเงินตนลงในชวงแรกแลวคอยเพิ่มข้ึนภายหลัง  ลดอัตรา

ดอกเบี้ย อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงในชวงแรกแลวคอยเพิ่มข้ึนภายหลัง วิธีน้ี อาจทําใหรายไดลดลงไม
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เปนไปตามเปาหมาย หรืออาจคางสวนตางไว แลวไปผอนชําระภายหลัง พักเงินตน ไมพักดอกเบี้ย ซึ่ง

เปนการยกเวนเงินตนไวกอนในระยะแรก แลวคอยผอนงวด ภายหลัง วิธีน้ีจะเปนการเก็บดอกเบี้ยเต็ม 

แตเงินตนลดลงชา พักดอกเบี้ย ไมพักเงินตน แตเพิ่มงวดเงินตนใหสูงข้ึน วิธีน้ีจะทําใหเงินตนลดลงเร็ว 

และทําใหภาระดอกเบี้ยจะลดลงดวย สวนดอกเบี้ยที่พักคางอยูใหผอนชําระในภายหลัง  

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบวา 1) สาเหตุของปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน 

สาขาตลาดพาเจริญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร การประเมินราคาหลักทรัพยของ

ธนาคารที่ไมเหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคารที่ขาดประสิทธิภาพ การอํานวยการ

ดานสินเช่ือของธนาคารที่ไมมีการกลั่นกรองที่ดี และการที่ลูกหน้ีนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการ

กูยืม และ 2) แนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพา

เจริญ ไดแก แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 1 การผอนผันชําระหน้ี แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 

การปรับโครงสรางหน้ี และแนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 3 การดําเนินคดีตามกฎหมาย สอดคลองกับ

งานวิจัยของธนิดา ตันติอาภากุล (2560) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการผิดนัดชําระหน้ีสินเช่ืออุปโภค

บริโภคของธนาคารพาณิชยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจแตมิใชสถาบันการเงินในประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวา หน้ีคางชําระในอดีตของสินเช่ือทุกประเภทน้ันสงผลตอหน้ีคางชําระในปจจุบันสะทอน

ถึงพฤติกรรม ของกิจการโดยปญหาหน้ีคางชําระดอยคุณภาพที่มีการคางชําระมากกวา 3 เดือนข้ึนไปของ

สินเช่ือทุกประเภทเกิดจากการที่กิจการมีความพรอมเพียงพอสําหรับการปลอยสินเช่ือ ทําใหอัตราการ

เติบโตของปริมาณเงินใหสินเช่ือน้ันเพิ่มสูงข้ึนนอกจากน้ันยังพบวานโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรกที่หวัง

จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศผานการจับจายใชสอยของประชากรน้ันสงผลใหหน้ีคางชําระดอย

คุณภาพของสินเช่ือรถยนตปรับตัวสูงข้ึน 

 

การนําผลการวิจัยไปใช 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา  

ขอมูลแนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพา

เจริญ ที่ไดจากการวิเคราะหทางเอกสารและการสัมภาษณบุคลากรของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพา
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เจริญ จํานวน 16 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 3 คน พนักงาน จํานวน 3 คน และลูกจาง จํานวน 

10 คน ทําใหไดแนวทางเลือกการแกไขปญหา ดังน้ี  

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 1 การผอนผันชําระหน้ี โดยทําขอตกลงประนอมหน้ีกัน เมื่อ

ลูกหน้ีเริ่มมีปญหาในการชําระหน้ี แตยังมีอาการไมมากนัก พอจะมีหนทางแกไข จึงมีการเจรจาและ

ปรึกษาหารือเพื่อแกไขหน้ีที่เปนปญหา ขอดีมีดังน้ี 1) ลูกหน้ีมีโอกาสชําระหน้ีไดงายข้ึน และมีโอกาสจะ

ชําระหน้ีมากข้ึน 2) ธนาคารจะไดรับการชําระหน้ีมากข้ึน 3) วิธีน้ีมีข้ันตอนในการดําเนินการงาย ขอเสียมี

ดังน้ี 1) ธนาคารสูญเสียรายไดบางสวน 2) ลูกหน้ีมีอํานาจการตอรองสูง มีการใชงบประมาณ มีดังน้ี ตอง

ใหเจาหนาที่ธนาคารทํางานเพิ่มข้ึน แตใชประมาณนอย 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี เปนการขยายระยะเวลาในการชําระ

หน้ีซึ่งอาจจะเปนเจาหน้ีรายใหม หรือเจาหน้ีรายเดิมก็ได แตหน้ีของลูกหน้ีไมหมดไป เพียงแตยืด

ระยะเวลาในการผอนนานข้ึน ขอดีมีดังน้ี 1) ลูกหน้ีมีโอกาสชําระหน้ีไดมากข้ึน 2) ธนาคารมีโอกาสไดรับ

ชําระหน้ีไดมากข้ึน 3) ธนาคารและลูกหน้ีรวมมือกันแกไขปญหา ขอเสียมีดังน้ี 1) ธนาคารมีข้ันตอนการ

ดําเนินการที่ยุงยากมากข้ึน 2) ลูกหน้ีตองเขามาเจรจาเพื่อทําสญัญาใหม มีการใชงบประมาณ มีดังน้ี ตอง

ใหเจาหนาที่ธนาคารทํางานเพิ่มข้ึน แตใชประมาณนอย 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 3 การดําเนินคดีตามกฎหมาย ในการผอนผันการชําระหน้ีหรือ

การปรับโครงสรางหน้ี จะเกิดข้ึนดวยความรวมมือของลูกหน้ีและธนาคาร ที่สําคัญในการแกไขปญหาหน้ี

ใหสําเร็จ ตองไดรับความรวมมือจากลูกหน้ีและลูกหน้ีตองมีความต้ังใจใน การแกไขใหลุลวงดวย ขอดีมี

ดังน้ี 1) ลูกหน้ีไดรับความเดือดรอน จึงตองพยายามหาเงินมาชําระหน้ี 2) ธนาคารมีโอกาสไดรับชําระหน้ี 

3) การใชอํานาจทางกฎหมายทําใหธนาคารไดรับความสะดวกสบาย ขอเสียมีดังน้ี 1) ธนาคารเสียเวลา

และคาใชจายในการดําเนินการสูง 2) ลูกหน้ีเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการสูง มีการใช

งบประมาณ มีดังน้ี ตองจางทนายเพื่อดําเนินการฟองรอง จึงใชประมาณคอนขางมาก  

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล 

จากทางเลือกทั้งหมด ผูวิจัยตัดสินใจใชแนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี 

เปนแนวทางการแกปญหาจํานวนลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ 

เน่ืองจาก เปนแนวทางที่ธนาคารและลูกหน้ีรวมมือกันแกไขปญหา ทําใหลูกหน้ีมีโอกาสชําระหน้ีไดมาก

ข้ึน และธนาคารมีโอกาสไดรับชําระหน้ีไดมากข้ึน ใชประมาณนอย แตตองใหเจาหนาที่ธนาคารทํางาน

เพิ่มข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี เปนการขยาย
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ระยะเวลาในการชําระหน้ีซึ่งอาจจะเปนเจาหน้ีรายใหม หรือเจาหน้ีรายเดิมก็ได แตหน้ีของลูกหน้ีไมหมด

ไป เพียงแตยืดระยะเวลาในการผอนนานข้ึน ซึ่งอาจเปนการแปลงหน้ีใหม โดยการรวมหน้ีใหเปนยอด

เดียว ทั้งน้ีปจจัยสําคัญในการปรบัโครงสรางหน้ี คือ เปนหน้ีที่มีหลักทรพัยเปนประกันหรือไมมหีลกัทรพัย

เปนประกัน และมีมูลคาคุมกับหน้ีที่เหลือ หรือไม โดยปรับโครงสรางจากระยะสั้นเปนระยะยาว เปนการ

ปรับระยะเวลาผอนชําระใหยาวข้ึน และปรับงวดชําระหน้ีใหมีวงเงินนอยลง เพื่อแกปญหาความสามารถ

ในการชําระหน้ี สิ่งที่ตองพิจารณา คือ การกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งความสามารถชําระหน้ีของ

ลูกหน้ีและเจาหน้ีไดรับชําระหน้ี แตตองไมใชกอใหเกิดความเสี่ยงในอนาคตมากเกินไป เพราะจะเปนการ

แกไขหน้ีเสียในปจจุบัน แตไปสรางหน้ีเสียในอนาคต ซึ่งเปนการปดปญหาและภาระในปจจุบันไปไวใน

อนาคต แนวทางเลือกการแกไขปญหาที ่2 การปรับโครงสรางหน้ี ตองใหเจาหนาที่ธนาคารทํางานเพิม่ข้ึน 

แตใชประมาณนอย 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี มีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ ดังน้ี 1) ลูกหน้ี

ของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดรับการขยายการชําระหน้ีระยะยาวออกไป 2) ลูกหน้ีของ

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดรับการผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับดอกเบี้ยราย

เดือน 3) ลูกหน้ีของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดรับการลดอัตราดอกเบี้ย 4) ลูกหน้ีของ

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดรับการลดตนเงินหรือดอกเบี้ยคางรับ 5) ลูกหน้ีของธนาคารออม

สิน สาขาตลาดพาเจริญ ไดรับการพักชําระดอกเบี้ยคาง และ6) ลูกหน้ีของธนาคารออมสิน สาขาตลาด

พาเจริญ มีการรับโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 

ปจจัยความสําเร็จ 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี มีปจจัยความสําเร็จ ดังน้ี 1) ธนาคาร

ออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ใหความสําคัญกับการขยายการชําระหน้ีระยะยาวออกไปของลูกหน้ีคาง

ชําระ 2) ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ใหความสําคัญกับการผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระ

เทากับดอกเบี้ยรายเดือนของลูกหน้ีคางชําระ 3) ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ใหความสําคัญกับ

การลดอัตราดอกเบี้ยของลูกหน้ีคางชําระ 4) ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ใหความสําคัญกับการ

ลดตนเงินหรือดอกเบี้ยคางรับของลูกหน้ีคางชําระ 5) ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ให

ความสําคัญกับการพักชําระดอกเบี้ยคางของลูกหน้ีคางชําระ และ6) ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจรญิ 

ใหความสําคัญกับการรับโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันในการชําระหน้ีของลูกหน้ีคางชําระ 
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แผนการปฏิบัติงาน 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 การปรับโครงสรางหน้ี มีแผนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 1) ผูบรหิาร 

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ดําเนินการขยายการชําระหน้ีระยะยาวออกไปใหแกลกูหน้ีคางชําระ 

2) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ดําเนินการผอนผันลดเงินงวดในการผอนชําระเทากับ

ดอกเบี้ยรายเดือนใหแกลูกหน้ีคางชําระ 3) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ดําเนินการลด

อัตราดอกเบี้ยใหแกลูกหน้ีคางชําระ 4) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ดําเนินการลดตน

เงินหรือดอกเบี้ยคางรับใหแกลูกหน้ีคางชําระ 5) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ 

ดําเนินการพักชําระดอกเบี้ยคางใหแกลูกหน้ีคางชําระ และ6) ผูบริหาร ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพา

เจริญ ดําเนินการรับโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันในการชําระหน้ีใหแกลูกหน้ีคางชําระ 

แผนฉุกเฉิน 

ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ ควรมีแผนฉุกเฉิน เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาจํานวน

ลูกหน้ีคางชําระที่เพิ่มข้ึนของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพาเจริญ โดยการจัดอบรมเจาหนาที่ติดตามทวง

ถามหน้ี เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการติดตามทวงถามหน้ีใหเจาหนาที่ ทั้งการเจรจากับลูกหน้ี การใช

ระบบงาน ขบวนการติดตามหน้ี เพื่อใหเกิดความชํานาญในการทํางานออกนอกสถานที่ พบปะลูกหน้ี จัด

ทีมออกไปพบปะลูกหน้ีถึงบานหรอืสถานทีป่ระกอบการ ซึ่งจะทําใหเกิดความรูดานการบริหารการจัดการ

ลูกหน้ี และการเจรจาตอรองกับลูกหน้ีในการติดตามทวงถามหน้ี 
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A Study of Customer Satisfaction with Service of Government Savings 

Bank, Big C Lopburi Branch Mueang District, Lopburi Province 

 

ทัศนีย  กลิ่นบุญ0

1, ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี1

2 

Tutsanee Klinboon1, Siwarit Sultornsanee2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ พฤติกรรมและการจัด

แบงกลุมของผูมาใชบริการ จากการศึกษาพบวา ดานขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุ 20-30ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี เปนอาชีพลูกจาง/พนักงาน

เอกชน และมีรายได 10,001-20,000 บาท ดานพฤติกรรมการใชบริการ พบวา ลูกคามีการเลือกใช

บริการเงินฝากเผื่อเรียก/เงินฝากประจํา ใชบริการชวงเวลา 16.01-19.00 น. มีวัตถุประสงคในการออม

เงิน และมีการเลือกใชชองทางผานแอพลิเคช่ัน (MYMO) มากที่สุด ดานคุณภาพและการบริการ พบวา 

ภาพรวมอยูในระดับดีมากโดยดานการใหความเช่ือมัน่ เปนดานที่ลูกคาที่มาใชบริการมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด รองลงมาเปนดานความนาเช่ือถือ สวนดานที่ลูกคามีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานการ

ตอบสนองตอความตองการ ตามผลการศึกษา พบวา สาเหตุที่ลูกคามีระดับความพึงพอใจคอนขางนอย

คือ ธนาคารแสดงอัตราดอกเบี้ย/คาภาษีที่เกี่ยวของไมชัดเจน, พนักงานไมคอยเอาใจใสปญหาของลูกคา

อยางจริงจัง, พนักงานทํากิจกรรมอื่นขณะปฏิบัติงาน, พนักงานมีความรูความสามารถในการใหขอมูล

เกี่ยวกับบริการดานเงินฝาก ดานสินเช่ือ และบริการตางๆ ไมครบถวนและอุปกรณเครื่องใชบริการยังไม

ทันสมัย ซึ่งแนวทางการแกปญหาดังกลาวจึงควรใหปรับปรุงเครื่องมือใหทันสมัยมากข้ึน ตามใหทัน
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ธนาคารอื่นๆ , การจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะในการทํางาน, เพิ่มชองทางในการ

ใหบริการใหมากข้ึน 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, พฤติกรรม, การใชบริการ 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study satisfaction levels.  Behavior and 

classification of the users. The study found that For general information, most of the 

respondents were female, 2 0 -3 0  years old, single status, education level lower than 

bachelor's degree. Is a worker / private employee and earn 10,001-20,000 baht. In terms 

of service behavior, it was found that customers chose to use the redemption / fixed 

deposit service. Use the service during 16.01-19: 00 for the purpose of saving money. In 

terms of quality and service, the overall quality and service were found to be very 

good. It is the area where customers who use the service are most satisfied. Followed 

by reliability.  The area where the customer is least satisfied is the response to their 

needs.  According to the results of the study, it was found that the reason why the 

customers had a relatively low level of satisfaction was The bank shows unclear 

interest rates /  related taxes, employees rarely take care of customer problems, 

employees engage in other activities while working, knowledgeable employees in 

providing information on deposit, credit and various services.  Not complete and the 

service equipment is not up to date In which solutions to solve such problems, the 

tools should be updated to be more modern. Keep up with other banks, provide staff 

training and work skills development, increase service channels. 

Keywords: satisfaction, behavior, use of service 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการใชบริการของลูกคาแตละกลุมของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี ใหความสําคัญ

ในการใชบริการที่แตกตางกันไป เชน ความสําคัญดานการใหบริการขอมูลขาวสารของพนักงานธนาคาร 

ความสําคัญในระยะเวลาการใหบริการ การบริการที่ใหความเปนกันเอง การใหคําปรึกษาทางดานการ

ออมเงิน การใหคําปรึกษาทางดานการขอสินเช่ือ การแสดงออกถึงความเอาใจใส เปนตน การที่

ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกใชบริการของธนาคารใดน้ันมีหลายองคประกอบดวยกัน รวมถึงคุณภาพการ

ใหบริการของพนักงานแตละธนาคาร นํามาซึ่งการแขงขันของธนาคารตางๆ เพื่อดึงดูดผูใชบริการใหมาใช

บริการมากที่สุด ดังน้ันธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี จึงตองทําความเขาใจ และเสนอผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการดังกลาวและดวยความหลากหลายของการมาใชบริการของลูกคาแตละราย

น้ันทําใหธนาคารไมสามารถจัดกลุมลูกคา และแบงประเภทของกลุมลูกคาที่หลากหลายได จึงทําใหไม

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาในการใหบริการกับลูกคา 

จนเกิดขอรองเรียนในการใหบริการจากปญหาทีก่ลาวมาขางตน ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี จึงตอง

ใหความสําคัญดานคุณภาพการบริการ เพราะวาในปจจุบันน้ีคุณภาพการบริการเปนหัวใจหลักของธุรกิจ

ธนาคาร 

จึงเปนที่มาของความสนใจที่จะศึกษาเรื่องน้ีเพื่อใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ

ในการใหบริการ ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรีวาอยูในระดับใด เพื่อนําใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และเพื่อใหทราบถึงลําดับความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคา เพราะความพึงพอใจของลกูคาเปนเรือ่งสาํคัญอยางหน่ึงในการแขงขันสําหรับธุรกิจธนาคาร เพื่อจูง

ใจผูใชบริการรายใหมและรักษาผูใชบริการเดิมไว รวมทั้งกระตุนใหกลับมาใชบริการอยางตอเน่ือง 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี ลพบุรี  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบรุ ี

3. เพื่อศึกษาการจัดแบงกลุมผูใชบริการตามระดับการรบัรูคุณภาพการบรกิารของธนาคารออม

สินสาขาบิก๊ซี ลพบุร ี
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

มิลเล็ต (Millet) สรปุความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดดังน้ี 

1) การใหบริการอยางเสมอภาพ (Equitable Service) คือ ไมมีการแบงแยกกีดกันในการ

ใหบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

2) การใหบริการอยางทันเวลา (Time Service) คือ ในการบริการจะตองมองวาการใหบริการ

สาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิภาพเลยถาไมมี

การตรงตอเวลาซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน 

3) การใหบริการอยางพอเพียง (Ample Service) คือ การใหบริการสาธารณะตองมีจํานวนการ

ใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม 

4) การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) คือ การยึดประโยชนของสาธารณะชน

เปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใด 

5) การบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือ การใหบริการสาธารณะที่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน 

สุนันทา ทวีผล (2550) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังน้ี 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ คือ ประโยชนและบริการที่องคการ

จัดใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใช เปนการจัดใหแกบุคคล

กลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชน

และบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานน้ัน ๆ 

2. หลักความสม่ําเสมอ คือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ มิใชทําๆ 

หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาคและเทา

เทียมกัน 

4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ 



 

178 

 

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก 

สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือผูใชบริการ

มากจนเกินไป 

พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป (2541) ไดกลาวถึง คุณภาพการบริการวา บริการที่ดีหรือมีคุณภาพน้ัน

จะตองไมทําใหผูรับบริการเสียเวลาในการรอคอยนาน ผูใหบริการตองมีมนุษยสัมพันธดี มีการทักทาย

โอภาปราศรัย และเปนกันเองกับผูรับบริการหรือที่วา “หนาไมงอ รอไมนาน วาจาไพเราะเสนาะหู” 

นอกจากเกณฑดังกลาวแลว ยังมีเกณฑในการวัดคุณภาพบริการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมหรือสถานที่

ใหบริการที่เรียกวา “5 ส” คือ แสง สี เสียง สะอาด และสะดวก ซึ่งหมายความวาสถานที่ใหบริการ

จะตองมีแสงสวางที่เพียงพอ หรือเหมาะสม สถานที่ใหบริการจะตองมีสิ่งที่เปนที่สอดคลองกับชนิดของ

บริการ เชน สถานบริการ สาธารณสุขควรมีสีขาวสะอาด เสียงของสถานบริการก็ควรจะไมมีความดังหรือ

อึกทึกไมเหมาะสม เชน โรงพยาบาลควรจะมีเสียงเงียบสงบ โรงมหรสพก็ควรจะมีเสียงดังไพเราะ ความ

สะอาดเปนสิ่งที่ผูรับบริการทุกคนตองการ เชน สถานบริการสาธารณสุขตองใหบริการที่สะอาด และ

ทายที่สุดคือ ความสะดวก ไดแก สถานที่ต้ังของสถานบริการน้ันตองมีความสะดวกในการติดตอหรือเขา

รับบริการ ไมต้ังอยูหางไกล เชน อยูในชนบท หรือขาดความสะดวกในการไปรับบริการ สรุปก็คือ ความ

ยากในการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการบริหารเพื่อใหบริการมีคุณภาพน้ันอยูที่การทราบความ

ตองการ ความคาดหวัง คานิยม และรสนิยมของผูใชบริการ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปณณวัชร พัชราวลัย (2558) ไดศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และการรับรู

ภาพลักษณธนาคารเฉพาะกิจที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนทั่วไป

ผูใชบริการ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก มีจํานวน 30 คน ไดระดับความเช่ือมั่น 0.955 โดยแจก

กับ ประชาชนทั่วไปผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวิเคราะหพบวา ความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของผูบริโภคแตละดานสงผลตอ ความภักดีของผูใชบริการธนาคารเฉพาะกิจ 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความนาเช่ือถือ ความมั่นใจ ดานการสรางบริการใหเปนรูปธรรม ดานความ

ใสใจ และดานการตอบสนองความตองการของลูกคา สงผลตอความภักดีในการใชบริการของลูกคา

ผูใชบริการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ทรงยศ แกวมงคล (2561) ไดศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิารทีม่ีตอการใหบริการ

ของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประจําปงบประมาณ 2561) ไดทําการสํารวจ

ความพึงพอใจของ ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ จํานวน 500 ตัวอยาง โดยใช

แบบสอบถาม สํารวจดานคุณภาพการใหบริการใน 4 ประเด็นหลัก คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดาน

ชองทาง การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมผูรับบริการมี ความ พึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (รอยละ 95.66) โดยพึงพอใจดานบุคลากรผูใหบริการมากที่สุด (รอยละ 96.08) รองลงมาคือ 

ดานข้ันตอนการใหบริการ (รอยละ 95.82) ดานสิ่งอานวยความสะดวก (รอยละ 95.59) และดาน

ชองทางการใหบริการ (รอยละ 95.15) สวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบวา เพศ อายุ สถานะภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พื้นที่อยูอาศัยตางกัน จะมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

 

วิธีการศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี จํานวน 

20,812 ราย (เปนขอมูลที่มีสถานะเปดบัญชีของลูกคาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี ณ วันที  3 1 

สิงหาคม 2563) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกคาของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี โดย

หาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1987) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือ

คาความคลาดเคลื่อน ±5% เปนการสุมแบบแบงลําดับช้ัน ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณหาจากสูตร 

ดังน้ี 

n =  
N

1 + Ne2 

เมื่อ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนประชากรที่ศึกษา 

e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึน 

ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 

n =  
20,812

1 + (20,812)(0.05)2 



 

180 

 

n =  392 

≈  395 

การเก็บรวมรวบขอมูลเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี 

ลพบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี ลพบุรี 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 5 สวน  

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะหขอมูลนําแบบสอบถามที่ไดรับจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับที่ไดกลับคืนมา 

2. จัดทํารหัสในแบบสอบถามตามที่กําหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 

3. ทําการกรอกขอมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกขอมูล 

5. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการศึกษา 

 สาเหตุของปญหา (Causes of the Problem) 

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี 

ลพบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา นอกจากน้ียังตองการทราบถึงปญหาที่

สรางความไมพึงพอใจใหกับลูกคา 
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1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีขอคําถามจํานวน 6 

ขอ ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม มีดังตอไปน้ี 

 ดานเพศ พบวา มีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 

55.2 เปนเพศชาย จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.8 

 ดานอายุ พบวา มผีูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20-30ป อันดับที่ 2 31-40ป อันดับที่ 3 

41-50 ป อับดับสุดทายมากกวา 50 ป 

 ดานสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด ,สมรส และหมาย/หยาราง 

ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ,

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 ดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน อันดับที่ 3 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อันดับที่ 3 อาชีพอิสระ อันดับสุดทายธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 ดานรายได พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได10,001-20,000 อันดับที่ 2 นอยกวา 

10,000 อันดับที่ 3 20,001-30,000 และอันดับสุดทาย 30,001 ข้ึนไป 

 2. พฤติกรรมของผูใชบริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี 

 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ ผลการ

วิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลพบุรี มีดังตอไปน้ี 

 ทานเลือกใชบริการประเภทใด พบวา ลูกคามีการเลือกใชบริการเงินฝากเผื่อเรียก/เงินฝาก

ประจํามากที่สุด อันดับที่ 2 สินเช่ือ และอันดับที่ 3 สลากออมสิน 

 ทานใชบริการชวงใดบอยที่สุด พบวา ลูกคามีการใชบริการชวงเวลา 16.01-19.00 น. มากที่สุด 

รองลงมา 10.00-13.00 น. และ 13.01-16.00 น. ตามลําดับ 
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 วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดในการใชบริการ พบวา ลูกคามีวัตถุประสงคในการออมเงินมากที่สุด 

อันดับที่ 2 ชําระเงินกู และอันดับที่ 3 และ 4 คือเพื่อทําธุรกิจ/คาขาย และเพื่อลงทุน ตามลําดับ 

 ชองทางที่ทานใชบริการมากที่สุด พบวา ลูกคามีการเลือกใชชองทางผานแอพลิเคช่ัน (MYMO) 

มากที่สุด รองลงมาหนาเคาเตอร และเครื่องบริการอัตโนมัติ เชน ตู ATM 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี ลพบุรี  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี ลพบุรี 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 5 สวน ซึ่งมี

เกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ 

เกณฑการแปลความหมาย 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ 

 สามารถสรุปคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการไดดังน้ี 

 ภาพรวมอยูในระดับดีมากโดยดานการใหความเช่ือมั่น เปนดานที่ลูกคาที่มาใชบริการมีความพึง

พอใจมากที่สุด รองลงมาเปนดานความนาเช่ือถือ สวนดานที่ลูกคามีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานการ

ตอบสนองตอความตองการ 

 ดานความนาเช่ือถือ มีความพึงพอใจในระดับที่มาก ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานมี

ความรับผิดชอบงานตางๆ ไดครบถวนตรงตามที่แจงไวกับลูกคา รองลงมาคือพนักงานดําเนินธุรกรรม

ของทานไดถูกตอง ดานที่นอยที่สุดคือ ธนาคารแสดงอัตราดอกเบี้ย/คาภาษีที่เกี่ยวของใหลูกคาทราบ 

 ดานการเขาใจ รูจัก รับรู ความตองการของผูใชบริการ มีความพึงพอใจในระดับที่มาก ลูกคา

สวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานมีการพูดคุยและสอบถามลูกคา เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันกับ
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ลูกคา รองลงมาคือพนักงานใหขอมูลบริการที่ถูกตอง และดานที่นอยที่สุดคือ พนักงานเอาใจใสปญหา

ของลูกคาอยางจริงจัง 

 ดานการตอบสนองความตองการ มีความพึงพอใจในระดับที่มาก ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญ

กับพนักงานมีความพรอมในการใหคําแนะนําปรึกษาแกลูกคา รองลงมาคือพนักงานมีความพรอมในการ

ใหขอมูลเกี่ยวกับบริการดานสินเช่ือ ดานเงินฝาก ดานการเงินเปนอยางดี และอันดับสุดทายคือพนักงาน

ไมทํากิจกรรมอื่นขณะปฏิบัติงาน 

ดานการใหความเช่ือมั่นของผูใชบริการ มีความพึงพอใจในระดับที่มาก ลูกคาสวนใหญให

ความสําคัญกับพนักงานใหบริการดวยความสุภาพ รองลงมาคือพนักงานใหบริการดวยความเปนมิตร, 

พนักงานใหบริการดวยความมีมารยาท, การใหบริการของพนักงานสรางความเช่ือมั่นแกผูใชบริการได

เปนอยางดี อันดับสุดทายคือพนักงานมีความรูความสามารถในการใหขอมูลเกี่ยวกับบริการดานเงินฝาก 

ดานสินเช่ือ และบริการตางๆ และพนักงานสามารถเก็บรักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไป

เปดเผย 

 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ มีความพึงพอใจในระดับที่มาก ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญ

กับภายในพื้นที่ธนาคารมีความสะอาดเรียบรอย รองลงมาคือภายในพื้นที่ธนาคารมีความปลอดภัย และ

อับดับสุดทายคืออุปกรณเครื่องใชบริการทันสมัย 

 

แนวทางเลือกการแกปญหา (อยางนอย 3 แนวทาง) (Alternative Solutions) 

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงเครื่องมือใหทันสมัยมากข้ึน ตามใหทันธนาคารอื่นๆ 

 ขอดี : ทําใหมีเครื่องมือที่ทันสมัย บริการไดรวดเร็วมากข้ึน ลดข้ันตอนการทํางาน 

 ขอเสีย : มีคาใชจายคอนขางสูงเพราะตองลงทุนซื้อเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 

 งบประมาณ : ลงทุนซื้อแท็บเล็ตเครื่องละ 10,000 บาท 

แนวทางที่ 2 การจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะในการทํางาน 

 ขอดี : พนักงานมีองคความรูรอบดาน ครบ แนน พรอมในการปฏิบัติงานมากข้ึน กลาตัดสินใจ 

กลาคิดกลาทํา เสริมสรางความมั่นใจใหกับพนักงาน 
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 ขอเสีย : งบประมาณคอนขางสูง เชน มีคาใชจายในการเชาพื้นที่อบรม คาวิทยากร 

 งบประมาณ : ในสาขามีจํานวนพนักงานในสาขาทั้งหมด 13 คน จะตองเสียคาอบรมและฝก

ทักษะคนละ 1,500-2,000 บาท 

แนวทางที่ 3 เพิ่มชองทางในการใหบริการ 

 ขอดี : ทําใหลูกคาไมตองใชเวลานานในการทําธุรกรรม สามารถเขาชองบริการเพื่อทํารายการได

เลย 

 ขอเสีย : พนักงานในองคกรและอุปกรณยังไมเพียงพอตอการทําธุรกรรม 

 งบประมาณ : มีการจางพนักงานเพิ่มข้ึน อัตราจางเดือนละ 15,000 บาท คาชุดอุปกรณ

คอมพิวเตอรรวมการติดต้ังโปรแกรมประมาณ 30,000 บาท 

 จากแนวทางทั้ง 3 ขอ เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญอยางมาก สาเหตุหลกัๆ จากการนําขอมูล

ไปประมวลผล พบวา มีการบริการที่ลาชา ใชเวลานานในการรอคิว ดังน้ันการบริการที่ลูกคาไดรับน้ันมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจมากที่สดุ จึงควรมีการปรับปรงุใหเครื่องมือมคีวามทันสมยั และเพิ่มชองทางการ

บริการเพื่อใหลูกคาติดตอไดเร็วมากข้ึน รวมทั้งคอยปรับปรุงคุณภาพการบริการที่ลูกคาไดรับ โดย

พยายามรักษาและพัฒนาระดับคุณคาในการใชบริการ คุณภาพของบริการก็ควรจะสอดคลองกับสิ่งที่

ลูกคาคาดหวัง โดยจะตองมีการพัฒนาระบบการบริการใหมีมาตรฐานในการบริการใหมากที่สุด อีกทั้งที่

ขาดไมไดเลย คือ จะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ มีการอบรมและเพิ่มทักษะใหกับ

พนักงานในสาขาใหมีความกระตือรือรน มีความรู กลาที่จะตัดสินใจ กลาคิดกลาแสดงออกที่มากข้ึน เพื่อ

ลดการตอบปญหาของลูกคาไมไดหรือการช้ีแจงไมชัดเจน และมีการชวยเหลือเมื่อลูกคามีขอสงสัยเกิดข้ึน 

พนักงานทุกคนในสาขาจะตองพรอมชวยเหลือและใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลที่ลูกคาสงสัยและ

สนใจได 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 สาเหตุหลักๆ จากการนําขอมูลไปประมวลผล พบวา มีการบริการที่ลาชา ใชเวลานานในการรอ

คิว ดังน้ันการบริการที่ลูกคาไดรับน้ันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากที่สุด จึงควรมีการปรับปรุงให

เครื่องมือมีความทันสมัย และเพิ่มชองทางการบริการเพื่อใหลูกคาติดตอไดเร็วมากข้ึน รวมทั้งคอย
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ปรับปรุงคุณภาพการบริการที่ลูกคาไดรับ โดยพยายามรักษาและพัฒนาระดับคุณคาในการใชบริการ 

คุณภาพของบริการก็ควรจะสอดคลองกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง โดยจะตองมีการพัฒนาระบบการบริการให

มีมาตรฐานในการบริการใหมากที่สุด อีกทั้งที่ขาดไมไดเลย คือ จะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความ

เปนมืออาชีพ มีการอบรมและเพิ่มทักษะใหกับพนักงานในสาขาใหมีความกระตือรือรน มีความรู กลาที่

จะตัดสินใจ กลาคิดกลาแสดงออกที่มากข้ึน เพื่อลดการตอบปญหาของลูกคาไมไดหรือการช้ีแจงไม

ชัดเจน และมีการชวยเหลือเมื่อลูกคามีขอสงสัยเกิดข้ึน พนักงานทุกคนในสาขาจะตองพรอมชวยเหลือ

และใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลที่ลูกคาสงสัยและสนใจได  

 สวนเรื่องการรองเรียนที่อาจจะเกิดข้ึน หัวหนาสาขาจะตองมีมาตรการจัดการกับขอรองเรยีนได

อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงจะสามารถทําใหผลกระทบจากการรองเรียนน้ันลดลงซึ่งเปน

ประโยชนสําหรับองคกรเปนอยางมาก หากมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการกับการรองเรียน

ของลูกคาไวลวงหนา โดยเมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจน้ันก็จะเกิดความจงรักภักดีตอบริการโดยแสดงให

เห็นในรูปแบบของการมาใชบริการซ้ํา และบอกตอไปยัง บุคคลอื่นใหมาใชบริการ ซึ่งในปจจุบันน้ันการ

บอกตอกันทําไดอยางรวดเร็วผานทางโซเซียลมีเดีย 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 ดานผูบริหารและผูใหบริการ 

 1.ผูบริหารนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาแนวทางการพัฒนางานดานการบริการ โดยเฉพาะ

การใหบริการอยางครบถวน โดยเนนประโยชนสูงสุดแกลูกคา 

 2.การสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอการทํางานและพนักงาน โดยมีการสงเสริม 

สนับสนุนใหไดรับโอกาสดานการศึกษา การฝกอบรม การสัมมนาสรางแรงจูงใจในการใหบริการ 

 3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใหบริการ เพราะเปนปจจัยสาํคัญที่จะสามารถพัฒนาการใหบรกิาร

ไดอยางย่ังยืนเพื่อใหผูใหบริการเกิดคานิยมในการทํางานที่ดี โดยอาจกําหนดหลักการปฏิบัติ คือ มีการ

ปลูกฝงคานิยมในการทํางานใหแกผูใหบริการ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 การศึกษาในครั้งน้ีอาจจะมีขอบเขตในการศึกษาที่จํากัดในหลายๆดาน ดังน้ันถาหากมีโอกาส

หรือมีผูสนใจที่จะศึกษาในลักษณะน้ี ผูศึกษามีขอแนะนําเพิ่มเติมดังน้ี 

 1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาทําการปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับความตองการของลูกคามากข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการธนาคารออมสิน สาขาอื่นๆ ในพื้นที่

ใกลเคียง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการ 

 3. ควรศึกษาแนวทางทีส่ําคัญเพิ่มข้ึน เพื่อปรับปรงุการบรกิารดานความถูกตองครบถวนของงาน

บริการ และดานความนาเช่ือถือของผูใหบริการ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสนิใจซ้ือประกนัและหนวยลงทุนของ

ธนาคารออมสนิ สาขาดาวคะนอง 

Marketing Mix Factors and Purchase Decision of Insurance and Unit Trust, 

Government Savings Bank Dao Khanong Branch 

 

วันทนีย ปยวจีกุล 0

1, อริสรา เสยานนท12 

Wantanee Piyawajeekul1, Arisara Seyanont2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหายอดรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่ไม

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการ 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ ผูจัดการธนาคารออมสิน ผูชวยผูจัดการ และพนักงาน ของ

ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง จํานวน 3 คน การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณกับกลุมผู

มีสวนเกี่ยวของ โดยใชวิธีการจดบันทึก รวบรวมขอมูลทั้งหมด และ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการแจก

แบบสอบถามกับ ลูกคาธนาคารออมสิน จาํนวน 350 คน สุมตัวอยางตามสะดวก ณ ธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง สถิติที่ใชศึกษา คือ คาเฉลี่ย รอยละ และการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  ผลการศึกษา พบวา สาเหตุของปญหายอด

รายไดคาธรรมเนียมและบริการที่ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง คือ (1) ปญหาดานพนักงาน  ไมเพียงพอ

ตอการบริการ (2) ปญหาดานผลิตภัณฑ คือ ประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสินใหผลตอบแทนไม

แตกตางจากสถาบันการเงินอื่น (3)  ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คือ หนวยลงทุนมีอัตรา

คาธรรมเนียมสูงกวาสถาบันการเงินอื่น โดยเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ คือ การเพิ่ม

จํานวนพนักงานในการใหบริการ รวมกับการอบรมพนักงานผูใหบริการใหมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ  มี
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ความรู ความชํานาญ ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ ใหขอมูลเกี่ยวกับประกันและหนวยลงทุนของ

ธนาคารออมสิน ไดครบถวน สมบูรณ  

คําสําคัญ: การเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมและบริการ การขายประกันและหนวยลงทุน  

 

Abstract 

This study aimed to investigate factors that affected fee and service income not 

meeting the target of Government Savings bank, Dao Khanong branch.  The study is 

qualitative research which conducted the in-depth interview with bank manager, assistant 

branch manager and 3 staff. The qualitative data were collected by interviewing group of 

stakeholders, recording and collecting data.  The quantitative data were collected by 

doing questionnaires of 350 customers of Government Savings bank, Dao Khanong branch 

selected by convenience sampling.  The data were analyzed by using mean, percentage 

and Pearson Product Moment Correlation.  The study indicated that causes of fee and 

service income problem were as following: (1) Staff problem; not having enough staff to 

deliver services to customers.  ( 2 )  Product problem; insurance and unit trust benefit of 

the bank were not different as compared to other banks and (3) Fee rate setting problem; 

unit trust fee was higher than other financial institutions. According to these causes, they 

could lead to the appropriate alternative methods to solve the problems which were 

employing more staffs to deliver services to customers.  Moreover, training staff to have 

good human relation, speak politely, have knowledge and proficiency, provide equitable 

services to customers and give the insurance and unit trust information of Government 

Savings bank completely. 

Keywords: Increasing fee and service income, Insurance and Unit  Trust sales 
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บทนํา 

ประกันและหนวยลงทุนถือเปนเครื่องมือสําหรับการออมอีกประเภทหน่ึงที่มีทางเลือกในการ

ลงทุนที่หลากหลาย ใหอัตราผลตอบแทนในระดับที่ดีกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่มี

อัตราดอกเบี้ยตํ่าจนไมสามารถชดเชยความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟอได แตนักลงทุนรายยอยมีขอจํากัดที่ทํา

ใหไมสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยตรงได เน่ืองจากนักลงทุนตองอาศัยขอมูลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ ตองอาศัยการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยํา นอกจากน้ันการตัดสินใจจะตองรวดเร็ว การลงทุนจึง

จะมีประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนตรงตามเปาหมายที่กําหนด ธนาคารออมสินเปนอีกหน่ึงตัวแทนใน

การขายกองทุนประกันและหนวยลงทุน ต้ังแตป 2558 โดยมีเปาหมายในการขาย คือ รายไดจาก

คาธรรมเนียมในการขายประกันและหนวยลงทุน ดังน้ัน ธนาคารออมสิน จึงกําหนดใหธนาคารสาขาทุก

แหงมีเปาหมายในการจดัเก็บคาธรรมเนียม 

 ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ถือเปนหน่ึงในหนวยงานที่ไดรับเปาหมายในการจัดเก็บ

รายไดคาธรรมเนียมดังกลาว แตจากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

ประสบปญหาการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมและคาบริการ ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด ติดตอกัน 4 

ป คือ ป 2558-2562 โดยจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมไดเพียง รอยละ 43 – 56 และในป 2563 ยังมี

แนวโนมที่จะจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการไมถึงเปาหมายที่กําหนด แสดงใหเห็นวา ธนาคาร

ออมสิน สาขาดาวคะนอง กําลังประสบปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคารออมสินในภาพรวม เพราะรายไดจากการบริหารกิจการ

คาธรรมเนียมตาง ๆ ของธนาคารน้ันมีความสําคัญที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จและ

สามารถดํารงอยูได ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการกับการตัดสินใจซื้อประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง เพื่อนําผล

การศึกษาไปปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา (The Objectives) 

 1.  เพื่อศึกษาปญหาในการขายประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

 2.  เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการขายประกันและหนวยลงทุน

ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 
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 3.  เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อขายประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง 

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อ

ประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

5.  เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมการขาย 

ประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

 

แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภค หรือ (Consumer Behavior) คือ ลักษณะ

การกระทําของผูบริโภคซึ่งสงผลตอพฤติกรรม ความนึกคิด ความเขาใจกอใหเกิดกาตัดสินใจภายใต

สิ่งแวดลอมที่มนุษยไดกระทํากอใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการเพื่อเอาไวสําหรับการดําเนินชีวิต 

สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2554) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลกระทําเพื่อใหไดสินคาหรือบริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการ

บริโภคดวย รวมถึง Schiffman, Kanukและ Lazar (2011) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่

ผูบริโภคแสดงออกมาในลักษณะของการคนหา การซื้อ การใช การประเมิน และการทิ้งผลิตภัณฑและ

บริการที่ผูบริโภคคาดหวังวาจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได รวมถึงSolomon 

(2009) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกีย่วของกับการตัดสินใจเลือก การ

ซื้อ การใชและการกําจัดสวนที่เหลือของสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความ

ปรารถนาของตน และสุภาภรณ พลนิกร (2556) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษา

เกี่ยวกับแตละบุคคล กลุม หรือองคกร และกระบวนการที่กลุมดังกลาวใชในการเลือก การไดมา การใช 

และการกําจัด ผลิตภัณฑ/บริการ หรือประสบการณหรือแนวคิดรวบยอด ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความ

จําเปนและศึกษาผลกระทบของกระบวนการดังกลาวที่มีตอผูบริโภคและสังคม จากความหมายขางตน

สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการคนหา การ

ประเมิน ตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกใช และพฤติกรรมที่แสดงออกหลังการซื้อ ของผูบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตน 

2.  แนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด Kotler (2013) ไดอธิบายความหมายของสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการ
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ผสมผสานเครือ่งมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคา

เปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความ

ตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 

Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายสอดคลองกับแนวคิดของศิ

ริวรรณ เสรีรัตน (2552) ไดอธิบายสวนประสมการตลาดหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม ไดซึ่ง

บริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย อีกทั้ง สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได และจําหนายสินคาในราคาที่

ลูกคายอมรับได และลูกคายินดีจายเงินเพราะเห็นถึงความคุมคาของสินคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย

กระจายสินคาใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อของกลุมลูกคา เพื่อความสะดวกสบายแกลูกคา 
 

3.   แนวคิดการตัดสินใจ (Decision Making) พัชรา ตันติประภา (2544)  กล าววา 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1.  การรับรูปญหา (Problem Recognition) การรับรูถึงปญหาที่เกิดข้ึนเมื่อผูซื้อรับรูถึง

ความแตกตางระหวางสถานะที่ปรารถนาและสถานะที่เปนจริงทําใหเกิดความตองการในสินคาและใน

บางครั้ งบุคคลมีปญหาหรือความตองการแต ยังไม เกิดการรับรู ดัง น้ันนักการตลาดอาจจะใช 

พนักงานขายการโฆษณาและบรรจุภัณฑเพื่อชวยกระตุนการรับรูถึงความตองการหรือปญหา 

2.  การแสวงหาขอมูล การแสวงหาขอมูลจากสิ่งแวดลอมซึ่งการแสวงหาน้ีสามารถแบง 

ออกไดเปน 2 แบบ คือ การแสวงหาขอมูลภายใน และการแสวงหาขอมูลภายนอก 

3.  การประเมินทางเลือก ในการประเมินผลิตภัณฑที่อยูในกลุมทางเลือกเพื่อพิจารณา

ผูบริโภคจะต้ังเกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑโดยเกณฑเหลาน้ีจะประกอบดวยลักษณะที่

ผูบริโภคตองการ (หรือไมตองการ) ผูบริโภคจะทําการใหระดับความสําคัญตอเกณฑแตละขอโดยที่

ลักษณะบางอยางอาจมีความสําคัญมากกวาลักษณะอื่นๆ 

4.  การซื้อ ในข้ันตอนน้ีผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑหรือตราย่ีหอที่จะซื้อ การเลือกซื้อจะ

ข้ึนอยูกับผลของการพิจารณาที่ไดในข้ันตอนการประเมินและปจจัยอื่นๆ 

5.  การประเมินหลังการซื้อหลังการซื้อผูบริโภคจะเริ่มทําการประเมินผลิตภัณฑวา

ผลิตภัณฑสามารถทําหนาที่ไดตามระดับที่คาดหวังไวหรือไม เกณฑตางๆที่ใชในข้ันการประเมินทางเลือก

ถูกนํามาใชอีกครั้งในข้ันน้ีผลที่ไดในข้ันน้ีอาจเปนไดทั้งความพอใจและความไมพอใจ  
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4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทิวาพร ตนภู (2561) ศึกษา ปญหาแนวโนมการลดลงของรายไดคาธรรมเนียมเอทีเอ็มของ

ธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา แนวทางการเพิ่มรายไดทดแทนคาธรรมเนียมเอทีเอ็ม ไดแก 1. กล

ยุทธดึง (Pull Strategy) สงเสริมใหลูกคาสนใจการชําระเงินผานแอพพลิเคช่ัน MyMo ของธนาคารออม

สินใหมากข้ึน 2. กลยุทธผลัก (Push Strategy) แนะนําผลิตภัณฑและบริการของธนาคารออมสินทุก

ชองทาง และ 3. กลยุทธพัฒนาชองทางการชําระเงินผานแอพพลิเคช่ัน MyMo ใหมีศักยภาพสูงย่ิงข้ึน

เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดอยางทั่วถึง 
 

ภัทตราภรณ ย่ิงยอด (2561) ศึกษาปญหารายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตาม

เปาหมาย ผลการศึกษา พบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 

ป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมีรายได 20,001-30,000 บาท ผลการ

วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอรายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตามเปาหมาย พบวา ดานการทํางาน

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการบริการลูกคา พบวา ดานสถานที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด ผลของปญหาและอุปสรรคของรายไดคาธรรมเนียมและบริการไมเปนไปตามเปาหมายกําหนด 

พบวา ไมปฏิบัติงานตามกลยุทธแบบแผนที่กําหนดมากที่สุด และผลของแนวทางในการแกไขปญหาที่

สงผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมและบริการ พบวา ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดาน

พนักงานและดานการบริการ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยใชการวิจัยแบบ Problem Base solving ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสม Mixed method มีทั้ง

เชิงคุณภาพและปริมาณมาชวยในการวิเคราะหคํานวณ มีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.1  ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานของธนาคารออมสิน ทั้งน้ีใน

การกําหนดสถานศึกษา คือ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง และมีบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานขาย

ประกันและหนวยลงทุน จํานวน 3 คน ดําเนินการโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณกับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ โดยใชวิธีการจัดบันทึก 

รวบรวมขอมูลทั้งหมด โดยใช แบบสัมภาษณ (interview) แบบคําถามปลายเปด (Open-end 
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questions)  กับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ในระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 2563 มีประเด็นศึกษาดังน้ี (1) 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน จํานวนปในการทํางาน (2) 

สาเหตุของปญหาในการจัดเก็บยอดรายไดคาธรรมเนียมจากการขายประกันและหนวยลงทุน ธนาคาร

ออมสิน สาขาดาวคะนอง และ (3) แนวทางการแกไขปญหาดานจัดเก็บยอดรายไดคาธรรมเนียมจากการ

ขายประกันและหนวยลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่ธนาคาร

กําหนด  

การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยวิเคราะหความหมายทางภาษา (Manifest) 

โดยตรงของตัวบทและเน้ือใน ของบท (Text) และวิเคราะหความหมายทางความรูสึก หรือวิเคราะหนัยที่

แอบแฝงอยู (Latent) ซึ่งจะรวมการตีความและนัยทางบริบท (Context) ของภาษาและผูใชภาษาไวดวย 

2.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 2.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

               

 

 

 

  

  

 

2.2 สมมติฐาน 
 

   

 

 

สมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการขายประกันและหนวยลงทุน ของ

ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อประกันและหนวยลงทุน 

ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

การตัดสินใจซื้อประกัน

และหนวยลงทุน ของ

ธนาคารออมสิน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการขายประกัน

และหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ    

2.  ปจจัยดานราคา 

3.  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

5.  ปจจัยดานกระบวนการบริการ 

6.  ปจจัยดานพนักงาน   

7.  ปจจัยดานสถานที ่
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2.2  กลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ลูกคาธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง ที่สามารถตัดสินใจใชบริการธนาคารออมสินดวยตนเองได สัญชาติไทย  โดยกําหนดขนาด

กลุมตัวอยาง จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ โคแครน (W.G. Cochran ,1953)  

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % จะไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ทั้งสิ้น 350 รายและใชวิธีการ

สุมตัวอยางตามความสะดวก  

2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย (1) ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  (2) 

พฤติกรรมการซื้อประกันและหนวยลงทุน ธนาคารออมสิน ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

(3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการขายประกันและหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน 

สาขาดาวคะนอง (4) การตัดสินใจซื้อประกันและหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน สําหรับคําถามตอนที่ 

3 และ 4 จะเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา Rating Scale  Method  รูปแบบของลิเคริท 

(Likert’s Scale)  โดยมีใหเลือก 5 ระดับ (นอยที่สุด – มากที่สุด) โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความ

นาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) จากการ

วิเคราะหความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ทําการทดสอบความสม่ําเสมอของมาตรวัดที่

ใช ในการศึกษา ปรากฏวาไดผลเทากับ 0.901 ซึ่งโดยปกติถาคาความเช่ือมั่นตองมีคาเกิด 0.80 ข้ึนไป 

ถือวาใชได 

2.4  สถิติท่ีใชในการวิจัย วิเคราะหหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สําหรับการทดสอบความสัมพันธใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) 

 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

1.1  ปญหาในการขายประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง พบวา 

ผูใหขอมลูหลักจํานวน 3 ราย พบวาเปนเพศหญงิ 2 ราย เพศชาย 1 ราย อายุระหวาง 36 – 52 ป มีอายุ

งานระหวาง 11 -34 ป มีผลการสัมภาษณ ดังน้ี   

1.1.1  ปญหาดานพนักงานและการบริการ จากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับ

สาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากการเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมจากการขายประกันและ

หนวยลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง เกี่ยวกับปญหาดานพนักงานและการบริการ สามารถ
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สรุปผลการสัมภาษณหน่ึงในปญหาที่เปนสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากการเพิ่มยอดรายได

คาธรรมเนียมจากการขายประกันและหนวยลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง คือ ปญหาในดาน

พนักงานและการบริการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองเปนธนาคารออมสินขนาดกลาง 

มีพนักงานประมาณ 8 คน ซึ่งรวมผูจัดการและผูชวยผูจัดการแลว และมีการแบงหนาที่กันชัดเจน โดย

พนักงานที่รับผิดชอบการขายประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง มีจํานวน 1 

คน ซึ่งในการขายประกันและหนวยลงทนุแตละครั้งตองมีการใหขอมูลกับลกูคาถึงความเสี่ยงในการลงทนุ  

ผลตอบแทนที่ไดรับ คาธรรมเนียม การซื้อการขายหนวยลงทุน ทําใหตองใชระยะเวลานานในการให

ขอมูลลูกคาแตละคน บางครั้งลูกคาเขามาใชบริการพรอมกันก็มีแนวโนมที่จะเสียลูกคาไป 

1.1.2  ปญหาดานผลิตภัณฑ จากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับสาเหตุของ

ปญหาในการจัดเก็บรายไดจากการเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมจากการขายประกันและหนวยลงทุน 

ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง เกี่ยวกับปญหาดานผลิตภัณฑ สามารถสรุปผลการสัมภาษณหน่ึงใน

ปญหาที่เปนสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากการเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมจากการขาย

ประกันและหนวยลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง คือ ปญหาดานผลิตภัณฑ ที่ผูใหขอมูลมีความ

คิดเห็นตรงกันวา แมธนาคารออมสินมีความมั่นคง มีความนาเช่ือถือ และมีประกันกับหนวยลงทุนที่

หลากหลาย แตผลตอบแทนกลับไมแตกตางจากหนวยลงทุนของสถาบันการเงินอื่น ทําใหเวลานําเสนอ

ขายประกันกับหนวยลงทุนลูกคาสวนใหญจะเลือกจากสถาบันที่ใหผลตอบแทนสงู หรือประกันหรอืหนวย

ลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่ามากกวา 

1.1.3  ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม จากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ

เกี่ยวกับสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากการเพิ่มยอดรายไดคาธรรมเนียมจากการขายประกัน

และหนวยลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง เกี่ยวกับปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

สามารถสรุปผลการสัมภาษณหน่ึงในปญหาที่เปนสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บรายไดจากจัดเก็บรายได

จากการเพิ่มคาธรรมเนียมจากการขายประกันและหนวยลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง คือ 

ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ที่ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นตรงกันวา อัตราการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมของหนวยลงทุนของธนาคารออมสินไมมีอัตราที่เทากันกับสถาบันการเงินอื่น ไมสูงเกินไป 

แตดวยภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่สถาบันการเงินทั้งบางแหงปรับลดอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมของ

ประกันกับหนวยลงทุน ทําใหลูกคาเกิดความสนใจในการเปลี่ยนไปลงทุนในหนวยลงทุนของสถาบัน

การเงินคูแขงแทน 
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1.2  แนวทางการแกไขปญหาดานรายไดจากคาธรรมเนียมจากการขายประกันและหนวย

ลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่ธนาคารกําหนด สามารถสรุปผลการ

สัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานรายไดจากคาธรรมเนียมจากการขายประกันและหนวย

ลงทุน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่ธนาคารกําหนด คือ การเพิ่มจํานวน

พนักงานในการขายกองทุน โดยอาจขอใหนักศึกษาฝกงานที่ธนาคารออมสินสาขา หรือจางลูกจาง

ช่ัวคราวรายป มาชวยขายในสวนน้ีรวมถึงการใหพนักงานออกพื้นที่ เขาพบลูกคาเปนการสวนบุคคล เพื่อ

ออกพื้นที่ไปหาลูกคา หรือพบปะลูกคาเดิมเพื่อรักษากลุมลูกคาเกาไวและอาจชวนใหลงทุนเพิ่ม 

2.  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการขาย

ประกันและหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง พบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดโดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) โดยลําดับที่ 1 

คือ กระบวนการบริการ (คาเฉลี่ย = 4.19 ) ลําดับที่ 2 คือ ราคา (คาเฉลี่ย = 4.18) ลําดับที่ 3 คือ 

ผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย = 4.14) ลําดับที่ 4 คือ พนักงานใหบริการ  (คาเฉลี่ย = 4.01) ลําดับที่ 5 คือ ชอง

การจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย = 4.03) ลําดับที่ 6 คือ การสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 3.93) และลําดับที่ 

7 คือ สถานที่ใหบริการ  (คาเฉลี่ย = 3.32 ) 

 
ภาพท่ี 1 คาเฉลี่ยปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการขายประกันและหนวยลงทุน 

ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 

 

4.14 4.18 4.03 3.93 4.19 4.01

3.32
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2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกนัและหนวยลงทนุของธนาคารออม

สิน พบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจซื้อประกันและหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน  จากการปรึกษา

บุคคลใกลชิด มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.26) รองลงมาคือ พึงพอใจในผลตอบแทนที่ไดรับ  (คาเฉลี่ย = 

4.21 ) ความนาเช่ือของธนาคารออมสิน (คาเฉลี่ย = 4.20) การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากประกนัและ

หนวยลงทุนของแตละธนาคาร (คาเฉลี่ย = 4.14) 

2.3  ผลการวิเคราะหขอมูลสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของการ

ขายประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการบริการและดานพนักงาน มีความสัมพันธเชิงบวกตอการ

ตัดสินใจซื้อประกันและหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการการตัดสินใจ

ซื้อประกันและหนวยลงทุน ของธนาคารออมสิน 

ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด 

การตัดสินใจซื้อ 

คาคาสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน ( r) 
คา Sig 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ผลิตภัณฑ 0.573** 0.000 + 

ราคา 0.538** 0.000 + 

ชองการจัดจําหนาย 0.326** 0.000 + 

การสงเสรมิการตลาด 0.308** 0.000 + 

กระบวนการบริการ 0.483* 0.012 + 

พนักงานใหบรกิาร 0.385** 0.000 + 

สถานที่ใหบริการ 0.293** 0.000 + 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

อภิปรายผล 

ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ผลตอบแทนที่ไดรับจาก

ประกันและหนวยลงทุน  ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ  ความมั่นคงและนาเช่ือถือของประกันและ
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หนวยลงทุน ลําดับที่ 3 คือ ผลการดําเนินงานในการจายคาตอบแทนในอดีตที่ผานมา และ ความมั่นคง

และนาเช่ือถือของธนาคารออมสิน ดังน้ัน ธนาคารออมสินควรทบทวนในการเพิ่มผลตอบแทนที่ไดรับจาก

ประกันและหนวยลงทุน เพื่อกระตุนใหลูกคาสนใจในการลงทุนประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออม

สินเพิ่ม สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock (2011) ที่วา เจาของธุรกิจตองเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ

หลักรวมถึงการบริการที่สามารถสรางความประทับใจใหกบัลูกคา และสามารถแขงกับคูแขงขันได เปนสิง่

ซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย ไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะ

ไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

ผลิตภัณฑที่อาจจับตองไดและผลิตภัณฑที่จับตองไมไดซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายมากข้ึน

และผูประกอบการพยายามที่จะเนนยํ้าตราสินคาของตน โดยการเพิ่มการบริการเขามาเพื่อเปนสิ่งที่มา

สนับสนุนผลิตภัณฑหลักใหมีความแตกตางและสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากข้ึน (Kotler, 

2013) 

 

ดานราคา ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับราคาตอกําไร มากที่สุด รองลงมา

คือ คาใชจายในการซื้อประกันและหนวยลงทุนและ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม ดังน้ัน ธนาคาร

ออมสินควรเพิ่มกําไรตอหนวยลงทุน หรือเพิ่มจํานวนเงินออมในประกัน สอดคลองกับแนวคิดของ 

Lovelock (2011) ที่วาราคาเปนสิ่งที่ทั้งองคกรและลูกคาตางใหความสําคัญ ซึ่งทางองคกรเองก็ตองทํา

ใหตนทุนในการผลิตตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได และทางดานลูกคาเองน้ันก็ตองการที่จะซื้อในราคาที่ถูก

เชนเดียวกัน บางครั้งทางองคกรอาจจะตองเพิ่มรายไดโดยอาจจะมีการสรางลูกคาที่เปนการซื้อสนิคาเปน

เงินเช่ือหรือไมวาจะเปนการใหสวนลดราคา ลูกคาจะเปรียบเทียบกันระหวางคุณคา (Value) ของการ

บริการกับราคา (Price) ของการบริการน้ัน ถาพบวาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความสะดวก

ในการชําระเงินเพื่อซื้อประกันและหนวยลงทุน มากที่สุด รองลงมาคือ มีชองทางในการซื้อประกันและ

หนวยลงทุนที่หลากหลาย และความสะดวกในการเดินทางมาธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ดังน้ัน 

ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง ควรอํานวยความความสะดวกในการชําระเงินเพื่อซื้อประกันและหนวย

ลงทุน ใหมีความหลากหลาย และตองมีการเช่ือมกับระบบออนไลนที่มีประสิทธิภาพ นาเช่ือถือ เพื่อใชใน

การติดตามผลการลงทุน  

ดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ผลตอบแทนประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ในโอกาสพิเศษ มากที่สุด รองลงมาคือ การ
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อํานวยความสะดวกในการเขาถึงนักวิเคราะหประกันและหนวยลงทุน  ลําดับที่ 3 คือ มีสิทธิพิเศษที่มอบ

ใหลูกคาเมื่อตัดสินใจซื้อประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน และ ประชาสัมพันธประกันและ

หนวยลงทุนของธนาคารออมสินผานสื่อตางๆ  ดังน้ัน ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง ควรทบทวนการ

เพิ่มผลตอบแทนประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ในโอกาสพิเศษ สอดคลองกับแนวคิดของ 

Lovelock (2011) ที่วา ไมมีนักการตลาดคนไหนที่จะละเลยการสงเสริมการตลาด เน่ืองจากการสงเสรมิ

การตลาดสามารถที่จะสรางแรงจูงใจใหลูกคาทําการซื้อสินคาได ซึ่งนับวาเปนขอดีที่องคกรตาง ๆ  น้ัน

มักจะทําการสงเสริมการตลาดสื่อสารไปยังลูกคา ไมวาจะผานสือ่โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 

ปายโฆษณา โบรชัวร และอินเตอรเน็ตถือเปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารให

ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ และ

เปนกุญแจสําคัญของการสงเสริมสายสัมพันธที่ดีและตอเน่ืองกับลูกคา ซึ่งวิธีการสามารถแบงไดเปน 4 

วิธีการ คือ การสรางความสัมพันธทางดานการเงินผานการมอบสวนลด หรือสิทธิพิเศษในโอกาสตาง ๆ  

เพื่อใหเกิดความประทับใจ, การสรางความสัมพันธทางดานสังคม เชน การจัดงานขอบคุณลูกคา เปนตน, 

การสรางความสัมพันธดวยการตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย เชน การใหการดูแลที่ดีกับ

ลูกคาที่มียอดซื้อกับผูประกอบการเปนสัดสวนที่มากและสดุทายคือ การสรางสิ่งผูกมัดทางดานโครงสราง 

เชน การมอบอุปกรณการสื่อสารใหกับลูกคาเพื่อเช่ือมตอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการซื้อขายสินคา 

โดยการเลือกวิธีในการสงเสริมสายสมัพันธที่ดีกับลูกคาก็จะตองพจิารณาถึงพฤติกรรมของลกูคาเปาหมาย

เปนหลัก 

ดานกระบวนการบริการ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดลําดับการ

ใหบริการไดเปนอยางดี มากที่สุด รองลงมาคือ ข้ันตอนในการไดรับบริการไมยุงยากซับซอน ลําดับที่ 3 

คือ มีความรวดเร็วในการใหบริการ และ มีกระบวนการแกไขปญหาที่รวดเร็ว ดังน้ัน ธนาคารออมสิน

สาขาดาวคะนองควรใหความสําคัญกับการจัดลําดับการใหบริการ ข้ันตอนในการไดรับบริการไมยุงยาก

ซับซอน  ความรวดเร็วในการใหบริการ และ มีกระบวนการแกไขปญหาที่รวดเร็ว สอดคลองกับแนวคิด

ของ Lovelock (2011) ที่วากระบวนการน้ันจะหมายถึงต้ังแตลําดับการคิดการบริการในระบบงานตาง 

ๆ ซึ่งถาหากกระบวนการใดกระบวนหน่ึงของข้ันตอนเกิดความลาชาจะสงผลทําใหงานเกิดผิดพลาดและ

อาจจะสรางความไมพอใจแกลูกคาได ซึ่งดานกระบวนมีความสําคัญตอธุรกิจในการลดตนทุนของกิจการ

จากกระบวนการในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาซึ่งกอใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน โดยการที่จะออกแบบผังกระบวนการ (Service 
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blueprint) ไดจําเปนที่จะตองเขาใจกระบวนการกิจกรรมที่สําคัญในการผลิตรวมทั้งกระบวนการในการ

ตัดสินใจซื้อกอน ซึ่งกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของลูกคาไดแสดง 

ดานพนักงานใหบริการ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับพนักงานผูใหบริการ

มีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานผูใหบริการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหแก

ลูกคาอยางรวดเร็ว ลําดับที่ 3 คือ มีพนักงานผูใหบริการมีความรู ความชํานาญเพียงพอที่จะตอบสนอง

ความตองการหรือขอสงสัยของลูกคา ลําดับที่ 4 พนักงานใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ พนักงานผู

ใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ไดครบถวน สมบูรณ ดังน้ัน 

ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองควรใหความสําคัญกับการอบรมพนักงานผูใหบริการใหมีมนุษยสัมพนัธดี 

พูดจาสุภาพ สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหแกลูกคาอยางรวดเร็ว มีความรู ความชํานาญเพียงพอที่จะ

ตอบสนองความตองการหรือขอสงสัยของลูกคา ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ไดครบถวน สมบูรณ สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock 

(2011) ที่วาหมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในการนําเสนอบรกิารใหกับลกูคา ซึ่ง

มีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ซึ่งบุคคลในที่น้ีจะรวมถึงพนักงานของผูประกอบการ, ลูกคาที่มาใชบริการ

และลูกคาอื่น ๆ ที่รวมอยูในสิ่งแวดลอมของบริการน้ัน ๆ (Zeithaml and Bitner, 2003) ซึ่งพนักงานมี

ความสําคัญเปนอยางมากในความสําเร็จของกิจการในสภาพแวดลอมที่ลูกคามีความคาดหวังกับสินคา

และบริการที่สูงข้ึนและมีความภักดีกับตราสินคาที่ลดนอยลงพนักงานจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการ

ใหบริการกับลูกคาตามความคาดหวัง 

ดานสถานที่ใหบริการ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสถานที่ใหบริการมี

ความสะอาด มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานแตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย ลําดับที่ 3 คือ สถานที่

ใหบริการตกแตงสวยงาม นาใชบริการ ลําดับที่ 4 มีพื้นที่ใหบริการกวางขวาง สะดวก และ มีที่น่ังในการ

รอใชบริการที่เพยีงพอ ดังน้ัน ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองควรใหความสําคัญกับสถานที่ใหบริการมี

ความสะอาด ตกแตงสวยงาม และมีสิ่งอํานวยความสะดวก สอดคลองกับแนวคิดของ Lovelock (2011) 

ที่วาสิ่งที่เปนรูปธรรมตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นหรือสามารถรับรูได และใชบงช้ีถึงคุณภาพของบริการน้ัน

ได ซึ่งลักษณะทางกายภาพน้ันสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ (Zeithaml and Bitner, 2003) 

คือ ภูมิทัศนบริการ หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกี่ยวของกับสถานที่ในการใหบริการลูกคา 

เชน ปายบอกทาง, อาคาร และการตกแตงอาคาร เปนตน ถัดมาคือ สิ่งที่จับตองไดประเภทอื่น ๆ  เชน 

นามบัตรหรือเครื่องแตงกายของพนักงาน สิ่งเหลาน้ีจะเปนหน่ึงในตัวที่ลูกคาจะสามารถบงช้ีหรือรับรูได

ถึงคุณภาพของบริการ ซึ่งมีทฤษฎีภูมิทัศนบริการ ไดอธิบายถึงอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพ กลาวคือ 
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ทฤษฎีดังกลาวไดแบงองคประกอบออกเปน 3 สวน คือ สวนที่หน่ึงสิ่งกระตุนไดแก การออกแบบสถานที่

ใหบริการตามวัตถุประสงคของการบริการวาเปนการบริการแบบบริการตนเอง หรือมีพนักงานที่คอย

ใหบริการปรึกษา สวนที่สองคือ การตอบสนองภายในตัวบุคคลหรือผูรับการ กระตุน หมายถึง ลักษณะ

กายภาพดังกลาวมีผลตอบุคคลหรือลูกคา เชน รูสึกผอนคลายหรือต่ืนเตน เมื่อเขามารับบริการและ

สุดทายคือ พฤติกรรมการแสดงออกของลูกคาวาเปนอยางไร เชน ลูกคามี ความพึงพอใจและกลับมาใช

บริการอีก (พฤติกรรมการเขาหา) หรือไมอยากกลับมาใชบริการอีก (พฤติกรรมการหลีกหนี) โดย

ผูประกอบการจะตองพิจารณาวาใชปจจัยหรือสิ่งกระตุนที่เหมาะสมกับลูกคารวมทั้งสถานที่ใหบริการ

ตลอดจน พนักงาน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก (พฤติกรรมการเขาหา) ของลูกคานอกจากน้ีควรมี

การบํารุงรักษา และปรับปรุงลักษณะทางกายภาพใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาจากแนวทางเลือกทั้ง 7 แนวทาง ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด และเปนแนวทางเลือกที่ควรดําเนินการเปนอันดับแรก คือ ดานพนักงานบริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานพนักงานใหบริการ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญกับพนักงานผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานผู

ใหบริการแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนใหแกลูกคาอยางรวดเรว็ มีพนักงานผูใหบริการมีความรู ความชํานาญเพยีง

พอที่จะตอบสนองความตองการหรือขอสงสัยของลูกคา พนักงานใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ 

พนักงานผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ไดครบถวน สมบูรณ 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา วาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักประกันและหนวยลงทุน ของ

ธนาคารออมสิน ผานพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่ทําใหลูกคารูจักประกันและ

หนวยลงทุนธนาคารออมสิน มากที่สุด ดังน้ัน ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองควรใหความสําคัญกับการ

อบรมพนักงานผูใหบริการใหมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหแกลูกคา

อยางรวดเร็ว มีความรู ความชํานาญเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการหรือขอสงสัยของลูกคา 

ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ ใหขอมูลเกี่ยวกับประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสิน ได

ครบถวน สมบรูณ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ 

ตองใหบริการดวยความเทาเทียมกัน ตองอํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหา
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อยางดี และควรเพิ่มความใสใจสําหรับลูกคาที่มีการใชบริการมานานเพราะเปนลูกคาที่มีความภักดีตอ

ธนาคารออมสิน 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1.  จากผลการศึกษาพบวา ปญหาดานพนักงานและการบริการ คือ ธนาคารออมสินสาขา

ดาวคะนองเปนธนาคารออมสินขนาดกลาง มีพนักงานประมาณ 8 คน ซึ่งรวมผูจัดการและผูชวยผูจดัการ

แลว และมีการแบงหนาที่กันชัดเจน โดยพนักงานที่รับผิดชอบการขายประกันและหนวยลงทุนของ

ธนาคาร   ออมสิน สาขาดาวคะนอง มีจํานวน 1 คน ซึ่งในการขายประกันและหนวยลงทุนแตละครั้งตอง

มีการใหขอมูลกับลูกคาถึงความเสี่ยงในการลงทุน  ผลตอบแทนที่ไดรับ คาธรรมเนียม การซื้อการขาย

หนวยลงทุน ทําใหตองใชระยะเวลานานในการใหขอมูลลูกคาแตละคน บางครั้งลูกคาเขามาใชบริการ

พรอมกันก็มีแนวโนมที่จะเสียลูกคาไป ผู วิจัยแนะนําใหธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองควรให

ความสําคัญกับการอบรมพนักงานผูใหบริการใหมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ สามารถแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนใหแกลูกคาอยางรวดเร็ว มีความรู ความชํานาญเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการหรือขอ

สงสัยของลูกคา ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค และ ใหขอมูลเกี่ยวกับประกันและหนวยลงทุนของ

ธนาคารออมสิน ไดครบถวน สมบูรณ 

2.  จากผลการศึกษาพบวา ปญหาดานผลิตภัณฑ คือ แมธนาคารออมสินมีความมั่นคง มีความ

นาเช่ือถือ และมีประกันกับหนวยลงทุนที่หลากหลาย แตผลตอบแทนกลับไมแตกตางจากหนวยลงทุน

ของสถาบันการเงินอื่น ทําใหเวลานําเสนอขายประกันกับหนวยลงทุนลูกคาสวนใหญจะเลือกจากสถาบัน

ที่ใหผลตอบแทนสูง หรือประกันหรือหนวยลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่ามากกวา ผูวิจัยแนะนําใหธนาคารออม

สินควรทบทวนในการเพิ่มผลตอบแทนที่ไดรับจากประกันและหนวยลงทุน เพื่อกระตุนใหลูกคาสนใจใน

การลงทุนประกันและหนวยลงทุนของธนาคารออมสินเพิ่ม 

3.  จากผลการศึกษาพบวา ปญหาดานการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คือ อัตราการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมของหนวยลงทุนของธนาคารออมสินไมมีอัตราที่เทากันกับสถาบันการเงินอื่น ไมสูงเกินไป 

แตดวยภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่สถาบันการเงินทั้งบางแหงปรับลดอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมของ

ประกันกับหนวยลงทุน ทําใหลูกคาเกิดความสนใจในการเปลี่ยนไปลงทุนในหนวยลงทุนของสถาบัน

การเงินคูแขงแทน ผูวิจัยแนะนําใหธนาคารออมสินควรเพิ่มกําไรตอหนวยลงทุน หรือเพิ่มจํานวนเงินออม

ในประกัน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาครั้งน้ี เปนเพียงการศึกษาเฉพาะธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ซึ่งกลุมตัวอยาง

ไมครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควรขยายพื้นที่ในการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนกังาน

หนวยงานเอกชน : กรณีศกึษา ธนาคารออมสนิ สาขาดาวคะนอง 

Service marketing mix factors affecting decision towards for Public 

Company’s employees Case Study: Government Savings Bank  

at Dao Khanong Branch 

สมิตา เอื้อราษฎร01, สวรส ศรีสุตโต1
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Smita Euarat1, Sawaros Srisutto2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาสาเหตุของอัตราการกูในโครงการสินเช่ือสวัสดิการสาํหรับพนักงาน

หนวยงานเอกชน ของธนาคารออมสนิ สาขาดาวคะนอง มีจํานวนนอย ทําใหสงผลตอผลการดําเนินการดานสินเช่ือใน

ภาพรวม และเพื่อหาแนวทางเพิ่มลูกคาสินเช่ือดังกลาว โดยศึกษาการรับรูโครงการสินเช่ือ ศึกษาพฤติกรรมการใช

บริการสินเช่ือ ศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกจิของผลิตภัณฑสินเช่ือ และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร

ในการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีไดแก พนักงานในหนวยงานที่ทําขอตกลงรวมใน

โครงการสินเช่ือดังกลาว รวมกับธนาคารออมสนิ สาขาดาวคะนอง และพนักงานออมสินสาขาดาวคะนอง โดยใชวิธีการ

ศึกษาวิจัยแบบผสม ระหวางการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวาปญหาเกิดจากการประชาสมัพนัธ 

ที่ยังไมสามารถสรางการรับรูใหกลุมเปาหมาย และกลุมเปาหมายบางสวนยังไมมีความจําเปนตองกูหรือไดกูกับ

ธนาคารอื่นแลว และจากการศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสินเช่ือดังกลาว รวมถึงการศึกษาปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการในการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน ผูวิจัยแนะนําวาควร

ปรับปรุงกระบวนการกูและอนุมัติใหรวดเร็ว และการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสม เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขารวม

โครงการมากข้ึน ทั้งน้ี ผูศึกษาเลือกแนวทางเลือกทีเ่หมาะสม คือการสรางการรับรูใหกลุมเปาหมายโดยประชาสัมพนัธ

ผานสื่อโซเชียล และการต้ังบูทที่หนวยงานของกลุมเปาหมาย และทําขอตกลงรวมกับหนวยงานเพิ่มเติม 

คําสําคัญ: การเพิ่มยอดสินเช่ือ,สินเช่ือสวัสดิการเอกชน,ธนาคารออมสิน 
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Abstract 

This study aimed to analyze the causes of low loan applicants from the 

employees of private organizations, which entered the agreement with Government 

Savings Bank at Dao Khanong Branch affected to overall loan outcomes in order to increase 

the loan customers by researching in loan program perception, behavior researching in using 

loan program and  service marketing mix factors affecting decision 

The target group in this study included employees of the private organizations 

and the officers of Government Savings Bank, Dao Khanong Branch.  The research 

methodology was a combination of quantitative and qualitative analysis.  The result of 

this study showed that the targeted customers were unaware of the Welfare Loan 

Projects due to the ineffectiveness of the current public relations campaigns. In addition, 

the targeted customers were not interested by the existing promotion as some of them 

has no intention to borrow a loan at the moment or already engaged with other financial 

institutions.  

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of referred loan including service 

marketing mix research affecting decision towards for Public Company’ s employees. 

Researcher recommend should consider to improve loan procedure and prompt 

approval.  Consideration to place the appropriate policy rate for gain more customers 

attractive.  As a result, the researcher proposed the alternatives to the public relations 

campaigns through various social media as well as booth setup at the target groups’ 

offices in order to promote awareness of the existence of the Welfare Loan Projects and 

others financial activities of the Government Savings Bank.  Moreover, the Branch Office 

shall consider engage more private organizations or agency to the Welfare Loan Projects. 

Keywords : Increasing loan, Private welfare loan, Government Bank 
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1. บทนํา 

ธนาคารออมสินเปนธนาคารที่มีการดําเนินการมามากกวา 100 ป ในฐานะธนาคารของรัฐ  

ที่มีจุดมุงมั่นในการพัฒนาบรกิารดานการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนชาวไทยทกุดาน 

ธนาคารออมสินเปนธนาคารของภาครัฐ หากวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก จะพบวา

จุดเดนคือความนาเช่ือถือของธนาคาร เน่ืองจากรัฐบาลเปนประกัน และเปดบริการมาอยางยาวนาน 

ทําใหมีฐานลูกคาจํานวนมาก แตทั้งน้ีการรับรูของกลุมลูกคาเปาหมายเกี่ยวกับสนิเช่ือของธนาคารออมสนิน้ัน 

ยังอยูในอัตราที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยแหงอื่นๆ ทั้งๆที่ ธนาคารมีผลิตภัณฑที่พรอมรองรับ

ความตองการของทุกกลุมเปาหมาย เชน สินเช่ือเคหะ สินเช่ือสวนบุคคลที่มีความหลากหลายตามคุณสมบัติผูกู 

เหตุที่ธนาคารออมสินสามารถมีสินเช่ือไดหลากหลายมากกวาธนาคารอื่นเน่ืองจากเปนธนาคารของรัฐ  

จึงมีบริการที่ตอบสนองความตองการใหแกประชาชนทุกภาคสวน วัตถุประสงคเพื่อสรางคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคมใหดีข้ึน โดยผูบริโภคสามารถจัดสินคาและบริการมาใชเพื่อตอบสนองความตองการ 

ไดสะดวกรวดเร็ว และทันตอความตองการ โดยเฉพาะสินคาที่จําเปนและมีราคาสูงเชน บาน ที่ดิน และ

สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เปนตน นอกจากน้ีสินเช่ือยังชวยขจัดความทุกขยากไดในคราว

จําเปน เชน การเจ็บปวยกะทันหนั หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินได ดังน้ัน ทุกคนควรจะสามารถเขาถึงสินเช่ือได

อยางงายเพื่อตอบสนองตอความตองการหรือความจําเปน อยางในกรณีศึกษา ผูศึกษาเลือกศึกษาสินเช่ือ

สวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน สินเช่ือประเภทหน่ึงของธนาคารออมสนิ ซึ่งเปนสินเช่ือระยะยาว 

สําหรับลูกจางหรือพนักงานหนวยงานเอกชนที่อยูในขอตกลงรวมกับธนาคาร (MOU) เพื่อใชในการ

อุปโภค บริโภค ซึ่งสําหรับธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง ไดมีการทําขอตกลงรวมในโครงการดังกลาว

กับหนวยงานเอกชนจํานวน 5 หนวยงาน ไดแก โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล และโรงพยาบาลนครธน ซึ่งจาก

รายงานผลประกอบการของธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองยอนหลัง 5 ป คือป พ.ศ.2558 – 2562 

พบวา จํานวนผูเขารวมโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ทําขอตกลง 

กับธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองมียอดการขอสินเช่ือผานธนาคาร จํานวนไมถึง 15% ของพนักงาน

ทั้งหมดของแตละหนวยงาน และจํานวนการขอสินเช่ือชนิดดังกลาว คิดเปนสัดสวนของยอดสินเช่ือรวม

ของธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง ไมถึงรอยละ 1.00 ตอป และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในเวลา 5 ป 

ที่ผานมา จนสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมดานสินเช่ือ ใน 5 ปที่ผานมา ของธนาคารออมสิน

สาขาดาวคะนอง มีจํานวนนอยลงทุกๆป ผูศึกษาจึงตองการศึกษาสาเหตุและหาแนวทางเพิ่มลูกคาสินเช่ือ

ดังกลาว เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑสินเช่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
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กอรปกับนําไปกําหนดกลยุทธการดําเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผลประกอบการโดยรวมในดานสินเช่ือ ของ

ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนองใหมากย่ิงข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาการรับรูโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนของธนาคารออมสิน 

สาขาดาวคะนอง ที่เสนอตอหนวยงานเอกชนที่เขารวมโครงการ 

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

 3.  เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุริจของผลิตภัณฑสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงาน

หนวยงานเอกชน 

 4.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

 

3.  แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2558) จําแนกกระบวนการการบริโภคเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การตัดสินใจซื้อ 

เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการการบริโภค โดยผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหาหรือความตองการที่จะตอง

ซื้อสินคาหรือบริการ จากน้ันผูบริโภคจะมีการคนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 2) การซื้อ  

คือ ข้ันตอนที่ผูบริโภคดําเนินการซื้อสินคาหรือบริการ โดยประกอบดวยการเลือกซื้อ และวิธีจายเงิน  

3) การใช เปนข้ันตอนที่ผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามที่มุงหวัง หรือรับบริการจากองคการธุรกิจ 

และการกําจัดสวนที่เหลือในรูปแบบตางๆ 4) การประเมินหลังการบริโภคเปนข้ันตอนสุดทายในกระบวน 

การบริโภค โดยผูบริโภคจะพิจารณาตัดสินวาคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดใชน้ัน สอดคลองกับความคาดหวัง

ของผูบริโภคหรือไม ซึ่งการประเมินน้ีจะทําใหผูบริโภครูสึกพึงพอใจหรือไมพอใจตามมาและนําไปสู

พฤติกรรมหลังการประเมินอื่นๆ เชนการซื้อซ้ํา การเลิกซื้อ และการรองเรียน โดยข้ันตอนทั้ง 4 กระบวนการ

การบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย 3 ประการ คือ ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  

และปจจัยดานธุรกิจ  
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 ทฤษฎีกางปลา หรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 วันรัตน จันทกิจ (2547) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังทีแ่สดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ัน (All Causes) หรืออีกช่ือคือผังกางปลา 

(Fishbone Diana) เน่ืองจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรูจัก

ช่ือของ แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรบัการพัฒนาครัง้แรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย

คาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว โดย สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญี่ปุน (JIS) ไดนิยาม

ความหมายของผังกางปลาวา “เปนแผนผังที่ใชแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสาเหตุหลายๆ 

สาเหตุที่เปนไปไดที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาหน่ึงปญหา”  

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 6W1H 

 ยุวพา สารพัฒน (2557) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคโดยยึดหลัก 6W1H มีองคประกอบ ดังน้ี 

 W1 คือ Who (ใครอยูในตลาดเปาหมาย) ถาจะผลิตสินคาหรือบริการอะไร สิ่งแรกที่ผูผลิต

จะตองคํานึงถึงคือผูบริโภคกลุมเปาหมาย (Target Group) มีลักษณะอยางไร 

 W2 คือ What (ผูบริโภคซื้ออะไร) ตลาดปจจุบันซึ่งเปนตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณจะตองมกีาร

พิจารณาวาผูบริโภคกลุมเปาหมายน้ันจะตองการผลิตภัณฑอยางไร ในการวิจัยตลาดพบวาผูบริโภค 

มีความตองการเรื่องแบบ สี ราคาอยางไร แลวจึงนําความตองการน้ันมาผลิตทําใหผูบริโภคไดผลิตภัณฑ 

ที่ตรงใจสงผลใหซื้อผลิตภัณฑในที่สุด  

 W3 คือ When (ผูบริโภคซื้อเมื่อไหร) ตองศึกษาวาชวงเวลาการบริโภคเกิดข้ึนเมื่อใดมีความถ่ี

มากนอยเพียงใด ในชวงใดชวงหน่ึง หรือฤดูกาลใดฤดูการหน่ึง  

 W4 คือ Where (ผูบริโภคซื้อที่ไหน) การศึกษาชองทางหรือแหลงทีผู่บริโภคจะตัดสนิใจซื้อสนิคา

หรือบริการ 

 W5 คือ Why (ทําไมจึงซื้อ) ตองศึกษาวาผูบริโภคซื้อสินคาหรือบริการน้ันเพราะเหตุใด  

 W6 คือ Whom (ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ) ตองศึกษาวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

 W7 คือ How (ผูบริโภคซื้ออยางไร) ตองศึกษาวาผูบริโภคซื้อสินคาดวยวิธีการใด 
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 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่

ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือดัง 

ตอไปน้ี 

   P1 = Product  (ดานผลิตภัณฑ) 

   P2 = Place (ดานสถานที่) 

   P3 = Promotion (ดานการสงเสริมการตลาด)  

   P4 = Price (ดานราคา)  

   P5 = People (ดานบุคคล) 

   P6 = Physical Evidence (ดานลักษณะทางกายภาพ) 

   P7 = Process (ดานกระบวนการ) 

 องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดแตละตัว หรือ 7’Ps จะลอมรอบผูบริโภคของกิจการ

เอาไวตรงกลาง โดยผูบรโิภคจะเปนเปาหมายนําทางการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดของกิจการ เปน

จุดเริ่มตนและจุดปลายทางของกิจการทั้งมวล กิจการใหความสําคัญกับผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภค

กลุมเปาหมาย (Target Market) จึงกําหนดไวตรงกึ่งกลางลอมรอบไวดวย 7‘Ps ซึ่งหมายความวา องคประกอบ

ทั้ง 7 สวนน้ัน ถูกกําหนดใหดําเนินไปโดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปาหมาย และมุงที่จะ

ตอบสนองความตองการเหลาน้ันใหไดดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายเหลาน้ีเกิด

ความพึงพอใจ (Satisfy needs) จากการอุปโภคบริโภคสินคาของกิจการน้ัน อันเปนสิ่งที่กิจการทั้งหลาย

คาดหวัง และพยายามจะทําใหสําเร็จ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อริศรา  บุดดาวงศ (2561) ไดศึกษาปญหาสินเช่ือรวมทุกประเภทลดลง (ไมรวมสินเช่ือเพื่อ

พัฒนากลุมอาชีพและสหกรณออมทรัพย) ของธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุ

ของปญหา และศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ และนําไปกําหนดแนวทางใน

การแกไขปญหา และสามารถนําความคิดเห็นที่ไดมาวางแผนปรับปรุงรูปแบบการใหบริการตลอดจน

ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชิญชวนและการประชาสัมพันธใหลูกคากลุมเปาหมาย
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เลือกใชบริการสินเช่ือกับธนาคารออมสิน สาขาสกลนครใหไดตามเปาหมายขอมูลที่ไดสามารถนําขอมูล

มาวิเคราะหและวางแผนการนําเสนอจุดเดนของผลิตภัณฑใหตรงตามพฤติกรรมความตองการของลูกคา 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร เกณฑการอนุมัติสินเช่ือสามารถปรับเพิ่มและลดคุณสมบัติของผูขอกูลงได 

ดานปจจัยสวนประสมการตลาด ที่กลุมเปาหมายใหคาระดับความพึงพอใจอยูระดับมากในแตละดานน้ัน 

ปจจัยทางจิตวิทยาสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนิเช่ือ จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวย

เทคนิคแบบ Stepwise พบวามีตัวแปรที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเช่ือจํานวน 3 ตัวแปรเรียง

ตามระดับอิทธิพล ไดแก ทัศนคติ การรับรู และแรงจูงใจ ตามลําดับ 

ชนัญชิดา สังขทอง (2559) ไดศึกษา คุณภาพการใหบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคาร

ออมสิน สาขาบางละมุง อําเภอบางละมุงจังหวดชลบุร ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบรกิารสินเช่ือ

ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสินเช่ือ

ธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน สาขาบางละ พบวา คุณภาพการบริการสินเช่ือประชาชนของ

ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง ผูรับบริการมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการสินเช่ือธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานความต้ังใจที่จะใหบริการดวยความรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการ

ทําใหผูมาใชบริการเกิดความเช่ือมั่น ดานความเอาใจใสตอผูมาใหบริการ ดานความนาเช่ือถือของ

ธนาคาร และดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ 

สิทธิพล เพ็งแจม และ ศุภสัณห ปรีดาวภิาต (2562) ไดศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือราย

ยอยธนาคารออมสินเขตราชวัตร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสาเหตุของปญหายอดสินเช่ือรายยอยไมบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว และเสนอแนะหาแนวทางในการเพิ่มยอดสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสิน 

เขตราชวตัร ผลการศึกษาพบบวาสาเหตุของปญหายอดสินเช่ือรายยอย ไดแก ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย 

และดานกระบวนการความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ดานความเช่ือมั่น ดานความเช่ือถือได และดาน

การตอบสนองตอบทันที และไดแนวทางการแกปญหาการเพิ่มยอดสินเช่ือรายยอย 4 กลยุทธ 

เปนทางเลือก ไดแก กลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาผลิตภัณฑในระดับองคกร กลยุทธความแตกตาง 

ในระดับหนวยธุรกิจ และกลยุทธดานการตลาด หลัก 7P’s กลยุทธดานการเงินในระดับหนาที่ และเลือก

เพียงทางเดียวเพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติงานคือ ทางเลือกกลยุทธดานการตลาดหลัก 7P’s ดวยเหตุผลไปใช

เปนกลยุทธเชิงรุก เชิงแกไข และเชิงปองกัน 
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4.  วิธีการศึกษา  

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยมีวิธีการศึกษาเปนการวิจัยแบบผสม ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ มีรูปแบบการศึกษา (Methodology) ดังน้ี 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 1 จํานวนทั้งหมด 550 คน 

พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จํานวนทั้งหมด 444 คน พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จํานวน

ทั้งหมด 350 คน พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล จํานวนทั้งหมด 1,000 คน 

พนักงานโรงพยาบาลนครธน จํานวนทั้งหมด 953 คน (จํานวนพนักงานทุกโรงพยาบาลไมรวมแพทย) 

กลุมตัวอยาง 

วิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนที่ 1 สุมตัวอยางแบบเจาะจงโรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาล

บางปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล เน่ืองจากเปนโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการโครงการสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง และไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจาก

โรงพยาบาลเหลาน้ี โดยมีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีคํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน 

(Yamane,1973) ซึ่งไดจํานวน 100 คน ทั้งน้ี แบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางที่เคยหรือเขารวม

โครงการฯ จํานวน 50 คน และกลุมที่ยังไมเคยเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน  

ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีสุมแบบสัดสวน (Proportional Sampling)  โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

ตามสัดสวนของพนักงานในโรงพยาบาลแตละแหง โดยสํารวจผูที่ เคยหรือเขารวมโครงการฯ  

ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จํานวน 34 คน และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 จํานวน 16 คน และกลุมที่

ยังไมเคยเขารวมโครงการฯ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จํานวน 15 คน และโรงพยาบาลบางปะกอก 

9 จํานวน 35 คน   

ข้ันตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) กับกลุมตัวอยางตามจํานวนที่

กําหนดไว 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การวิจัยน้ีไดใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 

สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ โดยใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงาน

หนวยงานเอกชน โดยใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน โดยใชมาตรวัดแบบอันตรภาคช้ันตามระดับความคิดเห็น 

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนสวนที่เกี่ยวกับความสําคัญ

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ

พนักงานหนวยงานเอกชน โดยใชมาตรวัดแบบอันตรภาคช้ันตามระดับความความสําคัญ 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยน้ีมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูลโดยการใช

คาความถ่ีและรอยละ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรบัพนักงาน

หนวยงานเอกชน ของกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมลูโดยการใชคาความถ่ีและรอยละ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชมาตรวัด

แบบระดับความคิดเห็น  

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนสวนที่เกี่ยวกับความสําคัญ

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ
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พนักงานหนวยงานเอกชน ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชมาตรวัดแบบ

ระดับความสําคัญ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

วิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีการแบงกลุมผูใหขอมูลหลักเปน 2 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 ผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงาน ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง  

จํานวน 4 คน เน่ืองจากเปนพนักงานฝายสินเช่ือของธนาคารออมสิน ทําใหสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน และทราบถึงปญหาของสินเช่ือดังกลาวได 

กลุมที่ 2 พนักงานเอกชนในบริษัทที่มีขอตกลงรวมกับธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง  

ที่ยังไมไดเขารวมโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน จํานวน 10 คน เน่ืองจาก

ผูวิจัยตองการทราบถึงการรับรูถึงสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนน้ันมีมากนอย

เพียงใด และผูที่ยังไมไดเขารวมโครงการหากรับทราบและจะเกิดแรงกระตุนในการเขารวมมากนอย

เพียงใด 

ข้ันตอนการสุมผูใหขอมูลหลักกลุมที่ 2 ผูวิจัยไดทําการสุมผูใหขอมูลหลักหลายข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 สุมตัวอยางแบบเจาะจง โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบาง

ปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล เพราะไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลเหลาน้ี 

ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีสุมแบบสัดสวน (Proportional Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมผูใหขอมูล

หลัก ตามสัดสวนของพนักงานในโรงพยาบาลแตละแหง รายละเอียดดังน้ี โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จํานวน

กลุมตัวอยาง 3 คน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนช่ันแนล จํานวนกลุมตัวอยาง 7 คน 

ข้ันตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) กับผูใหขอมูลหลัก ตามจํานวนที่

กําหนดไว 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีไดใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ การสัมภาษณ รายละเอียดดังน้ี 

แบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 กลุมผูใหขอมูลหลัก ดังน้ี 
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กลุมที่  1 ผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงาน ของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง  

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ  

สวนที่ 2 สัมภาษณเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกผลิตภัณฑสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน  

สวนที่ 3 สัมภาษณเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาการกูสินเช่ือสวัสดิการพนักงาน  

สวนที่ 4 สัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเขารวมโครงการสินเช่ือสวัสดิการพนักงาน

เอกชน  

กลุมที่ 2 พนักงานเอกชนในบริษัทที่มีขอตกลงรวมกับธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง แตยัง

ไมไดเขารวมโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 สัมภาษณเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 สัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน  

สวนที่ 3 สัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

สินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน  

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

การวิเคราะหเน้ือหาในงาน วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการจับประเด็นคําหรือวลีที่คลายคลึงกันของ

ผูใหสัมภาษณ แลวนํามาจัดกลุมคําเพื่อหาคาความถ่ีของคําตอบน้ัน เพื่อหาคาความถ่ีของคําตอบ 

 

5.  ผลการศึกษา 

 1.  ผลการวิจัยการรับรูโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานเอกชน ของธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง ที่นําเสนอตอหนวยงานเอกชนที่เขารวมโครงการ จากขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาจากกลุม
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ตัวอยางผูที่ไมเคยใชบริการสินเช่ือดังกลาว จํานวน 50 คน มีพนักงานจํานวน 14 คน ที่รับทราบวา

หนวยงานของตนเองไดทําขอตกลงในโครงการดังกลาว รวมกับธนาคารออมสิน หรือคิดเปนรอยละ 28 

และ จํานวน 36 คน ที่ไมทราบวาหนวยงานของตนเองไดทําขอตกลงในโครงการดังกลาว หรือคิดเปน

รอยละ 72 ดังตารางประกอบ 

ตารางท่ี 1  ผลของการรับรูโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน (เลือกถามเฉพาะผูที่ไมเขา

รวมใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน  ธนาคารออมสิน จาํนวน 50 คน) 

การรบัรูโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรบั

พนักงานหนวยงานเอกชน 
จํานวน รอยละ 

ทราบ 14 28 

ไมทราบ 36 72 

รวม 50 100 

 2.  ผลวิจัยพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับหนวยงานเอกชน จากขอมูลการวิจัย

เชิงคุณภาพกลุมที่ 2 ผูใหขอมูลที่เปนพนักงานเอกชนในบริษัทที่มีขอตกลงรวมกับธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง แตยังไมไดเขารวมโครงการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนพบวาผูใหขอมูล

สวนใหญทราบวาโรงพยาบาลกับธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ไดทําขอตกลงในโครงการสินเช่ือ

สวัสดิการสําหรับหนวยงานเอกชน และสวนใหญสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยปจจัยที่ทําใหผูให

สัมภาษณตัดสินใจใชบริการสินเช่ือคือปจจัยหลักเกณฑ/กระบวนการ ในการกู/อนุมัติไมยุงยาก งาย 

 3.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของผลิตภัณฑสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานเอกชน 

ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพกลุมที่ 1 ผูใหขอมูลที่เปนผูจัดการธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน 

สาขาดาวคะนอง พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญใหเหตุผลวาสาเหตุที่ทําใหยอดเงินกูสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนนอย เกิดจาก หลักเกณฑธนาคารดานผูคํ้าประกัน หลักเกณฑธนาคาร

ดานรายไดข้ันตํ่า ระยะเวลาการดําเนินการ กระบวนการเตรยีมเอกสาร และการประชาสมัพันธ ผูใหสัมภาษณ

สวนใหญคิดวาสาเหตุที่ลูกคาจึงเลือกที่จะขอสินเช่ือ เกิดจากอัตราดอกเบี้ยตํ่า สวนสาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธ

ที่จะขอสินเช่ือเกิดจากการรูสึกวากระบวนการยุงยาก/ใชเวลานาน 
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 4.  ผลวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับ

พนักงานหนวยงานเอกชน พบวาจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน สามารถสรุปปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานตางๆ ไดดังน้ี  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน ดานผลิตภัณฑ ดังตาราง

ประกอบ  

ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานผลิตภัณฑที่สงผลตอการ  ตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) ความสามารถตอบสนองความ

ตองการของสินเช่ือ 
4.28 1.06 มากที่สุด 3 

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

สินเช่ือจากธนาคารออมสิน 
4.22 1.05 มากที่สุด 4 

3) วงเงินทีส่ินเช่ือ 4.51 1.26 มากที่สุด 1 

4) ระยะเวลาการชําระหน้ี 4.47 1.21 มากที่สุด 2 

คาเฉลี่ย 4.37 1.15 มากที่สุด  

 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานผลิตภัณฑที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ

สวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือ วงเงิน

สินเช่ือที่ไดรับจากธนาคาร 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนดานราคาดังตารางประกอบ  

ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานราคา ที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานราคา x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  4.58 1.34 มากที่สุด 1 

2) การกําหนดคาธรรมเนียม  4.14 0.96 มาก 3 
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3) การกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่สามารถ

แขงขันกับธนาคารอื่น 
4.49 1.22 มากที่สุด 2 

คาเฉลี่ย 4.40 1.18 มากที่สุด  

 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานราคาที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนดานชองทางการจําหนาย  

ดังตารางประกอบ  

ตารางท่ี 4   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานชองทางการจําหนาย ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานชองทางการจําหนาย x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) การมีจํานวนสาขาท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 4.43 1.18 มากท่ีสุด 1 

2) การมีทําเลท่ีตั้งท่ีอํานวยความสะดวกตอการใชบริการ 4.25 1.05 มากท่ีสุด 3 

3) การมีชองทางในการบริการหลากหลายชองทาง 4.33 1.08 มากท่ีสุด 2 

คาเฉลี่ย 4.34 1.10 มากท่ีสุด  

 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานชองทางการจําหนายที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุด

คือ การมีจํานวนสาขาที่เพียงพอตอการใหบริการ  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนดานการสงเสริม 

ทางการตลาดดังตารางประกอบ  

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานการสงเสริมทางการตลาด ทีสงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) การเชิญชวนใหใชบริการของพนักงาน 4.21 1.01 มากท่ีสุด 3 

2) การมีเอกสารชี้ชวนเก่ียวกับสินเชื่อ 4.47 1.24 มากท่ีสุด 2 
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3) การมีสวนลดดอกเบี้ย 4.61 1.43 มากท่ีสุด 1 

4) การใหของสมนาคุณ 3.94 0.74 มาก 4 

คาเฉลี่ย 4.30 1.10 มากท่ีสุด  

 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานการสงเสริมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือ การมี

สวนลดดอกเบี้ย  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนดานพนักงานดังตารางประกอบ  

ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานพนักงาน ที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานดานพนักงาน x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) การบริการของพนักงาน 4.42 1.18 มากที่สุด 2 

2) ความรู ความเช่ียวชาญของพนักงานสินเช่ือ 4.52 1.26 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ย 4.47 1.22 มากที่สุด  

 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานพนักงาน ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ

สวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือ ความรู ความ

เช่ียวชาญของพนักงานสินเช่ือ 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนดานกระบวนการ ดังตารางประกอบ  

ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานกระบวนการ ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานกระบวนการ x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) ความสะดวกรวดเร็วในการใหบรกิาร 4.25 1.03 มากที่สุด 2 

2) ความถูกตอง/แมนยํา ในการ

ใหบรกิาร 
4.54 1.29 มากที่สุด 

1 

คาเฉลี่ย 4.40 1.16 มากที่สุด  
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 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานกระบวนการ ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ

สวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือ ความถูกตอง/

แมนยําในการใหบริการ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนดานภาพลักษณทางกายภาพ  

ดังตารางประกอบ  

ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานภาพลักษณทางกายภาพ ที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน 

ปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพ x̄  S.D 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1) การมเีอกสารขอมลูสินเช่ือ

ประกอบการขอสินเช่ือ 
4.46 1.19 มากที่สุด 1                    

2) สถานที่เอือ้อํานวยความสะดวกตอ

การใชบรกิาร 
4.38 1.13 มากที่สุด 2 

คาเฉลี่ย 4.42 1.16 มากที่สุด  

 จากตาราง แสดงใหทราบวาขอมูลดานภาพลักษณทางกายภาพ ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือ 

เอกสารขอมูลสินเช่ือประกอบการขอสินเช่ือประกอบการตัดสินใจการใชบริการ 

 

6.  สรุปผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ทําใหพบวากลุมเปาหมายจํานวนมากที่ยังไม

ทราบวาหนวยงานของตนไดทําขอตกลงรวมกับธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ในโครงการสินเช่ือ

สวัสดิการสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนแตหากไดรับรูถึงโครงการฯแลว สวนใหญสนใจที่จะเขารวม

โครงการฯ และสาเหตุที่ทําใหยอดเงินกูสินเช่ือสวัสดิการสําหรับสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนนอย 

เกิดจาก หลักเกณฑธนาคารดานผูคํ้าประกัน หลักเกณฑธนาคารดานรายไดข้ันตํ่า ระยะเวลาการ

ดําเนินการ กระบวนการเตรียมเอกสาร และการประชาสมัพันธ สาเหตุที่ลูกคาเลือกบริการสินเช่ือ เกิดจาก
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อัตราดอกเบี้ยตํ่า และสาเหตุที่ลูกคาปฏิเสธที่จะขอสินเช่ือเกิดจากการรูสึกวากระบวนการยุงยาก/ใช

เวลานาน 

 

7.  อภิปรายผล 

 1.  จากผลการศึกษาที่พบวาการรับรูโครงการสินเช่ือสวัสดิการของธนาคารออมสินโดยพบวา

พนักงานสวนใหญไมทราบวาหนวยงานของตนเองไดทําขอตกลงในโครงการ แตหากมีการรับรูสวนใหญมี

ความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยสามารถทราบจากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของสินเช่ือ

ชนิดน้ีในวิจัยน้ี ดังน้ันทําใหทราบวาเหตุผลที่ผูสมัครสินเช่ือดังกลาวมีนอยเกิดจากการรับรูนอย แตหาก

ทางธนาคารเพิ่มการรับรู โดยเพิ่มการประชาสัมพันธทั้งในหนวยงานเดิม และขยายกลุมเปาหมายไปยัง

หนวยงานใหมเพิ่มเติม ก็จะสามารถเพิ่มผลประกอบการของสินเช่ือชนิดน้ีได สอดคลองกับวิจัยของ สิทธิ

พล เพ็งแจม และศุภสัณห ปรีดาวิภาต ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสิน

เขตราชวัตร ที่กลาววา สาเหตุของปญหายอดสินเช่ือรายยอยไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวมาจากสาเหตุ

หลักคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในดานผลิตภัณฑ/บริการที่เกิดจากการพฒันาผลิตภัณฑ

สินเช่ือรายยอยที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหทันการแขงขันกับธนาคารอื่น ประกอบ

กับดานการสงเสริมการตลาดก็เปนอีกสาเหตุที่เกิดจากไมประชาสัมพันธเรื่องสินเช่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน  

 2.  จากการวิจัยที่พบวาจุดแข็ง จุดออนโอกาส และอุปสรรควา จุดแข็งของสินเช่ือสวัสดิการ

สําหรับพนักงานเอกชนคือ เกิดจากอัตราดอกเบี้ยตํ่า จุดออนคือ หลักเกณฑธนาคารดานผูคํ้าประกัน และ

การประชาสัมพันธ โอกาสคือสภาวะแศรษฐกิจ ที่อยูในชวงขาลง ทําใหอาจจะเกิดอัตราการขอสินเช่ือที่

เพิ่มข้ึน และอุปสรรคคือการแขงขันในตลาการใหบริการสินเช่ือ เน่ืองจาก ธนาคารอื่นๆ สรางผลิตภัณฑ

สินเช่ือสวนบุคคลออกมาหลายรูปแบบและสามารถเขาถึงไดงายมากย่ิงกวา  

 3.  จากผลการวิจัยที่พบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ

สําหรับพนักงานหนวยงานเอกชน วา ในดานของผลิตภัณฑ ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ

ดังกลาว ที่ผูใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดคือ วงเงินสินเช่ือ ที่เพียงพอตอการใชจาย  สวนในดาน

ราคา ผูใชบริการใหความสําคัญกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ย ที่ตองอยูในเกณฑที่พึงพอใจ และควรตํ่า

กวาธนาคารอื่นๆ ในดานชองทางการตลาด ผูใชบริการคิดวาจํานวนสาขา เปนเรื่องสําคัญที่สุด โดยควรมี

สาขาที่รองรับเพียงพอกับการใชบริการ เพื่อความสะดวกตอการดําเนินการทางธุรกรรม ในดานการ
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สงเสริมทางการตลาด ผูใชบริการคิดวาการมีสวนลดดอกเบี้ย อาจจะทําใหสามารถจูงใจในการใชบริการ

เพิ่มข้ึนได ในดานพนักงาน พนักงานผูใหบริการควรมีความรูความเช่ียวชาญในดานสินเช่ือ เพื่อที่จะ

สามารถใหขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจได สวนดานกระบวนการ ผูใชบริการใหความสําคัญกับความ

ถูกตอง และแมนยําในการใหบริการ เน่ืองจากเปนการบริการธุรกรรมทางการเงิน และในดานสุดทาย

ดานภาพลักษณ ผูใชบริการใหความสําคัญกับเอกสารขอมูลสินเช่ือ เพื่อใชประกอบการตัวสินใจมากที่สุด 

 

8.  ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1. จากผลการศึกษาที่พบวาการรับรูโครงการสินเช่ือสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนอง ที่เสนอหนวยงานเอกชน และการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ

หนวยงานเอกชน ผูวิจัยแนะนําวา ควรดําเนินการประชาสมัพันธ เพื่อสรางการรบัรูใหกลุมเปาหมายโดยการ

ประชาสัมพันธทางสื่อโซเชียลตางๆ อีกทั้งมีการต้ังบูทที่หนวยงานที่เขารวมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ

โครงการใหพนักงานในหนวยงานน้ันๆ ทราบ และจัดกิจกรรมใหความรูทางการเงินซึ่งเปนกิจกรรมของ

ธนาคารออมสินที่จัดเพื่อใหความรูการบรหิารหน้ีอยางมีประสทิธิภาพ ใหกับพนักงาน เปนประจําอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการสรางความนาเช่ือถือ และไวใจใหกับกลุมเปาหมาย โดยการต้ังบูท หรือกิจกรรมให

ความรูฯ  ธนาคารจะขอชองทางการติดตอทางโซเชียลเน็ตเวิรคจากพนักงานผูเขารวมกิจกรรมไว เพื่อทําการ

ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง หลังจากน้ันมีการจัดเอกสารประชาสัมพันธ

โครงการไวที่แผนกบคุคล ซึ่งเปนแผนกที่รวบรวมสวัสดิการตางๆของพนักงานไว อีกทั้งตองหาชองทางการทาํ

ขอตกลงรวมกับหนวยงานเอกชนใหมเพิ่มเติมจากหนวยงานที่อยูในโครงการแลว เพื่อที่จะเพิ่มฐานการรบัรูให

กวางมากย่ิงข้ึน แกปญหากลุมเปาหมายในหนวยงานเดิมที่ไมไดตองการสินเช่ือ หรือเขารวมโครงการ

สินเช่ืออยูกับธนาคารอื่น 

2. จากสรุปผลการศึกษาจุดแข็ง จุดออนโอกาส และอุปสรรค ของสินเช่ือสวัสดิการของธนาคาร

ออมสิน สาขาดาวคะนอง และการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการตัดสินใจใชบริการ

สินเช่ือสําหรับพนักงานหนวยงานเอกชนผูวิจัยแนะนําวาควรปรับปรุงกระบวนการกูและอนุมัติที่ไม

ซับซอนรวดเร็ว และการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสม เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขารวมโครงการกับ

ธนาคารออมสินมากกวาขอสินเช่ือประชาชนกับธนาคารอื่น 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 

1.  ในการศึกษาครั้งน้ีเน่ืองดวยขอจํากัดของการเขาถึงกลุมเปาหมายในการขอขอมูลจึงทําให

จํานวนกลุมเปาหมายอยูในจํานวนที่ไมมาก หากมีการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มจํานวนกลุมเปาหมาย  

เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลวิจัยน้ี 

2.  ในการศึกษาครั้งตอไป สามารถเพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวของไดเชน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึงเครื่องมือการสงเสริมการตลาด และสื่อสังคมออนไลน 
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แนวทางการตลาดบรกิารเพือ่เพิ่มจํานวนผูสมัครและใชบรกิาร Mobile Banking (MYMO)  

กรณศีึกษา: ธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลาเขตเพชรบุร ี

Service marketing guideline in increasing applicants and Mobile Banking 

(MYMO) usage: Government Savings Bank  

(Sapan Chom Klao Branch, Phetchaburi District) 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการและแนวทาง

การตลาดบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครและใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ธนาคารออมสิน 

สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี  จํานวน 200 คน จากการวิเคราะห

ความสัมพันธตัวแปรตน ตัวแปรตาม ดวยสถิติ Chi - Square และการทดสอบคา  t-test Independent 

ตามผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 20 - 30 ป สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย - ธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู

ที่ 15,000 - 30,000 บาท นอกจากน้ีการทดสอบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรม

การใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุร ีคือ

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการจัดจําหนายและชองทางการบริการ และดานการสงเสริมการตลาด 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมตางกัน และผลจากการศึกษาจากแบบ

สัมภาษณ พบวา สาเหตุที่ลูกคาไมเลือกใชบริการหรือมาสมัครเปดใชบริการ Mobile Banking (MYMO) 

ที่ธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี เน่ืองจากสถานที่ในการใหบริการไมคอยไดรับ

                                                        
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจกลุมวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,  

Email: pornnatcha.nala@bumail.net 
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ความสะดวกเทาที่ควร และการสงเสริมการตลาดรวมถึงการประชาสัมพันธ ยังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

แนวทางการแกปญหาดังกลาว จึงควรพัฒนาการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ Mobile Banking (MYMO)  

ทั้งภายในสาขาเองและภายนอกสาขาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหม มีการ

วางแผนประชาสัมพันธเปนรายไตรมาสและนําเสนอผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินสาขาสะพาน

จอมเกลา เขตเพชรบุรี ทุกไตรมาส ซึ่งจะใชงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 99,000 บาทตอป 

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาดบรกิาร ,การบริหารลูกคาสมัพันธ, โมบายแบงคกิ้ง (MYMO) 

 

Abstract 

 This research aimed to examine the number of customers who signed up for the 

mobile banking application ( MYMO)  of the Government Saving Bank by using an 

integration of two management principles, namely marketing management, and customer 

relationship management.  The 200 samples which were selected in the study were the 

customers who signed up for the mobile banking application ( MYMO)  at Prachormklao 

bridge branch in Petchburi province.  Chi- square test and independent t- test were used 

for the analysis and the results indicated that the unsatisfactory on-location services and 

a lack of effective advertising led to a low rate of acceptance.  It was suggested that 

effective promotion strategies should be implemented to boost the acceptance rate from 

both current and new customers.  The promotion plan should be conducted, reviewed, 

and evaluated quarterly.  The cost required to carry out this operation was estimated to 

be 99,000 per annum. 

Keywords: Marketing Mix, Customer Relationship Management, Mobile Banking (MYMO) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ดวยสถานการณโลกในปจจุบัน ทุกชีวิตดําเนินไปอยางเรงรีบ ถึงแมเวลาในแตละวันยังมี 24 

ช่ัวโมง แตการใชชีวิตประจําวันในยุคที่กระแสโลกเต็มไปดวยการแขงขัน โลกไดเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็ม

รูปแบบมากข้ึนทุกขณะ แนนอนวาทุกนาทีมีความสําคัญเปนอยางมาก ดังน้ันธนาคารออมสินจึงเล็งเห็น
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ถึงเวลาอันมีคาของผูบริโภค เขาใจและไมน่ิงนอนใจ จึงมีการวางแผนและปรับพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการทางการเงินใหมีความทันสมัย ตอบโจทยการใชชีวิตของผูคนในยุคดิจิทัลและพรอมที่จะกาวไป

กระแสของความเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงาน และการบริการในทุกดานอยางเปนพลวัตร ธนาคารจึงไดปรับตัวให

เขากับสถานการณ เพื่อรักษา ฐานลูกคามากกวา 26 ลานบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดาน เตรียมการ

เพื่อปรับปรุง ภาพลักษณ และรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยและครบวงจรย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการ

ใหบริการที่ สอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุม ทุกอาชีพ และทุกชวงวัย และผลิตภัณฑที่

ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคก็คือ Mobile Banking (MYMO) ที่มีการ

ใหบริการทางการเงินไดอยางครบวงจร ทั้ง โอนเงิน ถอนเงิน ตรวจผลรางวัลสลาก ซื้อสลากดิจิทัล ฯลฯ 

ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึง

พอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากย่ิงข้ึน ที่สําคัญ

จะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีข้ึน ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปนใหญ และมี

ความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุมผูบริโภคให

ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจ

หรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภคเหลาน้ันตองการอะไร มีพฤติกรรมการซื้อ

อยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่ผูบริโภคนํามาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้ง

กระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆ เหลาน้ีเปนประโยชนตอการวางแผนทางการตลาด (ราช ศิริวัฒน

,2560 : ออนไลน) 

ผูวิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อพัฒนาและเขาใจถึงสวนประสมการตลาดบริการและ

แนวทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครและใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของธนาคาร

ออมสินสาขาสะพานจอมเกลา ซึ่งมีความคาดหวังใหลูกคาใชบริการ MYMO ที่ 6,090 ราย มีการสมัคร

ใชงานจริงที่ 3,684 ราย ตางจากความคาดหวังไป 2,406 ราย ในป 2563 ธนาคารออมสินสาขาสะพาน

จอมเกลาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาการเปดใชงาน MYMO ยังไมเปนไปตามที่คาดหวัง ดังน้ัน

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจึงสนใจแนวทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครและใชบริการ Mobile 

Banking (MYMO) เพื่อใหสามารถนําผลการศึกษากําหนด กลยุทธการตลาด และเพิ่มจํานวนผูใชบริการ

ใหเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี 



 

226 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของสาขาสะพาน

จอมเกลาใหบรรลุเปาหมาย 

2.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) 

3.เพื่อกําหนดแนวทางในการเพิ่มจํานวนผูสมัครใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของสาขา

สะพานจอมเกลาใหบรรลุเปาหมาย 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

ปาณิศา เตียวตระกูล (2559, หนา 10 - 11) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดวา คือ 

เครื่องมือทางการตลาดสูความสําเร็จที่ธุรกิจสามารถควบคุมไดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาที่

อยูในตลาดเปาหมาย สวนประสมการตลาด ถือไดวาเปนองคประกอบหลักรวมถึงเปนแกนหลักของกล

ยุทธการตลาด ประกอบดวย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place)  และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือที่

ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ (Tuten & Solomon, 2013) 

- ผลิตภัณฑ(Product) Kotler and Amstrong (2014) ไดอธิบายคําวา ผลิตภัณฑ วาหมายถึง

สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ใหลูกคาพึงพอใจ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีตัวตน

และไมมีตัวตนดังน้ันผลิตภัณฑจึงประกอบดวยคุณภาพ ภาพลักษณ ตราสินคา  คุณลักษณะเดน ความ

แตกตาง สวนประกอบ การสนับสนุน การบริการลูกคา โอกาสการใชงาน ความพรอมใชงาน และการ

รับประกัน  

- ราคา(Price) Kotler and Amstrong (2014) ไดอธิบายคําวา ราคา หมายถึงคุณคาของ

ผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาถือเปนตนทุนของลูกคา หากลูกคาเปรียบเทียบระหวางคุณคากับราคาของ

ผลิตภัณฑแลวคุณคาสูงกวา ราคาก็ตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน ราคาจึงประกอบดวยการวางตําแหนง รายการ 

สวนลด การใหเครดิต วิธีการชําระเงิน สิ่งที่เพิ่มมูลคาขององคประกอบ 

- ชองทางการจัดจําหนาย Kotler and Amstrong (2014) ไดอธิบายคําวา ชองทางการจัด

จําหนาย หมายถึงกระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากธุรกิจไปยังตลาดที่นําผลิตภัณฑออก
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สูตลาดไมวาจะเปนชองทางการคา การสนับสนุนการขาย จํานวนชองทาง ชองทางสวนแบง โครงสราง

ของชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย สถาบันหรือตลาดและกิจกรรมทีช่วยในการกระจายผลิตภัณฑ

ประกอบดวยการขนสงการคลังผลิตภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑคงคลัง ชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด Kotler and Amstrong (2014) ไดอธิบายคําวา การสงเสริมการตลาด 

หมายถึงการสื่อสารขอมูลระหวางผูซื้อและผูขายเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อซึ่งเครื่องมือที่ใช

ในการสื่อสารมีหลายประเภท ธุรกิจอาจเลือกใชประเภทใดประเภทหน่ึง หรือหลายประเภทหากธุรกิจ

เลือกใชแบบหลายประเภทตองใชหลักการประสมประสาน ซึ่งตองพิจารณาใหเหมาะสมกับลูกคา

ผลิตภัณฑคูแขง เครื่องมือที่สําคัญ คือการสื่อสารการตลาด การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการ

ขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ การสรางตราสินคา และการตลาดทางตรง 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตนอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมผูบริโภคทีเ่ลอืกใชบรกิาร Mobile 

Banking (MYMO) เขตเพชรบรุ ี

1. เหตุผลที่ตัดสินใจใชบริการ Mobile 

Banking (MYMO) ของธนาคารออมสิน 

2. ความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO) ของธนาคารออมสินตอเดือน 

3. วัตถุประสงคในการใชบรกิาร Mobile 

Banking (MYMO) ของธนาคารออมสิน 

4.  ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร  Mobile Banking ขอ ง

ธนาคารใดเปนประจํานอกจากธนาคารออม

สิน 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ 

2.ปจจัยดานราคา 

3.ปจจัยดานการจัดจําหนายและชองการ

ใหบรกิาร 

4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

5.ปจจัยดานพนักงานผูใหบรกิาร 

6.ปจจัยดานลักษณะทางสภาพแวดลอม 

7.ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศึกษาสงูสุด 

4.อาชีพ 

5.สถานภาพ 

6.รายได 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ลูกคาที่ใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของธนาคาร

ออมสินสาขาสะพานจอมเกลา  

ที่มา : ผลการดําเนินงานธนาคารออมสินภาค 4 เขตเพชรบุรี ขอมูล ณ 30 มิถุนายน  2563 

ดังตาราง ผลการดําเนินงานผูสมัครใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ต้ังแตเดือน มกราคม 

2563 – มิถุนายน 2563 (เปาหมายป 2563 คือ 6,090 ราย) 

ผูที่เคยใชบริการเงินฝากผานธนาคารเน่ืองจากประชากรมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก 

ทําใหไมสามารถทราบจํานวนประชากรเปาหมายที่แทจริงได จึงกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบ

จํานวนประชากร ซึ่งใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อประมาณสัดสวนของประชากรโดยกําหนด

ระดับความแปรปรวนสูงสุดที่ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 กําหนดระดับความเช่ือมั่น 

95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% หรือ 0.05 ดังน้ันขนาดกลุมตัวอยาง

สามารถคํานวณไดดังน้ี 
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n =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝

e2  

โดยในงานวิจัยน้ีกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ดังน้ัน คา Z = 1.96 และระดับความ

คลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางที่ยอมรับได คือ 5% ดังน้ัน คา e = 0.05 เมื่อแทนคาจะไดวา 

n =
(1.96)2(0.5)(1− 0.5)

(0.05)2  

ดังน้ัน    n = 384.16 

จากการคํานวณขางตนพบวาในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% จะ

ไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง เพื่อใหมีความสมบูรณจึงจัดทําแบบสอบถามเพิ่มเปน 

400 ตัวอยาง เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวน และเพื่อ

ใหผลที่ไดมีความแมนยําในการวิเคราะหสมมติฐาน โดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุมผูบริโภคที่ใชบริการธนาคารออมสินสาขาสะพาน

จอมเกลา แตเน่ืองดวยขอจํากัดเรื่องการรบกวนลูกคาที่เขามาใชบริการ และอาจจะผิดหลัก Market 

Conduct ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่วาหามรบกวนลูกคา ทั้งน้ีตองสอบถามความสมัครใจของ

ลูกคาผูตอบแบบสอบถามที่อาจจะตองใชเวลาพอสมควร จึงลดลงเหลือ 200 ตัวอยาง   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี  

- ดําเนินการขออนุญาต ผูจัดการธนาคารออมสินและพนักงานสาขาสะพานจอมเกลา เพื่อขอ

เก็บขอมูล 

- ดําเนินการขอความอนุเคราะหพนักงานประจําสาขา ในการสงตอและเก็บขอมูล

แบบสอบถามจากลูกคา ที่ตอบแบบสอบถามออนไลนผาน http://doc.google.com  

- นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลครบสมบูรณ มาทําการวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล  

หลังจากที่ไดรับขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับการตอบครบถวนสมบูรณแลว ทําการวิเคราะห

ขอมูล ดังน้ี 

http://doc.google.com/
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ในการศึกษาครั้งน้ีไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ

ตีความ ตามวิธีการวิเคราะหของ สุมิตร สุวรรณ (การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ , 2562: ออนไลน) 

คือ ขอมูลที่ไดจากการสังเกตและการสัมภาษณที่ไดจดบันทึกไวจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไดทําการตรวจสอบ

ขอมูลแลว ขอมูลที่ไมตองการจะถูกกําจัดออกไป หลังจากน้ันทําการสรางขอสรุปแบบอุปนัย โดยการ

เขียนเปนประโยคหรือขอความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปญหาของการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

ธนาคารออมสินภาค 4 ตัวช้ีวัดตามแผนงาน ทิศทางนโยบาย เปาหมายธุรกิจของธนาคาร หัวขอจํานวน

ผูสมัครใช Mobile Banking (MYMO) โดยแหลงขอมูลหลักจากฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ งานวิจัยที่

เกี่ยวของจากหองสมุด และเว็บไซตตางๆ 

การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบเองโดยตรงในรูปแบบ

แบบสอบถามออนไลนผาน http://doc.google.com 

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของลูกคาที่เขามาใชบริการ มีคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 

สวนที่ 2 ขอมลูพฤติกรรมผูบริโภคที่เลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) วิเคราะหโดยใช

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวยคําถามใน 7 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงานผู

ใหบริการ ดานลักษณะสภาพแวดลอมในการใหบริการ และดานกระบวนการ วิเคราะหโดยใชสถิติดวย

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

สรุปผลการวิจัย  

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สําหรับการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการ

แนวทางการตลาดบริการและการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อเพิ่มจํานวนผูสมัครและใชบริการ Mobile 

http://doc.google.com/
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Banking (MYMO) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ผูวิจัยไดผลการวิเคราะหขอมูล

ดังน้ี 

ผลจากแบบสอบถามผูใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของธนาคารออมสินจํานวน 200 

คน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ใชบริการ Mobile Banking (MYMO) 

ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรีเปนเพศหญิง จํานวน 109 ราย คิดเปนรอยละ 

52 อยูในชวงอายุ 20 - 30 ป 79 ราย คิดเปนรอยละ 39.5 สถานภาพโสด จํานวน 109 ราย คิดเปนรอย

ละ 54.5 ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปรญิญาตรี จํานวน 94 ราย คิดเปนรอยละ 47 มีอาชีพคาขาย 

- ธุรกิจสวนตัว จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 28 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,000 - 30,000 บาท 

จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 45  

พฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม ใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี เหตุผลในการเลือกใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO) ของธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี คือความสะดวกสบายในการใชบริการ 

มากที่มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 94 ความถ่ีในการใชบริการ Mobile Banking (MYMO) อยูที่ 1 

- 5 ครั้งตอเดือน มากที่สุดมีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 50 วัตถุประสงคในการใชบริการ Mobile 

Banking (MYMO) คือ โอนเงิน มากที่สุดมีจํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 83 มีพฤติกรรมการเลือกใช

บริการ Mobile Banking ของธนาคารอื่นนอกจากธนาคารออมสิน คือ ธนาคารกสิกรไทย มากที่สุดมี

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36  

 ระดับตัวแปรตนและตัวแปรตาม ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการเลือกใชบริการ 

Mobile Banking (MYMO) ของธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานผลิตภัณฑ

บริการในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 3.918 , S.D. = 0.04864) สิ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการมาก

ที่สุดคือ เปนธนาคารที่มีช่ือเสียง มีความนาเช่ือถือ (𝑥𝑥 = 3.995 , S.D. = 0.04781) ดานราคามีภาพรวม

อยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 3.799 , S.D. = 0.05214) สิ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากทีสุ่ดคือ โดยรวม

แลว คาธรรมเนียมในการใชบริการแอพพลิเคช่ันมีความเหมาะสม (𝑥𝑥 = 3.84 , S.D. = 0.05034) ดาน

การจัดจําหนายและชองทางการใหบรกิารมีภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 3.645 , S.D. = 0.05360) สิง่

ที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุดคือ การใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนชองทางการ

ใหบริการ เชน เครื่อง SUMO สําหรับใหบริการลงทะเบียน MYMO นอกสถานที่ (𝑥𝑥 = 3.685 , S.D. = 

0.05517) ดานการสงเสริมการตลาดมีภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 3.654 , S.D. = 0.05692) สิ่งที่มี
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ผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุดคือ การแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับการใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO) จากพนักงานธนาคารประจําสาขา (𝑥𝑥 = 3.695 , S.D. = 0.05854) ดานพนักงานผูใหบริการมี

ภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 3.839 , S.D. = 0.05289) สิ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุดคือ 

พนักงานใสใจในปญหาการใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของทาน มีการใหคําปรึกษาและ

แกปญหา (𝑥𝑥 = 3.87 , S.D. = 0.05175) ดานลักษณะทางกายภาพมีภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 

3.541 , S.D. = 0.05831) สิ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุดคือ มีการจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ

สํานักงานอยางเปนระเบียบและสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว (𝑥𝑥 = 3.69 , S.D. = 0.05370) ดาน

กระบวนการใหบริการมีภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 3.81 , S.D. = 0.05102) สิ่งที่มีผลตอการเลือกใช

บริการมากที่สุดคือ นโยบายที่ชัดเจนในการรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และความปลอดภัยในการ

ทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (𝑥𝑥 = 3.84 , S.D. = 0.04882) ดังน้ันสวนประสมการตลาด

บริการที่สงผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุดเรียงจากมากไปนอยคือ ดานผลิตภัณฑ ดานพนักงานผู

ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดจําหนายและ

ชองทางการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม การวิเคราะหความสัมพันธ โดยทดสอบคาสถิติ 

Chi – Square ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO) ของธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี มีผลการวิเคราะหดังน้ี  

1. อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานความถ่ีในการเลือกใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO) (𝑥𝑥2 = 59.430 , Sig = 0.000*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานการเลือกใชบริการ Mobile Banking ธนาคาร

อื่น  (𝑥𝑥2 = 59.430 , Sig = 0.000*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. สถานภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานการเลือกใชบริการ Mobile Banking ธนาคาร

อื่น  (𝑥𝑥2 = 93.411 , Sig = 0.000*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) 

ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานความถ่ีในการเลือกใชบริการ Mobile 

Banking (MYMO) (𝑥𝑥2 = 24.543 , Sig = 0.017*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) 

ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานการเลือกใชบริการ Mobile Banking 

ธนาคารอื่น (𝑥𝑥2 = 50.027 , Sig = 0.000*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานความถ่ีในการเลือกใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO)  (𝑥𝑥2 = 22.979 , Sig = 0.028*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานความถ่ีในการเลือกใชบริการ Mobile Banking 

(MYMO)   (𝑥𝑥2 = 40.637 , Sig = 0.000*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของ

ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานการเลือกใชบริการ Mobile Banking ธนาคาร

อื่น    (𝑥𝑥2 = 39.776 , Sig = 0.031*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหดวยคาสถิติ t-test Independent พบวา สวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

ในภาพรวมมีคา F = 0.515 , Sig = 0.474 มากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ัน ลูกคาเพศชายและ

เพศหญิงที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.05  

จากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ พบวา ดานลักษณะทางกายภาพสาขา

สะพานจอมเกลามีที่จอดรถไมเพียงพอ ที่น่ังมีจํานวนนอย ดานการจัดจําหนายและชองทางการบริการ

สาขาสะพานจอมเกลา มีปริมาณลูกคาเยอะ ทําใหรอคิวนาน การสงเสริมการตลาดของธนาคารออมสิน 

สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ยังขาดการประชาสัมพันธหรือการจัดกิจกรรมใหลูกคาที่สมัครใช

บริการ Mobile Banking (MYMO) เกิดความสนใจในการรับรูขอมลูเกี่ยวกับ Mobile Banking (MYMO) 

โดยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช Mobile Banking (MYMO) ของ
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ธนาคารออมสิน คือดานลักษณะทางกายภาพ ดานการจัดจําหนายและชองทางการบริการ และดานการ

สงเสริมการตลาด 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เรื่องการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการแนวทางการตลาดบริการเพิ่ม

จํานวนผูสมัครและใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขต

เพชรบุรี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมเพศของลูกคาที่มีความแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรม

การเลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบรุี 

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวาลูกคา เพศชายมีระดับความพึงพอใจใน 

การใชบริการ MYMO ในดานกระบวนการบริการเพศหญิง อาจเปนเพราะธนาคารออมสินเนน 

ความสําคัญในออกแบบระบบ MYMO ที่มีข้ันตอนการสมัครใชบริการและข้ันตอนการใชงานที่งายตอ

การใชงาน รวมไปถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะนิสยัสวนใหญ ของเพศชาย

ที่มักชอบความเรียบงาย ไมยุงยากซับซอน จึงทําใหลูกคาเพศชาย มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 

MYMO ในดานกระบวนการบริการมากกวาเพศหญิง ซึ่ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ  

เสรีรัตน (2552) ที่ไดกลาวไววา เพศหญิงและเพศชายมี ความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด 

คานิยมและทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว

ตางกัน 

2.จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการ 

Mobile Banking (MYMO) ของธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา เขตเพชรบุรี ดานความถ่ีในการ

เลือกใชบริการ Mobile Banking (MYMO) และดานการเลือกใชบริการ Mobile Banking ธนาคารอื่น 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยพบวา ลูกคากลุมอายุ 20 - 30 ป มีความถ่ีในการใชบริการ Mobile 

Banking (MYMO) 1 - 5 ครั้ง มากที่สุด มีจํานวน 35 คน  เน่ืองจากกลุมลูกคาในชวงอายุน้ีเปนกลุม

ลูกคาหลักที่ใชบริการ Mobile Banking (MYMO) มากที่สุดดวย และในสวนของดานการเลือกใชบริการ 

Mobile Banking ธนาคารอื่น พบวาลูกคากลุมอายุ 20 - 30 ปใชบริการ Mobile Banking ธนาคาร

กสิกรไทยมากที่สุด มีจํานวน 41 คน 
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ขอเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวของการบริการ MYMO เพิ่มเติม เพื่อจะไดนําผลมา 

พัฒนาการใหบริการใหดีย่ิงข้ึน เชน ปจจัยที่มีผลตอความไววางใจในการใชบริการ MYMO หรือ ประเภท

ของบริการที่มีผลตอการใชบริการ MYMO เปนตน   

2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบริการ MYMO ของลูกคาในกลุมที่กวางข้ึน เชน ลูกคาที่

ใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และควรมีการศึกษาเปนระยะอยางนอยปละครั้ง เพื่อให

ทราบขอมูลในการใหบริการที่ตางกันไปตามชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง รวมถึง ความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความสมบูรณควรจัดทําแบบสอบถามเพิ่มเปน 400 ตัวอยาง เพื่อปองกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวน และเพื่อใหผลที่ไดมีความแมนยําในการ

วิเคราะหสมมติฐาน โดยการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี 

เอี่ยมละออภักดี อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดใหความกรุณาแนะนําตรวจตราและ

แกไขเน้ือหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

ขอขอบคุณผูอํานวนการหลักสูตร อาจารย ดร.ภูษิต วงษหลอสายชล ผูอํานวยการสาขา ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สวรส ศรีสุตโต และคณะอาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา 

ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยความเอาใจใสตลอดมา 

รวมถึงพี่และเพื่อนมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการศึกษาคนควาอิสระ

ตลอดมา รวมถึงเจาหนาที่ของหลักสูตร MBA Online ทุกทานที่ชวยประสานงานเพื่อการจัด

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องน้ีสําเร็จ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่น้ี 
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เอกสารอางอิง 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ  

ตัดสินใจ การซื้อ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล, 

สุปญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออก

   ทางกลามเน้ือ ความคิด และความรูสึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเรา, 

สุวัฒน ศิรินิรันดร และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความตองการ

  ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใชสินคาหรือ บริการของ

  บุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลน้ัน ๆ, 

ธนกฤต วันตะเมล (2554 : 90) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคนหา 
 
การซื้อ การใช การประเมิน และการกําจัดท้ิงซึ่งสินคา บริการ และแนวคิดตาง  ๆของผูบริโภค,

 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

 ตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัดสวนท่ีเหลือ

 (Dispose) ของสินคาหรือบริการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของตน, 

ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของ กับบุคคล

 หรือกลุมในการจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช และการจัดการภายหลังการบริโภค

 ผลิตภัณฑ/บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในชวงเวลาหน่ึง  

Yi, Y.  ( 1990) .  A critical review of customer satisfaction.  In V.  Zeithaml ( Eds. ) , 

 Annual review of marketing, 1990. (pp.68-123). Chicago: American 

 Marketing Association. 

สรชัย พิศาลบุตร(2551, หนา98-99) เขาถึงไดจาก: งานวิจัย“ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการ

 ใหบริการของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี, 

วธนภรณ แสงโชติ(2561) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา

 เทคโนโลยีMyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ปการศึกษา 2561 

ทวีพงศ สูสวัสด์ิ (2559) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของการ

 ใหบริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน (MYMO) และธนาคาร กสิกรไทย 

 (K-PLUS) ในจังหวัดเพชรบุรี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปการศึกษา

 2559 
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 และการบอกตอของลูกคา MyMo ธนาคารออมสิน” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา
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 มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2559 

ภัทรวดี วรรณสุทธ์ิ (2558) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการออมสิน
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แนวทางการแกปญหาจํานวนผูยื่นภาษีออนไลนต่ํากวาเปาหมาย 

ของสํานกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 7 

Ways to solve problems number of online tax filers lower than the target 

of the Bangkok Area Revenue Office 7 

 

ฐิติพร กอนนคร 0

1, พีรพงษ ฟูศิริ12 

Titiporn Konnakorn1, Peerapong Foosiri2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาจํานวนผู

ย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 และศึกษาแนว

ทางการแกปญหาจํานวนผู ย่ืนภาษีออนไลน ตํ่ ากว า เปาหมายของสํา นักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 

จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง ผลการศึกษาพบวา 1) 

สาเห ตุของปญหาจํานวนผู ย่ืนภาษีออนไลน ตํ่ากว าเปาหมายของสํา นักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 ไดแก ปญหาการย่ืนแบบทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซด ปญหาการกรอกจํานวนเงิน

ผิดพลาด ปญหาการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแยกประเภทเงินไดพึงประเมิน ปญหาความไม

มั่นใจในเสถียรภาพของระบบการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต ปญหาการย่ืนแบบเพิ่มเติมหลายครั้งจะทําให

ถูกตรวจสอบเอกสาร และ2) แนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ไดแก แนวทางการแกปญหาดานการประชาสัมพันธภาษี

ออนไลน แนวทางการแกปญหาดานการใหขอมูลภาษีออนไลน และแนวทางการแกปญหาดานการจัด

กิจกรรมใหความรูภาษีออนไลน  

คําสําคัญ: ภาษีออนไลน, สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรงุเทพมหานคร 7 

                                                        
1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: darling.ttp@gmail.com 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

This study was a qualitative research aimed to study cause of problem number 

of online tax filers lower than the target of the Bangkok Area Revenue Office 7 and study 

ways to solve problems number of online tax filers lower than the target of the Bangkok 

Area Revenue Office 7.  The sample group included 23 personnel of the Bangkok Area 

Revenue Office 7.  The instrument was a structured interview.  The study found that 1) 

cause of problem number of online tax filers lower than the target of the Bangkok Area 

Revenue Office 7 were problems filing an Internet filing through the website, problem 

filling in the wrong amount, problem lack of knowledge and understanding about the 

classification of the assessable income, problem insecurity in the stability of the filing 

system via the Internet, problem several additional submissions will result in a document 

review. and 2) ways to solve problems number of online tax filers lower than the target 

of the Bangkok Area Revenue Office 7 were online tax public relations solutions, online 

tax information solutions, and online tax education activities solutions. 

Keywords: online tax, Bangkok Area Revenue Office 7 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

กรมสรรพากร มหีนาที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายไดและฐานการบริโภคภายในประประเทศ 

ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อเปนรายไดใหรัฐบาล (ศิริรัตน มุขดารา. 2559) 

เพื่อนํามาใชพัฒนาประเทศไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปโตรเลียม 

ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรแสตมป และอากรรังนกนางแอน ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีอากรประเภทหน่ึงที่

บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินไดของบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล (นิชานันท ชาวนา. 

2559) ดําเนินการจัดเก็บภาษีโดยกรมสรรพากรซึ่งเปนหนวยงานหลักในการเก็บภาษี ที่ผานมาผูเสียภาษี

ตองย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดที่สานักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขา ทาใหผูเสียภาษีตอง

เสียคาใชจายในการเดินทางและเสียเวลาในการเขาแถวรอคิวในการใหบริการซึ่งเจาหนาที่มีอัตรากําลงัไม

เพียงพอตอจํานวนของผูเสียภาษีที่มาใชบริการ (กรมสรรพากร. 2561) 
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สาเหตุของการไมย่ืนแบบและชําระภาษีออนไลนของประชาชน เกิดจากขาดความรูและความ

เขาใจ เกี่ยวกับการย่ืนแบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต ขาดความเช่ือมั่นตอระบบการย่ืนแบบและ

ชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต การคิดวาอาจจะเกิดปญหาตามมาภายหลัง ความไมมั่นใจในระบบการตัด

บัญชีเงินฝาก ข้ันตอนในการขออนุมัติและ การย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต ยุงยาก ลาชา การขาดความรู

และความเขาใจในกฎหมายประมวลรัษฎากร เกิดความ ผิดพลาดบอย และกลัวจะถูกเรียกตรวจสอบ 

(เอมอร พลวัฒนกุล. 2560) 

จากการสํารวจของกรมสรรพากรพบวา จํานวนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน

มากที่ไมย่ืนแบบชําระผานอินเทอรเน็ต (อาริศรา นนทะคุณ. 2561) ในขณะที่แนวโนมการจายภาษีผาน

อินเทอรเน็ตในสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามียอดการย่ืนแบบผานทางอินเทอรเน็ตเขามาเปน

จํานวนมาก และไดรับการตอบรับเพิ่มทุกๆ ป เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนผูย่ืนแบบแสดงรายการและชําระ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลผานทางอินเทอรเน็ตตามเปาหมาย (ฟารฬิณฑ ฟาฎิษฐกุล. 2562) หากทาง

สรรพากรมีการพัฒนาระบบการย่ืนแบบแสดงรายการผานทางอินเทอรเน็ตพรอมกับสาํรวจความพอใจใน

การใชบริการ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบใหดีย่ิงข้ึน ทาใหนิติบุคคล

เห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการและเขาใชบริการมากข้ึน (กลุมนักวิชาการภาษีอากร. 2560) 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรสังกัดสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 พบวา มีปญหา

จํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมาย ซึ่งวัดไดจากการเปรียบเทียบเปาหมายกับจํานวนผูย่ืนภาษี

ออนไลน พบวา ป 2558 กําหนดเปาหมาย จํานวน 97,000 ลานบาท มีผู ย่ืนภาษีออนไลน จํานวน 

89,539 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.31 ป 2559 กําหนดเปาหมาย จํานวน 97,000 ลานบาท มีผูย่ืน

ภาษีออนไลน จํานวน 90,257 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.05 ป 2560 กําหนดเปาหมาย จํานวน 

97,000 ลานบาท มีผูย่ืนภาษีออนไลน จํานวน 95,406 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.36 ป 2561 กําหนด

เปาหมาย จํานวน 102,000 ลานบาท มีผูย่ืนภาษีออนไลน จํานวน 101,032 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

99.05 และป 2562 กําหนดเปาหมาย จํานวน 107,000 ลานบาท มีผูย่ืนภาษีออนไลน จํานวน 72,707 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.95 ซึ่งมีแนวโนมที่ลดลง  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7  
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดเก่ียวกับการยื่นภาษีออนไลน 

นิชานันท ชาวนา (2559) ไดกลาววา ปญหาในการย่ืนแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานอินเทอรเน็ต มีดังน้ี 

1. ปญหาการขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบย่ืนภาษีออนไลน เชน การขาดความรู

เกี่ยวกับการย่ืนแบบทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซด การขอรหัสผานใหมในกรณีลืมรหัสผานการย่ืนแบบ 

วิธีการการใชโปรแกรมคํานวณ 

2. ปญหาการเกิดขอผิดพลาดระหวางการกรอกขอมูลบนระบบย่ืนภาษีออนไลน เชน การกรอก

จํานวนเงินผิดพลาด การกรอกสถานภาพผิดทําใหการคํานวณการลดหยอนผิดพลาดได การกําหนดที่อยู

การจัดสงเอกสารระบบจะยึดตามหนาแบบแสดงรายการ 

3. ปญหาการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากร เชน การขาดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกประเภทเงินไดพึงประเมิน การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหัก

ลดหยอนประกันชีวิตในแบบตางๆ การขาดความรูเกี่ยวกับการหักลดหยอน บิดามารดา  

4. ปญหาการข้ันตอนในการขออนุมัติและย่ืนแบบซับซอนกอใหเกิดความลาชา เชน ความไม

มั่นใจในเสถียรภาพของระบบการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต ความไมมั่นใจในความครบถวนถูกตองของ

ขอมูลที่สงผานระบบอนิเทอรเน็ต ความกังวลวากรมสรรพากรอาจไมไดรับขอมูลหรอืเกิดการลาชาในการ

ย่ืนแบบ 

5. ปญหาการกลัวถูกตรวจสอบภายหลัง เชน การย่ืนแบบเพิ่มเติมหลายครั้งจะทําใหถูก

ตรวจสอบเอกสาร หากมีเงินคืนจํานวนมากมีโอกาสถูกตรวจสอบ การกรอกขอมูลในฐานระบบของ

กรมสรรพากรทําใหมีโอกาสถูกตรวจสอบยอนหลัง 
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ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม (Technology Acceptance Model: TAM) 

Davis (1989) กลาววา ทฤษฎีการยอมรบันวัตกรรม เปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับและมช่ืีอเสยีง

ในการเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการใชเทคโนโลยี ซึ่งเปนการปรับแตงและเพิ่มเติมตอจากทฤษฎี TRA 

เพื่อพัฒนาเปนแบบจําลอง TAM และใชศึกษาในบริบทการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ โดยไมนํา

บรรทัดฐานของบุคคลที่อยูโดยรอบ การแสดงพฤติกรรม เขามาใชเปนปจจัยในการพยากรณพฤติกรรม

การใชที่เกิดข้ึนจริง Davis (1989) อธิบายเพิ่มเติมจากภาพประกอบ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธของปจจัย

ในตัวแบบจําลองประกอบดวยตัวแปรที่สงผลตอการยอมรับ ดังตอไปน้ี 

1. ตัวแปรภายนอก (External Variables) 

2. การรับรูวามีประโยชน (Perceived Usefulness) 

3. การรับรูวางายตอการใช (Perceived Ease of Use) 

4. ทัศนคติตอการใช (Attitude towards Use) 

5. พฤติกรรมความต้ังใจในการใช (Behavioral Intention to Use) 

6. การใชจริง (Actual System Use) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จํานวน 

177 คน ประกอบดวย สรรพาพื้นที่ จํานวน 1 คน ผูชวยสรรพากรพื้นที่ จํานวน 2 คน ขาราชการ 

จํานวน 90 คน และลูกจาง จํานวน 84 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 

เน่ืองจาก การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณที่มีการกําหนดโครงสรางของขอมูล ใช

การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูและ

ประสบการณกับปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลน จึงคัดเลือกบุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร 7 จํานวน 23 คน ประกอบดวย สรรพาพื้นที่ จํานวน 1 คน ผูชวยสรรพากรพื้นที่ 

จํานวน 2 คน ขาราชการ จํานวน 10 คน และลูกจาง จํานวน 10 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

ในการศึกษาแนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-

Depth Interviews) เก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured) อันเปนแบบสัมภาษณ

ที่มีการกําหนดโครงสรางของขอคําถาม เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวา

เปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ทั้งน้ีผู วิจัยไดกําหนดเครื่องมือทีใชใน

การศึกษา ไดแก แบบสอบถามเชิงลึก ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนที่ 2 สาเหตุของปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 ตอนที่ 3 แนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูศึกษาดําเนินการเกบ็ขอมลูสําหรบัการศึกษาครั้งน้ีตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปาหมายและจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลน ป 2558 ถึงป 2562 

2. ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือ บุคลากรของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จํานวน 23 คน ประกอบดวย สรรพาพื้นที่ จํานวน 1 คน ผูชวย

สรรพากรพื้นที่ จํานวน 2 คน ขาราชการ จํานวน 10 คน และลูกจาง จํานวน 10 คน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล จะจดัเก็บขอมูลจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ เอกสารงานวิจัย

ตางๆเพื่อใชประกอบกับการทํางานวิจัยในครั้งน้ี 

4. ถอดเทปสรุปการสัมภาษณ 

5. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลวัตถุประสงค อภิปรายผลตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการในข้ันตอน เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ผูศึกษาจะนําขอมูล

ที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําตอบ วิเคราะหแบบปรากฏการณวิทยา 

(Phenomenological Research) เน่ืองจากเปนแนวทางศึกษาโดยวิธีการให กลุมตัวอยางอธิบาย

ความรูสึกและประสบการณตางๆ ที่ไดประสบมา ซึ่งเปนขอมูลของการศึกษาที่จะนํามาวิเคราะหตอไป 

 

ผลการศึกษา 

การเพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากร โดยนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลมา

ชวยวิเคราะห ตรวจสอบการเสียภาษีใหมีความสมบูรณมากข้ึน และอํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษี แต

แนวโนมที่ผานมายังมีปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมาย แสดงไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปาหมายกับจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลน ป 2558 ถึงป 2562 

ป เปาหมาย ผูย่ืนภาษี ผลการเปรียบเทียบ 

  ออนไลน จํานวน รอยละ 

2558 97,000 89,539 7,461 7.69 

2559 97,000 90,257 6,743 6.95 

2560 97,000 95,406 1,594 1.64 

2561 102,000 101,032 968 0.95 

2562 107,000 72,707 34,293 32.05 

ตาราง 1 เปาหมายกับจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลน ป 2558 ถึงป 2562 พบวา จํานวนผูย่ืนภาษี

ออนไลนตํ่ากวาเปาหมายทุกป และมีแนวโนมที่สูงข้ึน  

3.1 สาเหตุของปญหาจํานวนผูยื่นภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงานสรรพากร

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7 พบวา การขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบย่ืนภาษีออนไลน ทําใหผูย่ืน

ภาษีออนไลนมีจํานวนตํ่ากวาเปาหมาย พบวา มีปญหาการย่ืนแบบทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซด ปญหา

การขอรหัสผานใหมในกรณีลืมรหัสผานการย่ืนแบบ ปญหาการใชโปรแกรมคํานวณในการย่ืนแบบ 

นอกจากน้ัน ผูย่ืนภาษีออนไลนไมทราบวาข้ันตอนการย่ืนแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบ
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อินเทอรเน็ต กรณีการบันทึกลดหยอนบุตรตองใสรหัสบัตรประชาชนของบุตรดวย และตองทําการกด

บันทึกเงินไดกอนจึงจะสามารถบันทึกลดหยอนได และยังไมทราบวาการย่ืนแบบชําระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานระบบอินเทอรเน็ตใหที่เขาเว็บไซตของกรมสรรพากรโดยตรงคือ www.rd.go.th ดังน้ันผูย่ืน

ภาษีออนไลนย่ืนชําระภาษีผานระบบอินเทอรเน็ตจึงอาจเกิดปญหาจากการเขาผานเว็ปไซตอื่น 

3.2 แนวทางการแกปญหาจํานวนผูยื่นภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 7 พบวา การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบย่ืนแบบทาง

อินเทอรเน็ต ฝายที่เกี่ยวของควรปรับปรุงโปรแกรมคํานวณในการย่ืนแบบ ใหสามารถใชงานงาย มี

ข้ันตอนการใชงานที่ไมซับซอน มีขนาดตัวอักษรขนาดใหญ และสามารถเปดโปรแกรมไดกับคอมพิวเตอร

ทุกรุน นอกจากน้ี ควรเพิ่มชองทางตามเว็บที่สําคัญๆ เพื่อใหผูเสียภาษีสามารถเขาใชงานไดงายข้ึนใน

กรณีที่เว็บของกรมสรรพกรมีปญหา การเกิดขอผิดพลาดระหวางการกรอกขอมูลบนระบบ ฝายที่

เกี่ยวของควรปรับปรุงโปรแกรมโดยการเพิ่มขอความขอควรระวังตางๆ กอนใชงานโปรแกรมเสียภาษีหรอื

จะข้ึนขอความเตือนในจุดที่ควรระวัง การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายประมวลรัษฎากร ฝาย

ที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการแปลความหมายของกฎหมายประมวลรัษฎากรใหเปนภาษาที่เขาใจ

งาย และสื่อสารในรูปแบบที่เขาใจงาย อาทิ การทํา เปนละครสั้น โปสเตอร เปนตน 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบวา 1) สาเหตุของปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ไดแก ปญหาการย่ืนแบบทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซด 

ปญหาการกรอกจํานวนเงินผิดพลาด ปญหาการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแยกประเภทเงินได

พึงประเมิน ปญหาความไมมั่นใจในเสถียรภาพของระบบการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต ปญหาการย่ืนแบบ

เพิ่มเติมหลายครั้งจะทําใหถูกตรวจสอบเอกสาร และ2) แนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลน

ตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ไดแก แนวทางการแกปญหาดานการ

ประชาสัมพันธภาษีออนไลน แนวทางการแกปญหาดานการใหขอมูลภาษีออนไลน และแนวทางการ

แกปญหาดานการจัดกิจกรรมใหความรูภาษีออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของนิชานันท ชาวนา (2559) 

ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคของการย่ืนแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานอินเทอรเน็ต ณ 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ผลการวิจัยพบวา มีปญหาและอุปสรรคในการย่ืนแบบและชําระภาษี

ผานอินเทอรเน็ต ดานการขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการย่ืนแบบทางเน็ต ทั้งน้ีเน่ืองจากการย่ืนภาษี
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ผานทางระบบอินเทอรเน็ต เปนระบบที่มีการนํามาใชในระยะเวลาไมถึง 20 ป ดังน้ันผูที่ตองเสียภาษีใน

กลุมอายุมากจะมีความเคยชินกับการย่ืนภาษีแบบเดิม และบางสวนยังไมเปดรับและไมเรียนรูการใชงาน

อินเทอรเน็ตแตกตางกับผูที่เสียภาษีในกลุมอายุนอยที่เมื่อเริ่มตนเสียภาษีจะเริ่มจากการจายผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 

การนําผลการวิจัยไปใช 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา (Alternative Solutions) 

แนวทางการแกปญหาจํานวนผูย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 ที่ไดจากการวิเคราะหทางเอกสารและการสมัภาษณบุคลากรของสาํนักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จํานวน 23 คน ประกอบดวย สรรพาพื้นที่ จํานวน 1 คน ผูชวยสรรพากรพื้นที่ 

จํานวน 2 คน ขาราชการ จํานวน 10 คน และลูกจาง จํานวน 10 คน ทําใหไดแนวทางเลือกการแกไข

ปญหา ดังน้ี แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 1 ดานการประชาสัมพันธภาษีออนไลน แนวทางเลือกการ

แกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษีออนไลน แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 3 ดานการจัดกิจกรรม

ใหความรูภาษีออนไลน  

งบประมาณแตละแนวทางเลือก (Budget)  

แนวทางเลือกการแกไขปญหา ทําใหไดแนวทางเลือกการแกไขปญหา แตละแนวทางเลือกมีการ

ใชงบประมาณดังน้ี แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 1 ดานการประชาสัมพันธภาษีออนไลน เปนเพียง

การเพิ่มชองทางสื่อสารทางยูทูป ทางเฟสบุค ทางเว็บไซตตางๆ จึงตองใชงบประมาณจํานวนนอย แนว

ทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษีออนไลน ตองออกพื้นที่ไปยังแหลงชุมชน ตามสถาน

ประกอบการบริษัท หางหุนสวน จึงใชเพียงเวลาทํางานของเจาหนาที่และใชงบประมาณจํานวนนอย 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 3 ดานการจัดกิจกรรมใหความรูภาษีออนไลน มีคาใชจายในการจัดต้ัง

บูทในงาน จึงตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล (The Purpose Solution) 

ทางเลือกทั้งหมด ผูวิจัยตัดสินใจใชแนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษี

ออนไลน เน่ืองจาก สามารถเขาถึงผูเสียภาษีไดตรงกลุมเปาหมาย เปนการดําเนินการเชิงรุก และเปนการ
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สื่อสารสองทาง หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามไดเลย จึงใชเพียงเวลาทํางานของเจาหนาที่และใช

งบประมาณจํานวนนอย โดยมีรายละเอียดดังน้ี แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษี

ออนไลน โดยสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรงุเทพมหานคร 7 สั่งการใหฝายที่เกี่ยวของ ออกพื้นที่ไปยังแหลง

ชุมชน ตามสถานประกอบการบริษัท หางหุนสวน ใหขอมูลการย่ืนภาษีออนไลนมากย่ิงข้ึน รวมถึงควรมี

การเพิ่มเบอรโทรศัพทใหเพียงพอและติดตองายในการติดตอเจาหนาที่เพื่อสอบถามหากเกิดปญหาและ

การใชบริการการย่ืนภาษีออนไลนใหมากย่ิงข้ึน 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษีออนไลน  มีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key 

Performance Indicators) ดังน้ี 

1. ผูบริหาร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สั่งการใหเจาหนาที่ออกพื้นที่ไปยัง

ชุมชน เพื่อใหขอมูลการย่ืนภาษีออนไลน 

2. ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สั่งการใหเจาหนาที่ออกพื้นที่ไปยัง

สถานประกอบการบริษัท หางหุนสวน เพื่อใหขอมูลการย่ืนภาษีออนไลน 

3. ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สั่งการใหเจาหนาที่แจงชองทางการ

ติดตอแกกลุมเปาหมายเพื่อสอบถามหากเกิดปญหา 

4. ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรงุเทพมหานคร 7 สั่งการใหเจาหนาที่เตรียมพรอมสาํหรบั

ใหบริการแกกลุมเปาหมายที่ติดตอมาเพื่อสอบถามปญหาที่เกิดข้ึน 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษีออนไลน มีปจจัยความสําเร็จ (Key 

Success Factors) ดังน้ี 

1. ผูบริหาร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สงเสริมใหเจาหนาที่ออกพื้นที่ไปยัง

ชุมชน เพื่อใหขอมูลการย่ืนภาษีออนไลน 

2. ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สงเสริมใหเจาหนาที่ออกพื้นที่ไปยัง

สถานประกอบการบริษัท หางหุนสวน เพื่อใหขอมูลการย่ืนภาษีออนไลน 
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3. ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สงเสริมใหเจาหนาที่แจงชองทางการ

ติดตอแกกลุมเปาหมายเพื่อสอบถามหากเกิดปญหา 

4. ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สงเสริมใหเจาหนาที่เตรียมพรอม

สําหรับใหบริการแกกลุมเปาหมายที่ติดตอมาเพื่อสอบถามปญหาที่เกิดข้ึน 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

แนวทางเลือกการแกไขปญหาที่ 2 ดานการใหขอมูลภาษีออนไลน มีแผนการปฏิบัติงาน (Action 

Plan) ดังน้ี 

1. เจาหนาที่ออกพื้นที่ไปยังชุมชน เพื่อใหขอมูลการย่ืนภาษีออนไลน 

2. เจาหนาที่ออกพื้นที่ไปยังสถานประกอบการบริษัท หางหุนสวน เพื่อใหขอมูลการย่ืนภาษี

ออนไลน 

3. เจาหนาที่แจงชองทางการติดตอแกกลุมเปาหมายเพื่อสอบถามหากเกิดปญหา 

4. เจาหนาที่เตรียมพรอมสําหรับใหบริการแกกลุมเปาหมายที่ติดตอมาเพื่อสอบถามปญหาที่

เกิดข้ึน 

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ควรมีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเปน

แนวทางการแกปญหาจํานวนผู ย่ืนภาษีออนไลนตํ่ากวาเปาหมายของสํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 7 โดยการดูแลระบบเครือขายภาษีออนไลน ใหความสําคัญกับการดูแลการทํางานของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหสามารถใชบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มี

ผูใชบริการจํานวนมาก 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลขององคกรแหงการเรียนรูตอผลการดําเนินงานของ

องคกรผานพฤติกรรมสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ฝายกิจการสาขาภาคกลาง โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลาง จํานวน 300 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอย ผลการวิจัยพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรู ดาน

การเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และ

ดานการคิดอยางเปนระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ี
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พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการ

สาขาภาคกลาง มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ : องคกรแหงการเรียนรู พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน ผลการดําเนินงานของ 

              องคกร 

 

Abstract 

 The objective of this study is to study the influence of learning organization 

towards organizational job performance through innovative behavior of bank for 

agriculture and agricultural cooperatives: central region branch administration 

department.  The samples are 300 employees in bank for agriculture and agricultural 

cooperatives:  central region branch administration department.  Data are collected by 

questionnaires.  The statistics used in the study are percentage statistics, frequency 

distribution, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and regression 

analysis.  The results of the study showthat learning organization in terms of personal 

mastery, mental models, shared vision, team learning and systems thinking presented a 

positive influence on employee innovative behavior of bank for agriculture and 

agricultural cooperatives:  central region branch administration department with 

statistically significant.  Moreover, employee innovative behavior of bank for agriculture 

and agricultural cooperatives: central region branch administration department presented 

a positive influence on organizational job performance with statistically significant. 

Keywords: Learning Organization Employee Innovation Behavior Organizational Job  

                Performance 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยทําหนาที่

ระดมและจัดสรรทุนแกภาคเศรษฐกิจ เปนกลไกสําคัญและมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทั้ง

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ณชา อนันตโชติกุล, 2559) เน่ืองจากสถานการณการแขงขันของ

สถาบันการเงินในปจจุบัน ทําใหทุกๆธนาคารตองใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานขององคกร ซึ่งมี

ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอความสําเร็จขององคกร เปนผลมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานแต

ละคนที่ทําใหองคกรสามารถเติบโตและประสบความสําเร็จได (ติรพร กิจชวลิต, 2557) อีกทั้งในสังคม

โลกยุคโลกาภิวัตน มนุษยสามารถรับรูหรือรับผลกระทบสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม

ทั่วโลก ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชนตางพยายามที่จะหาวิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาแนวทางพื้นฐานในการดําเนิน

กิจกรรมภายในองคกรตามแนวทาง รูปแบบและเทคนิคดานตางๆ เพื่อแกไขปญหา เพิ่มประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และรองรับความทาทายตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (กีรติ ยศย่ิงยง, 2552; พสุ เดชะ

รินทร, 2544)  

ดังน้ันเพื่อความอยูรอดของพนักงานองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองมีความสามารถใน

การปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ี ซึ่งกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน เกิด

ความรวดเร็วในการไดมาซึ่งขอมูลที่สําคัญๆที่จะนํามาใชวิเคราะห สังเคราะหใหเปนสารสนเทศ และ

แปลงใหเปนความรู สามารถนํามาใชประโยชนตอองคกร (บุปผา เกลียวทอง, 2551) ความรูจึงเปน

ปจจัยพื้นฐาน ซึ่งตองมีการเรียนรูกันอยางเปนระบบและตอเน่ือง องคกรจะตองพัฒนาใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู พนักงานในองคกรมีการแลกเปลี่ยนความรูอันเกิดจากการลองผิดลองถูก มีความสามารถใน

การถายโอนความรูไปยังสมาชิกอื่นในองคกร และสามารถนําประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการไดอยางสรางสรรค (พิชิต เทพวรรณ, 2548) โดยแนวทางการ

พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูมี 5 ดาน ไดแก ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดานการมี

วิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ (Senge, 1990)  

องคกรแหงการเรียนรูเกิดจากการเรียนรูของพนักงานในองคกร ซึ่งการเรียนรูของบุคลากร

ภายในองคกรน้ันชวยสงเสริมและทําใหพนักงานมีความคิดที่สรางสรรคและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค

ออกมา กฤตกร กัลยารัตน (2553) กลาววา การเรียนรูภายในองคกร มีสวนในการสรางสรรคนวัตกรรม

องคกรผานการจัดฝกอบรม พัฒนาและสงเสรมิใหเกิดการเรียนรูเพิ่มมากข้ึนแกพนักงาน จากน้ันพนักงาน

จะเกิดการเรียนรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการปรับปรุงพฤติกรรมและสรางมาตรฐานในการทํางานที่
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เหมาะสมสามารถนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนารูปแบบผล

การดําเนินงานขององคกร (นัสทยา ชุมบุญชู, 2561) นวัตกรรมจึงถือไดวามีความสําคัญตอการดําเนิน

ธุรกิจ และการแขงขันในปจจุบัน หากองคกรไมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงดวยสิ่งใหมๆ แลวยอม

ยากที่ทําใหองคกรน้ันประสบความสําเร็จในระยะยาวได (กีรติ ยศย่ิงยง, 2552; พสุ เดชะรินทร, 2544)  

สําหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนหน่ึงในธนาคารเฉพาะกิจ 

จัดต้ังข้ึนในป 2509 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณ

การเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรรม ซึ่งธนาคารมี

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมการดําเนินงาน พบวามี

ปจจัยเสี่ยงระดับองคกร ไดแก ความสามารถดานการแขงขัน เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่

กอใหเกิดรายไดมีแนวโนมลดลงจากคุณภาพสินเช่ือ ขณะที่ตนทุนทางการเงินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ประกอบ

กับธนาคารอยูระหวางการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อรองรับผลิตภัณฑทางการเงินสําหรับลูกคา

รุนใหม จึงเปนขอจํากัดในการขยายสินเช่ือ เงินฝาก รวมทั้งธุรกิจที่สรางรายไดคาธรรมเนียมและ

คาบริการอาจจะไมเปนไปตามเปาหมาย และประสิทธิภาพของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรเปนปจจัย

สําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงาน หากบุคลากรของธนาคารไมมีคุณภาพ มีความรูความสามารถไม

เพียงพอ ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานได หากธนาคารไมมีการเตรียมการรองรับในการสรรหาและ

พัฒนาใหบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถรองรับภารกิจไดแลว จะมีผลทําใหการขับเคลื่อนภารกจิ

ไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามพันธกิจได (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 

2561) ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวาผลที่ไดรับจากการศึกษาน้ี จะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงาน

อันกอใหเกิดการสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูและพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมที่ดีในการ

ทํางาน เพื่อกระตุนใหพนักงานในองคกรเกิดการพัฒนาความรูและความสามารถของตนเองที่สนับสนุน

ใหเกิดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม ซึ่งนําไปสูการสรางผลการดําเนินงานขององคกรที่ดีตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด 

ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ พฤติกรรมการ

สรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลาง 

และผลการดําเนินงานขององคกร 
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 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปนองคกรแหงการเรยีนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธี

คิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ ที่สงผลตอ

พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการ

สาขาภาคกลาง 

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลางที่สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 

การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 

 แนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู 

Senge (1990) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรู คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนา

ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง สามารถสรางผลงานตามที่ต้ังเปาหมายไว เปนที่ซึ่งเกิดรูปแบบการ

คิดใหมๆ หลากหลายมากมาย ซึ่งแตละคนมีอิสระที่จะสรางแรงบันดาลใจ และเปนที่ซึ่งทุกคนตางเรียนรู

วิธีการเรียนรูรวมกัน อีกทั้งไดใหแนวทางการพัฒนาองคกรแหงการเรยีนรูไว 5 ประการ ซึ่งเขาไดมองเหน็

ศูนยกลางของการเรียนรูสูองคกรแหงการเรียนรู โดยไดนําเสนอประเด็นคําถามจากทฤษฎีและการปฏิบติั

ไปสูการพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งมีแนวทางดังตอไปน้ี 

ประการที่ 1 การเปนบุคคลรอบรู คือ การที่องคกรสงเสริมใหมีการปลูกจิตสํานึกใหกับบุคลากร

ในองคกร สรางวินัย มีความตองการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะของตนอยางตอเน่ือง เพื่อบรรลุ

ความสําเร็จที่ต้ังไว 

ประการที่ 2 รูปแบบวิธีคิด คือ แบบแผนความคิดที่เปนมุมมองทางปญญาและประสบการณของ

บุคคล มีผลตอความเขาใจในงาน และวิธีการทํางานอยางถูกตอง เพื่อนํามาพัฒนางานใหบรรลุ

ความสําเร็จ 

ประการที่ 3 การมีวิสัยทัศนรวมกัน คือ วิสัยทัศนรวมกันเปนภาพในอนาคตที่ปรารถนาให

เกิดข้ึนในองคกร เปนหนาที่ของทุกคน ซึ่งจะชวยเปนพลงัขับเคลื่อนภารกิจทุกอยางขององคกรใหมุงสู

เปาหมายเดียวกัน สิ่งเหลาน้ีจะกลายเปนพันธะผูกพันของทุกคนในองคกรที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง 
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ประการที่ 4 การเรียนรูรวมกันเปนทีม คือ เปนกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของทีม มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายของผูคนในองคกร เพื่อใหสมาชิกในทีมได

เรียนรู มองเห็นภาพ ปญหาและแนวทางการทํางานรวมกัน 

ประการที่ 5 การคิดอยางเปนระบบ คือ ความเขาใจภาพรวมและการเช่ือมโยงกันของสวนตางๆ

ขององคกร ทุกคนจะตองมีความเขาใจในองครวมและสวนยอย จึงจะสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน 

พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานน้ันคือ พฤติกรรมของบุคคลที่มีจุดมุงหมายที่สําคัญ 

ในการคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม และผลักดันความคิดที่แปลกใหมและมีประโยชน ซึ่งเกี่ยวของกับงานที่

ตนเองไดรับมอบหมาย เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานหรือองคกรตอไป (วิกาวี วัฒนวิจารณ, 

2556) แนวคิดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ Kleysen and Street (2001) พบวา พฤติกรรมการ

สรางนวัตกรรมเปนพฤติกรรมที่มีความจําเปนอยางย่ิงของบุคลากรในองคกรยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และบุคคลทุกคนมีความคิดสรางสรรคอยูแลว แตระดับในการนํามาใชน้ันแตกตางกัน ดังน้ัน 

พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมเปนการแสดงออก หรือการกระทําของบุคคลในการคิด แนะนํา และ

ทดลองนําสิ่งใหมๆที่เปนประโยชนไปใชในองคกร โดยมีพฤติกรรมทั้งหมด 5 ดาน ไดแก พฤติกรรมดาน

การแสวงหาโอกาส พฤติกรรมดานความคิดริเริ่ม พฤติกรรมดานการวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมดานการ

เปนผูนําความคิด และพฤติกรรมดานการประยุกตใช 

แนวคิดเก่ียวกับผลการดําเนินงานขององคกร 

เบญจมาศ โรจนธนกิจ (2546) ไดใหความหมายของผลการดําเนินงานขององคกร คือ ผลลัพธ

ของงานของแตละบุคคล ที่มีความสัมพันธกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรง

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร และยังเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 

การวัดผลการดําเนินงานขององคกรมีความสําคัญมากกับธุรกิจขององคกร เปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําใหรูถึงสถานการณขององคกรวาอยู ณ จุดใด ผลงานหางจากเปาหมาย

เพียงใด ผูรับบริการหรือลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑเพียงใด กระบวนการขององคกรยังคงอยูใน

สภาวะควบคุมและยังคงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่องคกรมุงหวังเพียงใด อีกทั้งทําใหทราบวา

องคกรมีจุดออนหรือจะตองพัฒนาในประเด็นใดบาง (กาญจนา สุคัณธสิริกุล, 2554)  
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ความสัมพันธระหวางการเปนองคกรแหงการเรียนรู และพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน 

องคกรแหงการเรียนรูจะชวยสงเสริมพนักงานทําใหเกิดการเรียนรูนําไปสูการสรางสรรค และ

นวัตกรรมที่สะทอนออกมาเปนผลผลิตที่มีคุณภาพขององคกร ซึ่งการเรียนรูที่เกิดข้ึนของพนักงานจะทํา

ใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานนําไปสูการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน (ชูเกียรติ บุญกะนันท, 2550) จากงานวิจัยของ Lin and Lee (2017) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาอิทธิพลขององคกรแหงการเรียนรู พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน และความผูกพันในงานโดยเปนตัวแปรสงผาน วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาอิทธิพล

ขององคกรแหงการเรียนรูที่มีตอพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน และผลของตัวกลางคือความ

ผูกพันในงานระหวางความสัมพันธขององคกรแหงการเรียนรูและพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน ผลการวิจัยพบวา องคกรแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน และความผูกพันในงานเปนตัวกลางความสัมพันธระหวางองคกรแหงการเรียนรูและพฤติกรรม

การสรางนวัตกรรมของพนักงานอยางมาก ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงต้ังสมมติฐานวา 

สมมติฐานที่ 1 : การเปนองคกรแหงการเรยีนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดาน

การมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการ

สาขาภาคกลาง 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน และผลการดําเนินงานของ

องคกร 

องคกรที่สนับสนุนใหพนักงานเกิดพฤติกรรมสรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งนําไปสูความเปลี่ยนแปลง

ในองคกร นวัตกรรมขององคกรเปนพื้นฐานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเปนหนทางของการพัฒนา

องคกร ใหมีผลผลิตมากข้ึนและทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม

ของพนักงานสามารถชวยปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรได อีกทั้งยังทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ

ในระยะยาว และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการมีผลการดําเนินงานขององคกรที่

สูงข้ึน (มงคล เอกพันธ, 2562) จากงานวิจัยของ บุปผา ภิภพ และเชฐธิดา กุศลาไสยานนท (2563) ได

ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานที่มีตอผลการดําเนินงาน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานคร (SMEs) จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการ

ดําเนินงานของ SMEs ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงต้ังสมมติฐานวา 

สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลางมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ฝายกิจการสาขาภาคกลาง ซึ่งประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 202 คน จังหวัดสระบุรี 

จํานวน 159 คน จังหวัดลพบุรี จํานวน 186 คน จังหวัดอางทอง จํานวน 90 คน และจังหวัดสิงหบุรี 

จํานวน 78 คน รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 715 คน (ขอมูลจากสํานักงาน ธ.ก.ส. ฝายกิจการสาขาภาคกลาง 

ณ เดือนธันวาคม 2563) 

กลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane, 1973) พรอมกับกําหนดคา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และใหคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 5% ได

กลุมตัวอยางจํานวน 257 คน อยางไรก็ตาม เพื่อใหงานวิจัยมีความเช่ือมั่นมากข้ึน ผูวิจัยจึงใชกลุม

ตัวอยาง คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลาง จํานวน 

300 คน 

n  =  N
1+Ne2

     =  715
1+715(0.05)2

 

n  =  256.5 

เมื่อ n  แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง  

N  แทน  ขนาดประชากร  

E  แทน  ความคลาดเคลื่อน (= 0.05) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม เปนลักษณะเลือกตอบ ใชมาตราสวน 5 

ระดับ (Likert Scale) กําหนดใหเลือกตอบเพียงขอเดียวซึ่งแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับรวบรวมขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนคําถามปลายปด

แบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 สวนที่  2 เปนแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรในการศึกษาครั้ ง น้ี  ซึ่ ง

ประกอบดวยแบบวัดตามกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 แบบวัดการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดานการมี

วิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ มีขอคําถามจํานวน 26 

ขอ ซึ่งสรางตามแนวคิดของ Senge (1990) โดยนําแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนโดย อาภรณ ลํามะนา 

(2553) แบบวัดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน แบบสอบถามน้ีใชวัดระดับพฤติกรรมการ

สรางนวัตกรรมของพนักงาน มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ โดยนําแบบประเมินมาจากงานวิจัยของ สุคนธ

ทิพย มงคลเจริญ (2555) ซึ่งแปลมาจากแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนโดย Kleysen and Street (2001) 

แบบวัดผลการดําเนินงานขององคกร แบบสอบถามน้ีใชวัดระดับผลการดําเนินงานขององคกร มีขอ

คําถามจํานวน 12 ขอ โดยนําแบบประเมินมาจากงานวิจัยของ กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2554) ซึ่งแปลมา

จากแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนโดย Kaplan and Norton (1996)  
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การประเมินความเท่ียงตรง และทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ

ในดานเน้ือหาที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบและพิจารณา ผลที่ไดจากการคํานวณคาดัชนี

ความสอดคลอง IOC ของขอคําถามมีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 แสดงวาขอคําถามตรงกับวัตถุประสงค

ของงานวิจัย สามารถนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนมาใชในงานวิจัยได แลวจึงนําไปทดสอบกับกลุมที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่ผูวิจัยศึกษาจํานวน 30 คน โดยจะตองไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย (ประสพ

ชัย พสุนนท, 2555)  

2. การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา ทุกตัวแปรมีคาระหวาง 0.881 – 

0.955 ซึ่งคาที่ไดจากการทดสอบสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 0.7 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือ

สามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลได (Cronbach, 1951)  

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 ชุด มาคํานวณทางสถิติดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) ในการประมวลผล ไดแก คาสถิติรอยละ การแจกแจงความถ่ี 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และทดสอบสมมติฐานดวยการ

วิเคราะหการถดถอย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังหนวยงาน

ธุรการของธนาคารจํานวน 5 จังหวัด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 

ควบคูไปกับการสรางแบบสอบถามผานระบบออนไลน (Online Survey) ซึ่งใชการสรางแบบสอบถามใน 

Google Form และดําเนินการสงลิงคเช่ือมโยง (URL) ของแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางผานทาง

แอพพลิเคช่ันสื่อสังคมออนไลน ไดแก ไลน (Line) เฟซบุก (Facebook) เปนตน โดยมีอัตราการตอบกลบั

ครบ 300 ชุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 52.3 มีอายุระหวาง 

31 - 40 ป จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 47 อยูสังกัดสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 85 

คน คิดเปนรอยละ 28.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 65 มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 42 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ระหวาง 5 - 10 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 33.3  

 ผลการศึกษาสวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู พฤติกรรม

การสรางนวัตกรรมของพนักงาน และผลการดําเนินงานขององคกร 

 การเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดานการมีวิสัยทัศน

รวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ พบวาอยูในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.39, 4.37, 4.42 และ 4.40 ตามลําดับ พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และผลการดําเนินงานขององคกร พบวา

อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 

 ผลการศึกษาสวนท่ี 3 การวิเคราะหอิทธิพลของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปน

บุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิด

อยางเปนระบบ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดาน

รูปแบบวิธีคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการคิด

อยางเปนระบบตอพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน (n = 300) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน 

β t Sig. 

ดานการเปนบุคคลรอบรู 0.277 3.497 0.001 

ดานรูปแบบวิธีคิด 0.222 2.267 0.024 

ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 0.276 2.843 0.005 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทมี 0.206 2.046 0.017 

ดานการคิดอยางเปนระบบ 0.211 2.206 0.028 

R2 = 0.708, Adjust R2 = 0.703, F = 142.446, p < 0.05 
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ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหการเปนองคกรแหงการเรียนรู สามารถพยากรณพฤติกรรม

การสรางนวัตกรรมของพนักงาน คิดเปนรอยละ 70.3 โดยการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานการเปน

บุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และดานการ

คิดอยางเปนระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกกับพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ดวยคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) = 0.277, 0.222, 0.276, 0.206 และ 

0.211 ตามลําดับ ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 

ผลการศึกษาสวนท่ี 4 การวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานท่ี

สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานที่สงผลตอผลการ

ดําเนินงานขององคกร (n = 300) 

ตัวแปร 
ผลการดําเนินงานขององคกร 

β t Sig. 

พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน 
0.839 26.601 0.000 

R2 = 0.704, Adjust R2 = 0.703, F = 707.635, p < 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงาน สามารถ

พยากรณผลการดําเนินงานขององคกร คิดเปนรอยละ 70.3 โดยพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของ

พนักงาน มีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององคกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05                                

(p < 0.05) ดวยคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) = 0.839 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององคกรแหงการเรียนรูตอผลการดําเนินงานขององคกร

ผานพฤติกรรมสรางสรรคนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝาย

กิจการสาขาภาคกลาง  สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 
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สมมติฐานที่ 1 : การเปนองคกรแหงการเรยีนรู ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานรูปแบบวิธีคิด ดาน

การมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฝายกิจการ

สาขาภาคกลาง ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามที่ผูวิจัยต้ังสมมติฐานไว แสดงใหเห็นวา องคกรแหงการ

เรียนรูน้ัน เปนการพัฒนาและเคลื่อนยายความรูนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน องคกร

ตองสรางระบบการทํางานที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู การถายโอนสารสนเทศ และทักษะในองคกร ซึ่ง

แนวคิดของการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูดวยวินัย 5 ประการน้ันชวยใหเกิดพฤติกรรมการสราง

นวัตกรรมดวยการเพิ่มความคิดสรางสรรคของพนักงานและปรับปรุงความรูอยางชัดแจง (พยัต วุฒิรงค, 

2552) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Park, Song, Yoon, and Kim (2013) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางองคกรแหงการเรียนรู และพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม พบวา องคกรแหงการเรียนรูเกิดจาก

การสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูใหเกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล และระดับองคกร 

สอดคลองรับกับงานประจําอยางตอเน่ือง องคกรแหงการเรียนรูจึงมีความสําคัญ และมีอิทธิพลเชิงบวก

ตอพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรฝายกิจการสาขาภาคกลางมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร ซึ่งผลการศึกษา

พบวาเปนไปตามที่ผูวิจัยต้ังสมมติฐานไว แสดงใหเห็นวา ความสามารถทางนวัตกรรมมีความสําคัญตอผล

การดําเนินงานทางธุรกิจ โดยพนักงานถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร มีความสามารถใน

การสรางสรรคสิ่งใหมๆ หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับการทํางานที่เอื้อตอการสรางสรรคนวัตกรรม 

ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในองคกร ใหมีผลผลิตมากข้ึนและทําใหองคกรมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน (jeroen & Hartong, 2010) ดังน้ันพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมของพนักงานสามารถชวย

ปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuan and Woodman (2010) 

ไดศึกษาพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมในสถานที่ทํางาน บทบาทความคาดหวังดานผลการดําเนินงาน

และภาพลักษณ พบวา พฤติกรรมการสรางนวัตกรรมในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ

ดําเนินงานขององคกร  
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ประโยชนเชิงการบริหารจัดการ 

1. องคกรสามารถนําไปเปนแนวทางในการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล ในการปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู การฝกอบรมและพัฒนาความรูใหกับพนักงานเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนปจจัยที่สนับสนุน

การเรียนรูตางๆใหเกิดความเหมาะสมและตรงกับความตองการของพนักงาน หนวยงาน และสอดคลอง

กับยุทธศาสตรในภาพรวมขององคกรมากที่สุด อันจะนําไปสูการพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ขององคกรตอไป 

 2. องคกรสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม

ที่ดีของพนักงาน และเปนขอมูลใหผูบริหารนําไปพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกร เพื่อมุงเนนใหเกิด

ขอไดเปรียบทางการแขงขัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดําเนินงานขององคกร 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยในครั้งน้ี เปนเพียงการศึกษาจากพนักงานในฝายกิจการสาขาภาคกลางเทาน้ัน ใน

อนาคตจึงควรศึกษาเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตอการวิจัยมากข้ึน และ

สามารถนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานไดเพิ่มมากข้ึน 

2. การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ อาจทําใหไดขอมูลที่จํากัดและไมครอบคลุม 

ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาในเชิง

ลึกวาพนักงานมีความคิดเห็นตองานและองคกรอยางไร ทําใหไดขอมูลที่มีความละเอียดมากย่ิงข้ึน 
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สิ่งแวดลอมของนกัศึกษาและบคุลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษสิง่แวดลอมโดย

ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักศึกษาและบุคลากรที่อยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบโควตา วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาการแจกแจงความถ่ี คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันและการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอ

เดือน นอยกวา 10,000 บาท และผลการวิเคราะหขอมูลพบวาประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมและเจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตในขณะที่แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลเชิงลบตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงขามกับสมมติฐาน และนอกจากน้ีความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่
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เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

คําสําคัญ: ประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอม, 

แรงกดดันสังคม, ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม, พฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

Abstract 

This research aimed to explore factors influencing environmental conservation 

behaviors using green products of students and staffs from green universities in Nakhon 

Pathom province.  To this end, a questionnaire was deployed to 400 students and staffs 

of Silpakorn University ( Sanam Chandra Palace Campus)  and Mahidol University ( Salaya 

campus)  by quota sampling method.  The frequency, percentage, mean, standard 

deviation, Pearson’ s product-moment correlation and regression analysis were used to 

analyze and describe different result.  The result of this study showed that most 

participants were female in the age between 21- 30 years who were student of a 

bachelor's degree.  Their average incomes were less than 10,000 baht/month.  Result of 

the analysis supported that the experience of using environmentally friendly products 

had a positive influence on intentions of purchasing environmentally friendly products. 

Additionally, conservation attitudes also had a positive influence. However, social appeal 

had a negative influence on their intentions.  Finally, the intention of purchasing 

environmentally friendly products had a positive influence on the behavior of using 

environmentally friendly products. Statistic significant is at p<0.05. 

Keywords: Green product experience, The attitude on conservation, Social appeal, Green 

product purchase intention, Used green product behavior 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันปญหาดานสิง่แวดลอมไดกลายเปนปญหาสาํคัญที่ทั่วโลกใหความสนใจเปนอยางมากเชน 

ปญหาขยะลนเมือง มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางนํ้า เปนตน ซึ่งสาเหตุสวนหน่ึงมาจากจํานวน

ประชากรมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนจึงทําใหมีการขยายตัวของครอบครัวและชุมชมเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหเกิด

การอุปโภคบริโภคเพิ่มมากข้ึนตาม อีกทั้งในสวนของสินคาที่ใชในการอุปโภคบริโภคมักจะมีบรรจุภัณฑที่

ใชในการหอหุมสินคาเพื่อไมใหเกิดการปนเปอน ซึ่งบรรจุภัณฑเหลาน้ีจะกอใหเกิดเปนขยะโดยปจจุบัน

อัตราการเพิ่มข้ึนของขยะมากข้ึนประมาณ 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน และปญหาน้ีประเทศไทยยังไม

สามารถรับมือและจัดการขยะในปริมาณที่สูงได (จุฑามาศ แกวมณี, 2561) กอใหเกิดปญหาทาง

สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า เปนแหลงพาหะนําโรค ทัศนียภาพไม

สวยงาม (ณิชชา บูรณสิงห, 2562) เหตุน้ีทั่วโลกจึงมีการรณรงคใหใชผลิตภัณฑที่เปนมติรตองสิง่แวดลอม 

โดยผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะตองผลิตจากกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่ไมกระทบกับ

สิ่งแวดลอมขณะใชงานโดยเริ่มจากการเลือกวัสดุในการผลิตตลอดจนไมกอใหเกิดมลภาวะภายหลัง 

สามารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติและนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมไดอีก ซึ่งทั่วโลกไดมีการรณรงค

สงเสริมอยางแพรหลายใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อชวย

แกปญหาดานสิ่งแวดลอม หลายหนวยงานไดรณรงคและเชิญชวนทุกคนมารวมเปนสวนหน่ึงในการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมดวยการลดใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ปจจุบันการรณรงคให

ผูบริโภคไดตระหนักถึงการลดการใชถุงพลาสติกจึงพบเห็นไดบอยในสื่อทั่วๆไป รวมถึงการงดแจก

ถุงพลาสติกของผูประกอบการรานคาชวยสรางทัศนคติเรื่องการรักษโลกใหกับผูบริโภค และสงผลตอ

ความต้ังใจที่จะใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สําหรับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตองสิ่งแวดลอมจะหมายถึงผูบริโภคเต็มใจที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงแตกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของระบบนิเวศ แตยังมีความ

กังวลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และยังพบวามีปจจัยเชิง

พฤติกรรมอื่นๆ เชน ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การรับรูถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม แรงกดดันทางสังคม ที่สงผลตอความต้ังใจในการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จาก

การคนควาพบวาเจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหน่ึงในปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเจตคติคือความรูสึกและทาที่ของบุคคลที่เกิดจากประสบการณ ความคิดที่

ตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนบุคคล สิ่งของ วัตถุและสถานการณตาง ๆ ในสังคม อาจจะมีทิศทางในทางบวก

หรือทางลบ นอกจากน้ีประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนอีกหน่ึงตัวแปรที่มี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทดแทนพลาสติก ซึ่งประสบการณเหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับความ

ใครรูของผูบริโภคเพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผูบริโภคจะพยายาม

เรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากน้ันกลุมผูบริโภคแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันละกัน 

ผลจากการเรียนรูผลิตภัณฑทดแทนพลาสติกชวยใหกลุมผูบริโภคเขาใจถึงประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม

ของผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปจจัยสุดทานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ันคือ แรงกดดันทางสังคม ซึ่งในบางครั้งการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนจากการคาดการณตามความคิดเห็นของผูอื่น มิไดเกิดข้ึนจากความรูสึกที่

แทจริง หรืออาจมาจากความตองการที่จะเปนที่ยอมรับของสังคม จากที่แนวคิดที่กลาวมาขางตน ในการ

วิจัยครั้งน้ีทางผูวิจัยไดนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เพื่อแสดงความ

แข็งแรงในเชิงทฤษฎี โดยการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม  ซึ่งประกอบดวย ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจตคติใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม แรงกดดันทางสังคม ที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและสงผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

จากปญหาดานสิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตนทําใหเกิดเปนกระแสรักษโลกข้ึนมา ซึ่งสงผลใหมี

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากมาย ดังน้ันผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาควรมีการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิด

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการทราบถึงสาเหตุของการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและนําไปตอยอดในการปลูกฝงจิตสํานึกของการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น โดยเริ่มจากสถาบันการศึกษาที่ใหความสําคัญของสิง่แวดลอมอยู

แลวน้ันคือมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัยจะทําใหบุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติที่ดี

ตอสิ่งแวดลอมและนําไปสูพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การวิจัยครั้งน้ีทางผูวิจัย

ศึกษาไดนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เปนแนวทางในการศึกษาเพื่อ

แสดงความแข็งแรงในเชิงทฤษฎี โดยการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาในกลุมประชากรของมหาวิทยาลัยสีเขียวใน

จังหวัดนครปฐม ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยน้ีไดเขารวมการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดย

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทย 5 ปซอน (Green Network, 

2020) และมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 15 ของประเทศไทย และเปนอันดับที่ 

230 ของโลก ซึ่งถือเปนการเขารวมการจัดอันดับในปแรก (SU GREEN CAMPUS, 2019) ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ประสบการณในการใช
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ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจตคติในการอนุรักษสิความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและสงผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยน้ีนอกจากจะได

เรียนรูปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลวยังสามารถนําขอมูลวิจัย

ไปชวยปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนย่ิงข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับ ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจตคติในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม แรงกดดันทางสังคม ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑทดแทนพลาสติก และพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑทดแทนผลิตภัณฑพลาสติก 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจตคติในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม แรงกดดันทางสังคม ที่สงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑทดแทนพลาสติก 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑทดแทนพลาสติกสงผลตอพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑทดแทนพลาสติก 

 

ทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 

การศึกษาครั้งน้ีไดนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) มาใช

เปนทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งทฤษฎีดังกลาวถูกนําเสนอโดย Ajzen (1985) ที่ซึ่งเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม 

(Social psychology) ปรับปรุงมาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : 

TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1975) โดยมุงเนนไปที่ปจจัยสวนบุคคลและสังคม ซึ่งโครงสราง

พื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประกอบดวยปจจัย 3 ประการคือ เจตคติที่มีตอพฤติกรรม 

(Attitude Towards the Behavior) การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm) และการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ที่สงผลถึงความต้ังใจเชิง

พฤติกรรม (Behavior Intention) เปนปจจัยหลักในการนําไปสูพฤติกรรม ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดนําทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนเปนทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม น้ันคือประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจตคติในการ
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อนุรักษสิ่งแวดลอมและแรงกดดันทางสังคม ที่สงผลตอความต้ังใจในการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและนําไปสูพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและต้ังสมมติฐานไวดังน้ี 

1. ประสบการณในการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึง ผูบริโภค “เต็มใจที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” มีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม เชน ความต้ังใจที่จะแสดงและความ

พยายาม ซึ่งผูบริโภคไมเพียงแตกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑสีเขียวแตยังเกี่ยวกับผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โดยปจจัยที่สงถึงความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมคือประสบการณในการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการที่ผูบริโภคมีความรูและมีความคุนเคยในการใชผลิตภัณฑ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยังกอใหเกิดเปนประสบการณการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี

โดยความสัมพันธระหวางประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความต้ังใจซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีหลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยที่ผานมา อาทิ งานวิจัยของ 

สิริพัฒนัญ ชินเศรษฐพงศ (2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประสบการณที่เกี่ยวของกับสินคาที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผูบริโภค และ

งานวิจัยของ Prashant.  Kumar and Bhimrao. Ghodeswar (2015) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการใช

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการคนหาและการแบงปนขอมูลอธิบายถึงคุณลักษณะดานสิ่งแวดลอมที่เปน

เอกลักษณของผลิตภัณฑ จึงนําไปสูการต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 : ประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2. เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมคือ ทาทีและความรูสึกของบุคคลที่มีตอการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีลักษณะที่สอดคลองกับความรูสึกหรือทาทีน้ัน เชนเรื่องของความลําเอียง 

ความชอบ ความไมชอบ ความคิดเห็น ความเช่ือและความรูสึกของการอนุรักษการเปลี่ยนแปลง การ
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สูญเสีย และการทําลายนอยที่สุด ซึ่งหากผูบริโภคมีความเช่ือวากระทําการสิ่งใดแลวไดผลเชิงบวก ก็จะมี

แนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ัน ทั้งน้ีความสัมพันธระหวางเจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีหลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยที่ผานมา อาทิ 

งานวิจัยของ Joshi and Rahman (2016) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวทํานายพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภครุนใหม กลาววา ทัศนคติตอการซื้อผลิตภัณฑสีเขียวหรือความออนไหวตอ

การซื้อผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอธรรมชาติและสังคม และงานวิจัยของ ปารมี พัฒนดุล (2559) ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากผลการวิจัยพบวา หากผูบริโภคมีความตระหนักถึงปญหาของสิ่งแวดลอมที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต จะทําใหผูบริโภคมีเจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบวกซึ่งจะสงผลใหเกิดความ

ต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จึงนําไปสูการต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 2 : เจตคติในการอนุรักษมีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

3. แรงกดดันทางสังคมและความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แรงกดดันทางสังคม เกิดจากการถูกโนมนาวจากบุคคลในสังคมหรือการเอาตัวรอดในสังคม ซึ่ง

ถือวาเปนอีกหน่ึงปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากในปจจุบันปญหา

เรื่องสิ่งแวดลอมถือวาเปนปญหาที่สาํคัญอันดับตนๆ ของโลก ซึ่งหากไมมีการแกไขปญหาจะสงผลกระทบ

ตอการใชชีวิตประจําวัน ดังน้ันสังคมในปจจุบันจึงใหความสําคัญแกการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

ทั้งน้ีความสัมพันธระหวางแรงกดดันทางสังคมและความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มี

หลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยที่ผานมา อาทิ งานวิจัยของ Joshi and Rahman (2016) เรื่องตัว

ทํานายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภครุนใหมการรับรูความรูดานสิ่งแวดลอมตามอิทธิพล

ทางสังคมและทัศนคติที่มีตอการซื้อผลิตภัณฑสีเขียวในแงของพลังการทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑสีเขียวของผูบริโภค และงานวิจัยของ สิริพัฒนัญ ชินเศรษฐพงศ (2561) กลาววา พฤติกรรม

ของผูบริโภคสามารถถูกกระตุนและโนมนาวใจจากความคิดเห็นของผูอื่นในการเลือกซื้อสินคาและ

ผลิตภัณฑ จึงนําไปสูการต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 3 : แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  
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4. ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

เมื่อผูบริโภคมีความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะสงผลตอพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งพฤติกรรมคือกิจกรรมที่สังเกตได

หรือไมไดทุกประเภท เชน ความรูสึก การคิด การพูด การเดิน ความสนใจ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) 

รวมถึงการกระทําของมนุษยที่ผูกระทําอาจจะทําโดยรูตัวหรือไมรูตัวหรือคนอื่นจะสังเกตการกระทําน้ัน

ไดหรือไมก็ตาม เชน การกระพริบตา การพูด การเขาใจ การเดิน การไดยิน การรูสึกโกรธ การคิด ตาง

เปนพฤติกรรมทั้งน้ัน (ชัยพร วิชชาวุธ, 2523) โดยความสัมพันธระหวางแรงกดดันทางสังคมและความ

ต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีหลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยที่ผานมา อาทิ งานวิจัย

ของ Sethi, Dutta, and Tandon (2018) พบวาความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสีเขียวมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑสีเขียวและทัศนคติที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อ และงานวิจัยของ Jaiswal and Kant 

(2018) เรื่องพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑสีเขียว: กรอบแนวคิดและการสอบสวนเชิงประจกัษของผูบริโภค

ชาวอินเดีย พบวาการสรางความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสีเขียวแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลโดยตรงและมี

ความสําคัญสูงตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสีเขียว 

สมมติฐานที่ 4 : ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมติรตอสิง่แวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรม

การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Model) 

พฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑทีเ่ปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประสบการณในการใชผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

แรงกดดันสังคม       

ความต้ังใจซื้อ

ผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

H1 

H2 

H3 

H4 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรของการวิจัยในครั้งน้ี คือบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

มหาวิทยาลัยมหิดลในจังหวัดนครปฐมมีจํานวนทั้งสิ้น 33,953 คน โดยคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรของ 

Yamane (Yamane, 1967) พรอมกับกําหนดคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีระดับความเช่ือมั่น 95 

% และใหคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 คือ 395.34 เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและประมวลผล

ขอมูล ทางผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใหมีจํานวนเทากับ 400 คน โดย

เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา แบงกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัด

นครปฐมจํานวณ 224 คน สวนที่เหลือคือมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด

นครปฐมจํานวน 176 คน จากน้ันจึงใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling 

Design) การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชแบบสอบถามผานระบบออนไลน โดยสรางแบบสอบถามจาก 

Google form และดําเนินการสงลิงคเช่ือมโยง (URL) ของแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางผานทาง

แอพพลิเคช่ันสื่อสังคมออนไลน ไดแก ไลน (Line) เฟซบุก (Facebook) เปนตน ควบคูไปกับการแจก

แบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 400 ชุด โดยมีการตอบกลับครบทุกชุดคิดเปนรอยละ 

100 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร ซึ่งผูศึกษาจัดทําข้ึนจากการ

ประมวลแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับรวบรวมขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนคําถามปลายเปด

แบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน สถานะ มหาวิทยาลัย  

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบ ใชมาตราสวน 5 ระดับ (Check list) ซึ่ง

ประกอบดวยแบบวัดตามกรอบแนวคิดดังน้ีแบบวัดพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ โดยแปลมาจาก Sethi et al. (2018) แบบวัดความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ โดยพัฒนามาจาก พรพรรณ พันธแจม (2560) แบบวัดแรง

กดดันทางสังคม มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยสิริพัฒนัญ ชินเศรษฐพงศ (2561) แบบวัดเจต
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คติในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ โดยแปลมาจาก Mohd Suki (2016) แบบวัด

ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แบบสอบถามน้ีใชวัดระดับประสบการณในการ

ใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ โดยแปลมาจาก Prashant Kumar and 

Bhimrao Ghodeswar (2015) 

3. การประเมินความเท่ียงตรง และทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดประเมินความเที่ยงตรงละความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัดตาม ดังตอไปน้ี 

3.1 การหาคาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของ (Content Validity) ซึ่งผูตรวจสอบและพิจารณาแบบสอบถามคือ ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานที่

เช่ียวชาญในดานเน้ือหาที่เกี่ยวของ ผลการตรวจสอบพบวาไดความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเทากับ 1 

โดยคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามตองมีคามากกวา 0.7 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

3.2 การหาคาความเช่ือมั่น  ( Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของ  ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา ทุกตัวแปรมีคาระหวาง 0.830 – 0.908  

โดยคาที่เหมาะสมควรมีคาต้ังแต 0.7 ข้ึนไป (Cronbach, 1951) จึงสามารถสรุปไดวา แบบวัดของทุกตัว

แปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งน้ี มีความเช่ือมั่นของเน้ือหาผานเกณฑการพิจารณา 

 

ผลการศึกษา  

1. ขอมูลท่ัวไป 

จากผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน อยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทรจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 สวนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 224 คน 

คิดเปนรอยละ 56 แบงเปนนักศึกษารอยละ 79.5 บุคลากร(ฝายวิชาการ)รอยละ 16.3 และบคุลากร(ฝาย

สนับสนุน)รอยละ 4.3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 

30 ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท  

2. ระดับความคิดเห็นของตัวแปรในการศึกษา 

 ผูวิจัยไดทาการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของตัวแปรดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดังน้ี  
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 ดานพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม พบวานักศึกษาและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “ถาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑธรรมดา กับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใกลเคียงกัน ทานจะเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวา” อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.30) รองลงมา “ทานมักซื้อผลิตภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ไมมีการใชสารเคมี” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.88) 

 ดานความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม พบวาระดับความคิดเห็นมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “ทานมีความยินดีที่จะใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม” อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.42) รองลงมา “คุณคาของผลิตภัณฑที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมทําใหทานมีความคิดจะใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในอนาคต” อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 4.16) 

 ดานประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิง่แวดลอม พบวาระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.63 ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “ทานมีความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมใหไดมากที่สุด” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.11) รองลงมา “ที่ผานมาทานไดเรียนรูอยาง

มากเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.83) 

 ดานเจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในภาพรวม พบวาระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.95 ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “ทานรูสึกสบายใจเมื่อทานใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) รองลงมา “ทานคิดวาผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมจะเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความหวงใยตอสิ่งแวดลอม” และ “ทานชอบผลติภัณฑที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมเพราะเปนผลิตภัณฑที่ปกปองและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 

4.10) 

 ดานแรงกดดันทางสังคมในภาพรวม พบวาระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ซึ่งอยูใน

ระดับปานกลาง จากรายละเอียดพบวา “การอนุรักษและใสใจสิ่งแวดลอมทําใหทานดูดีในสายตาคนอื่น” 

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.16) รองลงมา “ทานมักประเมินวาผลิตภัณฑใดเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมจากความคิดหรือทัศนคติของผูอื่น” อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.87) 
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3. การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชผลิตภัณฑที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม  

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจต

คติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและแรงกดดันทางสังคมที่สงผลถึงความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (n=400) 

ตัวแปร 
ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

β t Sig. 

ประสบการณในการใชผลิตภัณฑ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
.335 7.565 .000 

เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอม .478 11.214 .000 

แรงกดดันทางสังคม -.142 -3.478 .001 

R2 = 0.439, Adjust R2 = 0.435, F=103.347, P<0.05 

ผลการศึกษาพบวาผลการวิเคราะหปจจยัทั้ง 3 คือ ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกบั

สิ่งแวดลอม เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และแรงกดดันทางสังคม สามารถพยากรณความต้ังใจซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 43.5 โดยประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม (β = 0.335) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่

ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 เชนเดียวกับเจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอม (β 

= 0.478) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และแรงกดดันทางสังคม (β = -0.142) มีอิทธิพลเชิงลบตอความต้ังใจซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่สงผลตอ

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (n=400) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

β t Sig. 

ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่ เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
.691 19.059 .000 

R2 = 0.477, Adjust R2 = 0.476, F=363.236, P<0.05 

ผลจากการศึกษาพบวาผลการวิเคราะหความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สามารถพยากรณพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 47.6 ความต้ังใจซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (β = 0.691) มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 

จากงานวิจัยพบวาประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เจตคติในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม และแรงกดดันทางสังคม รวมกันพยากรณความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมไดรอยละ 43.5 ซึ่งแสดงวายังมีปจจัยอื่นๆอีกรอยละ 56.5 ที่สงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรอยละ 47.6 แสดงใหเห็นวายังมีปจจัยอื่นอีกรอยละ 52.4 ที่สงผลตอ

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา และสามารถสรุปไดวาปจจัยดานเจตคติในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงผลเชิงบวกตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเกิดพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม แตในขณะที่แรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลเชิงลบตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงขามกับสมมติฐาน และนอกจากน้ีความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผลการ
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ทดสอบสมมติฐานแสดงใหเห็นวาตัวแปรตนมีอิทธิพลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

และสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว 

จังหวัดนครปฐม  โดยมีสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.335 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bukhari, Rana, 

and Bhatti (2017) พบวาผูบริโภคที่มีประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมี

แนวโนมที่จะคุนเคยและคุนชินกับผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมถึงมีความรูเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑสีเขียว (Green product) มากย่ิงข้ึนดวย และ เอกลักษณ อัตตะนัง (2559) ไดกลาววาการ

เกิดการรับรูสามารถนําไปสูความต้ังใจซื้อ การรับรูมาจากการแบงปนความรูเปนกระบวนการของการมี

ปฏิสัมพันธรวมกันระหวางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการความต้ังใจสงผลถึงความต้ังใจในการแบงปน

ความรู เชนเดียวกับ D'Souza, Taghian, Lamb, and Peretiatkos (2006) กลาววา การซื้อและการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทําใหเกิดประสบการณในการใชและรูสึกปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ไม

กอใหเกิดความสับสนแกผูบริโภคและนําไปสูการสรางการรับรูของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่ง

จะนําไปสูความต้ังใจซื้อในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 เจตคติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัดนครปฐม  โดยมี

สัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.478 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Joshi and Rahman (2016) ที่พบวา

ผูบริโภคมักจะคิดอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับประโยชนในการซื้อผลิตภัณฑสีเขียววามีผลกระทบตอธรรมชาติ

และสังคมมากนอยเพียงใด ซึ่งผูบริโภคที่มีประสบการณนอยจะไดรับการโนมนาวดวยขอความเชน“ เรา

สามารถสรางความแตกตางใหกับสภาพแวดลอมของเรา” หรือ“ เราจะชวยเปลี่ยนแปลงโลก” ดวยกัน 

โดยทัศนคติน้ีจะสงผลตอการซื้อผลิตภัณฑสีเขียว เชนเดียวกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2558) 

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค กลาววาทัศนคติมี

ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ันมาจากการตระหนักหรือใสใจตอ

ปญหาของสิ่งแวดลอมซึ่งจะสงผลถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง Hsu and 

Sheu (2011)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเขาพักอาศัยในโรงแรมสีเขียว พบวาลูกคาที่เขาพักในโรงแรมสี

เขียวสามารถรับรูไดถึงความเปนหองที่พักเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นถึงการใสใจลูกคาทั้งใน

ดานอาหารการกินที่สดและมีประโยชนตอสุขภาพ มีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนเปนตน บุคคลที่มี
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แนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ดีก็ตอเมื่อ ไดรับการประเมินในเชิงบวกและเขาจะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมใน

พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ผูวิจัยต้ังสมมติฐานวาแรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความต้ังใจซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตผลการศึกษาพบวาแรงกดดันทางสังคมมีอิทธิพลเชิงลบตอความ

ต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ -0.142 ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับสมมติฐาน

ที่ไดต้ังไว จากผลการศึกษาดังกลาวสืบเน่ืองมาจากผลการทดสอบสมมติฐานขอขอที่ 1 และ 2 ที่ทําให

เห็นวานักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว มีความตระหนักรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมและมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยูแลวจากนโยบายของมหาวิทยาลัยสีเขียว เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2558) ที่กลาววาทัศนคติตอผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการ

ใสใจหรือการตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวด

ลอของผูบริโภค จึงเปนไปไดวาความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมไดข้ึนอยูกับแรงกดดัน

ทางสังคมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว เชน การถูกมองเปนคนไมทันสมัยหากไมได

ใชผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือการดูดีในสายตาผูอื่นหากใชผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เน่ืองจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียวมีทัศนคติและประสบการณในการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยูแลว ดังน้ันเมื่อมีแรงกดดันทางสังคมนอยก็ยังสงผลใหเกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากอยูดี แตในทางกลับกันหากมีแรงกดดันที่มาก

จนเกินไปอาจจะทําใหการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จิริทธ์ิพล ภูวไชยจีรภัทร (2561) ที่ไดรับผลการวิจัยวาความกดดันจากชุมชนและสภาพแวดลอมทาง

สังคมมีอิทธิพลตอการกระทําผิด 

 สมมติฐานท่ี 4 ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรม

การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสีเขียว จังหวัด

นครปฐม  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.691 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jaiswal and Kant 

(2018) ที่กลาววาการสรางความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสีเขียวแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลโดยตรงและมี

ความสําคัญสูงตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสีเขียว และงานวิจัยของ Mamun, Mohamad, Yaacob, 

and Mohiuddin (2018) ศึกษาคนควาเพิ่มเติมถึงความสัมพันธระหวางความต้ังใจและพฤติกรรมในการ

นิยมบริโภคผลิตภัณฑสีเขียว เชน การศึกษาถึงความสัมพันธเชิงบวกระหวางความต้ังใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ

อินทรียกับพฤติกรรมตอการซื้อผลิตภัณฑออรแกนิก หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของ
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นักเรียนจะเพิ่มข้ึนเมื่อพวกเขาต้ังใจจะปกปองสิ่งแวดลอม และผูบริโภคที่มีอายุนอยมีความต้ังใจที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับประโยชนการนําไปใช 

จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดมีการอธิบายถึงความต้ังใจเชิงพฤติกรรมทีม่ีปจจยัทั้ง 3 ประการ

ดังน้ี เจตคติตอพฤติกรรม, การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

โดยในงานวิจัยน้ีมีตัวแปรอื่นที่ชวยสนับสนุนแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 2 ตัวแปร คือ 

ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและแรงกดดันทางสังคม ซึ่งผลการศึกษาน้ีจะ

ชวยขยายตอแนวคิดในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยอื่น ๆตอไป อีกทั้งจากการศึกษาน้ีพบวา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตตอสิ่งแวดลอมมาจากเจตคติในการอนุรักษและ

ประสบการณในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงคิดวาหากเราปลูกฝงหรือสราง

จิตสํานึกที่ดีใหกับผูบริโภคจะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการ

ปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกสามารถทําไดโดยการฝกอบรมและพัฒนาผูบริโภคมีใหมีลักษณะที่ดีในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนตัวอยางที่ดีตอสังคม เปดโอกาสใหมีนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมและ

พัฒนามาใชงานจริงและชวยเผยแพรใหผูอื่นไดรับทราบเพื่อใหทุกคนมีพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และพัฒนาสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรขยายขอบขายโดยเลือกกลุมประชากรที่ไมไดอยูในพื้นที่สีเขียว เพื่อทดสอบวาหากพื้นที่น้ัน

ไมมีนโยบายในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลวผูบริโภคยังจะคงมีพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยูหรือไมรวมถึงศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะมีความเกี่ยวของตอ

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยอาจจะคึกษาคุณภาพผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมหรือความรูในปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 
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แนวทางการเพิ่มยอดผูสมัครและยอดการใชสนิเช่ือบัตรกดเงนิสดของ 

ธนาคารออมสนิเขตชุมพร 1 

Guidelines for increasing the number of GSB cash card applicant in 

Chumphon Area 1 

 

ชนมนิภา เหมทานนท01, อริสรา เสยานนท12 

Chonnipha Hemthanon1, Arisara Seyanont2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่

ผูบริโภคใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชผลิตภัณฑสินเช่ือบัตรกดเงินสด 2) แนวทางการแกไข

ปญหายอดอนุมัติสินเช่ือบัตรกดเงินสดไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 โดยใช

เครื่องมือเปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และผูบริหารภายในธนาคาร

ออมสินเขตชุมพร 1 จํานวน 2 คน นําขอมูลที่ไดวิเคราะห หาคาความถ่ี และคารอยละ ทดสอบ

ความสัมพันธดวยการทดสอบ  t-test  แบบ Independent และ One-way ANOVA หรือ F-test และ 

การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน วิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใช SWOT Analysis 

และใช TOWS Matrix ในการกําหนดกลยุทธ ผลการจากศึกษาพบวาลกูคาที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

และรายไดที่แตกตางการ สงผลตอความพึงพอใจในการใชสินเช่ือบัตรกดเงินสดที่ไมแตกตางกัน สวน

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสินเช่ือบัตรกดเงินสดคือ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมทางตลาด และความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน สาเหตุของปญหายอดสินเช่ือบัตรกดเงินสดไมเปนไปตาม

เปาหมาย คือ การสงเสริมการตลาด ชองทางการสมัคร และผลิตภัณฑยังไมเปนที่สนใจ และแนวทางการ

                                                        
1 นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย, กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: 1911131603059@live4.utcc.ac.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม, คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

mailto:1911131603059@live4.utcc.ac.th
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แกไขปญหา เลือกใชกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps โดยเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ 

โฆษณา และการออกบูท 

คําสําคัญ: แนวทางการแกไขปญหา สาเหตุของปญหา สินเช่ือบัตรกดเงินสด  

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) behavior and marketing mix used 

by consumers to make decisions in choosing a cash card loan product 2)  guidelines to 

solving the problem of cash card amount did not as the target of Government Savings 

Bank, Chumphon District 1.  The information was collected using interview and 

questionnaire from the samples of 400 people.  Furthermore, 2 assistant managers of 

Government Savings Bank, Chumphon District 1 were interview.  The data were 

investigated using frequency distributions, percentage, mean as well as inferential 

statistics which included Independent Samples t- test, One- way ANOVA and Pearson 

Correlation Coefficient. In addition, SWOT Analysis was used to examine the internal and 

external environments, and TOWS Matrix was used to strategic formulation.  The results 

of research found the customers with different gender, age, level of education, career 

and income had no differences in the satisfaction in using the cash card. The factors that 

had a positive relationship with the customer satisfaction in using the cash card were 

product, price, place, and promotion with the significance level of 0.05.  That, the cause 

of the problem, credit card cash is not the aim is to promote the market.  Application 

channels and the product is still not of interest.  And solutions to problems.  Using the 

marketing mix strategy 7Ps served by more channels of advertising and public relations 

booth. 

Keywords: Solution to the problem, Cause of problem, Cash card 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 จากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหมีการใชบริการภาคการเงินมากย่ิงข้ึน ทั้งในดาน

เงินฝากและดานสินเช่ือ ในสวนของธนาคารออมสินไดมีบริการสินเช่ือในรูปแบบบัตรกดเงินสด บัตรเงิน

สด People Card และ Prima Card เปนการเพิ่มชองทางในการชวยเหลือประชาชนบรรเทาความ

เดือดรอนจากภาวะเศรษฐกิจและเพื่อแกไขปญหาหน้ีนอกระบบ แตจากผลการดําเนินงานของธนาคาร

ออมสินเขตชุมพร 1 ต้ังแตป 2561 ตองประสบปญหาการอนุมัติสินเช่ือบัตรกดเงนิสดลดลงอยางตอเน่ือง 

ไมเปนไปตามตัวช้ีวัดของธนาคาร ยอดจํานวนบัตรเปดใหมตํ่ากวาเปาหมายตามที่กําหนด สงผลกระทบ

ตอรายไดของธนาคารลดลงและมีคาใชจายที่มากย่ิงข้ึน 

 จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือบัตรกดเงินสด

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 เพื่อหาปจจัยภายในที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจสมัคร การกระตุนจูงใจ

ลูกคา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมาย อีกทั้งเปนทางเลือกเพื่อนําไปใชกําหนดแผนปฏิบัติงานของธนาคารออมสินเขตชุมพร 1  

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใชประกอบการตัดสินใจในการ

เลือกใชผลิตภัณฑสินเช่ือบัตรกดเงินสดในธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหายอดอนุมัติสินเช่ือบัตรกดเงินสดไมเปนไปตามเปาหมาย

ของธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาครั้งไดทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธเพื่อหาแนว

ทางการแกไขปญหา การกําหนดกลยุทธเพื่อการวางแผนสูความสําเร็จใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งนักการตลาด

นิยมใชคือทฤษฎี SWOT Analysis วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของ

องคกร โดยวิเคราะหจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ จุดออนหรือขอเสียเปรียบ โอกาสที่จะดําเนินการได และ
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อุปสรรคขอจํากัด (สมยศ นาวีการ, 2551) และการวิเคราะหทางเลือกกลยุทธดวยตาราง TOWS Matrix 

กําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 4 รูปแบบ ไดแก กลยุทธเชิงรุก (So Strategy) กลยุทธเชิงปองกัน 

(ST Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) และกลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) (พิบูล ทีปะปาล) 

และมีการกลยุทธทางการตลาดที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เปน

เครื่องมือที่ธุรกิจจะนํามาใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด โดยจําเปนจะตองใชสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7Ps คือ 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place)  4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  5) บุคคล (People)  6) 

กระบวนการใหบริการ (Process) 7) องคประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) (Ghillyer, 2012 

และพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, 2559) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงคมีรายละเอียดดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบผสม ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในสวน

ของการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเปนลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือของธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 ต้ังแต 1 

สิงหาคม 2563 ถึง 15 กันยายน 2563 โดยการหาขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งน้ีใชสูตรการหา

กลุมตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ไดจํานวนตัวอยาง 400 ราย 

และทําการสุมแบบบังเอิญ เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ 

ซึ่งเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได ซึ่งจะทําการแจงแบบสอบถามใหกับลูกคาที่มาใชบริการที่ธนาคาร

ออมสินสาขาในสังกัดเขตชุมพร 1 ทั้ง 10 สาขา เฉลี่ยสาขาละ 40 ตัวอยาง ที่มีเวลาและเต็มใจจะตอบ

แบบสอบถามและกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered 

Questionnaires) ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเปนการสัมภาษณแบบเจาะจงแกผูอํานวยการ

ธนาคารออมสินเขตชุมพร และผูชวยผูจัดการธนาคารออมสินสาขาชุมพร จํานวนทั้งสิ้น 2 ราย 

ตัวแปรในการศึกษา 

การศึกษาในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 1) ปจจัยสวนบุคคลของ

ผูบริโภค คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน อายุงาน 2) ปจจัยดานสวนประสมทาง
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การตลาดของผูบริโภค ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานสภาพแวดลอม 3) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกใชผลิตภัณฑและบริการ 4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ ในสวน

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณแนวคําถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสนิเช่ือ

บัตรกดเงินสด สาเหตุที่ธนาคารไมสามารถทํายอดตามเปาหมายที่กําหนดได และประสบการณที่ทําให

ผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

การศึกษาในครั้งน้ีจะเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดวย 4 สวน 

คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามแบบปลายปด (Close – Ended Question) และให

เลือกตอบ (Check List)  2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนลักษณะคําถามแบบ Likert Scale 5 

ระดับ โดยมีเกณฑใหคะแนน 3) ปจจัยในการตัดสินใจ โดยคําถามมีลักษณะใหขอมูลแบบเปนแบบ 

Likert Scale 5 ระดับ 4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด สวนแบบสัมภาษณ มี

ลักษณะเปนคําถาม จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอมูลสวนตัว ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสินเช่ือบัตรกด

เงินสด สาเหตุที่ธนาคารไมสามารถทํายอดตามเปาหมายที่กําหนดได และประสบการณที่ทําใหผูบริโภค

ตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม ผูศึกษาไดขอความอนุเคราะหพนักงานของธนาคาร

ออมสินแตละสาขาทั้ง 10 สาขาภายใตสังกัดธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 เก็บขอมูลแบบสอบถามจาก

ผูใชบริการสินเช่ือ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 15 กันยายน 2563 จํานวนสาขาละ 40 ราย จาก

กลุมตัวอยาง 400 ราย และในสวนของการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

ซึ่งเปนการสัมภาษณผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตชุมพร และผูชวยผูจัดการธนาคารออมสินสาขา

ชุมพร โดยเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูศึกษา  

 การวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาทําการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยแลว จะ

นําไปประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในคอมพิวเตอร ผลที่ไดจะนํามาประมวล 

วิเคราะหดังน้ี 
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1) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลมาเปรียบเทียบความ

แตกตางของแตละคน เขียนรายงานขอมูลที่ไดจากการศึกษา โดยจะใชขอมูลเชิงพรรณนาแทนขอมูลเชิง

ตัวเลข 

2) นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร คือ (1) ขอมูลทั่วไป 

การตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการ หาคาความถ่ี และคารอยละ (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดวยสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) การทดสอบความสัมพันธดวยการทดสอบ  t-test  

แบบ Independent และ One-way ANOVA หรือ  F-test และ Pearson correlation  ที่ ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

3) นําผลวิเคราะหขอที่ 1 และ 2 มาสรุปสาเหตุของปญหา 

4) นําสาเหตุของปญหาที่ไดมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ตามทฤษฎี 

SWOT Analysis และนํามาสรุปกําหนดทางเลือกกลยุทธดวย TOWS Matrix 

 

ผลการศึกษา 

ผลจากการตอบแบบสอบถามของผูใชบริการธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 จํานวน 400 คน 

พบวาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 20-30 ป สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนอยูที่ 10,001-

20,000 บาท และปจจุบันมีบัตรกดเงินสด ในสวนของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

เลือกใชสินเช่ือบัตรกดเงินสดในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ดานบุคคลผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

และอยูในระดับปานกลาง ดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ดานความปลอดภัยในการใชงาน 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดาน

ราคาคาธรรมเนียม  คาเฉลี่ยเทากับ 3.73  และในสวนของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

สินเช่ือบัตรกดเงินสดของธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 โดยสิ่งที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชสินเช่ือ

บัตรกดเงินสดมากที่สุด คือ การมีสินเช่ือบัตรกดเงินสดสามารถใชเปนวงเงินใชจายในยามฉุกเฉิน 

รองลงมา คือ ผูบริโภคมักเปรียบเทียบความคุมคากอนใชสินเช่ือบัตรกดเงินสดและสินเช่ืออื่น ๆ   และ

ผูบริโภคมักซื้อสินคาในรูปแบบการผอนชําระ และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบริการ

บัตรกดเงินสด และเมื่อทดสอบความสัมพันธพบวาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธ



 

293 

 

กับปจจัยสวนประสมทางการทางตลาด และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ แตความสัมพันธของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครสินเช่ือบัตรกดเงินสด เปนไปตามสมมติฐาน 

โดยพบวา ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมทางตลาด และความปลอดภัย ลวนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในการใชสินเช่ือบัตรกดเงินสดทั้งสิ้น  

สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ สรุปไดวา (1) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัคร

สินเช่ือบัตรกดเงินสด คือ ผลิตภัณฑมีความนาเช่ือถือ อัตราดอกเบี้ยถูก ข้ันตอนในการสมัครไมยุงยาก มี

ความปลอดภัยในการใชงาน และมีของสมมนาคุณที่นาสนใจ (2) สาเหตุที่ธนาคารไมสามารถทํายอดตาม

เปาหมายที่กําหนดได คือ ผลิตภัณฑยังไมเปนที่รูจัก ผูบริโภคยังไมทราบถึงตัวผลิตภัณฑ ไมมีโปรโมช่ัน 

การสงเสริมการตลาด และการใชงานที่ไมหลากหลาย เอกสารที่ใชในการสมัครมีจํานวนมาก ยุงยาก 

ชองทางในการสมัครนอย และระยะเวลาอนุมัติคอนขางชา  

ดังน้ัน ผลจากการวิเคราะหจากการแบบสอบถามและการสมัภาษณ โดยพิจารณาคาเฉลี่ย การมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และความคิดเห็นสวนใหญนํามาสรุปสาเหตุของปญหายอด

สินเช่ือบัตรกดเงินสดไมเปนไปตามเปาหมาย 3 สาเหตุหลัก คือ 1) ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ไมมี

การโฆษณาประชาสัมพันธสงเสริมผลิตภัณฑเทาที่ควร 2) ปญหาดานกระบวนการ เอกสารที่ใชในการ

สมัครมีจํานวนมาก ยุงยาก ระยะเวลาอนุมัติคอนขางนาน 3) ปญหาดานผลิตภัณฑ การใชงานตัว

ผลิตภัณฑยังไมมีความหลากหลาย และยังไมสะดวกตอการใชงาน 

แนวทางการแกไขปญหายอดอนุมัติสินเช่ือบัตรกดเงินสดไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร

ออมสินเขตชุมพร 1 โดยการนําขอมูลจากสาเหตุของปญหา มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก พิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลวนํามาวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อกําหนด

ทางเลือกเปนกลยุทธในการแกไขปญหา 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 ธนาคารออมสินมีความ

มั่นคงนาเช่ือถือ 

S2 ธนาคารออมสินมีสาขาอยู

ทั่วประเทศ และมีจํานวนมาก  

S3 พนักงานมีความคุนเคยกับ

ลูกคา 

จุดออน (Weakness) 

W1 การประชาสัมพันธสินเช่ือ

บั ต ร ก ด เ งิ น ส ด ยั ง ไ ม ถึ ง

กลุมเปาหมาย 

W2 การใชงานตัวผลิตภัณฑยัง

ไมมีความหลากหลาย และยัง

ไมสะดวกตอการใชงาน 

W3 กระบวนการการสมัคร

สินเช่ือใชเอกสารที่ใชในการ

สมัครมีจํานวนมาก ยุงยาก 

ระยะเวลาอนุมัติคอนขางนาน 

โอกาส (Opportunity) 

O1 จากสภาวะเศรษฐกิจทําให

ผูบริโภคมีความตองการในการ

ใชเงินมากข้ึน 

O2 ผูบริโภคมีความจําเปนใน

การมีเงินสํารองไวใชจายใน

ยามฉุกเฉิน  

O3 ในพื้นที่ใหบริการมีบุคคล

วันทํางานที่มีรายได  9,000 

บาทข้ึนไปจํานวนมาก 

กลยุทธเชิงรุก SO 

กลยุทธความแตกตาง 

สรางความแตกตางดานชองทาง

จําหนาย ดวยการบริการนอก

สถานที่ เชน หนวยงาน บริษัท 

ห า ง ร าน เพิ่ มการออกบูท

ประชาสัมพันธตามสถานที่

ตางๆ มีการแจกของสมมนาคุณ 

และการลุนชิงโชค 

กลยุทธเชิงแกไข WO 

กล ยุทธ มุ ง เ น นการพัฒนา

บุคลากร 

การใหมีการจัดอบรมพนักงาน

ใหมีความพรอมในการทํางาน 

เพื่ อ ใหพ นักงานทํา งานได

ถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน อีก

ทั้งปรับลดข้ันตอนการทํางาน

ที่ไมจําเปน เพื่อใหกรอนุมัติ

สินเช่ือรวดเร็วข้ึน 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห SWOT Analysis และ TOWS Matrix (ตอ) 

อุปสรรค (Threat) 

T1 จากสภาวะเศรษฐกิจทําให

ผูบริโภคจํากัดการใชเงิน และ

ไมสนใจสมัครสินเช่ือบัตรกด

เงินสด 

O2 ผูบริโภคมีสินเช่ือบัตรกด

เงินสดของสถาบันการเงินอื่น

แลว จึงไมอยากสมัครเพิ่ม  

O3 ผูบริโภคบางสวนมีประวัติ

ทางการเงินที่ ไม ดี ทําใหไม

สามารถสมัครสินเช่ือบัตรกด

เงินได 

กลยุทธเชิงปองกัน ST กลยุทธเชิงรับ WT  

กล ยุทธ มุ ง เ น นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

มีการจัดสิทธิพิเศษใหกับผูที่ใช

ผลิตภัณฑ มีการเพิ่มรานคา

และบริการที่เขารวมมากย่ิงข้ึน 

มาการสะสมคะแนนเพื่อดึงดูด

ความสนใจ 

 

 

จากการวิเคราะหตามตาราง ทําใหไดแนวทางในการแกไขปญหาออกเปน 3 ทางเลือก คือ 1) กล

ยุทธความแตกตาง เปนกลยุทธเชิงรุก แกปญหาดานชองทางการจําหนาย 2) กลยุทธมุงเนนการพัฒนา

บุคลากร เปนกลยุทธเชิงแกไข เพื่อแกไขปญหาดานกระบวนการ 3) กลยุทธมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

เปนกลยุทธเชิงรับ เพื่อแกปญหาดานผลิตภัณฑ การใชงานตัวผลิตภัณฑยังไมมีความหลากหลาย และยัง

ไมสะดวกตอการใชงาน 

จากทางเลือกที่ได 3 ทางเลือกเลือกเพียงทางเลือกเดียวเพื่อสามารถนําไปสูการแกไขปญหาได

ตรงจุดคือกลยุทธการสงเสริมการตลาดเปนกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติงานโดยสงเสริมการตลาดดวยโฆษณาประชาสัมพันธผานการออกบูทประชาสัมพันธตาม

หางสรรพสินคาศูนยการคางานแสดงสนิคาและตลาดคนเดินตาง ๆ  และต้ังแผนฉุกเฉินหากไมสามารถ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายดวยการออกประชาสัมพันธโดยการออกบูทในสถานที่หนวยงานราชการ

โดยเฉพาะโรงพยาบาล หนวยงานกรมทหาร เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ที่ธนาคารออมสินออก

ผลิตภัณฑออกผลิตภัณฑสินเช่ือบัตรกดเงินสดออกมาเปนสินเช่ือที่มีดอกเบี้ยตํ่ากวาธนาคารอื่นอยูแลว 
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และเมื่อผลิตภัณฑออกสูตลาดแลวน้ัน พนักงานของสาขาตองประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคใหทราบถึง

จุดเดน สิทธิพิเศษที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ การเพิ่มของสมนาคุณเมื่อลูกคาสมัครสินเช่ือบัตรกดเงินสด 

จะเปนการสรางแรงจูงใจสามารถเพิ่มจํานวนผูสมัครได  

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 บทสรุป ผลจากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักของปญหายอดผูสมัครสินเช่ือบัตรกดเงินสนของ

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด คือ 1) ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 

ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธสงเสริมผลิตภัณฑเทาที่ควร 2) ปญหาดานกระบวนการ เอกสารที่ใชใน

การสมัครมีจํานวนมาก ยุงยาก ระยะเวลาอนุมัติคอนขางนาน 3) ปญหาดานผลิตภัณฑ การใชงานตัว

ผลิตภัณฑยังไมมีความหลากหลาย และยังไมสะดวกตอการใชงาน และแนวทางการแกไขปญหาไดทั้ง 3 

ทางเลือก คือ กลยุทธความแตกตาง เปนกลยุทธเชิงรุก แกปญหาดานชองทางการจําหนาย ดวยการ

บริการนอกสถานที่ เชน หนวยงาน บริษัท หางราน เพิ่มการออกบูทประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ มี

การแจกของสมมนาคุณ และการลุนชิงโชค กลยุทธมุงเนนการพัฒนาบุคลากร เปนกลยุทธเชิงแกไข เพื่อ

แกไขปญหาดานกระบวนการ ซึ่งการใหมีการจัดอบรมพนักงานใหมีความพรอมในการทํางาน เพื่อให

พนักงานทํางานไดถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน อีกทั้งปรับลดข้ันตอนการทํางานที่ไมจําเปน เพื่อใหกร

อนุมัติสินเช่ือรวดเร็วข้ึน และกลยุทธมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนกลยุทธเชิงรับ เพื่อแกปญหาดาน

ผลิตภัณฑ การใชงานตัวผลิตภัณฑยังไมมีความหลากหลาย และยังไมสะดวกตอการใชงาน เพิ่มการจัด

สิทธิพิเศษใหกับผูที่ใชผลิตภัณฑ มีการเพิ่มรานคาและบริการที่เขารวมมากย่ิงข้ึน มาการสะสมคะแนน

เพื่อดึงดูดความสนใจ แตตองทางเลือกเลือกเพียงทางเลือกเดียวเพื่อสามารถนําไปสูการแกไขปญหาได

ตรงจุดคือกลยุทธการสงเสริมการตลาดเปนกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติงานโดยสงเสริมการตลาดดวยโฆษณาประชาสัมพันธผานการออกบูทประชาสัมพันธตาม

หางสรรพสินคาศูนยการคางานแสดงสินคาและตลาดคนเดินตาง ๆ 

 ขอเสนอแนะ การศึกษาสาเหตุของปญหายอดบัตรเงินสดไมเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร

ออมสินเขตชุมพร 1 สวนใหญเกิดจากการสงเสริมการตลาดและใชการแกไขปญหาดวยกลยุทธการตลาด

บริการ (7 Ps Strategy) เพื่อสงเสริมการตลาดซึ่งปญหาและแนวทางการแกไขน้ีมาจากขอมูลการ

สอบถามลูกคาและการสัมภาษณผูบริหาร ในระยะเวลาคอนขางจํากัด และเปนลูกคาที่ใชบริการอยูแลว 

ดังน้ันหากมีการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาแนวทางการแกปญหายอดบัตรเงินสดจากการสอบถามลูกคา
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รายใหมและรายเกาหรือประชาชนทั่วไปตอการตัดสินใจเลือกใชบริการและการสัมภาษณที่มาจากหลาย

ฝาย ทั้งในสวนสํานักงานใหญ หนวยพัฒนาผลิตภัณฑ หนวยบริหารหน้ี หนวยบริการสาขา หรือที่

เกี่ยวของเปรียบเทยีบกับธนาคารอื่น เพื่อใหทราบถึงขอมูลในเชิงลึก เพื่อใหในการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 
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แนวทางการปองกนัหนี้คางชําระ 2-3 เดอืนเลื่อนช้ันเปน NPLs ของสนิเช่ือธรุกิจ             

ธนาคารออมสนิ ในเขตจังหวัดชลบุร ี

Prevention guideline 2-3 months overdue debt promoted to NPLs                    

of business loan Government Savings Bank in Chonburi Province 

 

อริสรา กัณหารี01, นงนภัส แกวพลอย2 

Arisara Kanharee1 , Nongnapad Kaewploy2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระน้ี จัดทําข้ึนเพื่อตองการศึกษาแนวทางปองกันหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน

เลื่อนช้ันเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่ง

จากปริมาณการใหสินเช่ือธุรกิจที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ทําใหปริมาณหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนเลื่อนช้ันเปน 

NPLs เพิ่มสูงข้ึนเชนกัน สงผลใหธนาคารมีการตองมีการต้ังสํารองหน้ี NPLs เพิ่มมากข้ึน โดยธนาคาร

ออมสินต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ เพื่อรองรับการปรับโครงสรางหน้ี จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

ดวยการรวบรวมขอมูลจากรายงานขอมูลลูกหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน ของสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน 

ในเขตจังหวัดชลบุรี และทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สําหรับใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่ง

เปนลูกคาสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เปนหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน จาก

การศึกษาถึงสาเหตุการคางชําระหน้ีพบวามาจากปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะทาง

เศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง  สวนปจจัยที่เกิดจากธนาคาร เชน การผอนชําระคางวดสูงเกินไป 

ระยะเวลาผอนชําระนอยเกินไป  และปจจัยที่เกิดจากลูกหน้ี เชน มีภาระหน้ีหลายทาง ขาดทุนในการ

ประกอบกิจการ เปนตน แนวทางเลือกในการแกปญหา คือ ควรมีหนวยวิเคราะหความเสี่ยงสินเช่ือมี

หนาที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการวิเคราะหและอนุมัติสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินในแต

ละเขต ใหมีการวิเคราะหและอนุมัติสินเช่ือไดอยางมีคุณภาพ และวงเงินไมสูงเกินความจําเปน ซึ่งจะชวย

                                                        
1 บัณฑิตวิทยาลัยกลุมวิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email:ariz_zabeth@hotmail.com 
2 อาจารย ดร., ประจําคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 



 

299 

 

ปองกันการเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดได ดังน้ันผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางใหธนาคาร 

เพื่อที่จะนําไปใชในการบริหารจัดการ พัฒนาองคกร ใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการ

ติดตามหน้ีคางชําระใน 2-3 เดือนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อที่จะไดลดการเลื่อนไปเปนหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายได (NPLs) ตอไป 

คําสําคัญ: หน้ีคางชําระ, NPLs, ธนาคารออมสิน 

 

Abstract 

This independent study Prepared to study ways to prevent overdue 2 -3  months, 

promoted to non-performing debt ( NPLs)  of Government Savings Bank Business Loans in 

Chonburi Province.  Which is due to the increasing number of business loans As a result, 

the amount of outstanding debt 2 -3  months was promoted to NPLs higher as well.  As a 

result, the Bank has to set aside provisions for NPLs more and more by the Government 

Savings Bank to set aside doubtful debts.  To support debt restructuring From the study 

and analysis of the data By collecting data from the accounts receivable 2 -3  months 

overdue of the Government Savings Bank business loans in Chonburi province.  And doing 

questionnaires and interviews For collecting data from a sample group, which is the 

Government Savings Bank business credit customers in the Chonburi Province area. That is 

overdue 2 -3  months from the study of the cause of overdue, found that it comes from 

factors caused by the external environment such as economic conditions.  Political policy 

As for the factors that arise from the bank, such as excessive payment, installment 

payment. The installment period is too small. And factors arising from the debtor, such as 

having a debt burden in many ways There should be a credit risk analysis unit responsible 

for controlling and examining the quality of the GSB's business credit analysis and approval 

in each district. To have quality credit analysis and approval And the limit is not higher than 

necessary This will help prevent the occurrence of non-performing debt.  Therefore, the 

results obtained from this study will guide the bank. In order to be used in the management 

and development of the organization to develop and improve the process of collecting 
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outstanding debt in 2-3 months to be more efficient. In order to further reduce the deferral 

to non-performing debt (NPLs). 

Keywords: Outstanding Debt, NPLs, Government Savings Bank 

 

บทนํา  

แผนดําเนินงานของธนาคารออมสินในป 2563 ไดต้ังเปาหมายปลอยสินเช่ือเพิ่ม 550,000 ลาน

บาท หรือเติบโต 4-5% ขณะที่หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จะควบคุมไมใหเกิน 3% จากปจจุบันอยูที่ 

2.72% พรอมต้ังเปาสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนเปน 2.9 ลานลานบาท เติบโต 3.5%  จากปที่ผานมา  การเรง

ปลอยสินเช่ือแตละประเภท อาจจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารไดเชนเดียวกัน หากการ

พิจารณาสินเช่ือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลกําไรก็จะสูง ในทางกลับกันหากการพิจารณาสินเช่ือดอย

คุณภาพ การชําระหน้ีคืนไมเปนไปตามเปาก็อาจจะสงผลใหเกิดการคางชําระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือและ

กลายเปนปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได มีแนวโนมจะเปนภาระ

ทางการเงินที่สําคัญ ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะศึกษาถึงแนวทางปองกนัหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนเลื่อน

ช้ันเปน NPLs ของสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึน โดยผูศึกษาได

เก็บรวมรวมขอมูลลูกหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน จากรายงานขอมูลลูกหน้ี NPLs และลูกหน้ีช้ันกลาวถึงเปน

พิเศษ ที่ทางฝายบริหารหน้ีธนาคารออมสินไดจัดทําข้ึน ของสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัด

ชลบุรี ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มต้ังแตเดือน สิงหาคม 2562 ถึง เดือน สิงหาคม 2563 โดยลูกหน้ีช้ัน 

NPLs มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากการเลื่อนช้ันของลูกหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน จากรายงานพบวาลูกหน้ีช้ัน 

NPLs ในเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 มีจํานวน 49, 51 และ 55 ราย เพิ่มข้ึนตามลําดับ ซึ่งการคนควา

อิสระน้ีธนาคารสามารถใชเปนแนวทางในการควบคุมและลดความเสี่ยงที่จะกอใหเกดิการเพิ่มปรมิาณหน้ี

ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารได 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ        

ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ  

1. การวิเคราะหสินเชื่อ 
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แนวคิดในการวิเคราะหสินเช่ือแบงเปน 2 แนวคิด ดังน้ี 

1.1 นโยบาย 5P's (P's Policy) 

การวิเคราะหสินเช่ือโดยใชนโยบาย 5P's (P's Policy) เปนอีกวิธีหน่ึงที่ใชเปนหลักนโยบาย 

และเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจรวมถึงพิจารณาการใหสินเช่ือใหเปนไปอยางรอบคอบ (ชนินทร 

พิทยาวิวิธ, 2552: 6-8 อางถึงใน อัจฉราพร ลาภา, 2553: 9) ประกอบดวย  

1.1.1 ตัวบุคคล (People) เปนการพิจารณาที่ตัวบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขอสินเช่ือ มี

ความรับผิดชอบเพียงใด มีประวัติความเปนมาอยางไร มีความสําเร็จทางธุรกิจมากนอยเพียงใด เปนตน  

1.1.2 วัตถุประสงค (Purpose) ของการกูเงิน พิจารณาถึงความตองการกูเงินวานําเงิน

ไปลงทุนในดานไหน เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม วงเงินที่ขอกูเหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือไม และ

นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนตน  

1.1.3 การชําระหน้ี (Payment) เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหน้ีวา

สามารถชําระหน้ีไดและตรงตามกําหนดเวลาหรือไม โดยสามารถพิจารณาไดจากรายรับ รายจาย ของผู

ขอสินเช่ือ หรือกรณีที่เปนนิติบุคคลพิจารณาจากงบการเงินตาง ๆ เชน งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแส

เงินสด เปนตน  

1.1.4 การปองกัน (Protection) เปนการพิจารณา และหาแนวทางในการลดความเสี่ยง

ของการใหสินเช่ือ หากแผนการดําเนินงานของผูขอสินเช่ือไมเปนไปตามที่วางไว โดยพิจารณาจากตัวผูขอ

สินเช่ือเองวามีความรับผิดชอบเพียงใด หรือพิจารณาจากหลักประกนัที่ผูขอสนิเช่ือนํามาเปนหลกัประกนั

ไว  

1.1.5 ความเสี่ยงภัย (Prospective) เปนการพิจารณาผลไดผลเสียที่จะเกิดข้ึนจากการ

ใหสินเช่ือวาจะคุมหรือเหมาะสมหรือไม เชน การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับการเสี่ยงภัยในธุรกิจน้ัน 

พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เงินกูจะสูญ ความยุงยากในการเรียกเก็บหน้ี การเสียเวลาในการดําเนินคดี    

เปนตน 

1.2  นโยบาย 5C’s (C’s Policy) 

 ในการปลอยสินเช่ือธนาคารตองมีความพิถีพิถันในการปลอยสินเช่ือ ธนาคารหรือสถาบัน

การเงินมีเกณฑในการวิเคราะหสินเช่ืออยางไร  คํานึงถึงปจจัยอะไรบาง ในการอนุมัติสินเช่ือ เพราะมี
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ปญหาในการขอสินเช่ือบอยครั้ง ธนาคารเขมงวดในการปลอยสินเช่ือเน่ืองจากปริมาณหน้ีเสีย มีเพิ่มมาก

ข้ึน ธนาคารจึงใชนโยบาย 5C’s ในการพิจารณาสินเช่ือ  ไดแก 1) อุปนิสัยของลูกคา (Character)        

2) ความสามารถในการชําระหน้ี (Capacity) 3) เงินทุน (Capital) 4) หลักประกัน (Collaterals) และ  

5) สถานการณ (Condition) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

วนิดา จันทวงศ (2550) การคางชําระหน้ีของลูกหน้ี เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากในการดําเนินงาน

ของธนาคารเน่ืองจากการอํานวยสินเช่ือแกลูกหน้ีแมวาจะไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติผูกูแลวก็ตาม แตก็

ยังมีหลายปจจัยที่สงผลใหลูกหน้ีไมสามารถสงชําระไดตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งมูลเหตุการคางชําระพอ

สรุปไดดังน้ี  

1) มูลเหตุที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาว

เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลตอตัวลกูหน้ีได เชน ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายรัฐบาล, คานิยมและเทคโนโลยี, 

และภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  

2) มูลเหตุที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายใน เปนปจจัยที่เกิดข้ึนภายในธนาคารผูปลอยสินเช่ือเอง ซึ่ง

สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, การประเมินราคา

หลักทรัพยที่ไมเหมาะสม, ระบบการติดตามและควบคุมลูกหน้ีไมมีประสิทธิภาพ, และการอํานวยสินเช่ือ

ของธนาคารไมมีระบบการกลั่นกรองที่ดี  

3) มูลเหตุที่เกิดจากลูกหน้ี เชน ลูกหน้ีนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกู, การยายถ่ินที่อยู, 

การเปลี่ยนงาน, ถูกเลิกจาง, ลูกหน้ีเสียชีวิตหรือเจ็บปวยเรื้อรัง, ทุพพลภาพ, สภาพครอบครัวหยาราง, 

ลูกหน้ีไมมีความซื่อสัตย มีเจตนาบิดพลิ้วไมชําระหน้ี เปนตน 

สินธนา พลภักดี (2551) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการติดตามหน้ีคางชําระสินเช่ือโครงการ

ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปในดานตางๆ 

ของลูกหน้ีรวมถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการชําระหน้ี และศึกษาผลของการติดตามหน้ีคางชําระสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 1 จํานวน 500 ราย โดยใชการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองโลจิท (Logit Model) ดวยเทคนิค
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วิธีการวิเคราะหความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) และเทคนิควิเคราะห

โดยวิธี Marginal effect 

งามจิต สุขวงศ (2551) ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาคางชําระของลูกหน้ีธนาคารเพื่อรัฐวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม สาขาเชียงใหม สามารถจัดลําดับความสําคัญดังน้ี 1) ปจจัยดานความสามารถ

ชําระหน้ี  2) ปจจัยดานเงินทุน  3) ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ 4) ปจจัยดานคุณสมบัติสวนตัว  5) ปจจัย

ดานหลักประกัน และ 6) ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ 

ศิขริน ศรีออน (2554) มูลเหตุของการคางชําระหน้ี โดยสรุป มูลเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก 

ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล คานิยมและเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไม

คาดคิด มูลเหตุที่เกิดจากปจจัยภายใน ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การประเมินราคา

หลักทรัพยที่ไมเหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคาร ไมมีประสิทธิภาพ การอํานวย

สินเช่ือของธนาคารที่ไมมีการกลั่นกรองที่ดี มูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหน้ี ไดแก การที่ลูกหน้ีนําเงินไปใชผิด

วัตถุประสงคของการกูยืม การยายถ่ินที่อยู ลูกหน้ีถึงแกกรรมหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ทุพพลภาพ สภาพ

ครอบครัวหยาราง ลูกหน้ีใชจายฟุมเฟอยมีหน้ีสินภายนอกมาก ลูกหน้ีทําการคาเกินตัวหรือหวังผลเลิศใน

ธุรกิจมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การทุจริตของผูบริหารกิจการ ลูกหน้ีเจตนาบิดพลิ้วไมยอม

ชําระหน้ี 

ทับทิม แกววันนา, อมรวรรณ รังกูล และ วิเชียร วรพุทธพร (2558) ศึกษาแนวทางในการลด

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตมหาสารคาม พบวา ปจจัย

ภายนอกสงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอการแกไขปญหาการลดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการแกไขปญหาลดหน้ีคือ เทคโนโลยี ซึ่งเปนเครื่องมือในการติดตาม 

ทวงถามหน้ี และการชําระหน้ี สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) คือ ลูกหน้ีมีภาระ

คาใชจายในครัวเรือนสูง และนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค การขยายระยะเวลาชําระหน้ีเปนทางออกของ

ปญหาที่ลูกหน้ีเคยปฏิบัติ  

 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหสินเช่ือขางตนเปนวิธีการที่ใชเปนหลัก และเปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจ รวมถึงพิจารณาการใหสินเช่ือใหเปนไปอยางรอบคอบและรัดกุม อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ดังกลาว มีขอมูลที่ทําใหผูศึกษาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ มูลเหตุ ปจจัยที่ทําใหเกิดการปญหาคางชําระหน้ี 

เพื่อหาแนวทางปองกนัหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนเลื่อนช้ันเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของสินเช่ือ

ธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี  
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วิธีการศึกษา   

1 วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection)  

1.1 ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากรายงานขอมูลลูกหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน ของสินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี จากกลุมตัวอยางลูกหน้ีที่คางชําระ 2-3 เดือน จํานวน 40 ราย แบง

ออกเปน 4 เขต ไดแก เขตชลบุรี 1 เขตชลบุรี 2 เขตชลบุรี 3 และเขตชลบุรี 4  ในชวงเวลา 12 เดือน 

ในชวงเดือน สิงหาคม 2562 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  

1.2 ออกแบบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูกู ขอมูลของธุรกิจ และสาเหตุถึงการ

เกิดหน้ีคางชําระ โดยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

กําหนดกลุมตัวอยางเปน ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลสัญชาติ

ไทย ประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ใน 8 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย ธุรกิจรับเหมา

กอสราง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ธุรกิจโรงแรม รีสอรท  ธุรกิจคาปลีก – คาสง  ธุรกิจผลิต  ธุรกิจ

บริการ  ธุรกิจขนสง และธุรกิจหองเชา อพารทเมนท  

โดยมีสินเช่ือธุรกิจ (Commercial Loan) ประเภท เงินกูยืมระยะยาว (Long Term Loan) และ

วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ซึ่งมีวงเงินรวมกัน หรืออยางใด อยางหน่ึง ต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไป ถึง

หน่ึงรอยลานบาท และเพื่อใหขนาดของกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมในการศึกษา ซึ่งจากรายงานขอมูล

ลูกหน้ี NPLs และลูกหน้ีช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ ที่ทางฝายบริหารหน้ีธนาคารออมสินไดจัดทําข้ึน ของ

สินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี พบวาจํานวนลูกหน้ีที่คางชําระ 2-3 เดือน ต้ังแตเดือน 

สิงหาคม 2562 ถึง เดือน สิงหาคม 2563 (มีจํานวนรายที่คางชําระมากที่สุดในเดือน กรกฎาคม 2563 

จํานวน 58 ราย และคางชําระนอยที่สุดในเดือนเมษายน 2564 จํานวน 25 ราย) ระยะเวลา 12 เดือน 

เฉลี่ยอยูที่เดือนละ 33 ราย แตผูศึกษาขอเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางที่จํานวน 40 ราย เพื่อความสะดวก

ในการรวบรวมขอมลู  

โดยผูศึกษาไดทําการสง QR Code แบบสอบถาม ใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ราย ใช

ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห 



 

305 

 

2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา (Study Instrument) 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยแบบสอบถาม สําหรับใช

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนลูกคาสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เปนหน้ี

คางชําระ 2-3 เดือน 

2.1 แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ไดแก  

2.1.1 ขอมลูพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ และสถานภาพ  

2.1.2 ขอมูลพื้นฐานของธุรกิจ ประกอบดวย ขนาดทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการ

ประกอบกิจการ และรายไดกิจการ 

2.1.3 ขอมูลดานสินเช่ือ ประกอบดวย ประเภทสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ ระยะเวลาการ

ผอนชําระ หลักประกัน และประเภทธุรกิจ 

2.1.4 สาเหตุการคางชําระหน้ี ประกอบดวย ปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายใน

ธนาคาร และ ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหน้ีเอง 

2.2 แบบสัมภาษณ จะเปนการสัมภาษณพนักงานธนาคารออมสินที่มีหนาที่วิเคราะหสินเช่ือ 

จํานวน 6 คน โดยการสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลความคิดเห็นตอสาเหตุที่ทําใหการเกิดหน้ีคางชําระ 2-3 

เดือน ของลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารออมสิน ภายในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีแนวโนมในการเลื่อนช้ันเปน 

NPLs สูงข้ึน และขอเสนอแนะในการหาแนวทางการปองกัน เพื่อไมใหหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน เลื่อนช้ัน

เปน NPLs 

3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) ในการ

วิเคราะหแบบสอบถาม สําหรับอธิบายลักษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว ทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับ

ทั้งหมดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

3.1.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ  
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- ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และสถานภาพ  

- ขอมูลพื้นฐานของธุรกิจ ประกอบดวย ขนาดทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการ

ประกอบกิจการ และรายไดกิจการ 

- ขอมูลดานสินเช่ือ ประกอบดวย ประเภทสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ ระยะเวลาการ

ผอนชําระ หลักประกัน และประเภทธุรกิจ 

โดยนําขอมูลดังกลาวมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 

(Percentage)  

3.1.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับกับสาเหตุการคางชําระหน้ี ประกอบดวย 

ปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายในธนาคาร และ ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหน้ีเอง มาหาคาเฉลี่ย (Mean)   

ค า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  แจกแจงความถ่ี  (Frequency)  และคารอยละ 

(Percentage)  

3.2 วิเคราะหขอมลูแบบสัมภาษณจากกลุมที่เลือก 

โดยกลุมที่เลือก ไดแก พนักงานธนาคารออมสินที่มีหนาที่วิเคราะหสินเช่ือ จํานวน 6 คน 

มารวมกันวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลความคิดเห็น และขอเสนอแนะ สําหรับใชเปนขอมูลประกอบ เพื่อ

ศึกษาถึงแนวทางการปองกันไมใหหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน เลื่อนช้ันเปน NPLs ของลูกหน้ีสินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 

ผลการศึกษา  

1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

1.1 เพศ จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 ราย พบวามีผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 42.50 เปนเพศชาย จํานวน 23 ราย คิดเปน

รอยละ 57.50 
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1.2 สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ 

สถานภาพโสด จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 30 สําหรับสถานภาพ หมาย/หยาราง มีจํานวนนอยที่สุด 

คือ 8 ราย คิดเปนรอยละ 20 

1.3 ประเภทของผูกู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ กูในนามบุคคลธรรมดา จํานวน 23 ราย คิด

เปนรอยละ 57.50 และกูในนามนิติบุคคล จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 42.50 

1.4 ทุนจดทะเบียน ผูกูในนามนิติบุคคลสวนใหญ มีขนาดทุนจดทะเบียน 1-10 ลานบาท 

จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 76.50 และขนาดทุนจดทะเบียน 10-20 ลานบาท จํานวน 4 ราย คิดเปน

รอยละ 23.50 

1.5 ระยะเวลาประกอบกิจการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระยะเวลาในการประกอบ

กิจการต้ังแต 1-10 ป จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 67.50 และระยะเวลาในการประกอบกิจการต้ังแต 

11-20 ป จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 32.50 

1.6 รายไดกิจการ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดกิจการต้ังแต 1,000,000  – 

20,000,000 บาท จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมาคือ รายไดกิจการต้ังแต 1 – 

1,000,000 บาท จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 25 สําหรับรายไดกิจการต้ังแต 20,000,000 – 

100,000,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือ 5 ราย คิดเปนรอยละ 12.50 

1.7 ประเภทสินเช่ือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสินเช่ือประเภทเงินกูระยะยาว จํานวน 38 

ราย คิดเปนรอยละ 95 และ เปนเงินกูเบิกเกินบัญชี จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 5 

1.8 วงเงินสินเช่ือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวงเงินสินเช่ือธุรกิจต้ังแต 1-10 ลานบาท 

จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 62.50 และวงเงินสินเช่ือธุรกิจต้ังแต 11-20 ลานบาท จํานวน 15 ราย 

คิดเปนรอยละ 37.50  

1.9 ระยะเวลาการผอนชําระ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระยะเวลาการผอนชําระสินเช่ือ 

ต้ังแต 5 ป ข้ึนไป จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 82.50 และระยะเวลาการผอนชําระสินเช่ือ ต้ังแต 3-5 

ป จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 17.50 
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1.10 หลักประกัน เปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 77.50 รองลงมา

คือ ที่ดินเปลา และบุคคลคํ้าประกัน จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 10 เทากัน และเงินฝาก จํานวน 1 

ราย คิดเปนรอยละ 2.50 

1.11 ประเภทธุรกิจ ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจรับเหมา

กอสรางจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 32.50 รองลงมาคือ ธุรกิจอพารทเมน หองเชา จํานวน 11 ราย 

คิดเปนรอยละ 27.50 ธุรกิจบริการ จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 20 ธุรกิจคาปลีก-คาสง จํานวน 5 ราย 

คิดเปนรอยละ 12.50 ธุรกิจผลิต จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 5 และจํานวนนอยที่สุด คือ ธุรกิจโรงแรม 

รีสอรท จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.50 

ปจจัยภายนอกธนาคาร สรปุถึงสาเหตุของการคางชําระหน้ี ดังน้ี 

1. ภาวะทางเศรษฐกจิ จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 97.50 

2. นโยบายทางการเมือง จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 77.50 

3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 72.50 

4. ราคาตนทุนของสินคาทีเ่พิ่มข้ึน จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 75 

5. คูแขงทางการคา จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 85 

6. คานิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 40 

7. อื่นๆ ไดแก ผูบริโภคหันไปเชาคอนโดแทน จาํนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.50 

ปจจัยภายในธนาคาร สรุปถึงสาเหตุของการคางชําระหน้ี ดังน้ี 

1. การผอนชําระคางวดสูงเกินไป จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 97.50 

2. วงเงินอนุมัติไมตรงตามความตองการ จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 37.50 

3. ระยะเวลาผอนชําระนอยเกินไป จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 85 

4. พนักงานขาดทักษะในการติดตามและทวงถามหน้ี จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 5 

ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหน้ี สรปุถึงสาเหตุของการคางชําระหน้ี ดังน้ี 
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1. ขาดทุนจากการประกอบกิจการ จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 57.50 

2. มีภาระหน้ีหลายทาง จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 90 

3. ขาดประสบการณในการประกอบธุรกจิ จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 40 

4. นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 7.50 

2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

ขอสรุปที่ไดจากการสัมภาษณพนักงานธนาคารออมสินที่มีหนาที่วิเคราะหสินเช่ือ จํานวน 6 ราย

พบวา สาเหตุที่ทําใหเกิดหน้ีคางชําระ มีดังน้ี 

2.1 การวิเคราะหสินเช่ือปลอยสินเช่ือไมตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด เจาหนาที่สินเช่ือขาด

ความรูในการปลอยสินเช่ือทําใหไมเปนไปตามนโยบาย 5P's (P's Policy) เชน ความสามารถในการชําระ

หน้ี (Payment) ลูกหน้ีไมมีความสามารถในการชําระหน้ีไดตามเงื่อนไขที่กําหนด ทําใหลูกหน้ีไมสามารถ

จายชําระหน้ี ซึ่งสงผลใหเกิดหน้ีคางชําระอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีการปลอยสินเช่ือไมเปนไปตามหลัก 

5C’s (C's Policy) ซึ่งเกินความสามารถในการชําระหน้ี (Capacity) เชน ลูกหน้ีหน่ึงรายมีบัญชีสินเช่ือ

หลายบัญชี ทําใหลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีคืนไดทุกบัญชี    

2.2 การติดตามทวงถามหน้ียังขาดทักษะและประสบการณในการติดตาม เน่ืองจากจํานวน

ลูกหน้ีมีทั้งลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล สินเช่ือเคหะ และสินเช่ือธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนมากทําใหการติดตามทวงถาม

หน้ียังไมมีประสิทธิภาพมากพอ อีกทั้งพนักงานที่เปนพนักงานใหมที่ยังไมมีประสบการณในการติดตาม

ทวงถามหน้ีจึงทําใหติดตามไมทั่วถึงและขาดทักษะในการเจรจาตอรองหน้ี  การติดตามหน้ีไมเปนไปตาม

ขบวนการติดตามหน้ี   

2.3 การปรับปรุงโครงสรางหน้ีขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูกูไมมีความสามารในการชําระ

หน้ีคืน การแกไขหน้ีใหกับผูกูโดยการปรับโครงสรางหน้ีน้ัน ลูกหน้ีมีปญหาการคางชําระไมสามารถชําระ

ไดหน้ีไดตามที่ธนาคารกําหนดจึงทําการปรับโครงสรางหน้ีใหกับลูกหน้ีโดยลดเงินงวดใหตรงตาม

ความสามารถของลูกหน้ีของลูกหน้ี ซึ่งเปนเงินงวดที่ตํ่าลงจากเดิมจนกวาจะชําระหน้ีคืนได เพื่อเปนให

โอกาสผูกูในการชําระหน้ีคืน ซึ่งผูกูก็ไมสามารถชําระหน้ีคืนไดเน่ืองจากผูกูไมมีความสามารถในการชําระ

หน้ีเลย 
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3 แนวทางเลือกการแกปญหา (Alternative Solutions) 

3.1 การพิจารณาสนิเช่ือรายใหม ควรพิจารณาการปลอยสินเช่ือตามหลักการวิเคราะห 5C’s 

และ 5P’s โดยเฉพาะปจจัยที่มีระดับความสําคัญในการกอใหเกิดหน้ีคางชําระสูง ไดแก ความสามารถใน

การชําระหน้ี ระยะเวลาการผอนชําระ รายจายของลูกหน้ีตอเดือน หลักประกัน เน่ืองจากปจจัยตางๆ 

เหลาน้ีอาจจะทําใหเกิดเปนหน้ีคางชําระ ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคาร ทั้งผลกําไร

ลดลง และเพิ่มภาระในการกันเงินสํารองหน้ีตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

เจาหนาที่สินเช่ือควรไดรับการอบรมความรูเรื่องหลกัเกณฑการปลอยสินเช่ือตามวิธีปฏิบัติ

ของธนาคารอยางเครงครัดเพื่อให มีความรู ความชํานาญในการวิเคราะหสินเช่ือ และเปนการสรางเสริม

ประสบการณใหเกิดความชํานาญและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีควรสงเสริมการ

ทํางานของธนาคารออมสินในเขตชลบุรี และศูนยสินเช่ือธุรกิจลูกคา SMEs 15 ในจังหวัดชลบุรี ใหมี

ระบบการทํางานที่ดี อีกทั้งผูบริหารสินเช่ือไมควรอาศัยการรูจักหรือความสัมพันธในทางสวนตัว โดยไม

วิเคราะหความสามารทางเครดิตหรือศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

3.2 จัดอบรมเพิ่มความรูและทักษะในการติดตามทวงถามหน้ี ใหพนักงานเขาอบรม ทั้งการ

เจรจากับลูกหน้ี การใชระบบงาน ขบวนการติดตามหน้ี เพื่อใหเกิดความชํานาญในการทํางานออกนอก

สถานที่พบปะผูกูจัดทีมออกไปพบปะลูกหน้ีถึงบานหรือสถานที่ประกอบการ เพื่อใหเกิดความรูดานการ

บริหารการจัดการของลูกหน้ีและฝกการเจรจาตอรองกับลูกหน้ีในการติดตาม ทวงถามหน้ี  จึงจําเปน

จะตองมีการฝกอบรมพนักงานใหมีความเช่ียวชาญ และเปนมืออาชีพในดานการติดตามหน้ี 

3.3 ในการพิจารณารายไดและภาระหน้ีของผูกู น้ันมีการเปลี่ยนแปลงทําใหความสามารถใน

การชําระหน้ีลดลงมากทําใหไมสามารถชําระเงินงวดตามธนาคารกําหนดจะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของ

ปญหาจากปจจัยตางๆ ที่ไดมีผลกระทบจากการชําระหน้ี หรือหาขอมูลเพิ่มเติมโดยการเย่ียมเยียนกิจการ

และสัมภาษณ หรือหาขอสรุปในการประชุมของผูบริหารที่จะทําใหการแกปญหาหน้ีคางชําระอยางย่ังยืน

โดยเสนอตอธนาคาร เชน การออกโครงการตางๆชวยลูกหน้ีเพื่อใหลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีคืนไดอยาง

ตอเน่ือง ประชาสัมพันธธุรกิจของลูกคาใหเปนที่รูจักมากข้ึน เปนการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับ

ธุรกิจของลูกคา และมีผูเช่ียวชาญดานธุรกิจคอยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในการบริหารธุรกิจของ

ลูกคา 
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4 งบประมาณแตละแนวทางเลือก (Budget) 

4.1 แนวทางเลือกที่ 1 และ 2 คาใชจายในการอบรมพนักงาน งบประมาณเปนเงิน 1,000,000 บาท 

4.2 แนวทางเลือกที่ 3  การออกโครงการตางๆชวยลูกหน้ี ประชาสมัพันธธุรกิจของลกูคาใหเปน

ที่รูจักมากข้ึน และมีผูเช่ียวชาญดานธุรกิจคอยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในการบริหารธุรกิจใหกับ

ลูกหน้ี งบประมาณเปนเงิน 1,000,000 บาท 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

1 แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล (The Purpose Solution) 

1.1 แนวทางการหลีกเลี่ยงอนุมัติวงเงินกูสินเช่ือธุรกิจที่สูงเกินจริงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเปนการลดความเสี่ยง จึงควรมีหนวยวิเคราะหความเสี่ยงสินเช่ือมีหนาที่ควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพของการวิเคราะหและอนุมติัสินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสนิสาขาในแตละเขต ให

มีการวิเคราะหและอนุมัติสินเช่ือไดอยางมีคุณภาพ และวงเงินไมสูงเกินความจําเปน ซึ่งจะชวยปองกัน

การเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดได 

1.2 ผูใหสินเช่ือควรพิจารณาและใหความสําคัญเรื่องคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ 

ดานประสบการณการประกอบธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงการใหสินเช่ือแกผูประกอบการธุรกิจ ที่มี 

ประสบการณนอย 

1.3 ผูใหสินเช่ือควรมีวิธีการวิเคราะหวงเงินสินเช่ือและระยะเวลาการผอนชําระใหผูขอ

สินเช่ือไดเหมาะสมและเพียงพออยางถูกตอง ภายใตขอจํากัดของผูขอสินเช่ือและความเสี่ยงที่ผูใหสินเช่ือ

ยอมรับได รวมถึง ประเภทของสินเช่ือธุรกิจ (Corporate Loan) ในกรณีน้ีคือ เงินกูยืมระยะยาว และ

วงเงินเบิกเกินบัญชีตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการกู มิเชนน้ัน ผูใหสินเช่ือจะควบคุมการใชสินเช่ือ

ของลูกหน้ีไดยาก ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการคางชําระหน้ีตามมา  

1.4 ผูใหสินเช่ือควรมีกระบวนการบริหารสินเช่ืออยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เมื่อ

ผูประกอบการ  ธุรกิจ SMEs ไดรับสินเช่ือแลว หนาที่ที่สําคัญของผูใหสินเช่ือคือ ผูใหสินเช่ือควรติดตาม

ดูแล ควบคุม และทบทวนคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีอยางใกลชิดในสภาวะที่ปจจัยภายนอกมีความผัน
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ผวน ไดแก นโยบายรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ  คานิยมและเทคโนโลยี ตลอดจนการแขงขัน

ทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับลูกหน้ีดวย เพื่อใหอัตราสวนกําไรข้ันตนของลูกหน้ีอยูในเกณฑที่สูงอยางตอเน่ือง 

1.5 ผูใหสินเช่ือควรพิจารณาผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และธุรกิจ

ประเภทรับเหมากอสราง ธุรกิจอพารทเมน หองเชา และธุรกิจบริการ เปนพิเศษ ต้ังแตข้ันตอนแรก คือ 

การวิเคราะหสินเช่ือไปจนถึงกระบวนการบริหารสินเช่ือในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน การติดตามดูแล การ

ควบคุม และการทบทวนคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีอยูสม่ําเสมอ เน่ืองจากประเภทธุรกิจดังกลาว มีอัตรา

การผิดนัดชําระหน้ีสูงกวาประเภทธุรกิจอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ 

2 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indication) 

จากแนวทางการแกปญหาที่เลือก นํามาต้ังเปนตัวช้ีวัด(KPI) ที่ตองการใหกับพนักงานควบคุม

คุณภาพหน้ี เปาหมาย คือ จํานวนหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน เลื่อนช้ันเปน NPLs ไมเกิน  10% ของยอดหน้ี

คางชําระ 3 เดือน 

3 ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) 

3.1 ดานคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อธนาคารทราบถึงปญหาและสาเหตุของการคางชําระ

ของลูกหน้ี และไดแกไขหน้ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี

ทําใหลูกมีความสามารถในการชําระหน้ี จะทําใหลดปญหาหน้ีคางชําระระยะยาวของธนาคารได  

3.2 ดานความพึงพอใจ เมื่อลูกหน้ีไดรับคําแนะนําในการผอนชําระหรือการหาแนวทางใน

การแกไขหน้ีทําใหเกิดความพึงพอใจในคําแนะนําและแนวทางในการแกไขแลว ยังทําใหลูกหน้ีมีกําลังใจ

ในการผอนชําระหน้ีอยางตอเน่ืองจนครบกําหนดสัญญา   

3.3 ดานความสามารถในการทํากําไร ปญหาหน้ีคางชําระที่มีผลตอความสามารถในการทํา

กําไร หากธนาคารมีการวางแผนในการบริหารการปลอยสินเช่ือและสรางนโยบาย เพื่อปองกันปญหาหน้ี

คางชําระที่จะเกิดข้ึนของการดําเนินงานในอนาคตที่จะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของ

ธนาคารในระยะยาว 

4 แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

การติดตาม ทวงถามหน้ีของหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนใหไดตามเปาหมายน้ันคือการเลื่อนช้ันเปน 

NPLs ไมเกิน 10 % ของยอดหน้ีคางชําระ 3 เดือน มีความเสี่ยงที่จะไมไดเปาหมายตามที่กําหนด
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เน่ืองจากการออกติดตามหน้ีของศูนยควบคุมและบริหารหน้ีจะออกติดตามเฉพาะหน้ีคางชําระ 2-3 

เดือน ซึ่งอาจจะไมสามารถติดตามไดครบถวนเน่ืองจากเสียเวลาในการติดตามหาที่ต้ังกิจการของลูกหน้ี

แตละรายวาที่อยูต้ังอยูตรงไหน จึงตองมีแผนสํารองติดตามและปองกันหน้ีคางชําระใหไดตามเปาหมายที่

กําหนด โดยการจัดต้ังพนักงานติดตามหน้ีจากเขต หรือศูนยสินเช่ือธุรกิจ SMEs โดยโทรศัพทไปแจง

เบื้องตนใหลูกหน้ีชําระหน้ี ถาไมสามารถติดตอไดใหพนักงานลงพื้นที่ในการติดตามหน้ีเบื้องตนไปยังที่ต้ัง

กิจการของลูกหน้ี เพื่อที่จะทราบถึงปญหาและสภาพแวดลอมที่อยูของลูกหน้ี และหาแนวทางในการลด

การเกิดหน้ีคางชําระ 2-3 เดือน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ธนาคารกําหนด 

5 แผนสํารอง (Contingency Plan) 

แนวทางการหลีกเลี่ยงอนุมัติวงเงินกูสินเช่ือธุรกิจที่สูงเกินจริงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนใน 

อนาคต จากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา พบวา มีปริมาณ หน้ีคางชําระของสินเช่ือธุรกิจ ที่เปนหน้ีที่

ไมกอใหเกิดรายได อยูในเกณฑคอนขางสูง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพนักงานสินเช่ือไมมีความเช่ียวชาญใน

การวิเคราะหสินเช่ือธุรกิจ และมีการอนุมัติวงเงินกูสูงเกินจริง เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจึงไดมอบหมาย

ใหหนวยวิเคราะหความเสี่ยงสินเช่ือมีหนาที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการวิเคราะหและอนุมัติ

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารออมสินในแตละเขต ใหมีการวิเคราะหและ อนุมัติสินเช่ือไดอยางมีคุณภาพ และ

วงเงินไมสูงเกินความจําเปน ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดได  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

ควรศึกษาแนวทางการปองกันหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนเลื่อนช้ันเปน NPLs ของสินเช่ือประเภท

อื่น ๆ ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม เพื่อที่จะศึกษาสาเหตุของหน้ีคางชําระ 2-3 

เดือน และหาแนวทางปองกันไมหน้ีคางชําระ 2-3 เดือนเลื่อนช้ันเปน NPLs ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ลดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคาร ในเรื่องของผลกําไรที่ลดลง และการเพิ่มการกันเงิน

สํารองหน้ีตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบระดับการ

ตัดสินใจที่จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูใชบริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินสาขาชุมพร จํานวน 300 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20-

30ป การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 20,001 - 30,000 บาท ระดับความสําคัญของปจจัยทางดานจิตวิทยา 

ดานแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยแรงจูงใจดานการจัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยตํ่ามีผลตอการเลือกใช

บริการเปนอันดับหน่ึง และดานทัศนคติมีผลอยูในระดับมากที่สุด คือลูกคาจะเลือกใชผลิตภัณฑของ

ธนาคารตามความพึงพอใจของตนเอง ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดย

รวมอยูในระดับมาก คือ ดานบุคลากรผูใหบริการ และผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ พบวา

ผูใชบริการใหความสําคัญกับอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยอยูในระดับมากที่สุด 
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Abstract 

 Guideline to increase home loans, a case study: Government Savings Bank, 

Chumphon Branch 

This research aimed to study the significance level of psychological factors 

affecting decision on services, to investigate the marketing mix, and to compare the 

level of decision based on personal factors. The sample for the study included 300 

home loan service users of Government Savings Bank, Chumphon Branch. A 

questionnaire was used to collect data and statistics were utilized for data analysis, 

including frequency, percentage, mean, standard deviation. The findings revealed that 

most respondents were female and were aged between 20-30 years old, while their 

highest educational attainment was at bachelor’s degree level. They were employees 

in a private company and had single status, with monthly salary of 20,001 - 30,000 

Baht. The significance level of psychological factors included motivation which had a 

high level of significance. Motivation due to the promotion of low interest rates had 

the greatest impact on services, while the attitudinal aspect was highest provided that 

the customers select the bank’s products based on their satisfaction. The significance 

level of the marketing mix was generally at a high level in relation to the service 

provider’s personnel. Additionally, the interview results indicated that the service users 

highly emphasized home loan interest rates. 

Keywords: Home loan, solution guideline, marketing psychology, marketing mix,     

                Government Savings Bank, Chumphon Branch 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

บานหรือที่อยูอาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใชชีวิตอยูรวมกันเปนสวนใหญ ที่

พักอาศัยนับวาเปนปจจัยสําคัญและจําเปนมากสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยโดยทั่วไป และเปนสิ่งที่มี

อิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูและสุขภาพของผูอยูอาศัย ซึ่งมนุษยเราดํารงชีวิตอยูไดดวยปจจัย 4 ประการ 

คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค และการมีบานที่อยูอาศัยยังเปนสิ่งบงช้ีถึงการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสวนใหญ จึงทําใหประชาชนมีความตองการที่จะมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเอง โดยเงินที่ผูซื้อจะนํามาซื้อที่อยูอาศัยน้ันสวนหน่ึงอาจจะเปนเงินออม สวนที่เหลือผูซื้อจะใชบริการ

สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของสถาบันการเงินแทนจึงทําใหธนาคารออมสินเห็นถึงความสําคัญของสินเช่ือ

เพื่อที่อยูอาศัยจึงใหการบริการและใหการสนับสนุนความตองการของผูซื้ออยางตอเน่ืองเสมอมา แต

ปจจุบันธนาคารออมสินสาขาชุมพรไมสามารถทําใหยอดสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยเปนไปตามเปาหมายที่

ธนาคารกําหนดได ซึ่งในแตละปผลการดําเนินงานน้ันจะติดลบและลดลงไปทุก ๆ ป โดยป 2558 ผลการ

ดําเนินงานที่ไดติดลบจากปที่แลวเทากับรอยละ 16.02 ป 2559 ผลการดําเนินงานที่ไดติดลบจากปที่แลว

เทากับรอยละ 11.58 ป 2560 ผลการดําเนินงานที่ไดติดลบจากปที่แลวเทากับรอยละ 11.83 ป 2561 

ผลการดําเนินงานที่ไดติดลบจากปที่แลวเทากับรอยละ 13.07 ป 2562 ผลการดําเนินงานที่ไดติดลบจาก

ปที่แลวเทากับรอยละ 38.20 ป 2563 ผลการดําเนินงานที่ไดติดลบจากปที่แลวเทากับรอยละ  2.13 

(ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินสาขาชุมพร ปพ.ศ.2558 – 2563) ซึ่งปจจุบันสาขา

ชุมพรก็ยังไมสามารถทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดได ซึ่งทําใหการศึกษาแนว

ทางการเพิ่มยอดสินเช่ือเพือ่ที่อยูอาศัยจงึเปนเรือ่งทีน่าสนใจและมีความสําคัญอยางย่ิงตอธนาคารออมสนิ

สาขาชุมพร เพื่อที่จะทําใหทราบถึงขอเท็จจริง ตลอดจนปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยูของลูกคาเพื่อที่จะนํามาประยุกตใชกับธนาคารออมสินสาขาชุมพรเพื่อใหผลการดําเนินงาน

เปนไปตามเกณฑเปาหมายที่ธนาคารกําหนด 

 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสิน 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 1.1 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ   เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิด

สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ (Service  Mix) ของ Philip  Kotler ไววาเปนแนวคิดที่

เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งจะไดสวนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนด

กลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product), ดานราคา ( Price ), ดานชองทางการจัด

จํ าหนาย (Place), ดานส ง เสริมการตลาด (Promotion), ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน 

( Employee), ด า นก า ร ส ร า ง และ นํ า เ ส นอลั กษณะทา ง กายภาพ  ( Physical Evidence and 

Presentation), ดานกระบวนการ (Process) 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ อับราฮัม มาสโลว (2486) ไดต้ังทฤษฎีเกี่ยวกับ แรงจูงใจ

(Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว ไดอธิบายถึงความตองการของ

มนุษยซึ่งมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูงการตอบสนองตอแรงจูงใจจะเกี่ยวของกับพฤติกรรม

เบื้องหลังของมนุษยโดยบอกถึงลําดับข้ันความตองการของมนุษยที่มีแนวโนมความตองการอันใหมที่

สูงข้ึนเมื่อความตองการพื้นฐานไดรับการตอบสนองแลว โดยลําดับข้ันความตองการของมนุษยในการ

ดํารงชีวิต ตามหลักของมาสโลว แบงออกเปน 5 ระดับ คือ ตองการของรางกาย, ความตองการความ

ปลอดภัย, ความตองการดานสังคม, ความตองการการยกยอง, ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดใน

ชีวิต 

 1.3 แนวคิดและทฤษฎีทัศนคติ โรเจอร (Roger , 1978 : 208 - 209 อางถึงใน สุรพงษ โสธนะ

เสถียร , 2533 : 122) ไดกลาวถึง ทัศนคติวาเปนดัชนีช้ีวาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง

วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจสงผลถึง

พฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและเปนมิติของการ

ประเมินเพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหน่ึงๆ ซึ่ ง ถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล 

(Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

. 1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบรโิภค ชิฟแมน และคะนุค(Schiffman and Kanuk, 

1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปน

การเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวา

จะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากร



 

319 

 

ที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ 

ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน 

 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (The Related Research) 

 2.1. จันธิมา ต้ังประเสริฐกิจ (2555) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกใชสินเช่ือสวนบุคคลกับธนาคารพาณิชย ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเช่ือ

สวนบุคคลกับธนาคารพาณิชยมากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือรองลงมาคือระยะเวลาการผอน

ชําระคืนเหมาะสมกับรายไดการบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัยเปนกันเอง ชองทางการชําระเงินกูที่

สะดวก และข้ันตอนในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก ตามลําดับ 

 2.2. เอกรัฐ วงศวีระกุล (2553) ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับ

ธนาคารพาณิชย ของคนทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) การวิเคราะห ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี Least Significant Difference 

(LSD) โดยใชโปรแกรม SPSS For Windows ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญ มีอายุระหวาง 20 -39 ป มี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีประเภทที่อยูอาศัยคือทาวนเฮาส , ทาวนโฮม มีราคาที่อยูอาศัย ตํ่ากวา 1 ลานบาท 

มีวัตถุประสงคในการถือครองที่อยูอาศัยเพื่ออยูอาศัยเทาน้ัน 

 2.3. จรัสพร รุมชเนาว (2561) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการเพื่อแกไขปญหายอด

สินเช่ือที่มีหลักประกัน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตราชวัตร ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตร ีอาชีพพนักงาน

บริษัท สถานภาพสมรส รายได 30,001 - 40,000 บาท นอกจากน้ีการทดสอบปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลอืกใชบรกิารสนิเช่ือที่มหีลกัประกันในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด คือ ดานพนักงานบริการ โดยสิ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือที่มีหลกัประกันของธนาคารออม

สินเขตราชวัตรเปนอันดับแรกคือพนักงานมีความเปนมิตร มีใจรักการบริการ และพบวาปจจัยสวนบุคคล

ทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการสินเช่ือที่มีหลักประกัน 

 2.4. ปารวี เช้ือปรางค และสุกิจ ขอเช้ือกลาง (2556) ไดศึกษาปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยทางดาน

การตลาดที่มีผลตอการใชบริการสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและ

พฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุม
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ตัวอยาง คือ ผูที่มีแนวโนมจะใชบริการสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาเมื่อพิจารณาเปนรายดานมากที่สุดคือพบวาดานความคิดเห็น 

รองลงมาดานความรูความเขาใจและดานพฤติกรรมและประสบการณ ตามลําดับ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาชุมพร 

ครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจและสัมภาษณ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสนิเช่ือเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปฏิบติังานและปรับเปลี่ยนรปูแบบการ

ทํางานและการใหบริการ โดยการศึกษาครั้งน้ีประชากรที่นํามาศึกษาคือลูกคาที่มาใชบริการสินเช่ือเพื่อที่

อยูอาศัยของธนาคารออมสินสาขาชุมพร จํานวน 595 บัญชีของทั้งหมด ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 

300 คน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

4 สวนดังน้ี สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 

แบบสอบถามปจจัยดานจิตวิทยาเปนขอมูลที่สงผลตอระดับการติดสินใจเลือกใชบริการสนิเช่ือที่อยูอาศัย 

สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการติดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ

ที่อยูอาศัย สวนที่ 4 แบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของลูกคาที่ใชบริการสนิเช่ือที่อยูอาศัย สวน

ที่ 5 แบบสัมภาษณเชิงปริมาณ ใชรูปแบบคําถามปลายเปดในแบบสัมภาษณ เมื่อเก็บรวบรวมขอมูล

เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลที่ลูกคาไดทําการกรอกแบบสอบถาม และคัดแยกสวนที่ไม

สมบูรณออก แลวจึงนํามาทําการถอดรหัสหรือลงรหัสเพื่อทําการประมวลผลที่ไดดวยโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูป (SPSS) โดยแยกขอมูลในแตละสวน 

1. กลุมตัวอยาง  

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางลูกคาของธนาคารออมสินที่มาใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย ใน

สาขาชุมพร โดยใชหลักการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยคาความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 5 หรือ เทากับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 239 ตัวอยาง 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1. การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางลกูคาที่เขามาใชบริการดานสินเช่ือที่ธนาคาร เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ
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การเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินสาขาชุมพร เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มยอด

สินเช่ือที่อยูอาศัยใหเปนไปตามเปาหมายที่ธนาคารกําหนด 

2.2. ปจจัยดานจิตวิทยาและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่ม

ยอดสินเช่ือที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินสาขาชุมพรในครั้งน้ี มีการกําหนดกลุมตัวอยางในการจัดทํา

แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล โดยกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินสาขาชุมพร โดยจะทําการเก็บกลุมตัวอยางจากลูกคาที่เขามาติดตอใช

บริการที่ธนาคารออมสินสาขาชุมพร ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 8.30-15.30 น. และจะมีการสัมภาษณ

ลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสิน โดยจะมีการสุมสัมภาษณลูกคาจํานวน 10 

คน โดยเปนการสัมภาษณคําถามเกี่ยวกับเหตุผลและจุดเดนของผลิตภัณฑที่ทําใหลูกคาตัดสินใจมาใช

บริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสิน เพื่อที่จะไดนําผลสัมภาษณที่ไดมาเปนตัวชวยในการ

แกไขปญหายอดสินเช่ือที่ไมเปนไปตามเปาหมายธนาคาร 

3. การวิเคราะหขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลที่ลูกคาไดทําการกรอก

แบบสอบถาม และคัดแยกสวนที่ไมสมบูรณออก แลวจึงนํามาทําการถอดรหัสหรือลงรหัสเพื่อทําการ

ประมวลผลที่ไดดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (SPSS) โดยแยกขอมูลในแตละสวนดังน้ี 

 3.1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

  3.1.1. ขอมูลสวนที่ 1 ของแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล จะวิเคราะหที่โดยใช

การหาคาความถ่ี คารอยละ  

  3.1.2. ขอมูลสวนที่ 2 เกี่ยวกับปจจัยทางดานจิตวิทยา จะวิเคราะหโดยใชการหา

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.1.3. ขอมูลสวนที่ 3 เกี่ยวกับปจจัยทางดานดานสวนประสมทางการตลาด จะ

วิเคราะหโดยการใชสถิติคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.1.4. ขอมูลสวนที่ 4 การสัมภาษณกลุมลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของ

ธนาคารออมสิน จะวิเคราะหโดยการใชสถิติคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ผลการศึกษา 

 4.1. ลักษณะสวนบุคคล  

  4.1.1. เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 58.33 

รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 41.67 
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  4.1.2. อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 104 คน คิดเปน

รอยละ 34.67 รองลงมาอายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 29.67 อายุระหวาง 31 

– 40 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 25.00 อายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

9.66 อายุระหวาง 60 ปข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 

 4.1.3. สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนโสด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 

48.33 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 126 คิดเปนรอยละ 42.00 และสถานภาพหยาราง/หมาย 

จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.67 ตามลําดับ 

 4.1.4. ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

154 คน คิดเปนรอยละ 51.33 รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทา จํานวน 65 คน คิด

เปนรอยละ 21.67 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 36 คน คน คิดเปนรอยละ 12.00 จบ

การศึกษาระดับปริญญาโท 35 คน คน คิดเปนรอยละ 11.67 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่า

กวา 7 คน คิดเปนรอยละ 2.33 จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท 3 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

ตามลําดับ 

 4.1.5. อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 

30.00 รองลงมาเปนขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 25.67 ประกอบธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 23.66 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจาง จํานวน 51 คน คิดเปนรอย

ละ 17.00 อื่นๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.67 ตามลําดับ 

 4.1.6. รายไดตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท 

จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมามีรายได 10,000-20,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปน

รอยละ 29.66 รายไดระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ  22.67  

 4.1.7. รายไดระหวาง 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.67 

รายไดระหวาง 50,001 ข้ึนไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ 

4.2. ระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาดานแรงจูงใจ 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีระดับความสําคัญของปจจัยทางดานจิตวิทยาในดาน

แรงจูงใจโดยรวมมีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยอยูในระดับความสําคัญมาก (𝑋𝑋� 

= 4.11) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยตํ่ามีผลตอการ

เลือกใชบริการ (𝑋𝑋� = 4.23) รองลงมา คือ การใหบริการของธนาคาร (𝑋𝑋� = 4.13) การโฆษณาผาน
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ชองทางสื่อโซเชียลมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช (𝑋𝑋� = 4.13) และการจัดกิจกรรมหรือการออกบูธสงเสรมิ

การขาย (𝑋𝑋� = 3.99) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาดาน

แรงจงูใจ 

 (n=300) 

 

 4.3. ระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาดานทัศนคติ 

  ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีระดับความสําคัญของปจจัยทางดานจิตวิทยาในดาน

ทัศนคติโดยรวมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยอยูในระดับความสําคัญมาก

ที่สุด (𝑋𝑋� = 4.21) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เลือกใชผลิตภัณฑของธนาคารตาม

ความพึงพอใจ (𝑋𝑋� = 4.25) รองลงมา คือ มีทัศนคติดานที่ดีตอธนาคารจึงเปนผลใหทานเลือกใชบริการ 

(𝑋𝑋� = 4.24) ช่ือเสียงและภาพลักษณของธนาคารมีความนาเช่ือถือ (𝑋𝑋� = 4.21) และ การใหบริการของ

ธนาคารมีความสอดคลองกับทัศนคติ (𝑋𝑋� = 4.15) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

แรงจูงใจ 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. การโฆษณาผานชองทางส่ือโซเชียล

มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

ทาน 

102 129 67 2 0 4.10 0.76 มาก 3 

2. การจัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยต่ํามี

ผลตอการเลือกใชบริการของทาน 115 140 44 1 0 4.23 0.70 มาก 1 

3. การจัดกิจกรรมหรือการออกบูธสง

เสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของทาน 
93 116 85 6 0 3.99 0.82 มาก 4 

4. การใหบริการของธนาคารมีผลตอ

การตัดสินใจของทาน 106 136 48 10 0 4.13 0.79 มาก 2 

รวม 4.11 0.76 มาก  
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ตารางที่ 2 จํานวนคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาดาน

ทัศนคติ 

(n=300) 

 

4.4. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 4.4.1. ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.19) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

วัตถุประสงคการขอกูมีความหลากหลายตรงกับความตองการ (𝑋𝑋� = 4.24) รองลงมา คือ จํานวนวงเงินที่

อนุมัติใหกูยืม (𝑋𝑋� = 4.22) การบริการทีหลากหลาย (𝑋𝑋� = 4.20) และความเหมาะสมของหลักประกันทีใ่ช 

(𝑋𝑋� = 4.11) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3  

 

 

 

ทัศนคต ิ

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. การใหบรกิารของธนาคารมีความ

สอดคลองกับทัศนคติของทาน 
103 139 57 1 0 4.15 0.72 มาก 4 

2. ทานเลือกใชผลิตภัณฑของธนาคาร

ตามความพึงพอใจของทาน 127 124 47 2 0 4.25 0.73 
มาก

ที่สุด 
1 

3. ช่ือเสียงและภาพลักษณของ

ธนาคารมีความนาเช่ือถือจึงทําใหทาน

เลือกใชบริการ 
111 143 44 2 0 4.21 0.70 มาก 3 

4. ทานมีทัศนคติดานที่ดีตอธนาคาร

จึงเปนผลใหท านเ ลือกใชบริ การ

สินเช่ือของธนาคาร 
124 127 46 3 0 4.24 0.74 มาก 2 

รวม 4.21 0.72 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 3 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 

(n=300) 

 

 4.4.2. ดานราคา ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคา

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.17) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุคือ ระยะเวลาใน

การผอนชําระหน้ี (𝑋𝑋� = 4.25) รองลงมา คือ ประเภทของอัตราดอกเบี้ย และระดับอัตราดอกเบี้ย (𝑋𝑋� = 

4.22) จํานวนเงินงวดในการผอนชําระหน้ี (𝑋𝑋� = 4.17) อัตราคาธรรมเนียมนการใหบริการสินเช่ือ (𝑋𝑋� = 

4.15)  และคาใชจายในสวนของประกัน (𝑋𝑋� = 4.08) ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

ดานผลิตภัณฑ 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. วัตถุประสงคการขอกูมีความ

หลากหลายตรงกับความตองการ 
118 139 40 3 0 4.24 0.71 มาก 1 

2.การบริการทีหลากหลายสามารถ

รองรับไดทุกวัตถุประสงค 105 150 44 1 0 4.20 0.68 มาก 3 

3. ความเหมาะสมของหลักประกันที่

ใชในการขอกู 100 138 58 4 0 4.11 0.75 มาก 4 

4. จํานวนวงเงินที่อนุมัติใหทานกูยืม 119 130 48 3 0 4.22 0.74 มาก 2 

รวม 4.19 0.72 มาก  
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ตารางที่ 4 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานราคา 

(n=300) 

 

 4.4.3. ดานการจัดจําหนาย ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

ดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.97) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ สถานที่ต้ังอยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอการเดินทาง (𝑋𝑋� = 4.04) และ จํานวนของสาขาที่มีจํานวน

มากทําใหสะดวกตอใชบริการ (𝑋𝑋� = 4.03)  รองลงมา คือ ชองทางการติดตอสอบถามมีความหลากหลาย 

(𝑋𝑋� = 4.01) และมีการใหบริการในวันหยุดและบริการนอกเวลาทําการปกติ (𝑋𝑋� = 3.83) ตามลําดับ ดัง

ตารางที่ 5 

 

 

 

 

 

ดานราคา 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ประเภทของอัตราดอกเบี้ย และ

ระดับอัตราดอกเบี้ย 
117 137 41 5 0 4.22 0.73 มาก 2 

2. อัตราคาธรรมเนียมนการ

ใหบริการสินเช่ือ 
113 119 68 0 0 4.13 0.78 มาก 4 

3. คาใชจายในสวนของประกันทุก

ชนิดต่ํากวาคูแขง 
91 145 62 2 0 4.08 0.73 มาก 5 

4. จํานวนเงินงวดในการผอนชําระ

หน้ี 
108 138 51 3 0 4.17 0.73 มาก 3 

5. ระยะเวลาในการผอนชําระหน้ี 
128 124 44 4 0 4.25 0.75 

มาก

ที่สุด 
1 

รวม 4.17 0.74 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 5 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานการจัดจําหนาย 

(n=300) 

 

 4.4.4. ดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.09) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยที่การปรับเปลี่ยนอยูเสมอ (𝑋𝑋� = 4.21) รองลงมา การโฆษณา

และประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ (𝑋𝑋� = 4.08)  การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายหรือการออกบูธ (𝑋𝑋� = 

4.06)  และมีคําแนะนําจากผูที่เคยมาใชบริการ (𝑋𝑋� = 4.03) ตามลําดับ ดังตารางที่ 6 

 

ดานการจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ชองทางการติดตอ

สอบถามมีความ

หลากหลาย 

78 150 69 3 0 4.01 0.72 มาก 3 

2. จํานวนของสาขาที่มี

จํานวนมากทําใหสะดวก

ตอใชบริการ 

95 130 66 9 0 4.03 0.81 มาก 2 

3. สถานที่ต้ังอยูใกลแหลง

ชุมชน สะดวกตอการ

เดินทาง 

78 162 55 5 0 4.04 0.72 มาก 1 

4. มีการใหบริการใน

วันหยุดและบริการนอก

เวลาทําการปกติ 

79 120 75 2 0 3.83 0.93 มาก 4 

รวม 3.97 0.79 มาก  
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ตารางที่ 6 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

 

 

(n=300) 

  

 4.4.5. ดานบุคลากรผูใหบริการ ผลการศึกษาพบวาปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด

ดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.28) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี (𝑋𝑋� = 4.36) รองลงมา พนักงานมีบุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพแตง

กายเรียบรอย (𝑋𝑋� = 4.30)  พนักงานมีความรูความสามารถ (𝑋𝑋� = 4.28)  และพนักงานใหบริการดวย

ความรวดเร็ว กระตือรือรน (𝑋𝑋� = 4.20) ตามลําดับ ดังตารางที่ 7  

 

 

 

 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
92 147 55 6 0 4.08 0.75 มาก 2 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายหรือการออกบูธ 
99 123 75 3 0 4.06 0.78 มาก 3 

3. โปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยที่

การปรับเปล่ียนอยูเสมอ

เพื่อใหตรงตอความตองการ 

113 139 46 2 0 4.21 0.71 มาก 1 

4. คําแนะนําจากผูที่เคยมาใช

บริการ 
83 150 59 8 0 4.03 0.76 มาก 4 

รวม 4.09 0.75 มาก  
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ตารางที่ 7 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานบุคลากรผูใหบริการ 

(n=300) 

 

 4.4.6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (𝑋𝑋� = 4.13) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ธนาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา (𝑋𝑋� = 4.18) รองลงมา ธนาคารมีอุปกรณที่ทันสมัย (𝑋𝑋� = 

4.15) ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร (𝑋𝑋� = 4.12)  และบรรยากาศในธนาคารนาเขามาใชบรกิาร 

(𝑋𝑋� = 4.09) ตามลําดับ ดังตารางที่ 8  

 

 

 

 

 

 

ดานบุคลากรผูใหบริการ 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. พนักงานมีความรู

ความสามารถ 
120 147 33 0 0 4.28 0.67 มาก 3 

2. พนักงานมีบุคลิกภาพดี 

พูดจาสุภาพแตงกายเรียบรอย 
129 136 33 2 0 4.30 0.70 มาก 2 

3. พนักงานใหบริการดวย

ความรวดเร็ว กระตือรือรน 
120 127 48 5 0 4.20 0.77 มาก 4 

4. พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่

ดี 
142 129 25 4 0 4.36 0.70 

มาก

ที่สุด 
1 

รวม 4.28 0.71 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 8 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(n=300) 

 

 4.4.7. ดานกระบวนการใหบริการ ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดดานกระบวนการใหบริการ (𝑋𝑋� = 4.09) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือชอง

ทางการชําระหน้ีงาย ไมยุงยาก (𝑋𝑋� = 4.19) รองลงมา มีระบบการทํางานที่ถูกตองแมนยํา (𝑋𝑋� = 4.13) มี

ข้ันตอนที่งาย สะดวก รวดเร็ว (𝑋𝑋� = 4.11) มีความรวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ (𝑋𝑋� = 4.08)  และจํานวน

พนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการ (𝑋𝑋� = 3.94) ตามลําดับ ดังตารางที่ 9  

 

 

 

 

ดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ 
ลํา 

ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ธนาคารมีอุปกรณที่

ทันสมัย 
98 159 37 6 0 4.15 0.72 มาก 2 

2. ธนาคารมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหแกลูกคา 110 139 49 2 0 4.18 0.74 มาก 1 

3. ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของธนาคาร 93 155 46 6 0 4.12 0.72 มาก 3 

4. บรรยากาศในธนาคาร

นาเขามาใชบริการ 
107 123 61 9 0 4.09 0.82 มาก 4 

รวม 4.13 0.75 มาก  



 

331 

 

ตารางที่ 9 จํานวนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ 

(n=300) 

 

4.5. ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณเชิงปริมาณของกลุมลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยู

อาศัย จํานวน 10 คน พบวาผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญใหระดับความสําคัญของวงเงินการอนุมัติ

สินเช่ือมีผลทําใหเลือกใชบริการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60.00 ความสําคัญของโปรโมช่ันของ

ผลิตภัณฑและอัตราเงินงวดการผอนชําระหน้ี อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.00 ความสําคัญ

ของวัตถุประสงคของสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยเปนสิ่งที่ทําใหตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 50.00 ความสําคัญของอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินมีผลตอการ

ตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 100.00 ความสําคัญของอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการสินเช่ือ

เพื่ออยูอาศัยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.00 รองลงใหความสําคัญในระดับมาก มารอยละ 30.00 

ซึ่งจากการสัมภาษณจะเห็นไดวากลุมลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยทั้ง 10 คน ใหความสําคัญ

เรื่องอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินมีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ 

ระดับความสําคัญ 

𝑋𝑋� S.D. ระดับ ลําดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. มีขั้นตอนที่งาย สะดวก รวดเร็ว 98 139 60 3 0 4.11 0.74 มาก 3 

2. ชองทางการชําระหน้ีงาย ไม

ยุงยาก 110 138 52 0 0 4.19 0.72 มาก 1 

3. จํานวนพนักงานมีเพียงพอตอ

การใหบริการ 76 136 81 7 0 3.94 0.78 มาก 5 

4. มีระบบการทํางานที่ถูกตอง

แมนยํา 
98 150 44 8 0 4.13 0.75 มาก 2 

5. มีความรวดเร็วในการอนุมัติ

สินเช่ือ 
107 117 69 6 1 4.08 0.83 มาก 4 

รวม 4.09 0.76 มาก  
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสรุปไดวาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 58.33 อายุระหวาง 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 34.67 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 

48.33 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.33 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอย

ละ 30.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 20,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.00 ระดับ

ความสําคัญของปจจัยทางจิตวิทยาดานแรงจูงใจ พบวาการจัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยตํ่ามีผลตอการ

เลือกใชบริการสินเช่ือ ปจจัยทางจิตวิทยาดานทัศนคติ พบวาลูกคาเลือกใชผลิตภัณฑของธนาคารตาม

ความพึงพอใจของตนเอง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ

วัตถุประสงคการขอกูที่มีความหลากหลายตรงกับความตองการมาก ดานราคากลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับระยะเวลาในการผอนชําระหน้ีมากที่สุด ดานการจัดจําหนายกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

กับสถานที่ต้ังอยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอการเดินทางอยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาดกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับเปลีย่นอยูเสมอเพื่อใหตรงตอความตองการ

อยูในระดับมาก ดานบุคลากรผูใหบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีอยู

ในระดับมากที่สุด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับธนาคารที่มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหแกลูกคาอยูในระดับมาก ดานกระบวนการใหบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ

ชองทางการชําระหน้ีงาย ไมยุงยากอยูในระดับมาก  

 

ผลจากการสัมภาษณกลุมลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจํานวน 10 คน พบวากลุม

ลูกคาใหความสําคัญกับอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือเพื่ออยูอาศัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมาก

ที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 

สาขาชุมพร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. ลักษณะสวนบุคลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 - 30 ป สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 

20,001 - 30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกรัฐ วงศวีระกุล (2553) ไดศึกษาปจจัยการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชย ของคนทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะห ความแตกตางเปนรายคูโดย

วิธี Least Significant Difference (LSD) โดยใชโปรแกรม SPSS For Windows ในการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 20 -39 ป มี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีประเภทที่อยูอาศัยคือทาวนเฮาส , ทาวนโฮม 

มีราคาที่อยูอาศัย ตํ่ากวา 1 ลานบาท มีวัตถุประสงคในการถือครองที่อยูอาศัยเพื่ออยูอาศัยเทาน้ัน 

2. ระดับความสําคัญของปจจัยจิตวิทยาดานแรงจูงใจกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในเกณฑมาก และ

พบวาการจัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยตํ่ามีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จันธิมา ต้ังประเสริฐกิจ (2555) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

สินเช่ือสวนบุคคลกับธนาคารพาณิชย ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสินเช่ือสวนบุคคล

กับธนาคารพาณิชยมากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือรองลงมาคือระยะเวลาการผอนชําระคืน

เหมาะสมกับรายไดการบริการดวยความสุภาพมีอัธยาศัยเปนกันเอง ชองทางการชําระเงินกูที่สะดวก 

และข้ันตอนในการขออนุมัติสินเช่ือไมยุงยาก ตามลําดับ 

3. ปจจัยทางจิตวิทยาดานทัศนคติ พบวาลูกคาเลือกใชผลิตภัณฑของธนาคารตามความพึงพอใจของ

ตนเอง อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารวี เช้ือปรางค และสุกิจ ขอเช้ือกลาง 

(2556) ไดศึกษาปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสินเช่ือเคหะ ธนาคาร

ออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสิน ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีแนวโนมจะใชบริการสินเช่ือเคหะ ธนาคาร

ออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาเมื่อพิจารณาเปน

รายดานมากที่สุดคือพบวาดานความคิดเห็น รองลงมาดานความรูความเขาใจและดานพฤติกรรมและ

ประสบการณ ตามลําดับ  

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 โดยรวมดานที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญเรียงตามลําดับจาก

มากที่สุดไดแก ดานบุคลากรผูใหบริการ รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานการจัดจําหนาย ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองการงานวิจัยของ จรัสพร รุมชเนาว (2561) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการเพื่อแกไข

ปญหายอดสินเช่ือที่มีหลักประกัน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตราชวัตร ผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานบริษัท สถานภาพสมรส รายได 30,001 - 40,000 บาท นอกจากน้ีการทดสอบปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสินเช่ือที่มีหลักประกันในภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด คือ ดานพนักงานบริการ โดยสิ่งที่มีผลตอการเลอืกใชบริการสนิเช่ือที่มีหลักประกนัของ

ธนาคารออมสินเขตราชวัตรเปนอันดับแรกคือพนักงานมีความเปนมิตร มีใจรักการบริการ และพบวา

ปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการสินเช่ือที่มีหลักประกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ระดับความสําคัญทางจิตวิทยาดานแรงจูงใจ 

 จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจะเห็นไดวากลุมลูกคาที่ใชบริการสินเช่ือเพื่อที่อยู

อาศัยน้ันใหความสําคัญกับการจัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยตํ่า และไดใชเหตุผลน้ีในการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน ดังน้ันคณะผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรจะมีการจัด

โปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือใหม ๆ ออกมาใหบริการแกลูกคาอยูเสมอ เพราะอัตราดอกเบี้ยตํ่าน้ันเปน

แรงจูงใจทางดานจิตวิทยาที่ทําใหลูกคาหันมาสนใจเลือกใชบริการกับธนาคารออมสิน 

2. ระดับความสําคัญทางจิตวิทยาดานทัศนคติ 

 ปจจัยทางจิตวิทยาดานทัศนคติน้ันกลุมลูกคาจะใหความสําคัญกับการเลือกใชผลิดภัณฑของ

ธนาคารตามความพึงพอใจของตนเองมากที่สุด ดังน้ันธนาคารจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหกับลูกคาและ

สรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑและการบริการ โดยปรับใหมีความสอดคลองกับทัศนคติของลูกคา ไมวา

จะเปนดานการใหบริการ หรือดานช่ือเสียงและภาพลักษณของธนาคารที่ผูมีสวนรวมในองคกรทุกคนควร

สรางภาพลักษณที่ดีตอธนาคารตนเองเพื่อที่จะทําใหลูกคาเกิดความรูสึกหรือมีทัศนคติที่ดีกับธนาคารอยู

เสมอ 

3. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 3.1. ดานผลิตภัณฑกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับวัตถุประสงคการขอกูที่มีความหลากหลาย

ตรงกับความตองการมาก ดังน้ันธนาคารควรมีการออกผลิตภัณฑสินเช่ือที่สามารถรองรับความตองการ

ของลูกคาไดอยางหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงคมากย่ิงข้ึน  

 3.2. ดานราคากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับระยะเวลาในการผอนชําระหน้ีมากที่สุด ดังน้ัน

ธนาคารควรมีการนําเสนอระยะเวลาการผอนชําระใหลกูคาไดรับรูมากย่ิงข้ึนวามีระยะเวลาการผอนชําระ

มากนอยกวาสถาบันการเงินอื่น ๆ อยางไร และแสดงใหเห็นถึงขอดีขอระยะเวลาการผอนชําระทั้งระยะ

สั้นและระยะวามีขอดีตรงสวนใดบางที่เปนประโยชนตอผูบริโภค 
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 3.3. ดานการจัดจําหนายกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสถานที่ต้ังอยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอ

การเดินทางอยูในระดับมาก ดังน้ันธนาคารควรมีการเพิ่มจํานวนสาขา และพิจารณาสถานที่ต้ังที่ผูบริโภค

จะสามารถเขาไปใชบริการไดอยางสะดวกมากย่ิงข้ึน 

 3.4. ดานการสงเสริมการตลาดกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับโปรโมช่ันอัตราดอกเบี้ยที่มีการ

ปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อใหตรงตอความตองการอยูในระดับมาก ดังน้ันธนาคารควรมีการออกโปรโมช่ัน

ดอกเบี้ยใหมๆอยูเสมอเพื่อใหตรงตอความตองการของลูกคาเพื่อที่จะทําใหลูกคาหันมาสนใจใชบริการกบั

ธนาคารออมสินมากกวาสถาบันการเงินอื่น ๆ 

 3.5. ดานบุคลากรผูใหบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีอยูใน

ระดับมากที่สุด ดังน้ันผูบริหารควรใหความสําคัญกับการใหบริการของพนักงานใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

ไมวาจะเปนการใหความรู หรือเทคนิคดานการบริการเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาใหพนักงาน

ไดรับทราบและมองเห็นถึงความสําคัญในสิ่งน้ีตลอดเวลา 

 3.6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับธนาคารที่มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหแกลูกคาอยูในระดับมาก ดังน้ันธนาคารควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหบริการลูกคา โดยไม

จําเปนตองเปนสิ่งของเสมอไป บางครั้งอาจจะเปนการใหคําปรึกษาหรือการใหความรูในชองทางการใช

งานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จะสามารถทําใหลูกคาไดรับการบริการที่สะดวกมากย่ิงข้ึน  3 . 7 . 

ดานกระบวนการใหบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับชองทางการชําระหน้ีงาย ไมยุงยากอยูในระดับ

มาก ดังน้ันคณะผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรวางแผนการทํางานและข้ันตอนการชําระหน้ีที่งายและมี

ความชัดเจน ปฏิบัติงาย และมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 เพื่อใหผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางมากข้ึน ควรมีการ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑและบริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสินกับสินเช่ือประเภทเดียวกัน

กับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อที่จะไดทราบวาปจจัยใดที่ธนาคารออมสินทําไดดีอยูแลว และปจจัยใดที่

ธนาคารอื่น ๆ ทําไดดีกวา เพื่อที่จะไดทราบขอมูลวาควรปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและตรงตอความตองการ 
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เพือ่ความยั่งยืน และคณุภาพการบริการ กบัการรบัรูคณุภาพพื้นที่จัดการประชุม 

ของผูใชบรกิารการประชุมชาวไทย 

Relationship between Service scope Sustainable practice and service 

quality, with the perception of meeting management quality of Thai 

meeting users 
 

อารียา กาสีพวง0
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Areeya Kaseepoung1, Yodmanee Tepanon2 

 
 

บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนการทบทวนทฤษฎีในเชิงการสํารวจของปจจัยที่เกี่ยวของตอการรับรูถึงคุณภาพ

ของสถานที่การจัดการประชุม (meeting venue) จากการทบทวนวรรณกรรมไดพบการศึกษาและ

เอกสารอางอิงกอนหนาน้ี เกณฑมาตรฐานสําคัญในการประเมินคุณภาพของสถานที่ประชุมในรูปแบบ

ตางๆ ถึงกระน้ันภูมิทัศนการบริการ แนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืน และคุณภาพบริการ ซึ่งในวรรณกรรม

ทางวิชาการไดปรากฏความเช่ือมโยงตอการรับรูคุณภาพโดยรวมของสถานที่/พื้นที่จัดการประชุม ยัง

ไมไดรับการศึกษาอยางเปนรูปธรรม การนําเสนอกรอบงานการศึกษาที่รวบรวมตัวแปรที่เปนปจจุบันจะ

ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจ รวมถึงเนนความสําคัญของความตองการของผูบริโภค

และผูเขาใชบริการพื้นที่สําหรับการประชุมสัมมนา เพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาในอนาคต ในการ

กําหนดปจจัยที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนกับศาสตรดานการบริการธุรกิจการจัดการการประชุมและ

สัมมนา การศึกษาน้ีมองเห็นถึงแนวโนมการดําเนินธุรกิจ และจากการศึกษาของผูวิจัยในอดีต ปรากฏตัว

แปรสําคัญที่มีการจัดการในหมวดหมูที่เนนในวรรณกรรม ไดแก ภูมิทัศนการบริการ แนวปฏิบัติเพื่อความ

ย่ังยืน จากการพัฒนาแนวทางของความย่ังยืนหรือแนวทางปฏิบัติ และคุณภาพบริการ ซึ่งจะถูกนํามา

แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันกับการรับรูคุณภาพของสถานที่/พื้นที่จัดการประชุมในเอกสารน้ี  
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Abstract 

This article is an exploratory theoretical review of the factors related to the 

perception of quality of meeting venues.  According to the literature review, previous 

studies and references were found. Important standard criteria for assessing the quality 

of meeting venues in various forms.  However, the service landscape Guidelines for 

sustainability And service quality in the academic literature, there was a connection to 

the overall perception of the quality of the venue /conference space.  This has not been 

a studied in academic framework that integrates current variables reflecting changes in 

the business context.  It also emphasizes the importance of consumer and visitor needs 

for meeting and seminar spaces to guide for future studies. In determining relevant factors 

that are useful in business service science, management of meetings and seminars, this 

study looks at business trends and from past studies by many researchers.  Literature 

shows that crucial variables include servicescape, sustainable practices developed from 

sustainability guidelines or practices, and service quality.These aforementioned variables 

are explored and described in this paper to illustrate their relationship with the perceived 

quality of meeting venues.   

Keywords: Perceived quality, Servicescape, Sustainable Practices, Service Quality,  

     Meeting venues 

 

บทนํา 

สถานที่หรือพื้นที่ในการจัดการประชุม เปนองคประกอบสําคัญของการจัดงานในทุกๆ ระดับ 

โดยสถานที่ตองมีการวางศักยภาพที่ดี มีการกําหนดจุดแข็ง หรือการใชกลยุทธเพื่อเกิดประโยชนตอธุรกจิ 

โดยการจัดประชุมในสถานที่ตางๆ มีความซับซอนเพิ่มมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการแขงขันที่สูงข้ึน ในปจจุบัน

สภาพแวดลอมของธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหลายๆ อยาง สถานที่หรือพื้นที่ที่ผูจัดงานเลือกสถานที่
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จัดประชุมจึงมีความสําคัญอยางย่ิง โดยหลายปจจัยที่ผูจัดงานและผูเขารวมงานใหความสําคัญน้ันมีหลาย

ดาน เชน คุณภาพของสถานที่จัดประชุม การเขาถึงสถานที่จัดประชุม โครงสรางพื้นฐานการจัดการ

ประชุม และ สถานที่การพักผอนหยอนใจ นอกจากน้ี กระแสโลกปจจุบันในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตเพื่อความย่ังยืนของโลก ทําใหเกิดความตระหนักรูถึง ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐดาน

ความย่ังยืนโดยจุดประสงค เพื่อใหสถานที่มีคุณภาพและที่เปนจุดหมายปลายทางสําหรับการจัดงาน

กิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเปนเอกลักษณ ทําใหไดรับประสบการณที่แตกตางกัน

ออกไป  

สถานที่จัดการประชุมน้ันถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดประชุม เน่ืองจากการจัดประชุม

จําเปนตองมีสถานที่เพื่อรองรับการจัดประชุม การจัดกิจกรรม และการแสดงสินคา ในปจจุบันมีจํานวน 

และความหลากหลายของสถานที่จัดงานประชุมมากมาย ซึ่งสถานที่จัดประชุมสามารถสรางความ

ประทับใจแกผูเขารวมประชุมหรือผูที่เขามาใชบริการที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี และความรูสึกอยากเขา

รวมประชุมในครั้งตอๆ ไป การรับรูดานคุณภาพของสถานที่/พื้นที่จัดการประชุมของผูใชบริการถือวา

เปนสําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางใหเหนือคูแขงที่จะเสนอคุณภาพของสถานที่จัดประชุมที่ตรงกับ

ความตองการของผูใชบริการ และยังสงผลใหเกิดความตองการในการกลับมาใชบริการซ้ํา ตลอดจน

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของการดําเนินธุรกิจจัดการประชุมในพื้นที่ 

ดังน้ัน จากที่กลาวขางตนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหผูเขารวมการประชุมรับรูถึงคุณภาพ

ของสถานที่บริการในที่ตางๆ ที่เคยไดรับบริการมา โดยคํานึงถึงบริบทแวดลอมภายใน และภายนอก

ธุรกิจในปจจุบัน เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่บริการ สภาพแวดลอมของสถานที่

รวมถึงการบริการของพนักงานของสถานที่ ไปจนถึงการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพของ

สถานที่จัดการประชุมหลายๆ แหง 

 

งานนําเสนอแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี มีจุดประสงค  

เพื่อถายทอดความคิดและนําเสนอแนวทางการศึกษา หรือโจทยในการศึกษาปจจัยแวดลอมที่

อาจมีความสัมพันธหรือผลกระทบตอการรับรูคุณภาพของสถานที่/พื้นที่จัดการประชุม ในมุมมองของ

ผูเขารวมการประชุมในประเทศไทย โดยการศึกษาประเด็นในดานภูมิทัศนการบริการ แนวปฏิบัติเพื่อ

ความย่ังยืน และคุณภาพการบริการที่ผูเขารวมประชุมใหความสําคัญในการเขาใชสถานที่จัดประชุม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 



 

340 

 

บทความไดทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบ

แนวคิด และอธิบายถึงตัวแปรแตละตัว จากเอกสารน้ีไดอธิบายถึงการวิจัย วิธีการ และในตอนทายของ

บทความน้ี มีคําแนะนําสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. ภูมิทัศนการบริการ (Servicescape)  

Chang (2016), อางถึง Bitner (1992) ใหความหมายภูมิทัศนบริการรวมถึง สภาพแวดลอม 

รูปแบบฟงกชันเชิงของพื้นที่ และสัญลักษณหรือสิ่งประดิษฐที่ประกอบดวย อุณหภูมิ แสง เสียง ดนตรี 

กลิ่น เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องตกแตง และสิ่งของเพื่ออํานวยความสะดวกภายในพื้นที่บริการ โดยที่ 

Lloyd & Chris ( 2015) กลาววาภูมิทัศนบริการตองประกอบดวยสภาพแวดลอม การออกแบบ 

พฤติกรรมและภาพลักษณของพนักงาน ซึ่งสภาพแวดลอมที่แตกตางเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงลักษณะภูมิ

ทัศนบริการ ที่เปนการสรางการรับรูถึงลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคาในดานความสวยงาม ทํานอง

เดียวกันที่ Hoffman & Turley (2002), อางถึงโดย Lloyd & Chris (2015) กลาววาภูมิทัศนบริการมีทัง้

ที่จับตองไดและจับตองไมไดซึ่งจะชวยสรางประสบการณการบริการและอธิบายในแงของการรับรู เชน 

การไดยิน การไดรับกลิ่น และการสัมผัส 

Siu, Wan & Dong (2012) เพิ่มเติมวาภูมิทัศนบริการเกี่ยวของกับการรับรูของลูกคา ซึ่งเกิด

ความมั่นใจถึงคุณภาพของภูมิทัศนบริการ หรือตองสามารถสรางอารมณที่เกิดข้ึนจากความพึงพอใจ และ

ความพึงพอใจน้ียังมีอิทธิพลในเชิงบวกตอการรับรูถึงความตองการที่จะอยูในสถานที่น้ันๆ ตอไปน้ันแสดง

ใหเห็นวาการพิจารณาความคุมคาชวยเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาในสถานที่ และระดับการรับรูของ

ลูกคามีผลโดยตรงตอความปรารถนาที่จะอยูตอในพื้นที่บริการ รูปแบบของภูมิทัศนบริการ  ที่มีคุณภาพ 

โดยการรับรูถึงเอกลักษณ ที่สามารถสรางประสบการณที่ดีตอลูกคาไดที่ทําใหเกิดคุณภาพเพิ่มข้ึน รวมถึง

การแลกเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพที่สงผล การรับรูถึงคุณภาพ ตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอภูมิ

ทัศนบริการ เพื่อเพิ่มการรับรูคุณภาพของสถานที่ดวย Chang (2016) ดังน้ีจะเห็นวาภูมิทัศนการบริการ

หรือพื้นที่บริการมีความสําคัญ และความสัมพันธกับการรับรูคุณภาพของการบริการ และการใหบริการ

พื้นที่การจัดการประชุม (meeting venue) นับวาเปนลักษณะการบริการที่ภูมิทัศนการบริการมี

ความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากการประชุมไมวาจะเปนประเภทใดก็ตาม จําเปนตองใชเวลา

ดําเนินการเปนระยะเวลาพอสมควร 

2. แนวปฏิบัติเพ่ือความยั่งยืนของสถานท่ีจัดการประชุม (Sustainable Practices in 

Meeting & Convention Venues) 
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ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจการจัดการประชุม Draper, Dawson & Casey 

(2011) ซึ่งจากการตรวจสอบพบวามีการต่ืนตัวในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในสถานที่จัดการประชุมเพื่อ

ความย่ังยืน ซึ่งในการประชุมใหญ ๆ เริ่มใหความสําคัญกับแนวทางปฏิบัติดานความย่ังยืนที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการปฏิบัติการ (Operations) และวิธีการเสริมใหการประชุมมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

Sox, Benjamin & Strick (2013) ไดศึกษาการยอมรับแนวปฏิบัติที่ย่ังยืนของสภาอุตสาหกรรมการ

ประชุม Exchange (APEX) / American Society of Testing and Materials (ASTM) ตามมาตรฐาน

การประชุมที่เปนมติรตอสิง่แวดลอม โดยศึกษาความเห็นของผูวางแผนการประชุม (meeting planners) 

และผูเขารวมประชุม (attendees) โดยผลปรากฏทั้งสองกลุมยินยอมที่จะเสียคาใชจายสูงข้ึนเพื่อที่จะ

ดําเนินการตามมาตรการรักษาสิ่งแวดลอม แนวปฏิบัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ียังมีการใชในโรงแรม

ตางๆ ที่เคยไดรับรางวัล หรือจากการรับรองรางวัลสีเขียว Luo & Fan (2019) ผูเขารวมการประชุมมี

การเลือกใชสถานที่ในการประชุม หรือเพื่อการเย่ียมชมสถานที่   ที่มีแนวโนมที่จะสงเสริมการใช

มาตรการดังกลาว Chafe & Honry (2005) พบในงานวิจัยวาสถานที่จัดงานประชุมสีเขียวเปนพื้นฐานใน

การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากการจัดงานประชุม งานกิจกรรมและการเดินทางขององคกรตางๆ 

Strick & Fenich (2013) มีความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งถูกตระหนักถึงเกณฑมาตรฐานตางๆ 

โดยการจัดสถานที่หน่ึงหรือสองแหงมีการอางถึงมาตรฐานการที่รับรองความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม เชน 

รางวัล LEED Green Seal และ Energy Star (U.S. Green Building Council, 2009) 

Kim, Moon ,Chu & Yoon (2020) จากแนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืนที่พบเห็นมากข้ึน ในปจจุบัน

มีการกลาวถึงปญหาทางสิ่งแวดลอมที่กําลังในอุตสาหกรรมไมซซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

เน่ืองจากลักษณะของกิจกรรมที่ตองตอบสนองความตองการดานความสะดวกสบายและการวาง

รายละเอียดตางๆ เพื่อสรางความประทับใจตอผูเขารวมประชุม รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

เดินทางของผูเขารวมประชุมการปฏิบัติการและการดําเนินงานในธุรกิจน้ีกลายเปนสวนสําคัญของความ

ย่ังยืน และเกิดแนวปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบดานลบที่มีตอสิ่งแวดลอมในการประชุม ใน

หลายประเทศทั่วโลก Kim, Moon ,Chu, & Yoon (2020) ดังกลาวมาน้ี ความขัดแยงกันของความสําคัญ

ของอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมกับกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เมื่อ

คํานึงถึงความตระหนักรูและทัศนคติที่ตองการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผูจัดการประชุมและ

ผูเขารวมการประชุม แนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืนจึงอาจเปนปจจยัสําคัญทีม่ีผลตอการตัดสินใจเขารวมการ

ประชุมไดเชนกัน 
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3. คุณภาพการบริการ (Service Quality)   

Corrall & Brewerton (1999), อางใน นภนนท หอมสุด, ชาลี นาวีภาพ, ณัฐณี สวางศรี, 2560) 

กลาวถึง คุณภาพการบริการวาเปนลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสม และสอดคลองกับความ

คาดหวัง ความตองการของผูใชบริการ ในขณะที่ Zeithaml (1998), อางใน ภวัต วรรณพิณ (2554) ระบุ

วาคุณภาพของการบริการเปนการประเมินของผูบริโภคเกี่ยวกับความดีเลิศ ความเหนือกวาของการ

บริการ หรือความสัมพันธระหวางความคาดหวังของลูกคาต้ังแตเริ่มแรก ที่รับรูเกี่ยวกับการบรกิารที่ไดรบั

จริง Fitzsimmons (2006) ซึ่งเกิดจากประสบการณทั้งหมดที่ลูกคาสามารถประเมินออกมาได โดย

คุณภาพการบริการเปนตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับข้ันความพึงพอใจของลูกคาเพื่อนําเสนอบริการที่

คุณภาพดีที่สุด  

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), อางใน ภวัต วรรณพิณ (2555) มีการระบุวา

คุณภาพของการบริการ การจัดการคุณภาพการบริการ ยังไมพบการศึกษามากนักในงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับคุณภาพของสินคา โดยการวิจัยเชิงสํารวจสวนมากเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่เกี่ยวของกับ

ระยะเวลาของผูรับบริการและผูใหบริการ และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการ 

ตอมาเริ่มมีการวิจัยเชิงประจักษโดยมุงศึกษาผูรับบริการโดยเฉพาะ ภายใตเครื่องมือที่ใชในการวัด

คุณภาพบริการที่เรียกวา SERVQUAL (Service Quality) และการปรับปรุงเกณฑที่ใชในการตัดสิน

คุณภาพการบริการ ตามการรับรูและความคาดหวังของผูรับบริการ พบวาผูใชบริการมีการประเมิน

คุณภาพการบริการเรยีกวา “คุณภาพของการบริการที่ผูใชบริการรับรู” (Perceived Service Quality) 

ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากที่ผูใชบริการไดรับบริการแลวน้ันเอง 

4. การรับรู คุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ (Perceived Quality of Product & 

Service) 

Snoj, Korda and Mumel (2004) การรับรูคุณภาพ และการรับรูคุณคาของผลติภัณฑเปนเรือ่ง

ที่สําคัญ และไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางแนวคิดของการรับรูคุณภาพ  และการรับรูมูลคา

ได โดยคุณภาพมักถูกมองวาเปนสวนหน่ึงของภาพรวมผลิตภัณฑ ในทํานองเดียวกันคุณภาพทําหนาที่

เปนตัวตัดสินคุณคาของสินคา และในดานการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑ มีแนวคิดหลายปจจัยที่ไดรับ

อิทธิพลจากตัวแปรตางๆ รวมถึงตัวแปรดานการรับรูคุณภาพ โดยการรับรูการบริการบอกถึงคุณภาพของ

การบริการสามารถทําใหเกิดคุณคาที่ถือวามีความสอดคลองกันมากข้ึนในระยะยาวดานทัศนคติ 



 

343 

 

Tsiaotso (2004) กลาวไดวาการรับรูคุณภาพไดรับการกําหนดจากผูบริโภค เพื่อตัดสินเกี่ยวกับภาพรวม

ของผลิตภัณฑ การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑมีการประเมินทั่วโลกจากระดับความเปนนามธรรมที่ทํา

หนาที่เปนสื่อกลางระหวางตัวช้ีนําภายนอก และการรับรูคุณคาของลูกคา ดังน้ัน พบวาการรับรูคุณภาพมี

ผลในเชิงบวกผลโดยตรงตอความต้ังใจ ในการซื้อการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑ ขณะที่ Lglesias & 

Guille (2004) การรับรูคุณภาพอาจจะไมไดเกิดจากปจจัยดานของผลิตภัณฑหรือการบริการอยางเดียว

เทาน้ัน แตยังกลาวถึงสภาพแวดลอมในสถานที่บริการ ที่มีความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาในระยะยาว ซึ่งการใหลูกคาไดรับความพึงพอใจน้ันหมายความวาลูกคาจะกลับมาใชบริการซ้ําๆ 

โดยการสรางประสบการณบริการที่ดี จะกลายเปนประสิทธิผลที่กอนหนามีการกําหนดระดับความพึง

พอใจ เปนการรับรูคุณภาพ น้ันหมายความวาคุณภาพการรับรูมีผลโดยตรง และผลกระทบเชิงบวกตอ

ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่เขามารับบริการ       

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาตัวแปรในดานภูมิทัศนการบริการ แนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืน และ

คุณภาพการบริการ ที่อาจจะการรับรูถึงตัวแปรที่แตกตางกัน เชนเดียวกับการรับรูคุณภาพของสถานที่

ประชุมตองมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการรับรูของผูเขารวมประชุม หรือผูวางแผนการประชุม เพื่อ

วางแผนการจัดการประชุม และดําเนินธุรกิจ ดังน้ันการรับรูคุณภาพจึงถูกมองวาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับงานวิจัยมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพของสถานที่

จัดการประชุม ซึ่งที่ผานมามีผูศึกษาหลายคนที่มีการใชตัวแปรที่แตกตาง สามารถนํามาเปนแนวทางใน

การกําหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งน้ี เชน Ranacher & Probstl-Haider (2014) การ

รับรูของผูเขารวมประชุมสวนใหญมกีารรบัรูเกี่ยว  กับประชุมสีเขียวที่ผานการรับรองทางดานสิ่งแวดลอม

ในเชิงบวก และการมีสวนชวยใหการประชุมมีคุณภาพ โดยองคประกอบหรือแนวปฏิบัติดานความย่ังยืน

ตางๆ Morin, Dube & Chebat (2007) ในขณะที่เสียงเพลง ดนตรี รูปภาพประกอบในภูมิทัศนบริการ

พบวามีการรับรูถึงสิ่งแวดลอมของ    ภูมิทัศนบริการเปนการรับรูแบบองครวมโดยรอบ ทําหนาที่เปนตัว

สื่อสารการใหบริการ และ มีผลโดยตรงแกผูใหบริการ ทําใหการบริการมีคุณภาพแบบองครวมตามมา 

Cohen, Rogelberg, Allen & Luong (2011) การประเมินคุณภาพการประชุมของผูเขารวมประชุมเปน

ตัวแปรที่สําคัญดวยเหตุผลหลายประการโดยจากการรับรูสภาพแวดลอมจะชวยสงผลตอวิธีคิดและ

พฤติกรรม            ของผูเขารวมประชุม ซึ่งดานลางน้ีคือบทสรุปของวรรณกรรมที่เลือกเกี่ยวกับ

การศึกษารับรูคุณภาพการบริการโดยเกี่ยวของกับหัวขอสนทนาของบทความน้ี 
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ตารางท่ี 1 บทสรุปของวรรณกรรมท่ีเลือกใช 

 

ชื่องานวิจัย ผูเขียน ตัวแปร วิธีการ และ

ผลการวิจัย 

ขอจํากัด 

1. การศึกษาเชิงสํารวจ

ของผูวางแผนการ

ประชุมและการรับรู

ของผู เขารวมการ

ประชุมเกี่ยวกับประเด็น

ที่ย่ังยืนในศนูยการ

ประชุม 

Sox, C.B., 

Benjamin, S. 

& Strick, S. 

(2013). 

-แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน 

; การจัดพลังงาน, 

การขนสง, การรี

ไซเคิล, การจัดการ

ของเสีย, การจัดการ

คณุภาพอากาศ,การ

จัดการคุณภาพนํ้า 

 

-การศึกษาเชิง

สํารวจ 

-กลุมตัวอยาง ; 

ผูเขารวมงานประชุม

และนักวางแผน 

จํานวน 325 คน 

-การที่พนักงานมี

ความรูและสถานที่ที่

ไดรับการรบัรอง

ความยั่งยืน และยัง

มีการแนะนําถึงการ

รีไซเคิล 

-จํานวนผูตอบกลับ

แบบสอบ ถามไดแค 

150 คน ซ่ึงทําให

การวิจัยไดขอมูล

บางสวนผู 

-การเลือกกลุม

ตัวอยางที่เจาะ จง

มากเกินไป 

2. การศึกษาผล 

กระทบของภูมิทัศนการ

บริการตอตองการใน

การประชุมและศูนย

แสดงสินคา: กรณีของ

มาเกา 

 

Siu, N.Y.M, 

Wan, P.Y.K., 

Dong, P. 

(2012). 

-ภูมิทัศนการบริการ:

สภาพ แวดลอม, 

พื้นที่และส่ิงอํานวย

ความสะดวกของ

สถานที่, อุปกรณใน

การทาํงาน, การ

ทํางานโดยรวม,ปาย 

สัญลักษณ, ความ

สะอาดของสถานที่ 

-การศึกษาเชิง

คุณภาพและเชิง

ปริมาณ  

- การสัมภาษณเชิง

ลึกและแจกแบบ

สอบจํานวน 362 

คน 

-ปจจัยเหลาน้ีมี

อิทธิพลในเชิงบวก

ตอคุณภาพการรับรู

ของลูกคา  

-มีการทําวิจัยฤดู

รอนซ่ึงมีกลุม

ตัวอยางไดแคเพียง

นักเรียนเทาน้ันทํา

ใหผล การวิจัยมีขอ

จํากัน 

3. การบริการเทียบกับ

คุณภาพการบริการ : 

ผลกระทบของ

ประสิทธิภาพและการ

รับรู–ดานลบ–ความ

Cronin, J.J, & 

Steven Taylor, 

S.A. (1994). 

-คุณภาพการบริการ 

: มี 5 ดาน ไดแก ส่ิง

ที่จับตองได, ความ

นาเช่ือถือ, การ

ตอบสนอง, การ

-การศึกษาปญหา

เชิงประ จักษ 

 -คณุภาพการ

บริการ สามารถวัด

ไดจากความพึง

-ไมไดตั้งกลุม 

เปาหมายโดย ตรง

ในการศึกษาอาจจะ

ทําใหไดขอมูลที่ไม

ชัดเจน 
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คาดหวังจากการวัด

คุณภาพการบริการ 

รับรอง และความ

เอาใจใส   

พอใจของลูกคา ที่

ยืนยันถึงความ

คาดหมายและมูลคา

การบริการ และเปน

ประโยชนกับ

ปจจุบัน 

 

4. ผลกระทบของพื้นที่

บริการตอความตั้งใจ

ของพฤติกรรมของใน

ลูกคาในบทบาทการผัก

ผอน 

Wakefield, K.L 

& Blodgett, 

J.G. (1996). 

-การรับรูคุณ- ภาพ: 

ระดับการรับรูทั้ง 7 

ระดับ ตั้งแตสูงที่สุด-

นอยที่สุด  

-ปจจัยความ 

สามารถในการเขา

ใชงาน, การจัดวาง

ความสวยงามของ, 

ส่ิงอํานวยความของ

ที่น่ัง, ความ สะอาด

และอุปกรณอิเล็ก-

ทรอนิกส 

-การศึกษาภาค 

สนามตามสถานที่

บริการที่ตางๆ  เชน 

สนามฟุตบอล 

คาสิโน เปนตน 

-ตัวแปรที่ระบุไดรับ

การพิสูจนแลวมี

ความ     สําคัญ

จากวรรณ คดี

ทบทวน 

-การวิจัยมีการ 

ศึกษาปจจัยดานที่

จับตองไดในอนาคต

สามารถตอยอดของ 

SERVQUAL โดยที่

จับตองไดดวยปจจัย

ดานการบริการที่

แสดงใหเห็นวามีผล

ตอลูกคาโดยรวม

หรือการรับรู

คณุภาพการบริการ 

 

ประเด็นเสนอเพ่ือการศึกษา (Propositions) 

โดยการเสนอโจทยหรือประเด็นในการศึกษา ไดประมวลจากทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของ ดัง

อธิบาย และสรุปเปนความสัมพันธที่ระบุไดเพื่อการศึกษา ดังน้ี  

1. ภูมิทัศนการบริการและคุณภาพของสถานท่ี/พ้ืนท่ีจัดประชุม ผลจากการวิจัยของภูมิทัศน

การบริการ Chang (2016) สามารถเพิ่มคุณภาพของผูเขาใชบริการได โดยการรับรูถึงเอกลักษณที่

สามารถสรางประสบการณที่ดีตอลูกคาได พบวาการจัดวางสิ่งอํานวยสะดวกสบาย สภาพแวดลอม ความ

สะอาด สถานที่รับประทานอาหาร หรือกิจกรรมยามวาง ทําใหลูกคามีการตอบสนองพื้นที่ไดดี Bitner 

(1992) แสดงใหเห็นถึงภูมิทัศนการบริการมีดานการเขาถึงโครงสราง ความสวยงามของสถานที่ สิ่ง

อํานวยความสะดวก อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ความสะดวกสบายของที่น่ังพักผอน ความสะอาด ที่สงผลตอ

การรับรูคุณภาพของบริการ Bitner’s (1992), อางโดย Wakefield & Blodgett (1996) ชวยในการเพิ่ม

การรับรูคุณภาพของพื้นที่บริการได Kotler (1973), อางโดย Lloyd & Chris (2015) หรือกลาวไดวาสิ่ง
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ที่สามารถอธิบายบรรยากาศของสภาพแวดลอมโดยเฉพาะไดในแงของการรับรู รวมถึงภาพ การไดยิน 

การไดรับกลิ่น และการสัมผัส ในขณะที่ Siu, Wan  & Dong (2012) กลาววาภูมิทัศนการบริการที่

เกี่ยวของกับการรับรูของลูกคา เกิดจากความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของภูมิทัศนการบริการหรืออารมณ 

ที่มาจากความพึงพอใจ ดังน้ัน สมมติฐานสําหรับตัวแปรน้ีแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธระหวางการรับรู

คุณภาพของสถานที่ และภูมิทัศนการบริการ เน่ืองจากผูประชุมสวนมาก มีการเลือกสถานที่หรือพื้นที่ใน

การจัดประชุมที่มีคุณภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนหลัก 

Proposition 1: ภูมิทัศนการบริการสามารถทํานายการรับรูคุณภาพของสถานที่/พื้นที่จัด

ประชุมได 

2. แนวปฏิบัติเพ่ือความยั่งยืนและคุณภาพของสถานท่ี/พ้ืนท่ีจัดประชุม Luo and Fan 

(2019) ผลการวิจัยการรับรองสเีขียวแสดงใหเห็นทัง้ผลดี ผลเสีย และมีอิทธิพลเชิงบวกตอแนวทางปฏิบติั

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย Chafe & Honey (2005) ไดตรวจสอบความสําคัญของแนวปฏิบัติที่ย่ังยืน

ภายในศูนยการประชุม พบวาผูวางแผนการประชุมและผูเขารวมมีความยินดี ที่จะจายเงินมากข้ึนเพื่อ

จัดการประชุมในสถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก การไดรับการรับรองความย่ังยืน Kim, Moon, Chu 

& Yoon (2020) ซึ่งแนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืนเหลาน้ีทําใหอุตสาหกรรมการบริการมีความสนใจ และมี

มูลคาเพิ่มสูงข้ึน จนแนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืนเหลาน้ีกลายเปนสวนสําคัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อลด

ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม Lindsay & Smith (2021) ปจจุบันแนวคิดเรื่องความย่ังยืนถูกนํามาใช

เพื่อแสดงความคิด และแนวคิดดานการอนุรักษหรือการสรางจิตสํานึก และการสรางความตระหนัก

ทางดานพลังงาน ความคิดริเริ่มใหม ๆ เพิ่มข้ึน ทุกสิ่งถือเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จตลอดจนการ

ตอบสนองตอการรับรูที่เพิ่มข้ึน ดังน้ัน สมมติฐานสําหรับตัวแปรน้ีแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธระหวาง

การรับรูคุณภาพของสถานที่ และแนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืนโดยผูประชุมสวนมากใหความสําคัญกับแนว

ปฏิบัติที่ย่ังยืน 

Proposition 2: แนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืนมีผลสามารถทํานายการรับรูคุณภาพของสถานที่/

พื้นที่จัดประชุมได 

3. คุณภาพบริการและคุณภาพของสถานท่ี/พ้ืนท่ีจัดประชุม Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry (1990), อางใน ภวัต วรรณพิณ (2555 ) พบวาคุณภาพบริการเกิดข้ึนหลังจากที่ผูใชบริการไดรับ
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บริการแลว มีการกําหนดเกณฑในการประเมินการคุณภาพบริการ ผลลัพธที่เกิดจากผูใชบริการเรียกวา 

“คุณภาพของการบริการที่ผูใชบริการรับรู” Cronin & Taylor (2015) แสดงใหเห็นการทบทวน การ

อภิปราย หรือจากวรรณกรรมที่ เกิดข้ึนใหม จากการรับรู  Parasuraman, Zeithaml, & Berry 

(1985,1988), อางโดย Cronin & Taylor (2015) พบวาเปนไปตามขอตกลงที่สมเหตุสมผลดานคุณภาพ

การบริการ สามารถวัดไดจากความพึงพอใจของลูกคา มีการยืนยันถึงความตองการของมูลคาการบริการ

เปนประโยชนกับสิ่งที่เปนอยูในปจจบุัน และ Babajide (2011), อางใน นิมิต ซุนสั้น (2558) มีการพัฒนา

คุณภาพการบริการของสถานที่ประชุมในโรงแรม มีความจําเปนตองนําปจจัยตางๆ มาชวยวิเคราะหถึง

ปจจัยการรับรู เพื่อสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดีย่ิงข้ึนตอไป ในสมมติฐานสําหรับตัวแปรน้ี

แสดงใหเห็น วามีความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพของสถานที่ และคุณภาพบริการ โดยผูประชุม

สวนมากใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ 

Proposition 3: คุณภาพบริการสามารถทํานายการรับรูคุณภาพของสถานที่/พื้นที่จัดประชุม

ได 

กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ สามารถสรุปและสราง

กรอบแนวความคิดที่ใชในงานวิจัยไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceived quality  

Of meeting venues 

Servicescape 
- Layout accessibility 

- Facility aesthetics 

- Seating Comfort 

- Electronic equipment/displays 

- Facility cleanliness 

 

 Sustainable Practices 
- Energy Efficiency 

- Air quality management 

- Water Conservation 

- Waste Management 

- Transportation 

- Recycle/Reuse 

 

Service quality 
- Tangibles 

- Reliability 

- Responsiveness 

- Assurance 

- Empathy 
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สรุป 

บทความน้ีประสบความสําเร็จจากการพัฒนากรอบทฤษฎีที่เปนประโยชน สําหรับการวิจัยใน

ปจจุบันและอนาคต นอกจากน้ีการศึกษาไดใหมุมมองใหม ๆ เกี่ยวกับการศึกษาการรับรูคุณภาพของ

สถานที่ประชุมซึ่งมองถึงผลการดําเนินงานและปจจัยตางๆ ในมุมมองที่แตกตางกัน โดยเปนการระบุ

ปจจัยที่จะพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับความสําคัญในการรับรูคุณภาพของสถานที่จัดการ

ประชุม ซึ่งนําไปสูความพยายามในการพัฒนาสถานที่ ในทางทฤษฎีจากการตรวจสอบวรรณกรรมของภูมิ

ทัศนการบริการ แนวปฏิบัติเพื่อความย่ังยืน และคุณภาพการบริการ พบวาเปน  ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอ

การรับรูคุณภาพของสถานที่จัดประชุมตาง ๆ  แตตองมีการพิสูจนความเช่ือมโยงเหลาน้ี อยางไรก็ตามจาก

เอกสาร แนวคิดไมไดมีการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชงานทั่วไปสําหรับประเทศอื่น ๆ โดยกรอบใน

การศึกษาน้ีเปนการสรางข้ึนเองโดยอางอิงจากวรรณกรรม      กอนหนาน้ี นอกจากน้ีพบวาการศึกษา

ประเภทเดียวกันไดรับการสนับสนุนใหทําในประเทศอื่น ๆ และการศึกษาปจจัยของการรับรูในดานอื่นๆ 

ดังน้ัน การปรับปรุงการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการรับรูคุณภาพของสถานที่จึงสามารถขยายและการ

พัฒนาเพื่อใหสถานที่จัดการประชุมหลายๆ แหงประสิทธิภาพมากข้ึน 

เอกสารอางอิง 

นิมิต ซุนสั้น. (2061). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกสถานที่จัดงานประชุม ในบริบทหอง 

 ประชุมโรงแรม: มุมมองผูจัดงาน. วารสารวิชาการการทองเที่ยวนานาชาติ ปที่ 13 ฉบับที่ 2 

 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561. 

นภนนท หอมสดุ และคณะ. (2560). ปจจัยคุณภาพบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

โรงพยาบาลเอกชนในกลุมประชากรจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ. รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, หนา 2057-2070. 

ภวัต วรรณพิณ. (2554). การประเมินคุณภาพการบริการของราน True Coffee สาขา 

ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

Chang, J.C. (2016). The Impact of Servicescape on Quality Perception and  

Customers Behavioral Intentions.  Advances in Management & Applied 

Economics: Vol. 6, no.4, 2016, pp. 67-86. 

Cohen, M.A., Rogelberg, S.G., Allen, J.A., & Luong, A. (2011). Meeting  



 

349 

 

Design Characteristics and attendee Perceptions of Staff/ Team Meeting 

Quality.Psychology Faculty Publications: Department of Psychology, University 

of Nebraska. 

Cronin, J. J. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based  

and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality.  

Joumal of Marketing: Vol. 58 (January 1994), 125-131. 

Draper, J., Dawson, M., & Casey, E. (2011).  An Exploratory Study of the Importance  

of Sustainable Practices in the Meeting and Convention Site Selection Process. 

Journal of Convention & Event Tourism: pp. 153–178, ISSN: 547-0148,  

(Online). Journal homepage: https://www.tandfonline.com. 

Harris, L.C. (2006). Servicescape and loyalty intentions: an empirical investigation.  

European Journal of Marketing:  Vol.  42 No.  3/ 4, 2008 pp.  390-422, Emerald 

Group Publishing Limited. 

Kim, M., Moon, H., Chu, H., & Yoon, Y. (2020). A Study on the  

Complementary Direction of Guidelines for Developing Green Conventions in 

Korea: Using Comparative Analysis among Domestic and Overseas Cases. Article: 

Sustainability 2020, 12, (Online) www.mdpi.com/journal/sustainability. 

Lglesias, M.P. & Guille, M.J.Y. (2004). Perceived quality and price: their impact on  

the satisfaction of restaurant customers.International Journal of Contemporary 

Hospitality Management 16 (6) , pp. 373-379 

Luo, J.M. and Fan, Y. (2019). The Impact of Green Certification to Hotel  

Green Practices:  A Case Study on the Green Hotel Award in Macau.  Journal of 

Hospitality: ISSN 2643-0924, (Online). 2019, 1(3-4), pp. 121-135. 

Morin, S., Dub, L., and Chebat, J.C.(2007). The role of pleasant music in  

servicescapes : A test of the dual model of environmental perception. Journal of 

Retailing 83 (1, 2007) ,pp. 115–130 

Noel, Y. M. Siu., Penny, Y. K. Wan., & Dong, P. (2012). The impact of the  



 

350 

 

servicescape on the desire to stay in convention and exhibition centers: The case 

of Macao.  International Journal of Hospitality Management:  March 2012, pp. 

236–246. 

Parasuraman, A.P., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1994). Reassessment of  

Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implications 

for Further Research.Journal of Marketing: Vol. 58 (January 1994), pp. 111-124. 

Ranacher, L. & Pröbstl-Haider, U. (2016). Green meetings : ecocertification  

of sustainable Events in Conference and business tourism. WIT Transactions on 

Ecology and The Environment: Vol. 187, (online). www.witpress.com. 

Smith, L. (2016). SUSTAINABILITY OF AN INDUSTRY: GREEN BUILDINGS AND   

GREEN EVENTS.  (Online) .http://meridian.allenpress.com.By Thailand user on 20 

January 2021. 

Sox, C.B., Benjamin, S. & Strick, S. (2013). An Exploratory Study of Meeting Planners  

And Conference Attendees’ Perceptions of Sustainable Issues in Convention 

Centers. Journal of Convention & Event Tourism., pp. 144 –161, 2013. (Online). 

Journal homepage: https://www.tandfonline.com. 

Snoj, B., Korda,A.P., and Mumel, D. (2004). The relationships among perceived quality,  

Perceived risk and perceived product value.  Journal of Product & Brand 

Management: Vol. 13, Number 3, 2004. pp. 156-167. 

Tsiotsou, R. (2006). The role of perceived product quality and overall satisfaction on  

Purchase intentions.  International Journal of Consumer:  Studies, 30, 2, March 

2006, pp. 207–217. 

Wakefield, K.L & Blodgett, J.G. (1996). The effect of the services cape on Customers’s 

Behavioral intentions in leisure service settings.The Journal of Services Marketing, 

Vol. 10 No. 6 1996, pp. 45-61. 

 

 



 

351 

 

ผลกระทบของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการรบัรูการสนบัสนุน
จากองคการ ที่สงผลตอความผกูพนั และประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ของพนกังานบริษทั โตโยตานครธน จํากัด 
The Effects of Teamwork, Transformational Leadership, and Perceived 

Organizational Support on Employee Engagement and Efficiency 
Performance of Employees of Toyota Nakornthon co., ltd. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน และ 3) ศึกษาอิทธิพล
ของความผูกพันตอองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกลุมตัวอยาง 
ไดแก พนักงาน บริษัท โตโยตานครธน จํากัด จํานวน 392 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติรอยละ การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา ระดับระดับการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ ความผูกพันตอองคการของพนักงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ มีอิทธิผลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  การทํางานเปนทีมไมมี
อิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน และความผูกพันตอองคการของพนักงานมีอิทธิผลเชิง
บวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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Abstract 
This study aims to study 1) the level of teamwork, transformational leadership, 

perceived organizational support, employee engagement and efficiency performance of 
employees 2) the influence of teamwork, transformational leadership and perceived 
organizational support on the employee engagement 3) the impact of employee 
engagement towards the efficiency performance of employees. The sample are 392 
employees at Toyota Nakornthon co., ltd. Data are collected by questionnaires. Data are 
analyzed by using percentage statistics, frequency distribution, mean, standard deviation, 
Pearson correlation coefficient and multiple regression.  

The results showed that the level of teamwork, transformational leadership, 
perceived organizational support, employee engagement and efficiency performance of 
employees are high level. The hypothesis testing results have found that transformational 
leadership and perceived organizational support have a positive influence on employee 
engagement, teamwork doesn’t has influence on employee engagement, and the 
employee engagement has a positive influence on the efficiency performance of 
employees. 
Keywords: Teamwork, Transformational Leadership, Perceived Organizational Support,   
                Employee Engagement, Efficiency Performance of Employees 
 

 
บทนํา 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเปนเครื่องช้ีวัดความกาวหนาขององคการ สะทอน
ใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในการคิดคนวิธีการทํางานใหไดผลดีย่ิงข้ึนอยูเสมอ โดยบุคคลมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ ทันตอระยะเวลาที่กําหนด ผลงานมี
คุณภาพ ใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วิมลมาศ ไรไสว, 2551) สําหรับ
ธุรกิจดานอุตสาหกรรมยานยนตที่มีการแขงขันสูง จําเปนตองมีความพรอมในดานประสิทธิภาพการ
ใหบริการ เพื่อใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง ดังน้ัน ทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนหวัใจหลักในการ
ดําเนินงานขององคการ ซึ่งปจจุบันปญหาที่องคการพบคือ พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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บางครั้งในสถานการณเรงดวน ทําใหการตรวจสอบมีระยะเวลาจํากัด จึงมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดได 
สงผลใหองคการสูญเสียภาพลักษณ หรือการขาดความเช่ือมั่นจากลูกคา ดวยเหตุน้ีองคการจึงตองหา
แนวทางในการแกไข ซึ่งสิ่งที่จะชวยทําใหพนักงานมีความใสใจ พรอมที่จะทุมเทความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ คือ องคการควรสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนกับพนักงาน เมื่อพนักงานมี
ความผูกพันกับองคการในระดับสูง จะทําใหอัตราการขาดงาน และการลาออกจากงานลดลง รวมถึง
พนักงานจะมีสวนรวมกับองคการในทุกๆ ดานมากข้ึน (Steers & Porter, 1983) 
 อยางไรก็ตาม การที่พนักงานจะมีความผูกพันตอองคการไดน้ัน สวนหน่ึงมาจากลักษณะของ  
การทํางานเปนทีม ที่สมาชิกมีโอกาสไดทํางานรวมกัน สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความพอใจใน
สังคมการทํางาน และนําไปสูความผูกพันตอองคการ (เทพินทร จารุศุกร, 2554) รวมถึงภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมของกลุม โดยผูนําที่สามารถสรางความเช่ือมั่น ความ
เคารพนับถือ และเปนที่ยอมรับของผูตาม จะโนมนาวใหผูตามเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการได 
(จันทรานี สงวนนาม, 2551) อีกทั้งการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ซึ่งเปนความเช่ือของพนักงานวา
องคการไดใหคุณคา ใสใจในความเปนอยูที่ดีของพนักงาน มีความยุติธรรม ใหผลตอบแทน และสวัสดิการ
ตางๆ อยางเหมาะสม สงผลใหพนักงานมีความยึดมั่นตอการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ จึงชวยเพิ่ม
ความรูสึกผูกพันตอองคการของพนักงานใหมากย่ิงข้ึน (Rhoades & Eisenberger, 2002) เมื่อพนักงาน
เกิดความผูกพันตอองคการแลว ยอมมีแนวโนมที่จะทุมเทความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให
ผลงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจากพนักงาน บริษัท โตโยตานครธน จํากัด โดย
บริษัทมีความเช่ือมั่นวาความสําเร็จทางธุรกิจยอมเกิดจากการมีแนวทางในการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงอิทธิพลของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง        
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน และอิทธิพลของความ
ผูกพันตอองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยคาดหวังวา จะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ทําใหทราบวิธีการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหคงอยูกับองคการ โดย
พนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคการ เห็นประโยชนขององคการเปนสําคัญ พรอมปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี และนําพาองคการไปสูความสําเร็จ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน        
บริษัท โตโยตานครธน จํากัด  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุน
จากองคการ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท โตโยตานครธน จํากัด  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพนัตอองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โตโยตานครธน จํากัด 
 

ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
การทํางานเปนทีม (Teamwork) และความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Employee 

Engagement) 
 ความผูกพันตอองคการของพนักงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่มีความสัมพันธตอองคการ และ
แสดงออกมาในลักษณะของความตองการคงอยูเปนสมาชิกขององคการ มีความเต็มใจและภูมิใจที่ได
ปฏิบัติงานใหกับองคการ มีความเช่ือมั่น และยอมรับในเปาหมาย คานิยม หรือวัฒนธรรมขององคการ 
(Porter, 1981) ปจจัยที่มีสวนในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงาน คือ การทํางานเปนทีม 
ซึ่งเปนการที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป มาทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีเปาหมายเดียวกัน และใชทักษะ
ประสบการณ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ คอยชวยเหลือ สนับสนุนกัน มีการประสานงานระหวาง
สมาชิกในทีม รวมมือแกไขปญหา และพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมายสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553) โดยความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีม และความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานมีหลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยที่ผานมา อาทิ การศึกษาของ วาสนา เภอแสละ 
ประพันธ ชัยกิจอุราใจ และสุรี พฤกษทวีศักด์ิ (2560) เรื่อง การทํางานเปนทีมที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน
ตอองคการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต โดยผลการวิจัย 
พบวา การทํางานเปนทีมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยช้ีใหเห็นวา     
การทํางานเปนทีม จะชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เกิดความสามัคคีกันมากข้ึน เปดโอกาส
ใหทุกคนมีสวนรวมในการระดมความคิด ทําใหขอผิดพลาดตางๆ ลดลง ซึ่งการมีเพื่อนรวมงานที่ดีชวยให
พนักงานมีความสุขในการทํางาน และนําไปสูความผูกพันตอองคการได ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 การทํางานเปนทีม มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) และความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน (Employee Engagement) 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยสรางแรงจูงใจให
เกิดความพยายามในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของผูรวมงานให
สูงข้ึน สนับสนุนใหผูตามมีความกาวหนาทางสายอาชีพ และกระตุนใหเกิดการรับรูในภารกิจ วิสัยทัศน
ขององคการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคการเปนสําคัญ (Bass & Avolio, 1994) เมื่อผูนําที่
เปรียบเสมือนเปนตัวแทนขององคการ สามารถสรางความเช่ือมั่น ทําใหพนักงานเกิดความรัก ความ
ศรัทธา และยกยองใหเปนบุคคลตนแบบในการปฏิบัติงาน ยอมมีแนวโนมทําใหพนักงานเกิดความ
ตองการรวมงานกับผูนําดวยความเต็มใจ และพัฒนาความรูสึกน้ีเปนความผูกพันตอองคการ โดย
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีหลักฐานเชิง
ประจักษจากงานวิจัยที่ผานมา อาทิ การศึกษาของ Sahu, Pathardikar, and Kumar (2018) เรื่อง 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการลาออกจากงาน : ตัวกลางที่มีผลกระทบตอ ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน การสรางแบรนดของนายจาง และความผูกพันทางจิตใจ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
ปจจัยที่สามารถสรางความผูกพันตอองคการของพนักงานใหเพิ่มข้ึนได จึงไดต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 

 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ (Perceived Organizational Support) และความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน (Employee Engagement) 
 การรับรูการสนับสนุนจากองคการ เปนความเช่ือ ความรูสึกของพนักงาน วาองคการไดใหคุณคา 
และใสใจความเปนอยูที่ดีของพนักงาน ทั้งในดานของคาตอบแทน สวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การ
สนับสนุนทรัพยากรตางๆ เมื่อพนักงานไดรับรูถึงการดูแลจากองคการจะเพิ่มความรูสึกผูกพันทางใจตอ
องคการ และมีอัตราการขาดงาน การลาออกจากงานลดลง (Allen & Meyer, 1996) ซึ่งผลจากการรบัรู
การสนับสนุนจากองคการ จะสรางความรูสึกผกูพันตอองคการของพนักงานที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
การทุมเทความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และมีความตองการคงอยูกับองคการ 
เพื่อมีสวนรวมที่จะขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ โดยความสัมพันธระหวางการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ และความผูกพันตอองคการของพนักงานมีหลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยที่
ผานมา อาทิ การศึกษาของ Terefe and Tadese (2019) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการของพนักงานภาครัฐในประเทศเอธิโอเปย พบวา การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน แสดงใหเห็นวา การรับรู
การสนับสนุนจากองคการ จะสงผลตอการคงอยูกบัองคการสูงข้ึน และพัฒนาเปนความผูกพันตอองคการ
ในที่สุด ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐานการวิจัยได ดังน้ี 
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สมมติฐานท่ี 3 การรับรูการสนับสนุนจากองคการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน 
 

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Employee Engagement) และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน(Efficiency Performance) 
 องคการที่สามารถสรางความรูสึกผูกพันของพนักงานได ยอมจะสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่สูงข้ึนดวย ซึ่งหมายถึง พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ขององคการ และทันตอเวลาที่กําหนด ผลงานมีคุณภาพ รวมถึงการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูไดอยาง
คุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ (Peterson & Plowman, 1989) โดยความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีหลักฐานเชิงประจักษจาก
งานวิจัยที่ผานมา อาทิ การศึกษาของ ขวัญชัย ชมศิริ (2560) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิจัย
พบวา ความผูกพันกับองคการมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงใหเห็นวา เมื่อพนักงานมีความผูกพันตอองคการ จะมีความ
พยายามอยางมากที่จะทุมเทความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับองคการดวยความเต็มใจ โดย
ไมคิดลาออก รูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกขององคการ รวมถึงยอมรับเปาหมาย และคานิยมของ
องคการ สงผลใหพนักงานมีความรับผิดชอบ ใสใจตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลงานมีคุณภาพ ตรงตาม
จุดมุงหมายขององคการ พรอมทั้งคํานึงถึงความคุมคาในการใชทรัพยากร แสดงถึงการที่พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐานการวิจัยได ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 4 ความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีอทิธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Model) 
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วิธีการศึกษา 

 ประชากร กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ประชากรของการวิจัยในครั้งน้ีคือ พนักงาน บริษัท โตโยตานครธน จํากัด ผูวิจัยใชการคํานวณ
กลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) ในระดับความเช่ือมั่นประมาณรอยละ 95 พบวา 
ขนาดตัวอยางเทากับ 385 คน และเมื่อสํารวจขอมูลของพนักงานบรษัิท โตโยตา นครธน จํากัด มีจํานวน
ทั้งหมด 392 คน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด โดยไมมีการสุมเลือกกลุมตัวอยาง 
เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมในทุกฝายงานของพนักงาน และลดความเอนเอียงที่อาจเกิดข้ึนจากการสุม
เลือกกลุมตัวอยาง สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 2 รูปแบบ โดยจัดทําเปนเอกสารแจกใหกับพนักงานตามโชวรูมรถในแตละสาขา ซึ่งจะมีหมายเลข
ระบุอยูในแบบสอบถามทกุชุด เพื่อใหสะดวกตอการรวบรวมขอมูลไดอยางครบถวน และสงแบบสอบถาม
ผานระบบออนไลนใน Google Form โดยดําเนินการสง URL ของแบบสอบถามไปยังพนักงานผาน
แอพพลิเคช่ันสื่อสังคมออนไลน ไดแก Line, Facebook และผูวิจัยไดต้ังเงื่อนไขใหพนักงานแตละทาน
สามารถตอบกลับไดเพียง 1 ครั้ง ซึ่งไดรับการอนุเคราะหจากผูจัดการทั่วไปของบริษัทในการสงและ
รวบรวมแบบสอบถาม สําหรับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามครบทกุชุดคิดเปนรอยละ 100  

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวัดตัวแปร โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย 
ขอคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ฝายงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางานในองคการ และ
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก       
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่  2 เปนแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบ ใชมาตราสวน 5 ระดับ (Likert scale) 
ประกอบดวยแบบวัดตามกรอบแนวคิด ดังน้ี  

แบบวัดการทํางานเปนทีมจํานวน 9 ขอ ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ สุวรรณี คชเดช (2559) 
แบบวัดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จํานวน 10 ขอ นํามาจากงานวิจัยของ ชยาภาภรณ ทองบอ (2562) 
แบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ จํานวน 7 ขอ นํามาจากงานวิจัยของ อัมพิกา สุนทรภักดี 
(2559) ซึ่งเปนการประเมินการรับรูการสนับสนุนจากองคการดานความยุติธรรม จํานวน 4 ขอ และ
ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบประเมินมาจากงานวิจัยของ อมรรัตน แสงสาย (2558) ซึ่งเปนการประเมินการรบัรู
การสนับสนุนจากองคการดานผลตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 3 ขอ แบบวัดความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน จํานวน 7 ขอ โดยปรับปรุงแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ วิวรรธณี วงศาชโย (2558) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ขอ นํามาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ นวพล ลี้เจริญ (2561) 
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สําหรับการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหในสวนของ
สถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Simple and Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตาม 
 
การประเมินความเท่ียงตรง และทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดประเมินความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัดตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
 1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ
ในดานเน้ือหาที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบและพจิารณา ผลการตรวจสอบ พบวา คาความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม เทากับ 1 โดยคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามตองมีคามากกวา0.7 ข้ึนไป  
 2. การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา ทุกตัวแปรมีคาระหวาง 0.878 – 
0.938 ซึ่งคาที่ เหมาะสมควรมีคาต้ังแต 0.70 ข้ึนไป ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา แบบวัดของตัวแปรที่ใช
ในการทดสอบสมติฐานในการวิจัยครั้งน้ีมีความเช่ือมั่นของเน้ือหาผานเกณฑการพิจารณา  

3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factory Analysis: EFA) เพื่อสํารวจ 
และระบุองคประกอบรวมที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของตัววัดกับโมเดล
หรือทฤษฎี ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ พบวา ขอคําถามทุกขอของตัวแปรทั้ง 5 ไดแก การทํางาน
เปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุนองคการ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตางอยูในองคประกอบเดียวกันของ แตละตัวแปร  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร  
 จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 392 คน ซึ่งเปนพนักงาน บริษัท โตโยตา นครธน จํากัด            
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 67.1      
มีอายุระหวาง 31- 40 ป จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 50.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
232 คน คิดเปนรอยละ 59.2 สวนใหญปฏิบัติงานอยูในฝายศูนยบริการจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 
51.8 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูในชวง 7-10 ป คิดเปนรอยละ 39.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 59.2 

ผลการศึกษาสวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของตัวแปรในการศึกษา 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของตัวแปรดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดังน้ี  
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 ดานการทํางานเปนทีมในภาพรวม พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “ การทํางานเปนทีมของทาน มีการมอบหมายงานที่สําคัญๆ ให
สมาชิกฝายตางๆ ดําเนินการดวยความไววางใจ” อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.27) รองลงมาคือ 
“การทํางานเปนทีมของทานมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของแตละฝายไวอยาง
ครบถวน และชัดเจน” และ “การทํางานเปนทีมของทานมีการประสานงานชวยเหลือเกื้อกูลกันใน     
การปฏิบัติงานโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.16)  
 ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ซึ่ง
อยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “หัวหนางานของทานเปดโอกาสใหพนักงานไดปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) รองลงมาคือ “หัวหนางานของทานสนับสนุนให
พนักงานรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา และประหยัด” อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย = 4.08) 
 ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคการในภาพรวม พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.85 ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “องคการมีการแจงใหพนักงานทราบลวงหนาเมื่อมีการ
ประกาศใชกฎระเบียบตางๆ” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.03) รองลลงมาคือ “องคการมีความ
ยุติธรรมในการบริหารจัดการเรื่องตางๆ ในองคการที่มีผลกระทบตอพนักงาน” และ “องคการมีการ
สื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานทราบขอมูลที่ถูกตองจากองคการ” อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.98) 

ดานความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “ทานพยายามทํางานอยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จ” อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.24) รองลงมาคือ “ทานเต็มใจปฏิบัติงาน      
ทุกอยางเพื่อสรางช่ือเสียงใหกับองคการ” อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.23) 
 ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวา ระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 
ซึ่งอยูในระดับมาก จากรายละเอียดพบวา “การปฏิบัติงานของทานเปนไปตามกฎระเบียบที่องคการได
กําหนดไว” อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.30) รองลงมา คือ “ทานปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรอยาง
คุมคา และประหยัด” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.18) 
ผลการศึกษาสวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหอิทธิพลของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุน
จากองคการ และความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท โตโยตา นครธน จํากัด  
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
การรับรูการสนับสนุนจากองคการที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน (n=392) 

ตัวแปร 
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

β t Sig. 

การทํางานเปนทีม -.016 -.308 .785 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง .303 5.741 .000 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ .484 9.474 .000 

R2 = 0.506, Adjust R2 = 0.502, F = 132.308, P<0.05 
ผลจากการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดแก การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง และการรับรูการสนับสนุนจากองคการ สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน คิดเปนรอยละ 50.2 โดยการทํางานเปนทีม (β = -.016) ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธ สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(β = .303) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึง

ยอมรับ สมมติฐานที่ 2 เชนเดียวกับการรับรูการสนับสนุนจากองคการ (β = .484) มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ สมมติฐานที่ 3 

 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของความผูกพันตอองคการของพนักงานที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (n=392) 

ตัวแปร 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

β t Sig. 

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน .594 14.580 .000 

R2 = 0.353, Adjust R2 = 0.351, F = 212.584, P<0.05 
ผลจากการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคการของพนักงาน สามารถพยากรณ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 35.1 โดยความผูกพันตอองคการของพนักงาน              

(β = .594) มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรบั 
สมมติฐานที่ 4 
 จากงานวิจัยพบวา การทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการรับรูการสนับสนุน
จากองคการ รวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานไดรอยละ 50.2 ซึ่งแสดงใหเห็นวายังมี
ปจจัยอื่นๆ อีกรอยละ 49.8 ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน และความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรอยละ 35.1 ซึ่งแสดงใหเห็นวายังมีปจจัยอื่นๆ    
อีกรอยละ 64.9 ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ผูวิจัยต้ังสมมติฐานไววา การทํางานเปนทีมมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงาน แตผลการศึกษาพบวา การทํางานเปนทีมไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับสมมติฐานที่ต้ังไว จากผลการศึกษา พนักงานในบริษัท 
โตโยตานครธน จํากัด มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นดานการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก สะทอนให
เห็นถึงการทํางานของสมาชิกที่มีความรวมมือรวมใจกัน และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งเปนไปไดวา
พนักงานเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานหรือเพื่อนรวมงานคอนขางสูง แตความรูสึกน้ันอาจไมลึกซึ้ง
เพียงพอตอการเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการเทากับการรับรูการสนับสนุนจากองคการ และภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลตอความรูสึกผูกพันกับองคการโดยตรง ดังน้ัน ปจจัยดานการทํางานเปนทีม
อาจตองอาศัยตัวแปรกลางโดยผานความพึงพอใจในงานกอน จึงจะสามารถสรางความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานไดในลําดับตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hanaysha (2016) เรื่อง การทดสอบ
อิทธิพลของการใหอํานาจพนักงาน การทํางานเปนทีม และการฝกอบรมพนักงาน ที่มีตอความ พึงพอใจ
ในงาน โดยผลการศึกษาพบวา การทํางานเปนทีมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน และ
การศึกษาของ Bashir and Ganai (2019) เกี่ยวกับการทดสอบผลกระทบของความพงึพอใจในงานที่มี
ตอความผูกพันกับองคการ พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน จะมีความผูกพันตอองคการสูงข้ึนดวยเชนกัน  

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน ซึ่งผลการศึกษาพบวายอมรับสมมติฐานที่ 2 แสดงใหเห็นวา การที่หัวหนามีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ จะชวยสงเสริมให
เห็นคุณคาในงานที่สําเร็จ คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา อีกทั้งการมอบหมายงานตามความรู 
ความสามารถ ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอสายงาน ปฏิบัติตนกับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
และใหแรงเสริมทางบวกดวยการยอมรับ ช่ืนชมเมื่องานสําเร็จ จะสรางความรูสึกผูกพันตอองคการกับ
พนักงานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ รวมถึง
การศึกษาของ Balwant, Mohammed, and Singh (2019) เรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในภาคบริการของตรินิแดด โดยผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ดังน้ัน เมื่อ
หัวหนางานมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนความผูกพันตอองคการของพนักงานจะแข็งแกรงข้ึนดวย  

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน ซึ่งผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 3 แสดงใหเห็นวา การที่พนักงานรับรูถึงการสนับสนุน
จากองคการ โดยองคการใสใจความเปนอยูของพนักงาน ใหความยุติธรรม และผลตอบแทน ทั้งเงินเดือน 
ตําแหนงหนาที่ สวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสม มีการสื่อสารกับพนักงานเพื่อใหทราบความเปนไปของ
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องคการอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Dai and Qin (2016) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ และความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน : จากการวิจัยเกี่ยวกับการระบุตัวตนตอองคการ และความยุติธรรมขององคการ 
รวมถึงการศึกษาของ ปทมา ขันโต (2559) เรื่อง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความพึงพอใจในงาน 
และความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) โดยผล
การศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลเชิงบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ ดังน้ัน ถาองคการทําใหพนักงานรับรูถึงการสนับสนุนดานตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอ
พนักงาน จะชวยสรางความผูกพันใหพนักงานมีความตองการคงอยูกับองคการตลอดไป  

สมมติฐานท่ี 4 ความผูกพันตอองคการของพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 4 แสดงใหเห็นวา เมื่อพนักงานมีความผูกพันตอองคการ
โดยมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงขององคการ พูดถึงองคการในทางที่ดีเสมอเต็มใจที่จะทุมเท
ความรู ความสามารถ เพื่อทําใหองคการประสบความสําเร็จ ยอมรับและปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือ
เปาหมายขององคการ จะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอคคลอง
กับงานวิจัยของ ระวีวรรณ ศรีคต (2558) เรื่อง ปจจัยความผูกพันตอองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ และการศึกษาของ Ali, Sabir, and 
Mehreen (2019) เรื่อง ปจจัยภายในของบริษัทที่มีผลตอความผูกพันและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานภาคสิ่งทอในเมือง ไฟซาลาบัด ประเทศปากีสถาน โดยผลการศึกษาเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ความผูกพันตอองคการของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยความรูสึกผูกพันตอองคการ จะทําใหพนักงานมีความตองการเห็นองคการกาวหนา และ
ประสบความสําเร็จ จึงเปนแรงกระตุนใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําประโยชนไปใช 

1. ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางใหกับผูบริหารในการวางแผนดําเนินงานขององคการ
หรือกําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหคงอยูกับองคการ 

2. ผลการศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพื่อให
เกิดความรวมมือรวมใจกันในการพัฒนาองคการใหกาวหนา 

3. ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการคัดเลอืกลกัษณะผูนําทีดี่ สามารถสรางแรงจงูใจให
สมาชิกดึงศึกยภาพของตนเองออกมาใชไดอยางเต็มที่  
 4. ผลการศึกษาทําใหทราบแนวทางในการกระตุนใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเพิ่มเติม และเปรียบเทียบจากกลุมตัวอยางในองคการอื่นๆ เพื่อสะทอนใหเห็นถึง

ระดับของการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความผูกพัน
ตอองคการของพนักงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วามีลักษณะแตกตางกันอยางไร 
 2. ควรศึกษาปจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการไมเปนที่รูจักขององคกร และการเพิ่มชองทาง 

ทางออนไลนไมเปนที่รูจักในอตุสาหกรรมสายพาน: กรณศีึกษา บริษัทจิตสันติ  

อินดัสทรีส จํากัด ไมเปนที่รูจักในอตุสาหกรรมสายพาน 

The solution is not known to the organization and enhances the online 

channel: A case study of Jitsanti Industries Co., Ltd.  

is not well known in the belt industry 

 

ณัฏฐณิชา เพชรวารา0

1 

Natthanicha Phetwara1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาหาที่มา และวิเคราะหการไมเปนที่รูจักของบริษัท 

จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด ในอุตสาหกรรมสายพาน (2) วิเคราะหปญหาในการที่กลุมเปาหมายจะ

สามารถเขาถึงสินคา และบริการของบริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด และ (3) หาแนวทางการแกไขให

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน และมีความเหมาะสมกับบริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส 

จํากัด  

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแกไขของปญหา โดยทําการวิเคราะหจาก

คําตอบของกลุมตัวอยางที่เปนผูซื้อสินคา และใชบริการหลักของบริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด ต้ังแต

ป 2560 – 2562 รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวบรวมคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ นํามาลดทอนขนาดของ

ขอมูล และทําการวิเคราะหเพื่อหาความเปนไปได และแนวทางในการแกไขการที่บริษัทไมเปนที่รูจักใน

อุตสาหกรรมสายพาน 

ผลการศึกษา จากการสัมภาษณกลุมซื้อสินคา และบริการพบวา (1) ผูซื้อสินคา และบริการ มี

พฤติกรรมในการสืบคนขอมูลของสินคา และบริการที่ทางองคกรตองการ รวมถึงตรวจสอบความ

นาเช่ือถือของบริษัท หรือรานคาตางๆที่จะทําการซื้อขายผานทางชองทางอินเทอรเน็ตกอนการตัดสินใจ

ซื้อ อีกทั้งการบรกิารหลังการขายยังเปนอีกสิ่งที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อซ้ําอีกดวย (2) การมีชองทาง

ทางอินเทอรเน็ตสามารถแกไขปญหาจากการไมเปนที่รูจักของบริษัทได เน่ืองจากในปจจุบันผูบริโภคมี

                                                        
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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พฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปมีการนําอินเทอรเน็ตเขามามีสวนเกี่ยวของมากย่ิงข้ึน จึงทําใหการมี

ชองทางทางอินเทอรเน็ตสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของผูบริโภคได อีกทั้งยังสามารถทําการตลาด

ผานชองทางออนไลนน้ีไดอยางประสิทธิภาพอีกดวย และตรงกลุมเปาหมายอีกดวย 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมสายพาน, ชองทางทางอินเทอรเน็ต, การตัดสินใจซื้อ, การตลาด 

 

Abstract 

This study The objective is to (1) study the origin and analyze the unknown of Ji

tsanti Industries Company Limited in the belt industry (2) analyze the problem in which

the target group will have access to the product. And services of Jitsanti Industries Com

pany Limited and (3) find solutions to be in line with current consumer behavior. And s

uitable for Jitsanti Industries Co., Ltd. 

This study It is a study to find solutions to the problems. By analyzing the respo

nses of the sample group who are the buyers. And use the core services of Jitsanti Indu

striesCo., Ltd. from 2017 to2019, a total of 32 companies, collecting answers from interv

iews to reduce the size of the information and do an analysis to find the feasibility and 

a solution to the fact that the company is unknown in the belt industry. 

Study results from interviews with product purchasing groups and services, it wa

s found that (1) buyers of goods and services had behavior in searching for information 

about products. And the services that the organization needs Including checking the reli

ability of the company or various stores that will trade via the Internet before making a 

purchase in addition, after-sales service is another factor that drives repeat purchasing 

decisions. (2) Having an Internet channel can address the problem of the company being 

unknown. This is because consumers nowadays have a changing purchasing behavior and 

the internet has become more involved. Thus, having an internet channel can respond 

to consumer behavior. It can also be effectively marketed through this online channel. 

And meet the target audience as well. 

Keywords: Belt Industry, Internet Channel, Decision Making, Marketing 
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บทนํา 

เน่ืองจากในปจจุบันผูประกอบการธุรกิจตองเผชิญกับปญหาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง อีกทั้งการแขงขันที่รุนแรงข้ึนจากคูแขงทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ  ในการดําเนินธุรกจิ

ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับโรงงานอุตสาหกรรมนับวามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาศแรกของป 2563 แสดงใหเห็นวาภาคบริการทองเที่ยว และ

ภาคบริการที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆไดรับผลกระทบรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจเชนน้ี โดยมีสัดสวน GDP รวมอยู

ที่ 23.9 ในภาคของอุตสาหกรรมอยางการขายสง และขายปลีก การซอมยานยนต และอุตสาหกรรมการ

ผลิตอื่นๆ มีสัดสวน GDP รวมอยูที่ 31.4 อีกทั้งในเดือนตุลาคม 2563 คณะกรรมการกองบริหารการ

ประกอบธุรกิจของชาวตางชาติไดอนุญาติใหคนตางชาติจํานวน 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ภายใต พ.ร.บ. ตางดาวฯ สําหรับ ธุรกิจบริการใหแกลูกคา จํานวน 9 ราย มีเงินลงทุนรวมอยูที่ 237 ลาน

บาท โดยหน่ึงในธุรกิจน้ัน ไดแก การคาสงช้ินสวน อุปกรณ และอะไหลของระบบสายพานลําเลียง 

(conveyer) (กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ, 2563: ฉบับที่9) 

ปจจุบันอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับ ช้ินสวน อุปกรณ และอะไหลของระบบสายพาน

ลําเลียงมีมากกวาหลายรอยรายในประเทศไทย อีกทั้งในอนาคตยังมีแนวโนมในการลงทุนของเครื่องจักร 

และระบบอัตโนมัติเขามาใชในการผลิตมากย่ิงข้ึน เพื่อลดตนทุน และเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตมาก

ย่ิงข้ึน ทําใหธุรกิจที่มีสวนเกี่ยวของในการขยายการผลิตน้ี อยางเชน ธุรกิจสายพานน้ันไดรับความนิยม

เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จากแนวโนมการคนหาความเปนที่นิยมของคําวา “สายพาน” บน Google (Google 

trend) พบวามีอัตราการคนหาเพิ่มจากปกอนหนา จึงทําใหคาดการณไดวาแนวโนมธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

สายพานน้ันกําลังเปนที่นิยม และเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับในปจจุบันพฤติกรรมการใชชีวิตของคน

เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยการที่มีอินเทอรเน็ตเขามามีสวนเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และการทํางานมาก

ย่ิงข้ึน และมีแนวโนมมากข้ึนเรื่อยๆ และจากการสํารวจการตนหาขอมูลผานชองทางทางออนไลนของ

ไทยพบวาสูงถึงรอยละ 70.7 จึงทําใหชองทางทางอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการทําธุรกิจ

ในปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคในปจจุบัน (สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2562) 

ในสวนของการใชเทคโนโลยีตางๆในชีวิตประจําวันสวนใหญจะเนนไปทางการพูดคุย การ

คนหาขอมูล รวมไปถึงการเลือกซื้อสินคาผานชองทางทางออนไลน และในดานการทํางานมีการนํา

เทคโนโลยีตางๆเขามาเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เชน การสื่อสาร การคนหาขอมูล รวมถึงการสราง

ชองทางเพื่อใหเปนที่รูจักในกลุมผูบริโภคไดอยางเปนวงกวาง โดยการนําขอมูลในการใหบริการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับสนิคา และขอมูลตางๆที่ทําใหกลุมผูบริโภคไดทราบถึงความสามารถในการผลติ และ

การใหบริการน้ันลงบนอินเทอรเน็ต เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการสื่อสาร และชองทางทางการตลาดให

มีความสอดคลอง และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมการซื้อสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปไดให

ปจจุบัน จึงเปนที่มาในการศึกษาคนควาความเปนไปได และชองทางในการแกปญหาเพื่อใหบริษัท หรือ

องคกรมีชองทางทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และเพิ่มชองทางทางการตลาดที่

อาจนํามาซึ่งสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มข้ึน ดังน้ัน การสรางแบรนดใหเปนเปนที่รูจักจึงมีความสําคัญ

เปนอยางย่ิงในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จในปจจุบัน 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค (6W1H Customer’s Behavior) 

6W1H เปนทฤษฎีที่แสดงถึงพฤติกรรมของผูบริโภค ที่สามารถนํามาวางแผน หรือกลยุทธทาง

การตลาดไดตามกลุมเปาหมายของธุรกิจ ใหเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวย 

1.  Who ใครอยูในตลาดเปาหมาย และลูกคาของเราคือใคร คือการกําหนดกลุมเปาหมายในเชิง

ปริมาณประชากร โดยปจจัยที่สามารถนํามากําหนดได ไดแก เพศ อายุ ที่อยูอาศัย การศึกษา ฐานะทาง

การเงิน เปนตน เปนการวิเคราะหกลุมเปาหมายในเบื้องตน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหแบบละเอียดในข้ัน

ถัดไป 

2.  What ลูกคาตองการอะไร เปนการต้ังคําถามเพื่อตองการทราบสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อคือ

อะไร (objects) อาจดูไดจากไลฟสไตลการใชชิวต และพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคา คุณสมบัติหรือ 

องคประกอบของผลิตภัณฑ (product component) ความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (competitive 

Differentiation) 

 3.  Where ลูกคาอยูที่ไหน เปนการวิเคราะหชองทางการเลือกซื้อสินคาของกลุมลูกคา หรือ

กลุมผูบริ โภควาผูบริ โภคซื้อที่ ไหน (Where does the consumer buy?) เชน หางสรรพสินคา 

ซูเปอรมารเก็ต ตลอดจนรานขายของชํา หรือชองทางออนไลน เปนตน  

4. Why ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ เปนคําถามที่ ตองการทราบวัตถุประสงคในการซื้อ (objectives) 

โดยตองทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการซื้อ เพราะผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ

ตองการดาน รางกาย และจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งในการ

วิเคราะหจะสามารถทาํใหทราบไดวาธุรกิจ หรือองคกรสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา หรือ

ผูบริโภคไดมากนอยแคไหน และสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดีหรือไม 
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5.  When ผูบริโภคซื้อเมื่อใด เปนการวิเคราะหชวงเวลาที่สินคาเปนที่ตองการมากที่สุด ซึ่งจะ

ทําใหทราบถึงโอกาสในการซื้อ (occasions) ของผูบริโภค เชน ชวงฤดูกาลใด ชวงเดือนใด ตลอดจน 

เทศกาลหรือ โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ เปนตน  

6.  Whom ใครที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ทําให

ลูกคาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินคา จากการรีวิวจากผูที่มีช่ือเสียง หรือผูที่มีประสบการณโดยตรง เพื่อ

นํามาตอยอดในการกระตุนยอดขายใหเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  How ลูกคา หรือผูบริโภคมีเงื่อนไขอยางไรในการตัดสินใจซื้อสินคา เปนการวิเคราะหสิ่งใดก็

ตามที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคา อาจประกอบไปดวยความสะดวกในการสั่งสินคา ความรวดเร็วในการ

จัดสง การมีบริการหลังการขาย หรือแมแตโปรโมช่ัน และของแถมตางๆ (Chuda.I, 2021) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตลาดผานชองทางดิจิทัล 

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) หมายถึง การทําการตลาดบนระบบดิจิทัล ซึ่งทุกอยาง

จะเกิดข้ึนบนเครือขายอินเทอรเน็ต และมีการรับรูผานสือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนอกสเทาน้ัน ไมวาจะ

เปนคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือทีวี หากมีการรับรูผานอินเทอรเน็ตน่ันลวนเปนเครื่องมือของ

การตลาดแบบดิจิทัลทั้งหมด (Sitvisut Ananthakarakul, 2019) 

โดยชองทางดิจิทัลที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป ไดแก 

1. เว็บไซต (Website) เปนพื้นที่ทางดิจิทัลที่นักธุรกิจใหความสนใจเปนอยางมาก เน่ืองดวย

เจาของธุรกิจสามารถบงบอกถึงความเปนองคกรของตนเองไดทั้งหมด เปนพื้นที่ในการแสดงตัวตน และ

สรางความนาเช่ือถือใหกับธรกิจไดเปนอยางดี อีกทั้งในปจจุบันยังมีรูปแบบของเว็บไซต และผูใหบริการ

ทางดานเว็บไซตตางๆที่เขามามีบทบาทในการชวยใหการทําธุรกิจผานชองทางดิจิทัลงายมากย่ิงข้ึน 

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ในยุคดิจิทัลจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือที่เราเรียกกันวา

อีเมล เปนเครื่องมีเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของธุรกิจ เปนเครื่องมือที่ชวยใหการทําธุรกิจงายดาย 

ประหยัด และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังยากตอการสูญหายอีกดวย ในปจจุบันอีเมลไดมีการพัฒนาเปน

อีเมลธุรกิจ ซึ่งจะเปนอีกตัวชวยที่สามารถสรางความนาเช่ือถือใหกับธุรกิจตางๆได 

3. บล็อก (Blog) คือการบันทึกเรื่องราวที่นาสนใจตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัว เรื่องราว

เกี่ยวกับธุรกิจ หรือแมแตเรื่องที่นาสนใจประจําวัน ในทางธุรกิจบล็อกจะเนนไปในเชิงการใหขอมูล

ทางดานธุรกิจตางๆที่อาจเกี่ยวของโดยตรง หรือโดยออมกับทางธุรกิจ เพื่อใหผูอานเกิดความสนใจ

เกี่ยวกับตัวสินคา หรือบริการน้ันๆของทางธุรกิจ  



 

372 

 

4. โปรแกรมสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Search) คือการทําการตลาดผานชองทางทาง

ออนไลนโดยทําใหผูที่สนใจเขามาหาแลวเจอธุรกิจของเรา โดยชองทางการสืบคนที่เปนที่นิยมมากที่สุด

คือ Google โดยในปจจุบันไดมีธุรกิจที่ใหความสนใจกับพื้นที่ search เปนอยางมาก เพราะสามารถชวย

ใหกลุมคนที่มีความตองการซื้อเขามาเจอกับธุรกิจของเราที่มีความตองการขายได และน่ันเปนอีกหน่ึงตัว

ชวยในการไดลูกคาเพิ่มเติม 

5. วิดีโอออนไลน (Online Video) คือ รูปแบบในการทําการตลาดที่กําลังไดรับความนิยมมาก

ในขณะน้ี เน่ืองดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันการทําคอนเทนทตางๆผาน

ชองทางทางออนไลนดวยวิดีโอจึงเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมมาก เพราะทําใหผูที่เขาชมเกิดการเรียนรู และ

เขาใจไดงาย โดยชองทางในการดูวิดีโอออนไลนที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือ YouTube 

Hierarchy of Effects 

โมเดลลําดับข้ันของผลกระทบ (Hierarchy of effect model) “เปนโมเดลที่แสดงวาผูซื้อผาน

ข้ันตอน การเกิดความรับรู ความชอบ ความพอใจ ความเช่ือมั่น และการซื้อ” หรืออาจหมายถึง 

“กระบวนการซึ่งงานโฆษณามีผลกระทบตอผูรับขาวสาร โดยมีข้ันตอนที่ผูบริโภคผานลําดับเริ่มจากการ

รูจักผลิตภัณฑ หรือบริการ จนกระทั่งเกิดการซื้อ” โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังน้ี 

- การรูจัก (Awareness) เปนข้ันที่ผูรับขาวสารเกิดความรูเกี่ยวกับแบรนด และผลิตภัณฑ 

โดยทั่วไปแลวจะอยูในข้ันของการแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ 

- การเกิดความรับรู (Knowledge) เปนข้ันที่ผูรับขาวสารเกิดความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ 

รูปลักษณ และองคประกอบตางๆของผลิตภัณฑ 

- ความชอบ (Liking) เปนข้ันที่ผูรับขางสารเกิดความรูสึกดีตอตราสินคาเหนือตราอื่นๆ ในข้ันน้ี

ผูสงขาวสารจะตองทําการจูงใจใหผูรับขาวสารเกิดความรูสึกพอใจ โดยทําการช้ีใหเห็นถึงจุดเดนของตรา

สินคาที่เหนือกวาคูแขง หรือจูงใจในรูปของการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative advertising) 

- ความเช่ือมั่น (Conviction) เปนข้ันที่ผูไดรับขาวสารแนใจแลววาควรซื้อ หรือต้ังใจจะซื้อตรา

สินคาน้ันๆ 

 - การซื้อ (Purchasing) เปนข้ันที่ผูรับขาวสารเกิดพฤติกรรมที่เรียกวาการซือ้ โดยบทบาทของ

พนักงานขายน้ันมีความสําคัญมากในการเรงรัดใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อ 
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Brand Equity หรือคุณคาตราสินคาที่เกิดข้ึนในสายตา และการรับรูของผูบริโภค ซึ่งไดมาจาก

ประสบการณที่ไดเรียนรู หรือสัมผัสกับแบรนดน้ันๆโดยตรง เกิดเปนทัศนคติที่ดีของผูบริโภคตอตัวสินคา 

และบริการที่ทางแบรนดมี โดยคุณคาของแบรนดสามารถแบงแกไดเปน 2สวน คือ สวนที่เนนไปในดาน

การเงิน (Financial-based) ที่ตีตราใหตราสินคาเปนสินทรัพย สามารถใหมูลคาออกมาเปนตัวเงินได ซึ่ง

การไดมาของรายไดจากการที่ลูกคาซื้อสินคา หรือบริการที่เปนผลมาจากลูกคามองเห็นคุณคา หรือมูลคา

ในตัวตราสินคาน้ันๆ อีกสวนหน่ึงคือการยึดลูกคาเปนหลัก (Customer-based) ที่มองเห็นคุณคาทาง

จิตใจของผูบริโภคเปนหลัก Brand Awareness Concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตระหนักรู หรือการรับรูแบรนด (Brand Awareness) เปนการสรางการรับรูตอแบรนดให

ผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารตางๆผานประสามสัมผัส จากการเปดรับ (Exposure) ขาวสารหรือขอมูล

ตางๆของผูบริโภค ดังน้ัน การมีความรูเกี่ยวกับตราสินคาจึงทําใหทราบไดวาผูบริโภคมีความรู และความ

ภาพแสดงโมเดลลําดับขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of effect 

(MECCA Marketing Inveterate, 2011) 

 

 

ภาพแสดง แบบจําลองการรับรถึงตราสินคา (Brand EquityTheory Model) 

(Mind Tools Content Team, 2020) 
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เขาใจตอตราสินคา หรือแบรนดทั้งในแงคุณสมบัติ หรือคุณประโยชนตางๆซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญมากตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

การตระหนักรูของผูบริโภคที่มีตอแบรนดสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การรูจัก (Recognition) คือ การที่ผูบริโภคมีความรูจัก และมีความคุนเคยกับตราสินคา

น้ันๆ อีกทั้งการกรับรูตําแหนงผลิตภัณฑทางการตลาด รายละเอียดของผลิตภัณฑ และคุณคาของ

ผลติภัณฑ ซึ่งจะนํามาซึ่งการตัดสินใจในการซื้อสินคาชนิดน้ันๆ 

2. การระลกึได (Recall) คือ ผูบริโภคสามารถนึกถึง หรือคิดถึงตราสินคาหน่ึงไดเมื่อเกิดความ

ตองการในสินคา หรือบริการน้ันๆ โดยตราสินคาจะอยูในความคิด และความทรงจําของผูบริโภคแลว ซึ่ง

หากเปนตราสินคาที่อยูในความคิด และความทรงจําของผูบริโภคไดน้ันจะเปนปะโยชนตอธุรกิจเปนอยาง

มาก 

ขอดีของการสรางการตระหนักรูของผูบริโภคตอตราสินคา 

1. สรางความรับรูแกผูบริโภค 

2. ทําใหแบรนดเปนที่นาจดจํา 

3. สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

4. สามารถขายการผลิตโดยการเพิ่มผลิตภัณฑตางๆไดงายข้ึน 

5. ไดรับความนาเช่ือถือจากคูคา และผูบริโภค 

ดังน้ัน การสรางแบรนดจึงมีความสําคัญมากตอการเปนที่รูจัก และสรางความจดจําใหกับ

ผูบริโภค เพื่อนําไปสูการไดสวนแบงทางการตลาด 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจ และสังคม ไดสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2562 หรือ Thailand 

Internet User Behavior 2019 พบวา ในชวงทศวรรษที่ผานมาคนไทยใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนอยาง

กาวกระโดดกวารอยละ 150 สงผลใหปจจุบันคนไทยมีการใชงานอินเทอรเน็ต 47.5 ลานคน หรือราวๆ

รอยละ 70 ของประชากรในประเทศทั้งหมด โดยเฉลี่ยคนไทยมีการใชงานอินเทอรเน็ตอยูที่วันละ 10 

ช่ัวโมง 22 นาที ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอนถึง 17 นาที จากผลการสํารวจมีการแบงกลุมการใชงานเปนประเด็น

ตางๆ ประเด็นเพศ พบกวา เพศทางเลือกมีการใชงานอินเทอรเน็ตสูงถึงวันละ 11 ช่ัวโมง 20นาที รางลง

มาคือเพศชาย และเพศหญิง ประเด็น Generation พบวา Gen Y ชวงอายุระกวาง 19-38 ป มีการใช
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งานอินเทอรเน็ตสูงสุดติดตอกัน 5 ปซอน โดยมีชวงโมงการใชงานตอวันอยูที่ 10 ช่ัวโมง 36 นาที 

รองลงมาคือ Gen Z และ Baby Boomer ในสวนของประเด็นอาชีพ พบวามีการใชงานอินเทอรเน็ตที่ไม

คอยแตกตางกันเทาไหร ทั้งน้ีจากการสํารวจยังมีประเด็นอื่นๆที่นาสนใจอีก แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ ETDA 

ทําการสํารวจน้ันก็เพื่อที่จะผลักดันเปนในเรือ่งของการวางกฎเกณฑในการกํากับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวของกบั 

Digital ID เพื่อสราง Ecosystem ของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่นาเช่ือถือ 

จากงานวิจัยของ พรพรรณ ตาลประเสริฐ (2559) ทําการวิจัยในหัวขอเรื่อง อิทธิพลของ

การตลาดแบบดิจิทัลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก จํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เครื่องมือที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถามออนไลนผานกูเกิลฟอรม และทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือผา

นครอนบารคแอลฟา และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหถดถอย

อยางงาย และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พัณณชิตา ชัชจิราคุณานนท (2562) ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการตลาดเชิง

ประกอบการของการทําการตลาดดิจิทัลในกรณีศึกษาธุรกิจเสื้อผาเด็กบนเว็บไซต และ Google Ads  

ของบริษัท Kids Choice จํากัด เพื่อที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูบริโภคเกี่ยวกับตัวสินคาบนเว็บไซต 

และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการทําโฆษณาดวย Google ads และใชโปรแกรม Google Analytics 

วิเคราะหผลที่ไดจากการทําโฆษณา 

จากงานวิจัยของ สมภพ อดุงจงรักษ (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดสินคา

ออนไลน โดยผลการวิจัยกลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาดพบวา เจาของกิจการ หรือผูบริหารควรที่

จะใหความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาด เพราะ เปนกลยุทธที่จะตอยอดความสําเร็จของกลยุทธ

การตลาดออนไลนได เชน การบอกถึงโปรโมช่ันตางๆ โดยเปนการนํากลยุทธทางการตลาดไปใชใน

ชองทางทางออนไลนใหเกิดประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการสงเสริมการตลาดทางดาน

ออนไลนควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาใหมีความนาสนใจ และตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด 

และจากงานวิจัยของ อาทิตยา ดาวประทีป (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูตราสินคาและ

ผูมีอิทธิพลตอตราสินคาบนสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก และใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวบรวมขอมูล และจากสถิติ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง อายุอยูในชวงระหวาง 20-30 ป การศึกษาอยูที่ระดับ
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ปริญญาตรี ผลการทดสอบพบวาการรับรูตราสินคา และผูมีอิทธิพลตอตราสินคาบนสื่อสังคมออนไลน

สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูที่ 0.05 

 

วิธีการศึกษา 

การเก็บรวมรวมขอมูลเปนการเก็บรวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดจากการสัมภาษณประชากร 

2 กลุม ไดแก เจาของกิจการ และกลุมลูกคาเกา 

การกําหนดกลุมตัวอยาง 

จากการตรวจสอบรายช่ือลูกคาที่เคยทําการซื้อสินคา และบริการจากทางบริษัท จิตสันติ-

อันดัสทรีส จํากัด 3 ปยอนหลัง (ป 2560 – 2562) มีจํานวนลูกคา 28, 31 และ 35 ราย ตามลําดับ เมื่อ

ทําการเฉลี่ยทั้ง 3 ป พบวา มีจํานวนลูกคาอยูที่ 31.3 หรือคิดเปน 32 ราย ดังน้ัน จึงใชกลุมตัวอยาง

ทั้งหมดที่มีในการกําหนดกลุมตัวอยาง การเก็บรวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณประชากร 2 

กลุม ไดแก เจาของกิจการ และ กลุมลูกคาที่เคยซื้อสินคา และบริการของทางบริษัท จึงตองทําการ

สัมภาษณผูประกอบการจํานวน 2 คน (กรรมการผูจัดการ และผูถือหุน) และกลุมลูกคาที่เคยทําการซื้อ

สินคา และบริการของทางบริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํานวน 30 ราย รวมสัมภาษณ 32 ราย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การทําการศึกษาหาแนวทางการแกไขจะตองมีการเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการ

วิเคราะหหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแกไขปญหาขององคกร โดยมีดวยกันทั้งสิ้น 3 วิธี ดังน้ี 

1. ขอมูลเอกสารจากบริษัทจิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด – ขอมูลทุติยภูมิ  

(Secondary data) 

- รายช่ือลูกคา และแผนงบประมาณประจําปยอนหลัง 3 ป – ปจจุบัน 

- รายงานการสั่งซื้อสินคา และบริการ และรายงานการสั่งซื้อซ้ํา 

2.  ขอมูลจากการสืบคนภายนอกองคกรผานทางอินเทอรเน็ต 

- ราคากลางสินคา และบริการในตลาด 

- คูแขง และสวนแบงทางการตลาด 

- ลักษณะสินคา และบริการที่มีความใกลเคียง และกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน 

3. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบกิจการ โดยใชการสัมภาษณรูปแบบไมเปนทางการ 

(Informal Interview) 

- รายการสินคา และบริการที่ไดรับความนิยมตลอดการประกอบธุรกิจ 
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- ขอมลูราคาสินคา และบริการทั้งในองคกร และราคาในทองตลาด 

- วิธีการทําใหลูกคารูจัก และเช่ือมั่นที่จะใชบริการกับทางบริษัท 

- วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคาต้ังแตเริ่ม จนจบกระบวนการขาย 

- วิธีการรักษาฐานลูกคาในปจจุบันของผูประกอบการ 

การวิเคราะหโดยการจําแนกขอมูล 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของทั้ง 3 สวน ไดแก ขอมูลเอกสารจากบริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส 

-จํากัด ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาของกิจการ และขอมูลจากการสืบคนภายนอกองคกรผานทาง

อินเทอรเน็ต สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แบงเปน 2 สวน คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป สวนใหญขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอมูลแบบ

ขอความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดมาจากการสังเกต สัมภาษณ และการจดบันทึก การวิเคราะห

ขอมูลแบบสรางขอสรุปมีดวยกัน 3 ชนิด ไดแก (1) การวิเคราะหแบบอุปนัย(Analytic Induction) (2) 

การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) (3) การวิเคราะหขอมูลโดยการ

เปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison), (Appleton,1995) 

2. การวิเคราะหเ น้ือหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหจากขอความบรรยาย

เชนเดียวกับการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป แตเปนการวิเคราะหกับขอมูลในรูปแบบเอกสาร โดย

จะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการดวยกัน คือ (1) ใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบ และเนนความ

เปนวัตถุวิสัย (Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎีการบรรยายเนนตามเน้ือหาที่ปรากฏ (2) ไมเนนการ

ตีความ หรือการหาความหมายที่ซอนไวในเบื้องหลงั (3) ผูวิจัยจะตองไมมีอคติ หรือใสความคิด ความรูสึก

ของตนลงไป (Mayring, 2001; Williamson & Long, 2005) 

ในที่น้ีจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยใชการวิเคราะหโดยการจําแนกชนิด

ขอมูล (Typological Analysis) คือ การที่ทําการจําแนกขอมูลหลังจากที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การสืบคนขอมูล และการสัมภาษณออกเปนหัวขอ หลังจากน้ันทําการพิจารณาดูความสม่ําเสมอของ

ขอมูล และความเหมาะสมของขอมูลตามชนิดของขอมูลที่ไดทําการแบงไว 

การลดทอนขนาดขอมูล (Data Reduction) เปนการลดปริมาณ และขนาดของขอมูลดิบที่มี

ใหมีขนาดที่เล็กลง เพื่อหาจุดที่นาสนใจของขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความชัดเจนใหกับขอมูล 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณประชากร 2 กลุม ไดแก เจาของกิจการ และกลุมลูกคาเกา 

จํานวน 2 และ 30 คน ตามลําดับ พบวา 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปสาเหตุของปญหา 

สาเหตุของปญหา 

ชองทางทางออนไลน 
(Internet) 

จากการสัมภาษณ เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางสิง่ทีท่าง
ผูประกอบการทําคือการเขาไปติดตอกบัองคกรโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา
เพียงอยางเดียว กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคกรตางๆซึง่ทําการคนหา
สินคา และบริการที่ทางองคกรตองการผานทางอินเทอรเน็ต โดยทางบริษัท 
จิตสันติ อินดัสทรสี จํากัดเองยังขาดชองทางทางออนไลนเพือ่ใหบุคคล หรือ
องคกรที่เขามาสืบคนขอมลูผานทางอินเทอรเน็ตน้ัน ไมพบขอมูลเกี่ยวกับ
บริษัท รวมถึงความสามารถในการผลิตสินคา และบริการน้ันๆได น่ัน
หมายความวา อาจทําใหบริษัท จิตสันติ อินดัสทรสี จํากัด เสียโอกาสในการได
ติดตอสื่อสารกบัลกูคาได 

ประวัติบริษัท 
(company profile) 
และรายการตัวอยาง
สินคา (catalog) 

ประวัติบริษัท (company profile) เปนอีกหน่ึงสิง่ที่ทางองคกรแตละ
องคกรใหความสําคัญ เน่ืองจากเปนสิง่ที่ทําใหทราบถึงความเปนมาของบริษัท
น้ันๆ และยังเปนสิ่งทีส่ามารถสรางความนาเช่ือถือใหกับบรษัิทอีกดวย เพราะ
ไมเพียงแตเปนการบอกรายละเอียดของบริษัทเทาน้ัน แตยังสามารถบอกถึง
กลุมลูกคาทีเ่คยใชบริการกับทางบริษัทไดดวย โดยจะชวยสรางความนาเช่ือถือ
ใหกับองคกรที่จะเขามาทําการติดตอซือ้-ขายกับทางบริษัทได ซึ่งจากการ
สัมภาษณองคกรตางๆทําใหทราบไดวา แตละองคกรใหความสําคัญทางดาน
ความนาเช่ือถือของบริษัทมาก ซึง่เปนอีกหน่ึงสิ่งทีจ่ะชวยในการตัดสินใจซื้อ
ขององคกรได  

รายการตัวอยางสินคา (catalog) เปนอกีหน่ึงสิง่ที่ชวยใหลกูคา หรือ
องคกรทราบถึงความสามารถในการผลิตสินคาที่ทางบริษัทมไีด ซึ่งในปจจุบัน
ทางบริษัทมเีพียงแตการเก็บสินคาตัวอยางไวเทาน้ัน แตยังขาดในสวนของการ
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินคาน้ันๆ อาจทําใหลูกคา หรอืองคกรเขาถึง
สินคา และบริการของทางบริษัทไดยาก  

บุคลากร จากการสัมภาษณเจาของกจิการบริษัทจิตสันติ อินดัสทรสี จํากัด ทําให
ทราบวา ทางบริษัทยังมีความขาดแคลนในดานบุคลกร ซึง่ทาํใหไมเพียงพอตอ
การทํางานในแตละฝาย ทัง้ในฝายขายซึง่เปนเหตุผลใหในแตละปมีจํานวน
ลูกคาเพิม่ข้ึนไมมากนัก  และในฝายขนสง เมื่อบุคลากรไมเพียงพอจึงทําให
บางครัง้อาจทําใหเกิดความลาชาในการขนสงสินคาได 
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ผลการศึกษาพบวา ในกลุมลูกคาเกาจํานวน 30 รายที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ 

และอุปกรณที่จําเปนตองใชภายในองคกรสวนใหญ คือ ฝายจัดซื้อ และฝายชาง จากการสัมภาษณโดย

แบงตามหัวขอ และลําดับข้ันตอนในการทํางานพบกวา มีพฤติกรรมในการสืบคนขอมูลของสินคา และ

บริการที่ทางองคกรตองการ รวมถึงตรวจสอบความนาเช่ือถือของบริษัท หรือรานคาตางๆที่จะทําการซื้อ

ขายดวยผานทางชองทางอินเทอรเน็ตกอนการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งการบริการหลังการขายยังเปนอีกสิ่งที่

ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อซ้ําอีกดวย ซึ่งเปนไปตามลําดับข้ันของผลกระทบ (Hierarchy of effect 

model) โดยทางองคกรจะใหความสําคัญเปนอยางย่ิงกับบริษัท หรือรานคาที่มีสินคาที่มีคุณภาพ และให

ความเอาใจใสกับการบริการหลังการขายเปนอยางดี ในกรณีที่สินคา หรือบริการน้ันๆเกิดปญหา รวมถึง

การใชคําแนะนําเมื่อเกิดขอสงสัยในการใชสินคา และบริการ สอดคลองกับแบบจําลองการรับรูถึงตรา

สินคา (Brand Equity Theory Model) ทางบริษัทจิตสันติสามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัท 

และองคกรไดเปนอยางดี โดยที่องคกรมีความเช่ือมั่นที่จะซื้อสินคา และใชบริการของทางบริษัท  

จากการสัมภาษณกลุมเจาของกิจการบริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด พบวา ทางบริษัทยังคง

มีการใชวิธีการเขาหาลูกคาโดยตรง ซึ่งสวนทางกับพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคในปจจบุันที่ใชชองทางทาง

อินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลของสนิคา และบริการที่ตนตองการ ดังน้ัน บริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากดั 

จึงจําเปนที่จะตองแกไขปญหาโดยการเพิ่มชองทางในการรับรู ผานชองทางทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหกลุม

ผูบริโภค หรือองคกรตางๆ เขาถึงสินคา และบริการไดงายมากย่ิงข้ึน โดยใชแนวทางการจัดทําเว็บไซต 

(website) โดยเว็บไซตน้ีจะชวยใหทางบริษัทสามารถบอกความสามารถในการผลิตไดโดยที่ไมตองใช

บุคลากรเขาไปทําการติดตอสื่อวารกับองคกรตางๆโดยตรง เพื่อเปนการลดจํานวนบุคลากร แตยัง

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด  และเมื่อมีเว็บไซตแลวควรที่จะสงเสรมิการตลาดดวยการทาํ

โฆษณาออนไลน เพื่อสรางการรับรูใหแกบริษัท อีกทั้งยังชวยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นใหกับ

กลุมเปาหมายอีกดวย 

 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ชองทางทางอินเทอรเน็ต หรือชองทางทางออนไลนน้ันมี

ความสําคัญเปนอยางย่ิงในการทําธุรกิจในปจจุบัน เน่ืองดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม

วาจะเปนการทํางาน หรือการใชชีวิตประจําวัน และจากการสํารวจพบวายังมีแนวโนมที่อินเทอรเน็ตจะ

เขามามีบทบาท และอิทธิพลมากข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ัน การมีชองทางทางอินเทอรเน็ตเพื่อรองรับกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญเปนอยางย่ิง เพื่อเปนอีกหน่ึงชองทางที่ทําให
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ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคา และบริการไดอยางทั่วถึง ตรงกลุมเปาหมาย และเพื่อใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคไดมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี การมีชองทางทางออนไลนยังสามารถที่จะทํา

การโฆษณาเพื่อชวยใหบริษัทเปนที่รูจัก และเพิ่มโอกาสในการมองเห็นใหแกผูบริโภคที่มีความสนใจ

เกี่ยวกับตัวสินคา และบริการของบริษัทไดเปนอยางดี โดยการทําโฆษณาผานชองทางทางออนไลนน้ันมี

ขอดี คือ สามารถกําหนดกลุมเปาหมายไดอยางแมนยํา สามารถกําหนดระยะเวลาในการโฆษณา และ

งบประมาณในการทําโฆษณาไดอยางที่ตองการ โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับโฆษณาแบบออฟไลนจะ

พบวา การทําโฆษณาผานชองทางทางออนไลนสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแมนยํา และทั่วถึง

มากกวาการโฆษณาแบบออฟไลนเมื่อเปรียบเทียบในงบประมาณที่เทากัน  

ดังน้ัน บริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด จึงควรที่จะทําการศึกษาการมีชองทางออนไลน และ

การทําโฆษณาผานทางชองทางออนไลน เพื่อเพิ่มชองทางในการทําใหผูบริโภครับรูถึงความสามารถของ

องคกร การมีชองทางทางออนไลน และการทําโฆษณาผานชองทางทางออนไลนเปนสวนชวยสําคัญใน

การสรางการรับรูใหแกผูบริโภคไดเปนอยางดี อีกทั้งหากมีการทําการตลาดที่ดียังนํามาซึ่งสวนแบงทาง

การตลาดที่มากข้ึนอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 

จากสาเหตุของปญหาที่ไดกลาวไปขางตนจะเห็นไดวา ปญหาหลักที่ทางบริษัท จิตสันติ อินดัส-

ทรีส จํากัด มีน้ันคือในดานของการขาดชองทางการสื่อสารที่จะชวยสรางความนาเช่ือถือ และการรับรูถึง

ความสามารถในการผลิตสินคา และบริการกับลูกคา หรือองคกรตางๆ อีกทั้งยังขาดทรัพยากรดานบุคคล

ในการเขามาดูแลเกี่ยวกับการติดตอเสนอขายสินคา หรือบริการ และการขนสงอีกดวย จึงเปนที่มาที่อาจ

ทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจได แนวทางการแกไขปญหาจึงมุงเนนไปทางดานการเพิ่มชองทางทางออนไลน

เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือ และสรางการเปนที่รูจักใหกับบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล โดยมีแนว

ทางการแกไขดังตอไปน้ี 

1. เพิ่มชองทางทางดานออนไลนเพื่อสรางการรับรู และความนาเช่ือถือใหแกบริษัท 

บริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด ควรที่จะเพิ่มชองทางทางออนไลนอยางเชนเว็บไซต 

(website) เพื่อเปนชองทางในการสรางการรับรูเกี่ยวกับบริษัท และบอกถึงความสามารถในการผลิต

สินคา และบริการที่ตนเองมีใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน เพื่อใหองคกรที่มีความตองการทางดานสินคา และ

บริการที่ทางบริษัทมีน้ันเขาถึงไดงาย และสะดวกย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการสรางการรับรู และความ

นาเช่ือถือใหแกบริษัทแลว ชองทางทางออนไลนยังชวยเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในอนาคตไดอีกดวย 
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2. เพิ่มบุคลากร และจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบมากย่ิงข้ึน 

บริษัท จิตสันติ อินดัสทรีส จํากัด ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู และมีความเช่ียวชาญทางดาน

การขาย และใหบริการลูกคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสนอขายสินคาแกลูกคา และองคกรตางๆ อีกทั้งยัง

ชวยใหสามารถดูแลลูกคาที่ใชบริการกับทางบริษัทไดอยางทั่วถึงมากข้ึนอีกดวย และควรเพิ่มบุคลากรที่มี

ความสามารถเขามาดูแลในสวนของการขนสงสินคา เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการขนสงสินคา และลด

ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการขนสงได 

3. จัดทําแผนการตลาดการโฆษณาผานชองทางทางออนไลนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ

นํามาซึ่งสวนแบงทางการตลาดที่มากย่ิงข้ึน 

จากโมเดลลําดับข้ันของผลกระทบ (Hierarchy of effect model) คือ “กระบวนการซึ่ง

งานโฆษณามีผลกระทบตอผูรับขาวสาร โดยมีข้ันตอนที่ผูบริโภคผานลําดับเริ่มจากการรูจักผลิตภัณฑ 

หรือบริการ จนกระทั่งเกิดการซื้อ” 

ดังน้ัน หลังจากมีชองทางทางออนไลนเพื่อรองรบัการเขาถึงของลูกคา และองคกรตางๆแลว 

ควรที่จะมีการทําโฆษณาเพื่อเพิ่มโอกาสในสรางการรูจัก การรับรูเกี่ยวกับธุรกิจไมวาจะเปนภาพลักษณ 

หรือความสามารถในการผลิตสินคา และบริการ เกิดเปนความชอบ และความเช่ือมั่นจนนํามาซึ่งการ

ตัดสินใจซื้อของลูกคา หรือองคกรน้ันๆได 
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ปจจัยการตลาดบนสือ่ออนไลนของธนาคารออมสิน 

Online Marketing Factors 

 

มินตรา ฝายเดช0

1 , ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี1

2 

Mintra Faidech1, Sivarit Sultornsanee2 

บทคัดยอ 

 ศึกษาปจจัยการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพือ่ 1.เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดออนไลนของธนาคารออมสินสาขา

ศูนยการคากรีนเพลสพลาซากรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับปจจัยการตลาดออนไลนของ

ธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซากรงุเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตร 3.เพื่อศึกษาความสมัพันธของปจจัยการตลาด 4.0 ที่สงผลตอการตลาดบนสื่อออนไลน

ของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรงุเทพมหานคร ประชากรที่ใชศึกษาครั้งน้ีไดแก

ผูใชบริการของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซากรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งสิ้น  

24,797  ราย กลุมตัวอยาง เทากับ 400 ราย  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา Rating Scale สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดวยคา t-test และ ANOVA  

คําสําคัญ: การตลาดออนไลน, การตลาด 4.0, ปจจัยการตลาด 

 

 

Abstract 

 This research aims 1) To study the level online market factors of Government 

Savings Bank Greenplaceplaza Bank Bangkok. 2) To compare the online market factors of 

Government Savings Bank Greenplaceplaza Bank Bangkok which are classified by personal 

factors and 3) To study marketing 4.0 and public relations online market factors of 

Government Savings Bank Greenplaceplaza Bank Bangkok. Researcher has used 

                                                        
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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quantitative approach as research methodology. For quantitative approach, as a tool for 

data collection, researcher has distributed questionnaires to 400 sample people from 

Government Savings Bank Greenplaceplaza Bank Bangkok in order to process data 

analysis for statistics; frequency, percentage, means, standard deviation, T-Test, F-Test 

and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient analysis.  The results of the research 

are as follows: (1) The level on line market factors of Government Savings Bank 

Greenplaceplaza Bank Bangkok to moderate level.  (2)The On Line Marketing factors that 

evaluation affect customers’ decision find that the customers with sex ,ages, educational 

Income and career, have different evaluation toward the given services statistically 

significant at the level 0.05. (3) Both marketing 4.0 factors and online  market factors of  

Government Savings Bank  Greenplaceplaza Bank Bangkok to relations activities have 

influenced customers’ decision on choosing service to moderate level significant at the 

level 0.05. 

Keywords: on line marketing factors, marketing 4.0 , marketing factors 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การขยายตัวทางเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเริ่มข้ึนในยุค 90 ทํา ใหธุรกิจตางๆ เริ่ม หันมา

ใหความสําคัญกับการทําการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ตมากข้ึน

จนกระทั่งตอนตนของศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่เริ่มเขาสูสังคมอิเล็กทรอนิกส (Fader and Winer, 2012) 

การตลาดดิจิทัลจึงเริ่มมีการแพรหลายและชัดเจนมากข้ึน จะเห็นไดจากกรณีศึกษาของบริษัท IBM ที่เริ่ม

ใหความสําคัญกับประเด็นที่มีความทาทายในสังคมอิเล็กทรอนิกส 4 ประการ คือ การบริหารขอมูล 

ขนาดใหญ การใชสื่อสังคมออนไลนการขยายตัวของชองทางการจัดจําหนายและการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะโครงสรางของประชากรศาสตร ซึ่ง 3 ใน 4 ประเด็นของความทาทายน้ี มีผลกระทบตอการ 

พัฒนาทางแนวทางในการดําเนินงานทางดานการตลาดดิจิทัลเปนอยางมาก ทําใหภาคธุรกิจเริ่มให

ความสําคัญ ในการลงทุนทํา กิจกรรมการตลาดผานเครือขายสังคมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ

งานวิจัย ในอดีตที่พบวา ผูบริโภคมากกวา 90% ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่ออานรีวิวสินคาหรือบริการกอน

ตัดสินใจซื้อ โดยที่ 67% ของผูซื้อสินคาใหความสําคัญกับการสรางสรรคเน้ือหาทางการตลาดที่นาสนใจ 

ดวยเหตุน้ี ธุรกิจจึงไดใชสื่อสังคมออนไลนหรือใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยรีวิวสินคาหรือบริการมากข้ึน 
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ซึ่งถือวา เปนสวนหน่ึงของการตลาดดิจิทัลที่เริ่มเขามามีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการของ ผูบริโภคในยุคปจจุบัน (Godes and Silva, 2012 อางถึงใน จุฬารัตน ขันแกว / กลยุทธ

การตลาดดิจิทัลและผลการดําเนินงานทางการตลาด. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน ปที่ 41 ฉ.159 มกราคม-

มีนาคม 62)        

 นอกจากน้ีภาคธุรกิจยังใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในรูปแบบดิจิทัลอีก

ดวย (Phillips, 2015) เชน การใชอุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัล อยางสมารทโฟน ที่สามารถเช่ือมโยงทุกสิ่ง

ทุกอยางสูโลกอินเทอรเน็ต ใหสามารถสั่งการควบคุมการใช งานอุปกรณตางๆ ผานทางเครือขาย

อินเทอรเน็ต เชน การเปด-ปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟา รถยนต โทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ

ทางการเกษตร อาคาร บานเรือน เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ตางๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน สิ่ง

เหลาน้ีกลายมาเปนสิง่ทีม่ีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของผูบริโภคในอนาคต วิวัฒนาการของ

การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูบรหิารทางการตลาดจําเปนตองเรยีนรูและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดดวยการบูรณาการสรางสรรควิธีการใหมที่ทันสมัยเพื่อชวยใหธุรกิจบรรลุ

เปาหมายทางการตลาดและใหสามารถตอบสนอง ความตองการของลูกคาใหสอดคลองและเหมาะสมกบั

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในสังคมที่โลกออนไลนกําลังเปนปจจัยสําคัญในการดําเนิน

ชีวิตของคนรุนใหม เราคงปฏิเสธไมไดวา สื่อออนไลนไดเขามามีอิทธิพลตอเราในทุกขณะต้ังแตต่ืนเชา

จนกระทั่งเขานอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลนยังถูกนํามาใชประโยชน

กับกลุมคนทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะการตลาดออนไลน (Online Marketing) ที่กําลังเปนที่นิยมกันอยาง

แพรหลาย เพราะสามารถทําใหผูอื่นรูจักเราหรือสินคาของเราไดอยางกวางขวาง หากเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงการทํางานดานการตลาด (Marketing)ที่ผานมาไมวาจะเปนยุค 1.0 ซึ่งเปนยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรมที่นายทุนมีอํานาจเปนใหญ สามารถช้ีนําผูบริโภคไดเสมอ มาถึงยุค 2.0 การปฏิวัติสื่อสาร

สนเทศ เกิดการหลั่งไหลขอมูล ผูบรโิภคมีความรูมากความเขาใจมากข้ึน สามารถเรียกรอง และตอรองได

มากกวาเดิมเขาสูยุค 3.0 ที่หลายคนคุนหูกับคําวา ‘ยุคเครือขายสังคมออนไลน’ หมายถึง ผูบริโภคที่มี

รสนิยมเดียวกัน สามารถรวมกลุมกันเปนสังคม จนมีอํานาจตอรองและสงผลกระทบตอธุรกิจของคุณได

อยางรวดเร็ว  แตโลกยังคงเปลี่ยนแปลงและหมุนเร็วกวาเดิม ในปจจุบันยุค 4.0 ท่ีไมใชแคเร่ือง

การตลาดแบบเดิมๆ ท่ีเราคิดกันแลว แตเปนเร่ืองของการสรางแบรนดในยุคดิจิทัลใหมีชีวิต และ

สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายของเราได ภายใตการขับเคลื่อนดวย 3 หัวใจ

หลัก ไดแก การเชื่อมโยง (Connectivity) ความคิดสรางสรรค (Creativity) และความรวมมือ 

https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
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(Collaboration) โดยท้ังสามหัวขอน้ีคุณสามารถนําไปปรับใชใหสอดคลองตอธุรกิจของคุณให

แข็งแรงยิ่งขึ้น  

 เพื่อใหธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร สามารถใหบริการ

แกลูกคาไดโดยสะดวกทั่วถึง รวดเร็วย่ิงข้ึน ทั้งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของ

บริการทางการเงินในอนาคตเพื่อรองรับการบริการของธนาคารออมสินในยุคดิจิทัล ธนาคารออมสิน  จึง

มุงเสริมสรางภาพลักษณขององคกรโดยรวม การนําอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีมาปรับใชกับการ

ใหบริการ อาทิ การบริการเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ การใหบริการอินเตอรเน็ตแบงกกิง้ โมบายแบงกกิง้

(MyMo) ซึ่งสามารถทําธุรกรรมการโอนเงินระหวางบัญชี การโอนเงินระหวางธนาคาร การแจงเตือนการ

เขาหรือออกของธุรกรรมทางการเงินไดดวยตนเอง การตรวจสอบคาธรรมเนียม และยังใหบริการชําระคา

สาธารณูปโภคตางๆ เปนตน เพื่อใหไดคุณภาพการบริการ (Service Quality) เปนที่พึงพอใจของลูกคา

ของธนาคารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดําเนินธุรกิจใหมีผลกําไรอยางตอเน่ือง ซึ่งผูศึกษา

ไดปฏิบัติงานในองคกรแหงน้ี จึงสนใจศึกษาวิจัย ปจจัยการตลาดออนไลนของธนาคารออมสินสาขา

ศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา 

กรุงเทพมหานคร           

2.เพื่ อเปรียบเทียบระดับปจจัยการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลส

พลาซา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยการตลาด 4.0 ที่สงผลตอการตลาดบนสือ่ออนไลนของธนาคารออม

สินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรงุเทพมหานคร   

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

ความหมายของการตลาดดิจิทัล การตลาดดิจิทัลคือการตลาดที่ไดพัฒนามาจากการตลาดใน

อดีต เปนการทําการตลาดผานสื่อดิจิทัลโดยใชชองทางดิจิทัลในการติดตอกับผูบริโภคทั้งยังนําหลักการ

แบบด้ังเดิมมาประยุกตใช เพียงแตปรับเปลี่ยนชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค โดย Wertime 

และ Fenwick (2008) ไดให ความหมายของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) วาคือ “พัฒนาการ

ของตลาดในอนาคตเกิดข้ึนเมื่อ บริษัทดําเนินงานทางการตลาดสวนใหญผานชองทางสื่อสารดิจิทัล  สื่อ
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ดิจิทัลเปนสื่อที่มีรหัสระบุตัวผู ใชไดจึงทําใหนักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 

Communication)กับลูกคาไดอยาง ตอเน่ืองเปนรายบุคคล ขอมูลที่ไดจากการสื่อสารกับลูกคาแตละคน

ในแตละครั้งเปนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งอาจจะเปนประโยชนกับลูกคาคนตอไป ตอเน่ืองและสอดคลองกัน

เหมือนการทํางานของเครือขาย เซลลประสาทสั่งการ นักการตลาดสามารถนําขอมูลที่ทราบแบบ

เรียลไทมน้ี รวมทั้งความคิดเห็นที่รับ ตรงจากลูกคามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคในโอกาสตอๆ 

ไป” หรือวิธีการในการสงเสริม สินคาและบริการโดยอาศัยชองทางฐานขอมูลออนไลนเพื่อเขาถึงผูบริโภค

ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งตอบโจทย ความตองการของผูบริโภคในปจจุบันและใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การเ ช่ือมตอ (Connections) ผานทางดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวิธีติดตอสื่อสาร และการ

ดําเนินงาน ธุรกิจใหเกิดความรวดเร็ว ผานการเช่ือมแบบโลกาภิวัตน (Globalization)สงผลใหการสือ่สาร

มีความ ตอเน่ืองและไรพรมแดน ขอจํากัดของสถานที่ไมเปนอุปสรรคในการทํางานลดระยะเวลาในการ

ทํางาน ใชระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) ในการจัดการประชุม ใช เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสใน งานขายเพื่อทําใหการขายมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

2. การปฏิสัมพันธ (Conversations) ระบบดิจิทัลเปลี่ยนแปลงความสัมพันธกับผูบริโภคที่เปน 

กลุมเปาหมาย สังเกตไดจากวิธีการสื่อสารของผูผลิตที่เปนแบบการสื่อสารทางเดียวกับผูบริโภค 

(OneWay) เปนการโตตอบแบบทันทีและตอเน่ืองระหวางแบรนดกับผูบริโภคในอินเตอรเน็ต เกิดเปน 

เครื่องมือในการทําการวิจัยแบบกลุม (Focus Group) ที่มีขนาดใหญ การทําวิจัยออนไลนผานทาง 

เว็บไซต (Website) และระบบโซเซียลเน็ตเวิรค (Social Network)   

3.การรวมกันสราง (Co-Creation) ระบบดิจิทัลกอเกิดขอมูลทางการตลาดแบบการรวมกนัสราง 

(Co-Creation) เปนการสรางนวัตกรรมและแนวคิดใหม ที่เกิดจากการทํางานรวมกันขององคกร หรือ

การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานจากภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา นักวิชาการและ ผูประกอบการ 

อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนเน้ือหาทางการตลาดเดิม ใหเปนเน้ือหาที่เกิดจากแนวคิดและความ ตองการของ

ผูบริโภค (User-Generate Content) เพื่อเปดโอกาสใหผูบริโภคแสดงความคิดเห็นผาน ระบบดิจิทัล

แพลตฟอรม (Digital Platform)     

4.การพาณิชย(Commerce)กระแสของการคาผานทางระบบอีเล็กทรอนิกส (Ecommerce) ที่ 

กําลังเปนที่นิยม เห็นไดจากรานคาออนไลน เชนระบบแอพสโตร (AppStore)อยางไอทูนส (iTune) และ

อีคอมเมิรซเว็บไซตช่ือดัง เชน อเมซอน (Amazon.com) และอีเบย (Ebay) และที่ไดรับความนิยมใน 

ประเทศไทยอยางเชน ลาซาดา (Lasada) สงผลใหแบรนดตางๆเปนที่รูจักมากข้ึน   



 

388 

 

5.ชุมชน(Community)มีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิมเพราะไดรับอิทธิพลเครือขาย 

สังคมออนไลน(Social Network)ผานการสรางความสัมพันธที่ย่ังยืนและมีกิจกรรมเพื่อสังคม(Social 

Responsibility-Sustainability)สามารถเช่ือมโยงกับแบรนดและองคกรผานสื่อสังคมออนไลนไดอยางมี

คุณภาพ จากที่กลาวมาขางตนน้ีความสัมพันธของปจจัยทั้ง 5 ซึ่งไดแก การเช่ือมตอการปฏิสัมพันธ การ 

รวมสราง การพาณิชยและชุมชน ทําใหเกิดเทคโนโลยีทางการสื่อสารดานการตลาดกับผูบริโภคใหมี 

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสมบูรณ ชองทางดิจิทัล ชองทาง

ดิจิทัลเปนชองทางที่สามารถเพิ่มโอกาสและลดตนทุนของการผลิตเปนผลดีตอธุรกิจ รายยอย เปนการ

เปดโอกาสใหกับธุรกิจขนาดเล็กเปนที่รูจักและขยายฐานลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งมี หลักการที่สําคัญคือ

การเลือกใชชองทางดิจิทัลใหเหมาะสมกับธุรกิจ  ชองทางดิจิทัลที่กําลังไดรับความ นิยมมีดังตอไปน้ี

  5.1.  เว็บไซต (Website) ในปจจุบันเปนยุคของเว็บ 2.0 แตกตางจากที่ผานมา โดยยุค

เว็บ 1.0 เปนยุคที่เว็ปไซตเปรียบเหมือนกระดานแสดงขอมูลเพียงเทาน้ัน ตางจากปจจุบันที่เปนยุคเว็บ 

2.0 คือ เปนศูนยรวมของขอมูลแลวยังมีหนาที่กระจายขอมูลแกผูใชบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงและ

คนหา ขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว       

  5.2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส(Email) ในยุคปจจุบันจดหมายอีเล็กทรอนิกสเปน

เครื่องมือ สื่อสารที่จําเปน เพราะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพประหยัดและรวดเร็วสามารถเขาถึง

ผูบริโภคไดอยาง แพรหลาย ทําใหจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อที่มีความเหมาะสมในการทําการตลาด

ทางตรง ในการ ทําการตลาดดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสน้ันไมใชเพียงแคการสงโฆษณาไปยัง

กลุมเปาหมายเทาน้ัน     

  5.3.บริการเครือขายสังคมออนไลน(Social Network Service) คือ การทําใหผูคน

สามารถ ติดตอสื่อสารกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ยกตัวอยางของเว็บประเภทที่เปน Social Network 

เชน Digg.com เปนเว็บไซต Social Bookmark ที่ไดรับความนิยมและเหมาะสมเปนเว็บไซตตัวอยาง 

ประโยชนของเว็บไซตน้ีคือ เปนชองทางนําไฟลหรือเว็บไซตในอินเตอรเน็ต (URLs) ที่นาสนใจ เพื่อให

ผูอานเขามาใหคะแนนความนาสนใจ เปนตน ปรากฎการณของเครือขายสังคมออนไลนใน ปจจุบัน 

(Social network service :SNS) เนนเรื่องการสรางชุมชนออนไลน เพื่อ ใหผูคนสามารถติดตอ 

แลกเปลี่ยน และแบงปนความสนใจเฉพาะเรื่องโดยอาศัยระบบพื้นฐานของเว็บไซตที่มีการโตตอบ 

ระหวางกัน ถึงแมจะอยูคนละพื้นที่แตก็สามารถติดตอสือ่สารกันได สงผลใหเครอืขายน้ีเปนทีนิ่ยม

  5.4. โปรแกรมการสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ต (Search) การท าการตลาดผาน

โปรแกรมน้ี กําลังไดรับความสนใจจากนักการตลาด เพราะสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางตรงจุดผาน
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ทางการ สืบคนโดยโปรแกรมเหลาน้ี ซึ่งผุบริโภคแสดงความสนใจในสิ่งที่ตองการและมีความพรอมในการ

ซื้อ สินคาเหลาน้ัน จึงเปนการเปดทางใหแกนักการตลาดรับขอมูลลูกคาไดอยางสมบูรณ  

  5.5. วีดีโอออนไลน(Online Video)ศิวัตร เชาวรียวงษ ใหความเห็นวาการตลาดวีดีโอ 

สามารถนํามาใชไดหลายลักษณะเชนเปนหนังโฆษณาทางโทรทัศนมีเรื่องราวสั้นและมีโฆษณาแอบ แฝง

ตามวัตถุประสงคของแบรนดเพื่อสื่อสารใหเกิดการรับรู(Awareness) และสรางทัศนคติ(Attitude) ที่ดี

สรางโอกาสใหผูบริโภคเขารวมกิจกรรม (Event) ทําใหผูบริโภคผูกพันธกับแบรนดหรือมุงเนนการ ขาย

และเพื่อการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ(Public Relation) เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจะ 

สงผลตอการเขาถึงสินคา คลิปวีดีโอออนไลนจึงสามารถขยายฐานลูกคาใหกวางมากข้ึน หลายแบรนด จึง

มีการลงทุนในการสรางคลิปวีดีโอ เพราะเปนการสรางความนาสนใจของแบรนดและวัดผลตอบรบั ของ

ผูบริโภคที่มีตอคลิปวิดิโอน้ันๆไดอยางงายดาย 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 ณัฐชยา รักประกอบกิจ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต และ

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน(E-job) ของ ผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดจํานวน 200 คน โดยมีสถิติที่ใชใน การวิเคราะห

ขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุผลการศึกษาพบวา การยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึง

ประโยชนมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน(E-job) ของ ผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ไดแก การยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึง ความงายในการใช

งาน คุณภาพของเว็บไซต ดานสารสนเทศ และดานความนาดึงดูดใจ ตามลําดับ โดยรวมกันพยากรณ

ความพึงพอใจในการใชบริการสมัครงานออนไลน(E-job) ของผูใชบริการในเขต กรุงเทพมหานครได คิด

เปนรอยละ 69.9 ในขณะที่คุณภาพของเว็บไซต ดานระบบและดานบริการไม มีผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการสมัครงานออนไลน(E-job) ของผูใชบริการในเขต กรุงเทพมหานคร  

 เกษศิรินทร อินทรโทโล(2558) ศึกษาความสัมพันธระหวาง ประชากรศาสตร พฤติกรรมและ

ความพึงพอใจการใช บริการผลิตภัณฑ MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ผลการศึกษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใชบริการ MyMo by GSB มาแลว มากกวา 4 เดือนมีความเขาใจบริการอยูใน

ระดับมีความเขาใจมากโดยสวนใหญเลือกใชบริการ เพราะความสะดวกดานเวลาและมีความถ่ีในการใช

บริการ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห ซึ่งสวนใหญใชบริการที่บานและเคยแนะนําหรือชักจูงใหผูอื่นใชบริการ 

สําหรับบริการที่ใชมากที่สุดคือ บริการ สอบถามยอดและบริการโอนเงินโดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
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ความพึงพอใจการใชบริการ MyMo byGSB ในระดับพึงพอใจมากในทุกดาน และพบวา ขอมูลสวน

บุคคลของผูตอบ แบบสอบถามมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการผลิตภัณฑ MyMo by GSB 

ของ ธนาคารออมสินผูตอบแบบสอบถามที่มีขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจที่ไดรับ จาก

การใชบริการผลิตภัณฑ MyMo by GSB ของธนาคารออมสินแตกตางกันและผูตอบแบบสอบถามที่มี

พฤติกรรมการใชบริการผลิตภัณฑ MyMo by GSB ของธนาคารออมสิน แตกตางกัน มีความพึงพอใจที่

ไดรับจากการใชบริการผลิตภัณฑ MyMo by GSB ของธนาคาร ออมสินแตกตางกัน   

 พงศกร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูถึง ความ

เสี่ยง เครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือและเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปด จํานวน 240 คน 

โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เครือขายสังคมออนไลน ดานการจัด อันดับและการวิจารณสินคา 

ดานความไววางใจ และเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือ ในขณะที่เครือขายสังคมออนไลนดานพื้นที่

แสดงความคิดเห็นและชุมชนออนไลน และการรับรูถึงความเสี่ยงไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย          

 การวิจัยปจจัยที่สงผลตอธุรกิจการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขา

ศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร  เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ

ผูใชบริการของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา  กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด  

24,797 ราย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดจากการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณ

กลุมตัวอยางของ ยามาเน (Yamane, 1973 :125) โดยใชระดับความเช่ือมั่น 95%   ความคลาดเคลื่อน

เทากับ 5% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดมีดังน้ี 
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สูตร            21
Nn
Ne

=
+

     =    24,797 / 1+ 24,797(0.05)2   

   จํานวนกลุมตัวอยาง  =  400  ราย 

 เมื่อ        n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   แทนขนาดของประชากร 

  e    แทนความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (0.05)  

 

การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีแบบบงัเอญิ จาก

จํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอธุรกิจการ ตลาด

บนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซกรงุเทพมหานคร ผูวิจัยไดบูรณาการ

ตามลักษณะการใหบริการของธนาคารออมสินซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษา   จากแนวคิดทฤษฎีตางๆและ

เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน  4  ตอน  ไดแก  

ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสาํรวจรายการ 

(check list) ไดแก   เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได  

 ตอนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยกลยุทธการตลาด Marketing 4.0 ของ Phillip 

Kotler(Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital)  ไดแก  1. การรูจักสินคา (Aware) 2.

การช่ืนชอบสินคา(Appeal)  3. การถามตอ (Ask)  4. การตัดสินใจซื้อ(Act) และ 5.เกิดการแนะนําสินคา

จากผูอื่น (Advocate) แบงเปนขอคําถามองคประกอบละ 5 ขอคําถาม  รวมเปน  25  ขอ  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการใหบริการตลาดออนไลนของธนาคารออมสิน

ไดแก 

 1.GSB  PAY   ประกอบดวยบริการ  

 - GSB PAY   

 - GSB PAY MARCHANT  

 2. Mobile Banking   ประกอบดวยบริการ  

 - MyMo   - MyMo Myfund   

  -Mobile Banking MyMo   

  -Digital Salak   

 3.Internet Banking  ประกอบดวยบริการ  
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  - Internet Banking    

  -GSB Corporate Internet Banking  

 แบงเปนขอคําถามองคประกอบละ  5  ขอคําถาม รวมเปน  15  ขอ ตอนที่ 4 เปนขอคําถามปลายเปด

ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับปจจัยการใหบริการตลาดออนไลนของธนาคารออมสิน  เพื่อให

ผูตอบแบสอบถามสามารถแสดงขอคิดเห็น ปญหา และขอเสนอแนะอยางเปนอิสระ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ตามลักษณะของ

ขอมูล  ดังน้ี 

 1. ปจจัยภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการนับความถ่ี และหาคารอยละ  สถิติที่ใชคือ รอยละ 

(Percentage)             

2  การศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอธุรกิจการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคา

กรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) เปนแบบจําแนกความหมาย  5 ระดับ (Semantic  Differential) เปนรายขอ

และรายดาน(มิติ)  โดยยึดเกณฑการวัดระดับปจจัยกลยุทธและแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการโดยใชเกณฑการวัดของลิเคิรท       

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นในการใหบริการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินดวยคา (t 

– test)  และ ANOVA (Analysis of Variance) กรณีที่พบความแตกตางไดทดสอบความแตกตางรายคู

โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ .05  

4.ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจยัการการตลาด 4.0 กับการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสนิ

สาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร ดวยวิธี Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient   โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สรุปและอภิปรายผล  

1.ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการที่มีปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได ตางกัน มีการประเมิน ปจจัยการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคา

กรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05   
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2.ความสัมพันธระหวางปจจัยการการตลาด 4.0 กับการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขา

ศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรุงเทพมหานคร พบวาในภาพรวมมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน

ทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการการตลาด 4.0 กับการตลาดบนสื่อออนไลนของ

ธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซากรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมมีความสัมพันธกันใน

ทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตาม

สมมุติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ปจจัยปจจัยการการตลาด 4.0   มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานเกิดการ

แนะนําสินคาจากผูอื่น (Advocate) ดานการถามตอ (Ask)   ดานการช่ืนชอบสินคา(Appeal)  ดานการ

รูจักสินคา (Aware) และดานการตัดสินใจซื้อ(Act) ตามลําดับ ทั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว

สอดคลองกับ เกวลิน ชวยบํารุง (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดผาน Mobile Marketing ที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค การไดรับ หรือเลือกรับขอมูลขาวสารจากธุรกิจบริการ 

ตางๆ รวมไปถึงความคิดเห็นที่มีตอการตลาดผาน Mobile Marketing ตลอดจนผลกระทบของ Mobile 

Marketing กับการตัดสินใจซื้อสินคา และธุรกิจบริการ ตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากกลุมประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับจาก Mobile Marketing โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ สะดวกเปน จํานวน 

400 คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอยางไดกรอกขอมูล แบบสอบ ถามดวยตนเอง มี

คาความเช่ือถือไดรอยละ 95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชในการ วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่

เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคือการสื่อสารการตลาดผาน Mobile Marketing สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ หรือ Multiple Regressions ผูบริโภคโดยรวมที่

ไดรับการสื่อสารผาน Mobile Marketing สวนใหญเปน เพศชาย มีอายุอยูในชวง 18 – 25 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เปนนักศึกษา มีรายไดสวนตัว 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน ระยะเวลาที่ใช

โทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 6 ป ใชเครือขาย AIS เปน ประจําในปจจุบัน มีคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

501 – 1,000 บาทตอเดือน ใชประเภทการชําระ เงินแบบ Prepaid ระบบเติมเงิน เหตุผลที่ใช

โทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใชโทรเขา – รับสาย รูปแบบการ สื่อสารการตลาดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไดรับใน 

1 เดือนที่ผานมาเปนขอความสั้น (SMS) ผูตอบ แบบสอบถามโดยรวมที่ไดรับขอความสั้น (SMS) 1–5 

ครั้งใน 1 เดือนที่ผานมา สวนใหญไดรับมาจาก ธุรกิจและบริการประเภท เครือขายโทรศัพท และมีระดับ
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ความคิดเห็นที่ไมแนใจตอ SMS Marketing ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมไมเคยไดรับขอความมัลติมีเดีย 

(MMS)ใน 1เดือนที่ผานมา สวนใหญได รับมาจากธุรกิจและบริการประเภท เครือขายโทรศัพท และมี

ระดับความคิดเห็นที่ไมแนใจตอ MMS Marketing ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา การสื่อสาร

การตลาดผาน SMS Marketing สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค และการสื่อสาร

การตลาดผาน MMS Marketing สงผลตอ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค จากผลการวิจัย

สามารถนําไปเปนแนวทางและขอมูลเบื้องตน ใหผูประกอบการของธุรกิจและบริการนําไปใชในการ

ปรับปรุงในสวนของรูปแบบ และขอความในการ โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโทรศัพทเคลื่อนที่ใน

นวัตกรรมรูปแบบใหม ๆ เชน QR Code และสื่อ Social Media ในโทรศัพทเคลื่อนที่และยังสามารถ

พัฒนาฐานขอมูลไปเปนการวิจัยทางการตลาด เพื่อใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดตอไป    

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ          

1. จากผลการศึกษาปจจัยการตลาดบนสื่อออนไลนของธนาคารออมสินสาขาศูนยการคากรีนเพลส

พลาซากรุงเทพมหานคร สามารถนําไปประยุกตใชงานจากพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชแอ็บพ

ลิเคช่ันบนสื่อออนไลน  ดังน้ันทางธนาคารออมสินจึงควรมีโปรโมช่ันใหมๆที่เปนปจจุบัน และการอัพเดท

ขอมูลที่ทันสมัยเพื่อชักจูงใจใหลูกคาใชบริการการตลาดบนสื่อออนไลน ไดแก 1.บริการ - GSB PAY    - 

GSB PAY MARCHANT  2. บ ริ ก า ร  Mobile Banking   - MyMo   - MyMo Myfund   -Mobile 

Banking MyMo     -Digital Salak และ3.บริการ Internet Banking    มากย่ิงข้ึน และดึงดูดลูกคาใน

การเลือกใชบริการบนสื่อออนไลนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต     

2. การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคา ในการใชแอพพลิเคช่ัน ทําธุรกรรมทางการเงิน  

โดยจัดการระบบใหเกิดความนาเช่ือถือ เกิดความปลอดภัย  และประชาสัมพันธ ใหลูกคาไดรับทราบ

เพื่อใหผูใชบริการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการไดงายข้ึน     

3. ควรมีการออกแบบข้ันตอนกระบวนการในการเขาระบบการตลาดบนสื่อออนไลนทุกประเภท  ไม

ซับซอนและไมยุงยากจนเกินไป  สามารถเขาถึงบริการไดสะดวก  รวดเร็ว    

4.ชวงเวลาที่ใชบริการการตลาดบนสื่อออนไลน ในการทําธุรกรรมทางการเงิน ควรหาสิ่งดึงดูดใจใหเขาใช

บริการเชน มีโปรโมช่ันตางๆ  ในการเขาใชแอพพลิเคช่ัน  ตอเน่ืองติดตอกันหลายครั้งในการธุรกรรม จะ

สงผลใหลูกคาเขาใชบริการมากย่ิงข้ึน และมีการแนะนําบอกตอ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเรือ่งปจจัยการตลาดบนสื่อออนไลนของออนไลนของธนาคารออม

สินสาขาศูนยการคากรีนเพลสพลาซา กรงุเทพมหานคร สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจากทาน

อาจารยดร.ศิวฤทธ์ิ  สุนทรเสณี อาจารยที่ปรึกษาคนควาดวยตนเอง และอาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดให

ความกรุณาแนะนํา  ตรวจตรา พรอมทั้งแกไขเน้ือหา  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควา

อิสระดวยตนเอง จนสําเร็จลลุวงไปดวยดี และขอขอบพระคุณอาจารยทกุทานที่ไดใหความรู ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา จนกระทัง้สําเรจ็การศึกษา     

 ขอขอบคุณ นายภาวัช กมลศิลป ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา ศูนยการคากรีนเพลส พลาซา 

เพื่อนรวมงาน พี่ๆ เพื่อนๆนักศึกษาปริญญาโททุกทาน และครอบครัว ที่ไดใหการสนับสนุน เปนกําลังใจ

ในการศึกษาระดับปริญญาโท และความชวยเหลือในการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดมา 
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การเสริมสรางการทํางานรวมกนัของทีมเสมือนใหเกิดประสิทธผิล  

Enhancing effective virtual teams collaboration 

 

พฤทธ์ิ  เทศจีบ0

1 

 

บทคัดยอ 

 การระบาดของ โควิด-19  องคกรหลายแหงตองปรับนโยบายการทํางานโดยใหบุคลากรทํางาน

ที่บาน และ ตองปรับตัวเขากับเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับการทํางาน การทํางานในลักษณะของทีม

เสมือนเปนแนวทางหน่ึงที่ทําใหบุคลกรทีไ่มสามารถทํางานรวมกันสามารถประสานการทํางานระหวางกนั

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของงาน  การทํางานแบบทีมเสมือนจะตองทําใหเกิดการ

ผสมผสานระหวางสมาชิกรวมทีม  ในการแกปญหารวมกัน และ มีการสื่อสารระหวางกันอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการเสริมสรางการทํางานเปนทีมเสมือนคือ ควรรวมสมาชิกทีมใหเกิด

ความเปนทีม ช้ีแจงงานและกระบวนการทํางานรวมกันใหชัดเจน กําหนดกฎบัตรการสื่อสารของทีมให

ชัดเจน   เลือกใชจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ สรางปฏิสัมพันธในการทํางานเปนทีมรวมกันอยาง

ตอเน่ือง 

คําสําคัญ: ทีมเสมือน , การทํางานรวมกัน 

Abstract 

In the outbreak of COVID-19, many organizations must adjust their work policies 

by allowing their workers to work from home and adapt to new technologies related to 

work. Working as a virtual team is one way that people who are unable to work together 

can coordinate work with each other with information technology. Virtual teamwork must 

collaborate team members to solve problems and communicate with each other 

effectively by trying to combine team members to create a team spirits, clarifying the 

work and process, clearly define the team's communication charter, selecting the 

appropriate technology and creating an interaction in working as a team together. 

Keywords: Virtual Team, Team Collaboration 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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บทนํา 

การระบาดของ โควิด-19  กอใหเกิดผลกระทบในวงกวางตอระบบสาธารณสขุและเศรษฐกจิโลก

อยางไมเคยปรากฏมากอน   ภาครัฐบาลไดออกมาตรการเพื่อลดการแพรระบาด โดยการเวนระยะหาง

ทางสังคมผานมาตรการควบคุมในหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจํากัดการเคลื่อนยาย การรวมกลุม

คนจํานวนมาก   ชีวิตทางสังคมและการทํางานจึงเปลี่ยนไปอยางกะทันหัน  รัฐบาลขอความรวมมือให

ภาคเอกชนใหพนักงานปฏิบติังานอยูที่บานเพื่อเวนระยะหางทางสังคม(กรมควบคุมโรค,2563) อาจกลาว

ไดวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรสมยัใหมทีบุ่คลากรในภาคธุรกิจทัว่โลกตองทํางานจากที่บาน และ ตอง

ปรับตัวเขากับความทาทายของเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับการทํางานมาก (Walker et al., 2020)   

การใหบุคลากรทํางานจากที่บานสงผลกระทบตอผูที่ไมเคยปฏิบัติงานในลักษณะน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได

เน่ืองจากนโยบายขององคกร ดังน้ันจึงมีการทํางานในรูปแบบของทีมงานระยะไกลและทีมเสมือนใน

หลายองคการแทนที่การปฏิบัติงานในสถานที่  การทํางานแบบทีมเสมือนอาจมีผลตอประสทิธิภาพใน

การทํางานเน่ืองจากขาดการทํางานที่มีการปฎิสัมพันธกันระหวางผูรวมงานโดยตรง ขาดสิ่งอํานวยความ

สะดวก และ มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม ดังน้ันบทความน้ีจึงไดนําเสนอแนวทางการ

สงเสริมการทํางานรวมกันในลักษณะของทีมเสมือนเพื่อบรรลุเปาหมายการทํางานรวมกัน  ตลอดจนลด

ปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันในทีมเสมือน  
  

ทีมเสมือน (Virtual Teams) 

ทีมเสมือน คือ “กลุมบุคคลที่รวมกันทํางานช่ัวคราวตามความแตกตางทางภูมิศาสตร ความ

แตกตางระหวางองคกร   หรือ ความแตกตางระหวางโซนเวลา  ทําใหไมสามารถทํางานรวมกันในสถานที่

เดียวกันได โดยการทํางานในลักษณะที่จะตองมีการประสานการทํางานระหวางกันดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของงาน” (F. Siebdrat, and et al., 

2009, P. 65)     

นอกจากน้ีอาจอธิบายทีมเสมือนไดวา เปนการทํางานรวมกนั เพื่อบรรลุเปาหมายเฉพาะอยางใดอยาง

หน่ึง  อายุการทํางานของทีมมักมีอายุสั้น  โดยไมไดมกีารกาํหนดลักษณะเฉพาะของทีม แตเปนทีมที่เกิด

จากการรวมตัวกันจากความเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับเปาหมายเฉพาะที่ตองดําเนินการ(A. Powell, and 

et al., 2004,  p. 7) ทั้งน้ีอาจสรุปลักษณะของทีมเสมือนไดดังน้ี 

- เปนการกระจายการทํางานที่แตกตางกันในมิติ ดาน ภูมิศาสตร องคกร และ / หรือเวลา โดยย่ิง

มีความแตกตางกันในหลายมิติมากข้ึนก็อาจจะประสบปญหาความยุงยากในการทํางานและการ

บรรลเุปาหมาย 
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- ประสานงานสวนใหญผานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสาร 

- ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุภารกิจขององคกรอยางนอยหน่ึงงาน 

ทีมเสมือนมีหลายรปูแบบ ตัวอยางเชน การทํางานเปนทีมเสมอืนอาจเกิดข้ึนภายในองคกรเดียวกัน

และโดยอาจมีการเช่ือมตอสมาชิกในทมีทีป่ฏิบัติงานในสถานที่ๆ มีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร  หรือ 

อาจเปนการเช่ือมตอสมาชิกในทมีที่แตกตางกันระหวางหนวยงานในองคกรเดียวกัน ปจจุบันมีการทํางาน

แบบเสมือนเพิ่มมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกจิ  โดยอาจสรปุแรงผลักดันทีท่ําให

เกิดการทํางานแบบ

เสมอืน ไดดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

ภาพท่ี 1 แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดการทํางานแบบทีมเสมือน (Bingham, and et al., 2015) 

 

กลาวไดวาทีมเสมือนมผีลดีตอองคกรหลายอยาง ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนการทํางานเปนทมีชวย

ใหกาวขามอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากความแตกตางในดาน เวลา พื้นที่ การประสานงาน และ 

วัฒนธรรม นอกจากน้ียังใหประโยชนตอองคกรคือ 

- ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเดินทาง  

- ทําใหสามารถเขาถึงผูทีม่ีความสามารถในการทํางานไดจากทุกสถานที ่

- ลดความจําเปนในการประชุมแบบตัวตอตัวลง 

- อาจสามารถทํางานไดตลอดเวลาโดยขามขอจํากัดดานเวลา  
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ตารางท่ี 1 ความแตกตางระหวางการทํางานจากท่ีบานในชวงกอนโควิด-19   และ ระหวางการ

ระบาดของ โควิด-19  ( Lena Waizenegger, and et al., 2020, P. 432)     
มิต ิ ชวงกอนโควดิ-19    

  

ระหวางการระบาดของ โควดิ-19  

 

ทางเลือก การตัดสินใจทํางานจากที่บานโดยสมัครใจ ถูกบังคับใหทํางานจากที่บาน 

กลุมผูปฏิบัติ ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละองคกร สวนใหญเปนวัยทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ลักษณะงานที่สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใชในการทํางานได  

แรงจูงใจ ลดอุปสรรคในการทํางาน เพ่ิมความ

ยืดหยุน อิสระในการทํางานและลดเวลา

เดินทาง 

ตองปฏิบัติตามมาตรากรของภาครัฐ หรือ

องคกร เพ่ือ จํากัดความเส่ียงการติดเชื้อ 

หรือ ลดการแพรกระจาย 

การเตรียมการ มีการวางแผน การฝกอบรม 

และ การสนับสนุนจากองคกรนอย 

ตองดําเนินการอยางเรงดวน มีเวลานอยใน 

การวางแผน และ เตรียมการ 

พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน เปนการเปล่ียนสถานที่ทํางานจากการ

ปฏิบัติงานในสํานักงานไปเปน 

การปฏิบัติงานที่บาน 

เปนการใชพ้ืนที่ทํางานจําลองที่บาน โดย

อาจขาดความเหมาะสมความทาทายตาม

หลักสรีรศาสตร ตองมีการแบงปนพ้ืนที่

เดียวกันกับสมาชิกในครอบครัว ลดความ

เปนสวนตัว   

หนาที่ความรับผิดชอบ ดําเนินการตามปกติ ตามหนาที่  

และ บทบาทสวนบุคคล 

ตองรับบทบาทหลายอยางทัง้บทบาท

หนาที่ในการทํางาน และ บทบาทสวน

บุคคล  

สภาพความเปนอยู มีทั้งผลทางบวก (ความอิสระและความ

ยืดหยุน) และ ผลทางลบ(ความไมชัดเจน

ระหวางงานและชีวติสวนตัว) 

เพ่ิมความวิตกกังวล ความเครียด 

ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตลดลง 

การเปดรับถึงขาวเชิงลบ และ 

กลัวการติดเชื้อ หรือแพรเชื้อใหคนรอบขาง 

ความคลองตัว มีความเปนอิสระในการเดินทาง  การ

ทํางาน และ การการนัดหมายทางสังคม 

เสรีภาพถูก จํากัด สําหรับ 

การเดินทาง และ การประกอบอาชีพ 

ตลอดจนการนัดหมายทางสังคม 

ปฏิสัมพันธทางสังคม มีการติดตอกันในการทํางาน เพ่ิมความ

ยืดหยุนในการติดตอสวนตัว 

การติดตอทางสังคม จํากัด อยูที่บาน หรือ 

ในแพลตฟอรมเสมือนจริงในการทํางาน 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลายองคการไดนําการทํางานเปนทีมเขามาใชในการ

ทํางานรวมกันเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง จากตารางที่ 1 วิกฤติโควิด -19 ทําใหมีการทํางานจากที่

บานอยางหลีกเลี่ยงไมไดจากที่ไดกลาวมาแลววาการปฏิบัติงานแบบทีมเสมือนผูปฏิบัติงานไมจําเปนตอง

ทํางานอยูในสถานที่เดียวกันโดยอาจเรียกวาเปนการทํางานนอกสถานที่(Remote Working) ดวย

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานรวมกันผานระบบออนไลน และ 
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สามารถสงมอบงานไดตรงตามเวลา ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการทํางานในปจจุบันที่ตองตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ดังน้ันองคกรจําเปนจะตองเสริมสรางใหผูรวมงานสามารถสื่อสาร

และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโดยทั่วถึงกัน เพื่อสรางความนาเช่ือถือ เกิดความชัดเจนในบทบาทการ

ทํางาน  การสื่อสารอยางเปดเผย การยอมรับความหลากหลายทางความคิด และ การสรางความสมดุล

ในการเปนทีม   โดยในอดีตองคกรอาจใชเอกสารเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน แตปจจุบันสามารถ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนระบบการทํางานแบบรวมกันภายในองคกร ในดานการเปน

เครื่องมือในการติดตอสารสารทางอิเล็คทรอนิคส (Electronic Communication Tools) เชน ระบบ

การสงขอความระหวางกัน ฯลฯ ในดานการเปนเครื่องมือในการประชุมรวมกันทางอิเล็คทรอนิคส 

(Electronic Conferencing Tools) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชในการระดมความคิด หรือ หารือในการ

แกปญหา เชน การประชุมทางไกลผานจอภาพ   เว็บบอรด การประชุมผานระบบอุปกรณอิเล็คทรอนิกส 

ฯลฯ และ ในดานการเปนเครื่องมือในการจัดการการทํางานรวมกัน (Collaborative Work 

Management Tools )ซึ่งเครื่องมือที่สนับสนุนการทํางานรวมกัน เชน ปฏิทิน ตารางงาน ระบบการไหล

ผานของขอมูล ระบบการจัดการความรู ระบบการจัดการขอมูลและโครงการ ฯลฯ  เทคโนโลยีเหลาน้ีมี

สวนเสริมสรางการทํางานแบบทีมเสมือนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนมากกวาการประชุมรวมกันเพียงอยาง

เดียว 

ทีมเสมือนกับการทํางานรวมกัน   (Virtual Team and Collaboration) 

การทํางานรวมกันจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลสองคนหรือกลุมคนทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันโดย

การแลกเปลี่ยนความคิดและทักษะในการทํางานระหวางกัน  ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหการ

แบงปนขอมูลและการสื่อสารระหวางกันเปนเรื่องที่ไมมีความยุงยากเหมือนที่ผานมาทีมเสมือนจึงทําให

เกิดการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยสภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความ

รุนแรงมากข้ึนการสงเสริมความคิดสรางสรรคในองคการและการสงเสริมความสัมพันธที่ดีตอพนักงาน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานจึงมีความสําคัญ การทํางานเปนทีมชวยใหพนักงานทํางานไดเร็วข้ึน

และมีประสิทธิภาพมากข้ึนเมื่อเทียบกับการทํางานดวยตนเอง การทํางานรวมกันยังทําใหพนักงานมี

ความรับผิดชอบรวมทั้งเพิ่มระดับแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน โดยการทํางานรวมกันอาจเกิดข้ึนใน

ลักษณะการระดมความคิด (Brainstorming) สมาชิกในทีมจะมารวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการ

ทํางานที่มีตอความสําเร็จของเปาหมาย  โดยมีการระดมความคิดและนําเสนอมุมมองที่หลากหลายในการ

แกปญหา หรือ ตัดสินใจ การใหคุณคา (Providing Value)ซึ่งเปนการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกนั

โดยเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีมมีความมุงมั่นในการทํางานในทิศทางเดียวกัน การมี
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สวนอยางเทาเทียมกัน (Equal Partaking) การรวมทํางานรวมกันเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมทุกคนมี

โอกาสเทาเทียมกันในการมีสวนรวมและสื่อสารความคิดเห็นที่มีตอการทํางาน การทํางานเปนทีมรวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิผลน้ันตองเกิดการผสมผสานระหวางสมาชิกรวมทีม ความสามารถในการแกปญหา

รวมกัน และ มีการสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถทํางานรวมกันเพื่อบรรลุ

เปาหมาย (F. Bertolotti and et al., 2015, P. 912)   อาจกลาวไดวาการทํางานรวมกัน ควรให

ความสําคัญกับสิ่งตอไปน้ี 

1. ความนาเช่ือถือ (Trust) สมาชิกรวมทีมตองมีความซื่อสัตยตอกันในการทํางานเพื่อขจัดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน หลีกเลี่ยงการพูดคุยที่เปนความลับอันจะกอใหเกิดความไมเขาใจกัน   

2. มีความชัดเจนดานบทบาทในการทํางาน (Clarify Roles) ควรมีการพิจารณาทบทวนกําหนด

บทบาทสมาชิกในทีมตลอดเวล รวมทั้งดําเนินการช้ีแจงบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมเมื่อ

วางแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเช่ือมโยงความคาดหวังของสมาชิกในทีมกับวัตถุประสงคโดยรวมของทีม   

3. มีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีประสิทธิผล (Communicate Openly & Effectively) เมื่อ

เกิดความขัดแยงในการทํางานควรพยายามแกไขความเขาใจผิดระหวางกันใหรวดเร็วและแมนยํา 

พยายามสรางความเขาใจทุกแงมมุ พยายามลดขอผิดพลาดดานการสื่อสาร รวมทั้งพยายามเสริมสราง

และตระหนักถึงความพยายามของสมาชิกในทีม พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน  

4. ช่ืนชมความหลากหลายทางความคิด (Appreciate Diversity of Ideas) มีการเปดรับและ

ประเมินความคิดใหม โดยพิจารณาความมีเหตุผล ความเปนไปได และ ความคิดเห็นในมุมมองที่แตกตาง

กัน หลีกเลี่ยงการแสดงออกในทางลบตอความคิดเห็น อยาเพิกเฉยความแตกตางระหวางสมาชิกในทีม 

และ พยายามเรียนรูใหมากที่สุดจากบุคคลอื่น 

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

ประสิทธิผลของการประชุมทีมงานเปนประจํา มีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญ

ทั้งผลลัพธและการทํางานเปนทีม ยกยองความพยายามของแตละบุคคล มีการติดตามทั้งดานมิติของงาน

และ สัมพันธภาพในการทํางาน โดยมุงเนนการผสมผสานเพื่อบรรลุเปาหมายของทีม  

 

ความทาทายในการทํางานแบบทีมเสมือน 

นอกจากการทํางานเปนทีมเสมือนจะกอใหเกิดประโยชนในการทํางานในดานความยืดหยุนและ

ความเปนอิสระในการทํางานดังที่ไดกลาวมาแลว  แตในขณะเดียวกันการทํางานแบบทีมเสมือนกอ็าจเกดิ

ผลกระทบในตอการทํางานเชนเดียวกัน  การทํางานเปนทีมเสมือนอาจกอใหเกิดความทาทาย  ดังน้ี 



 

402 

 

-  การสื่อสารขอมูลแบบซิงโครนัส(Synchronous) ซึ่งเปนการสื่อสารการทํางานที่ผูไมสามารถ

สื่อสารไดทันที อาจกอใหเกิดปญหาในการทํางาน   ความทาทายน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกทีมเสมือนไม

สามารถสื่อสารในเวลาเดียวกันได ทําใหอาจตองรอขอมูลหรือการตอบกลับจากสมาชิกในทีมอีกคนหน่ึง 

ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน หรือ ประสานกัน 

- การทํางานแบบทีมเสมือนเปนขอจํากัดในการสื่อสารแบบตัวตอตัวที่ไมสามารถทําไดตลอดเวลา

เหมือนการทํางานในสํานักงานรวมกัน จึงทําใหตองมีการสื่อสารผานเทคโนโลยี เชน อีเมล การสง

ขอความออนไลน ซึ่งจะมีความสมบูรณของขาวสารนอยกวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา เน่ืองจากอาจจะ

ไมสามารถโตตอบกันไดในเวลาเดียวกัน เปนตน นอกจากน้ีแลวความใกลชิดทางกายภาพในสถานที่

ทํางานยังชวยเพิ่มโอกาสในการสื่อสารระหวางพนักงานไดมากกวาการทํางานแบบทีมเสมือน แมปจจุบัน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะมีสวนปรับปรุงปญหาการสื่อสารการทํางานระหวางกันในทีมเสมือนแลว

ก็ตาม 

- การโตตอบแบบตัวตอตัวที่ลดลงของการทาํงานแบบทีมเสมือนอาจกระตุนใหสมาชิกทีมเกิดการ

พยายามเขาสังคมและความทุมเทในการทํางานมากข้ึน เน่ืองจากผูทํางานแบบทีมเสมือนมักจะขาด

ปฏิสัมพันธกันโดยตรง  ซึ่งตางจากการทํางานในสํานักงานที่อาจเกิดภาวะการออมแรงทางสังคม (Social 

Loafing)ซึ่งมักเกิดข้ึนเมื่อมีการทํางานเปนกลุมและมีสมาชิกหลายคนทําใหคนในกลุมจะไมทํางานได

อยางเต็มศักยภาพ ดังน้ันในการทํางานแบบทีมเสมือนจึงควรพยายามจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบของ

แตละบุคคลใหมีความชัดเจน กําหนดเปาหมายรายบุคคลเพื่อทําใหทราบจุดมุงหมายในการทํางาน และ 

การใหเสียงสะทอนแกสมาชิกในกลุมเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน 

- การทํางานแบบทีมเสมือนมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงในการทํางานมากข้ึน เน่ืองจากสมาชิก

ในทีมมักจะมีบรรทัดฐานในการทํางานที่แตกตางกันรวมทั้งมีภูมิหลังความสนใจ ความเช่ียวชาญ และ 

มุมมองที่แตกตางกัน อาจรับรูตีความและประเมินขอมูลแตกตางกันไปและยากที่จะปรับใหเกิดความ

เขาใจที่ตรงกันเพราะไมมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธในการทํางานโดยตรง 

- การสรางความไววางใจเปนสิ่งที่ทาทาย สมาชิกในทีมเสมือนมักมีการโตตอบเปนการสวนตัว

เพียงเล็กนอย รวมทั้งอาจไมไดมีความคาดหวังที่จะมีปฏิสัมพันธรวมกันในอนาคต ทีมเสมือนจะตอง

พยายามพัฒนาการติดตอระหวางกัน และ พัฒนาความไววางใจใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากสมาชิก
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ทีมเสมือนจะตองมาทํางานรวมกันช่ัวคราวอาจมีความรูสึกที่จะตองเสี่ยงตอการทํางานรวมกับผูที่ไม

คุนเคยมากอน   

- การสลับปรับเปลี่ยน หรือ การหมุนเวียนบุคลากรในทีมอาจสงผลใหเกิดตนทุนในการดําเนินงาน

สําหรับองคกร    เน่ืองจากอาจจะลําบากในการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในทีมและตองเรียนรูรวมกัน

อยางรวดเร็ว เกี่ยวกับสมาชิกรวมทีมที่อยูหางไกลและลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน โดยหากไม

สามารถทํางานรวมกันไดก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนทีมทําใหเกิดความลาชาในการทํางานและมีคาใชจาย

ที่เพิ่มสูงข้ึน 

- ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางสมาชิกรวมทีมอาจสงผลตอการทํางานของทีมใหมีความ

ยุงยากซับซอนมากข้ึน  เชน ความแตกตางในวัฒนธรรมการทํางานที่เนนการทํางานเปนแบบปจเจก

บุคคล  หรือ วัฒนธรรมการทํางานแบบรวมกลุม ความแตกตางวัฒนธรรมการทํางานในการยอมรับความ

เสี่ยง อาจทําใหมุมมองการทํางานรวมกันแตกตางกันไปดวย  

แนวทางในการเสริมสรางการทํางานเปนทีมเสมือนใหเกิดประสิทธิผล 

วิกฤติโควิด-19 ที่เกิดข้ึนทําใหธุรกิจตองมีการปรับตัว ความพยายามในการเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองจึงเกิดข้ึน ทีมเสมือนเปนทางเลือกหน่ึงที่ธุรกิจ

นํามาใชสงผลใหตองมีการปรับตัวกันในการทํางาน เปนกลุมงาน สมาชิกทีมบางสวนอาจตองมีการ

โตตอบกันในการทํางานโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก หรือ สมาชิกในทมีตองพยายามมสีวน

รวมในงานที่พึ่งพาซึ่งกันและกันไมใชแคกลุมงานอิสระซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการวางรากฐาน

สําหรับประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีม( Janine Viol Hacker and et al., 2019, P. 25)    จาก

ความทาทายในการทํางานเปนทีมเสมือนที่ไดกลาวมาแลว เพื่อใหการทํางานเปนทีมเสมือนใหมี

ประสิทธิภาพมีแนวทางดังน้ี 

1. ผูนําทีมควรรวมสมาชิกทีมใหเกิดความเปนทีมใหไดเร็วมากที่สุด  วิกฤติโควิด-19 ทําใหหลาย

องคกรตองมีการทํางานในลักษณะทางไกลอยางเรงดวนและมักจะเปนไปในรูปแบบการประชุมออนไลน

ที่อาจจะไมสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันหากเปนไปไดผูนําทีมควรที่จะสรางความ

เปนทีมรวมกันในระยะแรกกอนจะเริ่มทํางานเปนทีมเสมือน เน่ืองจากการสื่อสารแบบตัวตอตัวจะมี

โอกาสมากกวาการสื่อสารแบบทีมเสมือนในการสรางความสัมพันธและเสริมสรางความไววางใจซึ่งเปน

รากฐานที่สําคัญสําหรับการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ หากรวมทีมกันไดจะชวยใหสมาชิกในทีม



 

404 

 

สรางความคุนเคย  และ สรางวิสัยทัศนรวมกัน แตหากไมสามารถทําไดเน่ืองจากขอจํากัดใหมุงเนนไปที่

การสรางทีมเสมือน โดยพยายามกําหนดแนวทางในการช้ีนําการทํางานทีม กําหนดเวลาการประชุม และ 

การติดตามหรือเช่ือมโยงการทํางานใหชัดเจน 

2.ช้ีแจงงานและกระบวนการทํางานรวมกันใหชัดเจน ไมควรทําเฉพาะการกําหนดเปาหมายและ

บทบาทการทํางานของสมาชิกในทีม  ผูนําทีมจําเปนตองจัดทีมใหสอดคลองกับเปาหมาย บทบาท และ 

ความรับผิดชอบในชวงแรก อยางไรก็ตามสําหรับทีมเสมือนการประสานงานเปนสิ่งที่ทาทายมาก

เน่ืองจากสมาชิกทีมไมไดอยูรวมกัน ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองใหความสําคัญกับรายละเอียดของ

การออกแบบงานและกระบวนการที่จะใชเพื่อทําใหเสร็จสมบูรณ ลดความซับซอนของงานใหมากที่สุด

เทาที่จะทําได โดยตามหลักการแลวอาจมีการมอบหมายงานใหกับกลุมยอยที่มสีมาชิกในทีมสองหรือสาม

คน และตรวจสอบใหแนใจวามีความชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางานโดยมีขอมูลเฉพาะวาใครทําอะไร

เมื่อไร โดยมีการรวมรวมขอคิดเห็น หรือ ขอวิจารณที่เกิดข้ึนหลังการทํางานเปนระยะเพือ่ประเมินผลการ

ทํางาน รวมทั้งระบุการปรับเปลี่ยนกระบวนการและความจําเปนในฝกอบรม หรือ เพิ่มเติมความรูที่

เกี่ยวของกับการทํางาน 

3. กําหนดขอตกลง หรือ กฎบัตรการสื่อสารของทีมใหชัดเจน  การสื่อสารในทีมเสมือนมักจะ

เกิดข้ึน และ มีความสมบูรณนอยกวาการโตตอบแบบตัวตอซึ่งใหขอมูลเชิงบริบทและขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสภาวะทางอารมณของผูสื่อสารไดดีกวา วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในการสื่อสารในทีม

เสมือนก็คือจะตองมีความชัดเจนและมีวินัยการสื่อสารในทีม อาทิ สรางกฎบัตรที่กําหนดบรรทัดฐานของ

พฤติกรรมเมื่อเขารวมในการประชุมออนไลน เชน การกําหนดจํากัดเสียงพื้นหลังหรือสิ่งรบกวนในการ

ประชุม  การพูดอยางชัดเจนและแสดงความคิดเห็นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม การฟงอยางต้ังใจและไม

ครอบงําบทสนทนาและอื่น ๆ เปนตน นอกจากน้ีกฎบัตรอาจกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการสื่อสารที่จะใช

ในสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน ตัวอยางเชน เมื่อใดที่ควรตอบกลับทางอีเมล การใชโทรศัพทเพื่อ

สนทนาโดยตรง ความรวดเร็วในการสรางและแชรเอกสารที่ตองใชรวมกัน เปนตน 

4. การเลือกใชจากเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับการทํางานเปนทีมเสมือน  ปจจุบันมีการพัฒนาใน

เทคโนโลยีการทํางานรวมกันต้ังแตการประชุมรวมกันตางสถานที่ไปจนถึงการประชุมทางวิดีโอแบบหลาย

จุด ทําใหการทํางานรวมกันเปนทีมเสมือนงายข้ึน  อยางไรก็ตามการเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม

จําเปนตองเปนการใชเทคโนโลยีใหมลาสุดหรือเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติมากที่สุดเน่ืองจากการพยายามใช

เทคโนโลยีที่ความซับซอนเกินไปอาจจะกอใหเกิดการทําลายการทํางานเปนทีมรวมกันเพราะสมาชิกใน

ทีมจะไปใหความสําคัญการการใชเทคโนโลยีมากกวาการทํางานรวมกัน รวมทั้งแตละบุคคลก็มีความ
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เช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ดังน้ันจึงควรเลือกใชเทคโนโลยีที่ทุกคนในทีมสามารถใช

ทํางานรวมกันไดมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การใชเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลของการทํางานรวมกัน (Yali Zhang, 

2018,P.1099) 

 

5. ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีมในชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทํางาน

เปนทีมเสมือน  เมื่อสมาชิกบางคนหรือทั้งหมดในทีมทํางานแยกกันทํางานเปนเรื่องงายที่จะเกิดการตัด

การเช่ือมตอกันในการทํางานเปนทีม จึงควรมีการเสริมสรางการทํางานเปนทีมเปนระยะ โดยอาจมีการ

กําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันเพื่อสรางและบังคับใหเกดิการทํางานเปนทีมรวมกัน เชน มีการประชุมเปน

ประจําวัน และ เวลาเดียวกันในแตละสัปดาห มีการกําหนดและสงมอบวาระการประชุมลวงหนา มี

ขอตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารของทีม เปนตน หากมีสมาชิกในทีมเสมือนที่อาจจะตองทํางานแลว

ไมสามารถเขารวมทีมเสมือนในการประชุมตามชวงเวลาที่กําหนดเน่ืองจากภาระหนาที่งานก็ควร

กําหนดเวลาการประชุมใหหมุนเวียนอยางสม่ําเสมอเพื่อกระจายภาระอยางเทาเทียมกัน 

6. การสรางการยอมรบัเกี่ยวภาษาที่ใชในการสื่อสารการทํางานเปนทมีรวมกัน ทีมเสมือนอาจจะ

เปนทีมที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม  อาจทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางกัน  อาทิเชน 

การมีขอบเขตหนาที่การทํางานเปนทีมที่แตกตางกัน ภาษาและถอยคําที่ใชในการสื่อสารก็อาจแตกตาง
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กันโดยอาจมีการใชศัพทเทคนิคที่คุนเคยในการทํางานแตอาจสรางปญหาความไมเขาในการสื่อสารกับ

สมาชิกอื่นที่มีหนาที่งานที่แตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อทีมทํางานในเรื่องที่เกี่ยวของกับความ

คลุมเครือในการทําความเขาใจที่ตรงกัน ก็อาจจะทําใหเกิดความคิด หรือ  ตัดสินใจแกปญหาจากการ

ตีความหมายที่แตกตางกันอันจะกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน  ดังน้ันจึงควรใชเวลาในการเจรจา

สรางขอตกลงอยางชัดเจนเกี่ยวกับการตีความและวลีสําคัญที่ตองใชรวมกัน  

7. พยายามสรางการมีปฏิสัมพันธที่ไมเปนทางการและเสริมสรางพันธะทางสังคมระหวางกัน 

เพื่อแบงปนขอมูลที่จําเปนตองใชในการทํางาน  ในบางครั้งการประชุมทีมมักจะเนนไปที่งานและการ

ติดตามงานเปนหลักเน่ืองจากการทํางานเปนทีมเสมือนสมาชิกในทีมไมไดปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน 

จึงทําใหโอกาสในการแบงปนขอมูล และ การทํางานรวมกันในทีมอาจลดลงจากขอจาํกัดของเวลา วิธีการ

หลีกเลี่ยงปญหาน้ีก็คือ ในการเริ่มการประชุมแตละครั้งดวยการใหสมาชิกแตละคนใชเวลาอยางจํากัดเพือ่

หารือเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และ ความคืบหนาในการทาํงาน หลังจากน้ันจึงควรสรางการมีปฏิสัมพนัธ

ที่ไมเปนทางการและเสริมสรางพันธะทางสังคมระหวางกัน โดยใชกิจกรรมที่สรางการทํางานเปนทีม การ

ใชแพลตฟอรมการทํางานรวมกันและเครือขายสังคมออนไลนที่สามารถชวยใหสมาชิกในทีมรูสึกเช่ือมตอ

กันมากข้ึน 

8. มีการช้ีแจงและติดตามภาระผูกพันการทํางาน การทํางานแบบทีมเสมือนผูนําทีมจะ

มอบหมายความรับผิดชอบใหกับทีม  เมื่อทีมตองทํางานจากระยะไกลจึงเปนเรื่องยากที่จะติดตามการมี

สวนรวมและประสิทธิผลในการทํางาน  ผูนําทีมสามารถแกไขไดบางสวนโดยการออกแบบงานอยาง

รอบคอบและมีการประชุมติดตามสถานะการทํางานเปนประจํา ซึ่งจะชวยใหสมาชิกทีมมีความชัดเจนถึง

ทิศทางและความมุงมั่นในการทํางาน โดยเครื่องมือที่มีประโยชนอยางหน่ึงคือ การใชแดชบอรด

(Dashboard)ในการสงมอบงาน โดยแดชบอรดจะเปนการนําขอมูลตางๆที่เกี่ยวของซึ่งอาจจะเปนขอมูล

ในรายงาน  หรือขอมูลที่มีการปรับปรังใหเปนปจจุบันมาสรุปใหสามารถเขาใจไดตรงกัน  

9. มีการสงเสริมความเปนผูนําทีมรวมกัน การกําหนดภาระหนาที่และการติดตามภาระผูกพัน

เปนการผลักดันใหสมาชิกในทีมมุงมั่นและมีประสิทธิผลในการทํางาน ความเปนผู นํารวมกัน

เปรียบเสมือนเปนแรงดึงที่สําคัญในการทําใหสมาชิกทีมเขามามีสวนรวม  อาทิเชน  การมอบหมายความ

รับผิดชอบสําหรับโครงการพิเศษโดยมีการรวมกัน ระบุและแบงปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือ ให

สมาชิกเปนโคชผูอื่นในดานที่ตนเช่ียวชาญ ตลอดจนมีการมอบหมายใหสมาชิกที่มีความเหมาะสมในการ

เปนที่ปรึกษาเพื่อชวยเหลือสมาชิกในทีม ทั้งน้ีการสรางการมีสวนรวมในความเปนผูนําทีม  จะไมเปน

เพียงเพิ่มการมีสวนรวม แตยังชวยลดภาระบางสวนของการเปนผูนําทีมลงอีกดวย 
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บทสรุป 

วิกฤติการระบาดของโควิด – 19 สงผลกระทบตอการดําเนินงานองคกรทําใหตองมีการ

ปรับเปลี่ยนรปูแบบการทํางานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตอไปการทํางานนอกสถานที่ หรือ การทํางาน

ที่บานจึงเกิดข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการของภาครัฐในเรื่องการลดความเสี่ยงจากการแพรกระจาย 

ทีมเสมือนเปนรูปแบบการทํางานระยะไกลที่ไดเกิดข้ึนมาระยะเวลาหน่ึงแลวแตไมไดมีการนํามาใชอยาง

แพรหลาย ดวยวิกฤติที่เกิดข้ึนประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการทํางาน

แบบทีมเสมือนเพิ่มมากข้ึน ทําใหมีการทํางานรวมกัน การประสานงาน และ ติดตามผลการทํางาน

สมาชิกในทีมไดอยางตอเน่ือง แตดวยขอจํากัดในการทํางานระยะไกลและโอกาสในการมีปฏิสัมพันธใน

การทํางานแบบเผชิญหนา( Face to Face) เกิดข้ึนไดนอย ทําใหอาจเกิดปญหาในการควบคุมและการ

สื่อสารในการทํางานซึ่งถือไดวาเปนความทาทายในการทํางานแบบทีมเสมือน องคกรอาจพิจาณาให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมในทีมอยางตอเน่ือง สรางความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบและ

กระบวนการทํางานรวมกัน รักษาการทํางานเปนทีม มีแนวทางในการสื่อสารที่ชัดเจนตรงกัน มีการ

เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทํางานรวมกัน และ เสริมสรางการมีปฎิบัติสัมพันธกันระหวาง

สมาชิกรวมทีมอยางตอเน่ือง 

 

 ขอเสนอแนะ 

 บทความน้ีนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานในรูปแบบของทีมเสมือนและแนวทางเสรมิ

การทํางานรวมกัน แตยังไมไดศึกษาเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมระบบ

การทํางาน และ การพัฒนาความรูความเขาใจของผูที่จะเขามาทํางานในทีม    ในบทความ หรือ งานวิจัย

ครั้งตอไป อาจมีการศึกษาการทํางานแบบทีมเสมือนจากผูที่ใชงานในองคกรที่แตกตางกัน เพื่อใหได

ขอมูลเปรียบเทียบในการพัฒนาแนวทางการทํางานแบบทีมเสมือนใหเกิดประสิทธิผล ตลอดจนลดถึง

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน นอกจากน้ีอาจมีการศึกษาถึงองคกรที่ไดมีการนําการทํางานเปนทีมเสมือน

ไปใชจนประสบความสําเร็จจนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางานที่แตกตางจากเดิม อันจะนําซึ่งการ

พัฒนาตนแบบและกรณีตัวอยางเพื่อใชในการประยุกตใชตอไป 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษางานวิจัยที่ผานมาของพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

โดยรวบรวมงานวิจัยในชวงป พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2563 การศึกษาน้ีใชขอมูลเชิงทุติยภูมิจากการศึกษา

คนควาบนฐานขอมูล Scopus โดยแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน ในสวนแรกเปนภาพรวมและ

แนวโนมในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม ในแงมุมของจํานวนบทความ พื้นที่ที่ใชใน

การศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม สาขาของบทความ และช่ือวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพผลงานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม ในสวนที่สองเปนการศึกษาถึงปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางาน

เชิงนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย  คุณลักษณะองคกร คุณลักษณะเกี่ยวกับงาน การสนับสนุนจากหัวหนา

และผูนํา คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะสวนบุคคล โดยปจจัยดังกลาวลวนมีความสอดคลองกัน

ในการกอใหเกิดเปนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของผูปฏิบัติงาน ผลจากงานวิจัยน้ีทําใหองคกรและนักวิจัย

เขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมและสามารถนําไปประยุกตใชในการวิจัย

และพัฒนาตอได 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม, พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม, แนวโนม, การบริหารองคกร 
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Abstract 

The objective of this article aimed to focus on previous researches of innovative 

work behavior (IWB) by reviewing literatures from 2007 to 2020. The study used secondary 

data based on Scopus by dividing the result into 2 parts. The first part was an overview 

and trends of IWB. The study reveals number of articles, studied areas, types of industries, 

subject area as well as the journal title that IWB was published. The second part identified 

the causative factors of IWB which categorized into organizational characteristics, job 

characteristics, leadership and supervisor supports, social characteristics and individual 

characteristics. It was also found that they influenced the workers’ IWB. The results of 

this study help organizations including researchers to understand more about IWBs. In 

addition, they can apply IWB for their practices in research and development effectively.   

Keywords: Innovative work behavior, Innovative Behavior, IWB, Organization      

                management 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ความอยูรอดและการเติบโตไดอยางมั่นคงน้ันลวนเปนเปาหมายที่ทาทายของผูบริหารองคกร

สวนใหญในปจจุบัน เน่ืองดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่รวดเร็วและสรางผลกระทบที่

รุนแรงตอองคกรทั้งที่อาจไมเคยเกิดข้ึนมากอน การปรับเปลี่ยนและด้ินรนในการเรียนรู ปรับตัวให

ตอบสนองกับสภาพแวดลอมใหมน้ันเรียกไดวาคือการสรางสรรคนวัตกรรม (สุรเดช จอง-วรรณศิริ, 2562) 

ทําใหนวัตกรรมเปนคําที่ถูกพูดถึงเปนอยางมากในการบริหารจัดการองคกรในยุคปจจุบัน และถือเปน

เครื่องมือสําคัญในการปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีข้ึน

กวาเดิม โดยงานวิจัยของ Kanter (1988) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางดานนวัตกรรมใน

อนาคตไววา ควรใหความสําคัญกับปจจัยในองคกรที่สงเสริมใหผูปฏิบัติงานคิดคนนวัตกรรม จากน้ัน

ประเด็นน้ีไดถูกนํามาศึกษาตอในการจัดการองคกรภายใตคําวา พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม หรอื 

Innovative Work Behavior อยางแพรหลายจากการศึกษาดานจิตวิทยาของ Scott & Bruce (1994) 

กลาวถึงกระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม โดยเริ่มจากการตระหนักถึงปญหา
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และแนวทางในการแกปญหา การไดรับการสนับสนุนถึงการเกิดข้ึนในแนวคิดใหมและการนําความคิดน้ัน

ไปใช ดังน้ัน องคกรจึงตองใหความสําคัญและการสนับสนุนการแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ

ผูปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอการทํางานและผลลัพธที่จะเกิดข้ึนกับองคกร 

การสงเสริมและเพิ่มศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหเกิดเปนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมน้ัน ยอมนํา

องคกรไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถเปนผูนําในการแขงขันได เพราะนวัตกรรมไมไดถูก

ออกแบบโดยเครื่องจักรแตเกิดข้ึนจากทักษะและความคิดริเริ่มใหมจากผูปฏิบัติงาน จึงสามารถกลาวได

วาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการเกิดข้ึนของนวัตกรรม (Chumkesornkulkit, 2018 ; Kanter, 

1983) ปจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยงานวิจัย

น้ีตองการรวบรวบและศึกษาถึงแนวโนมของบทความและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรมรวมถึงปจจัยที่นิยมใชในการศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนแนวทางในการการบริหาร

จัดการองคกรสําหรับผูบริหารองคกรยุคใหม รวมทั้งเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาถึงงานวิจัยที่ผานมาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม โดยรวบรวมขอมูล

เชิงทุติยภูมิ เพื่อช้ีใหเห็นถึงแนวโนมในการศึกษารวมถึงปจจัยที่กอใหเกิดเปนพฤติกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรม เพื่อใหองคกรและนักวิจัยเกิดความรูความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน

เชิงนวัตกรรมมากย่ิงข้ึน  

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมเปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจจากนักวิจัยมา

เปนเวลานานและมีงานวิจัยที่ถูกตีพิมพในวารสารงานวิจัยเปนจํานวนมาก จากการทบทวนวรรณกรรม

ทําใหพบวาคําจํากัดความของคําวาพฤติกรรมการทาํงานเชิงนวัตกรรมถูกกําหนดใหสอดรับกับลักษณะ

ของงานวิจัยและขอบเขตศึกษา เน่ืองจากนวัตกรรมมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับบริบทและการนําไปใช โดย

ความหมายสวนใหญที่กลาวถึงพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมจะถูกอธิบายไวภายใตแนวคิดทาง

จิตวิทยาดานความคิดสรางสรรค จึงทําใหเน้ือหาในการศึกษาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรมกลาวและอางอิงถึงความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 
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ทฤษฎีองคประกอบความคิดสรางสรรค (Componential Theory of Creativity) ของ Teresa 

Amabile ถูกนําเสนอในป 1988 กลาวถึงกระบวนการและอิทธิพลตาง ๆ  ในการสรางความคิดสรางสรรค 

รวมถึงผลลัพธของอิทธิพลเหลาน้ันภายใตสมมติฐานของระดับความตอเน่ืองในการเกิดความคิด

สรางสรรค ต้ังแตในระดับเริ่มตนที่สามารถพบไดในชีวิตประจําวันจนไปถึงระดับสงูทีส่ามารถพบไดในงาน

ศิลปะ สิ่งประดิษฐ และการคนพบทางวิทยาศาสตรที่สําคัญ นอกจากน้ียังมีการเช่ือมโยงระดับของ

ความคิดสรางสรรคที่จะสามารถเกิดข้ึนไดตามลักษณะงานและความรับผิดชอบในงานดวย โดยเฉพาะ

แนวคิดใหมหรือความคิดใหมที่มีประโยชนในการทํางาน ซึ่งความเช่ียวชาญ กระบวนการทางปญญาและ

แรงจูงใจตาง ๆ ภายในก็เปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค และสิ่งที่ทําใหพฤติกรรม

ในการทํางานเชิงนวัตกรรมแตกตางจากความคิดสรางสรรคคือพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมจะมุงนําความคิด

เหลาน้ันทําใหเกิดข้ึนจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานใหประสบความสําเร็จและเพิ่มมูลคา

ในอนาคตได (Janssen, 2000 ; Amabile, 1988) 

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมถูกเสนอเปนครั้งแรกโดย Scott & Bruce ในป 1994 แต

ไมไดใหคําจํากัดความที่แนชัด แตใหมุมมองไววาเปนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการตาง 

ๆ ในการคิดเชิงนวัตกรรม โดยประกอบไปดวยการตระหนักถึงปญหา (Idea Generation) ระบุแนวทาง

ใหมๆเพื่อแกปญหาและหาทางออก การสนับสนุนสงเสริมแนวคิดใหม (Idea Promotion) เพื่อสราง

เครือขายในการสนับสนุนแนวคิดใหม และการดําเนินงานจริง (Idea Realization) หรือการทําใหเกิด

ตนแบบทางความคิดน้ัน เผยแพร และเกิดการใชงานจริง ตอมา Janssen (2000) ไดใหความหมายของ

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม หรือ Innovative Work Behavior ไววา การสรางแนวคิดหรือ

กระบวนการใหม รวมไปถึงการปรับปรุง แนะนํา และนําไปประยุกตใชในการทํางานของตน กลุมบุคคล 

และองคกร เพื่อใหเกิดประโยชนตอการทํางานในบทบาทน้ัน ๆ  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวา การศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมสวนใหญถูก

อธิบายภายใตแนวความคิดสรางสรรคและกระบวนการที่กอใหเกิดเปนนวัตกรรม ทําใหผูวิจัยสามารถ

เขาใจไดวา พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม หรือ Innovative Work Behavior หมายถึง พฤติกรรม

การทํางานที่เกี่ยวของกับการสราง การสนับสนุน หรือการทําใหเกิดสิ่งใหมข้ึนในระบบการทาํงาน รวมไป

ถึงการสรางผลิตภัณฑใหม โดยมีการประยุกตใชแนวคิดใหม กระบวนการใหม ข้ันตอนการทํางานใหมกับ

การทํางานในสวนบุคคล หนวยงาน และองคกร ซึ่งมุงหวังถึงการแกปญหาและสงเสริมใหองคการ

พัฒนาข้ึนไปไดอยางย่ังยืน        
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยน้ีมุงเนนการศึกษาขอมูลของงานวิจัยโดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม ในชวงระยะเวลา 14 ปยอนหลัง ซึ่งเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2550 – 2563 

เน่ืองจากมีนักวิจัยจากทั่วโลกไดทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวเพิ่มมากข้ึน โดยมีมากกวา 10 บทความ 

ในขณะที่ชวงปกอนหนาน้ีมีจํานวนบทความเฉลี่ย 5 บทความตอป และไมปรากฏถึงการศึกษาในบางชวง

ป ในการศึกษาครั้งน้ีไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของจากฐานขอมูลบทความและงานวิจัยจาก

ฐานขอมูล Scopus เน่ืองดวยเปนฐานขอมูลที่มีงานวิจัยจากทั่วโลก มีความหลากหลาย มีความนาเช่ือถือ 

และมีกระบวนการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และพบขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการกําหนดคําสําคัญ

วา “Innovation” “Work” และ “Behavior” จํานวน 296 บทความ ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

จากน้ันผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบและคัดเลือกบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ทํางานเชิงนวัตกรรมอีกครั้ง ดวยการกําหนดคําสําคัญเพิ่มเติมจากการคนหาครั้งแรก โดยใชคําวา 

“Innovative Work Behavior” และ “Innovative Behavior” พบงานวิจัยที่ เขาขายในการคนหา

จํานวน 59 เรื่อง จากน้ันผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาจากบทความดังกลาวทั้งหมด โดยแบงรูปแบบ

ของการศึกษาออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกจะอธิบายภาพรวมและแนวโนมในการศึกษาพฤติกรรมการ

ทํางานเชิงนวัตกรรมและสวนที่สองเปนการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ภาพรวมและแนวโนมในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

แนวโนมของบทความและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมในชวง 14 

ปที่ผานมาภายใตคําสําคัญสืบคนข้ันแรกโดยใชคําวา “Innovation” “Work” และ “Behavior” จาก

กราฟทางดานซายดังภาพที่ 1 จะพบวาแนวโนมในการศึกษาในเรื่องของนวัตกรรม การทํางาน และ 

พฤติกรรม เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองตามจํานวนบทความที่เพิ่มข้ึนในระบบ โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2563 หรือ

ชวงปที่ผานมาพบมากสุดจํานวน 52 บทความ ในขณะที่ปกอนหนามีเพียง 29 บทความ โดยเพิ่มมากข้ึน

ถึงรอยละ 56 และมากกวาป พ.ศ. 2550 ถึง 4.7 เทา  
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ภาพท่ี 1 แนวโนมบทความท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

นอกจากน้ียังมีการสืบคนเพิ่มเติมโดยกําหนดคําสําคัญวา “Innovative Work Behavior” และ 

“Innovative Behavior” เพื่อเจาะลึกถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม พบ

งานวิจัยที่เขาขายจํานวน 59 เรื่อง แนวโนมในการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันกับการสืบคนในข้ันแรก 

สังเกตไดจากกราฟทางดานขวาดังภาพที่ 1 พบวาในป พ.ศ. 2563 มีบทความเพิ่มมากข้ึนจากป พ.ศ. 

2554 มากถึง 7 เทา หรือ 14 บทความ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะหทําใหพบไดวากระแสโลกาภิวัตน

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหองคกรตองมีการปรับตัวและหันมาสนใจการ

เปลี่ยนแปลงที่เรียกวานวัตกรรมมากย่ิงข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีลวนมีผลกระทบตอทั้งผูปฏิบัติงาน

และองคกรเอง องคกรจึงใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของผูปฏิบัติงาน

ในองคกรใหเปนนวัตกรรมมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผูปฏิบัติงานถือเปนทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาองคกร

และนวัตกรรมจะชวยใหองคกรพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําพาองคกรใหประสบ

ความสําเร็จและย่ังยืนไดตอไป 

 

 
ภาพท่ี 2 ภูมิภาคท่ีมีการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการทํางานเชงินวัตกรรม 
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พื้นที่ที่ใหความสําคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมมากที่สุดพบวาเปนทวีป

ยุโรป รองลงมาเปนทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใตและเขตโอเชียเนีย มีสัดสวนใน

การศึกษาที่เทากัน และทวีปแอฟริกานอยที่สดุ ดังภาพที่ 2 ซึ่งประเทศที่ใหความสนใจในการศึกษาดานน้ี

มากที่สุดคือประเทศเยอรมัน เน่ืองจากนโยบายพัฒนาประเทศที่มุงเนนการพัฒนานวัตกรรมและสงเสริม

ดานเทคโนโลยี โดยสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum (WEF) ไดยกใหเปนหน่ึงในประเทศที่

โดดเดนดานนวัตกรรมของโลก (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2562) ทําใหนักวิจัยในประเทศ

เยอรมันใหความสําคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมเปนอยางมาก มีการศึกษาในอุตสาหกรรม

ที่หลากหลายทั้งในการผลิตและการบริการ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนา

องคกรใหเปนองคกรแหงนวัตกรรมและสามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลกไดรวดเร็วมาก

ย่ิงข้ึน จากผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาผลงานการวิจัยและบทความจากภูมิภาคยุโรปมมีากถึงรอยละ 42 เมื่อ

เทียบกับภูมิภาคอื่น ทําใหยืนยันไดวาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมไดรับความนิยมเปนอยางมาก 

สําหรับภูมิภาคเอเชียประเทศที่ใหความสนใจมากที่สุดคือประเทศมาเลเซียและรองลงมาคือประเทศไทย  
 

 

ภาพท่ี 3 สาขางานวิจัยท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการทํางานเชงินวัตกรรม 

จากการศึกษาพบวาสาขาของงานวิจัยสวนใหญที่ใหความสําคัญในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ

ทํางานเชิงนวัตกรรมของผูปฏิบัติงานมากที่สุดเปนประเภท Business, Management and Account 

มากถึง  41 เรื่ อง  รองลงมาเปนสาขา Social Sciences, Psychology, Decision Sciences และ 

Computer Science ตามลําดับ ซึ่งแสดงในภาพที่ 3 โดยมีงานวิจัยที่คาบเกี่ยวกันมากถึง 5 สาขา 

จํานวนหน่ึงเรื่อง จาก Buranakul (2017) โดยคาบเกี่ยวระหวางบทความและงานวิจัยสาขา Business, 

Management and Account, Social Sciences, Decision Sciences, Computer Science แล ะ 

Environmental Science ซึ่งใหความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม การ

แลกเปลี่ยนความรู และความสามารถในนวัตกรรม มีบทความและงานวิจัยอีกกวา 14 เรื่องที่คาบเกี่ยว
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กันระหวางสาขาของการศึกษา โดยสวนใหญจะเปนการคาบเกี่ยวกันระหวางสาขาของ Business, 

Management and Account กับ Social Science ซึ่ งทําให เห็นไดวานักวิจัยใหความสําคัญกับ

การศึกษาพฤติกรรมบคุคลและแนวทางในการบริหารจัดการองคกรเพื่อใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งน้ี องคกรจะบรรลุวัตถุประสงคองคกรไดก็ตอเมื่อไดรับความรวมมือจากผูปฏิบัติงาน 

ทําใหองคกรสวนใหญในปจจุบันใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และ

นวัตกรรมถือไดวาเปนอีกหน่ึงอิทธิพลที่เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ 

การศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมสวนใหญจะถูกศึกษาในมุมมองของผูปฏิบัติ งานใน

ตําแหนงตาง ๆ ขององคกร ถึงการรับรูพฤติกรรมดังกลางรวมไปจนถึงองคประกอบที่กอให เกิด

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม ซึ่งการศึกษาสวนใหญใหนํ้าหนักไปที่กลุมตัวอยางของผูปฏิบัติงานที่

หลากหลาย ทั้งพนักงานทั่วไป ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน หัวหนางาน รวมไปจนถึงเจาของกิจการ โดยมี

การศึกษาทั้งในกลุมองคกรขนาดใหญ ธุรกิจขนาดยอม และหนวยงานรัฐบาล ดังเชนวิจัยของ Masrek 

M.N et al., (2016) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของความรูและพฤติกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรมของพนักงานในรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซีย  

 

 

ภาพท่ี 4 อุตสาหกรรมกลุมเปาหมายในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

หากมองถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามการจากจําแนกประเภทตามโครงสราง

กลุมอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน จะพบวางานวิจัยที่ทําการศึกษาเฉพาะเจาะจงในแตละกลุม

อุตสาหกรรมมีเพียง รอยละ 58 โดยใหความสําคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมกับ

ผูปฏิบัติงานในกลุมอุตสาหกรรมบริการ (Services) มากที่สุด ดังในภาพที่ 4 มากถึงรอยละ 50 ซึ่งไดแก 

ธุรกิจบริการคาปลีก Miller & Miller (2020) ธุรกิจใหบริการทางการแพทย เชน Carlucci, Mura & 

Schiuma (2020) และ Kessel, Hannemann & Kratzer (2012) ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ Kustanto et 
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al., (2020) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยในธุรกิจดานการศึกษาอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งไดทําการศึกษาทั้งใน

สวนของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวะ โรงเรียน รวมไปผูมีสวนเกี่ยวของในช้ันเรียน เชน

ในงานของ Lambriex-Schmitz et al., (2020) และ Messmann & Mulder (2014) นอกจากน้ียัง

พบวาวิจัยของ Afridi et al., (2020) เปนเพียงงานวิจัยเดียวที่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรมของผูปฏิบัติงานในธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ สําหรับกลุมอุตสาหกรรมรองลงมาที่

ไดรับความนิยมในการทําการศึกษาไดแกกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยมีความนิยมในการศึกษาถึง

รอยละ 20 โดยอุตสาหกรรมน้ีจะรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไวดวยกัน ทําใหการศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมของผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน้ี

มุงเนนไปในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย ดังเชนงานวิจัยของ Koednok & Sungsanit (2018) 

เน่ืองจากผูปฏิบัติงานในกลุมเทคโนโลยีถือเปนผูที่ตองทันสมัยและตองปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา เชนเดียวกันกับการศึกษาในอุตสาหกรรมการผลิตหรือกลุมสินคาอุตสาหกรรม ที่ไดรับความ

นิยมในการศึกษารองลงมาเปนอันดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 17 ซึ่งยังคงใหความสําคัญกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม โดยในกลุมสินคาอุตสาหกรรมน้ีจะ

รวมไปถึงการศึกษาในกลุมธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายวัตถุดิบทั่วไป เครื่องมือเครื่องจักรที่นําไปใชตอ

ในอุตสาหกรรมการผลติตาง ๆ  รวมไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต เชนการศึกษาวิจัยของ Gupta (2020) 

และ Messmann & Mulder (2012) นอกจากน้ี การศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบรโิภคและ

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน คิดเปนรอยละ 6 เทากัน กลาวคือในการศึกษาวิจัยของ Miller & Miller 

(2020) ไดกําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมที่ผูปฏิบัติงานในธุรกจิ

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค และการศึกษาของ Javed, Khan & Quratulain (2018) เปนการศึกษาผู

ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจแฟช่ัน สําหรับงานวิจัยของ Woods et al., (2018) และ Bysted (2013) ศึกษาใน

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย รวมไปถึงธุรกิจ

ประกันภัยและประกันชีวิต จากฐานขอมูลที่ใชในการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ

กอสรางไดรับความนิยมในการศึกษานอยที่สุด พบเพียงการศึกษาของ Hügel & Kreutzer (2020) และ

ไมพบการศึกษาอยากชัดเจนในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม

ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค  



 

419 

 

  

ภาพท่ี 5 วารสารทางวิชาการท่ีตีพิมพบทความเร่ืองพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมมากท่ีสุด 5 อันดับ 

สําหรับวารสารที่ตีพิมพบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

5 อันดับ ทําใหพบวาวารสารทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพมากที่สุดคือ International Journal of 

Innovation Management โดยมีการตีพิมพทั้งหมด 5 เรื่อง ดังแสดงในภาพที่ 5 และพบวามีจํานวน

บทความที่ไดรับความนิยมในการตีพิมพเทากันบน Journal of Occupational And Organizational 

Psychology แล ะ  Sustainability จํ า น วน  3 เ รื่ อ ง  Journal of Business and Psychology และ 

Management Decision จํานวน 2 เรื่อง นอกเหนือจากน้ีเปนการกระจายตัวในการตีพิมพบทความบน

วารสารกวา 49 วารสารทั่วโลก ซึ่งเห็นไดวามีความนิยมในการศึกษาถึงนวัตกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรมเพิ่มมากข้ึน โดย International Journal of Innovation Management เปนวารสารทาง

วิชาการของสมาคมการจัดการนวัตกรรม โดยเน้ือหาในวารสารจะเนนการใหขอมูลเชิงลึกในการจัดการ

นวัตกรรมทกุดาน เชน การบูรณาการเทคโนโลยีการตลาด การจัดการนวัตกรรมองคกร เพื่อเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการองคกรไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ตอบโจทยความเปนนวัตกรรมและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนสวนชวยใหองคกรสามารถพัฒนาตนเองจนเปนองคกรแหง

นวัตกรรมและเปนผูนําในการแขงขันได 

2. การศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมน้ัน ผูวิจัยไดคัดกรอง

จากการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมจากฐานขอมูลทั้งหมด 296 

บทความ ตรวจสอบและคัดเลือกบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม

อีกครั้ง พบงานวิจัยที่เขาขายในการคนหาจํานวน 59 เรื่อง จากน้ันจึงดําเนินการเลือกบทความที่มี

การศึกษาและมีการกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของหรือกอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานในเชิงนวัตกรรมจํานวน 

11 บทความ (Messmann & Mulder, 2014 ; Montani, Odoardi & Battistelli, 2014 ; Afsar, Badir 
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& Khan, 2015 ; Montani, Odoardi & Battistelli, 2015 ; Moll & De Leede, 2016 ; Shanker et 

al., 2017 ; Montani et al., 2018 ; Susomrith & Amankwaa, 2019 ; Afridi et al., 2020 ; Gupta, 

2020 ; Miller & Miller, 2020) ซึ่งในแตละบทความสามารถแบงปจจัยทีก่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางาน

เชิงนวัตกรรมไดเปน 5 ปจจัย ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชงินวัตกรรม 

นักวิชาการ 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม 

ดาน

องคกร 

ดานงาน ผูบังคับบัญชา ดานสังคม ดาน

บุคคล 

Messmann & Mulder, 2014      

Montani et al., 2014      

Afsar et al., 2015      

Montani et al., 2015      

Moll & De Leede, 2016      

Shanker et al., 2017      

Montani et al., 2018      

Susomrith & Amankwaa, 

2019 
     

Afridi et al., 2020      

Gupta, 2020      

Miller & Miller, 2020      

โดยปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมน้ัน เกิดข้ึนจากหลายปจจัยประกอบกนั 

ทั้งคุณลักษณะองคกร คุณลักษณะเกี่ยวกับงาน การสนับสนุนจากหัวหนาและผูนํา คุณลักษณะทางสังคม 

และคุณลักษณะสวนบุคคล โดยปจจัยดังกลาวลวนมีความสอดคลองกัน และสามารถกอใหเปนพฤติกรรม

เชิงนวัตกรรมของผูปฏิบัติงานได ดังแสดงไวในภาพที่ 6 
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ภาพท่ี 6 ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชงินวัตกรรม 

 คุณลักษณะขององคกร เปนปจจัยที่มีความซับซอนสูงและมบีริบทที่กวาง องคกรที่มีบรรยากาศ

องคกรแบบสนับสนุนนวัตกรรมจะชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมในการทาํงานเชิงนวัตกรรมมาก

ย่ิงข้ึน เพราะบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรมจะทําใหผูปฏิบัติงานรับรูไดถึงวัตถุประสงคน้ันและจะ

พยายามแสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางานในเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวังน้ัน (Shanker et 

al., 2017) เชนเดียวกับ Montani et al., (2015) สนับสนุนวาการที่ผูปฏิบัติงานรับรูไดถึงวิสัยทัศน

องคกรที่มุงเนนผลลัพธดานนวัตกรรมน้ัน จะสงผลใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความพยายามและสนใจใน

ความเปนนวัตกรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายความเปนนวัตกรรมขององคกร 

คุณลักษณะเก่ียวกับงาน เปนความสัมพันธระหวางการรับรูถึงคุณลักษณะของงานที่ทําอยูกับ

ความพึงพอใจในงาน โดยงานที่มีอิสระในการทํางานสูงมีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมการทํางานเชิง

นวัตกรรม เพราะความอิสระในงานน้ันทําใหผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเองได ไม

วาจะเปนวิธีการทํางาน สถานที่ทํางาน หรือแมกระทั่งชวงเวลาในการทํางาน (Moll & De Leede, 

2016)  

การสนับสนุนจากหัวหนาและผูนํา จะทําใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมในการทํางานเชิงนวัตกรรม

สูงข้ึน เพราะผูนําที่มีภาวะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเขาใจและมีสวนชวยในการสงเสริม สนับสนุน

พฤติกรรมในเชิงนวัตกรรมของผูปฏิบัติงาน (Gupta, 2020) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนตัวอยางที่ดีใน

การปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติตามไดเขาใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถใชเปนเปาหมายใน

การปฏิบัติตามได มีการสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานและใหรางวัลอยางยุติธรรม ซึ่งจะสงผลใหเกิด

เปนแรงจูงในการทํางานและสรางพฤติกรรมการทํางานในเชิงนวัตกรรมได (Afsar et al., 2015) 

คุณลักษณะทางสังคม เปนปจจัยที่หลีกเลี่ยงไมไดในสังคมปจจุบัน เน่ืองจากลักษณะงานใน

ปจจุบันมีความจําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันมากย่ิงข้ึน ทําใหลักษณะทางสังคมมีอิทธิพลตอ

ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม

คุณลักษณะ
ขององคกร

คุณลักษณะ
เก่ียวกับงาน

การสนับสนุน
จากหัวหนา

คุณลักษณะ
ทางสังคม

คุณลักษณะ
สวนบุคล
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พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได การเรียนรูและการพัฒนานวัตกรรม

เปนลักษณะของการทํางานที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เช่ือวาการสงเสริมนวัตกรรมดานหน่ึงจะเปน

ประโยชนตออีกดานหน่ึงดวยหากองคกรมีการปฏิบัติงานรวมกัน การสื่อสารระหวางบุคคลในองคกรจะ

ชวยใหเกิดเปนพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมผานการแบงปนความรูและประสบการณในการทํางาน 

ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากข้ึน (Messmann & Mulder, 2014) 

คุณลักษณะสวนบุคคล เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการมีสวนรวมในงานและในกระบวนการทาง

นวัตกรรม แรงจูงใจในงานเชนความสนใจสวนบุคคล ความอยากรู ความต่ืนเตนและมุงมั่นในการริเริ่ม

หรือสนับสนุนความเปนนวัตกรรมจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม (Messmann & 

Mulder, 2014) เชนเดียวกับ Montani et al., (2014) ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนบุคคล เพราะ

บุคคลที่ทํางานดวยเปาหมายที่เพิ่มทักษะและอยากเรียนรู จะมีพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมกับ

งานที่ทําสูง 

อภิปรายผล 

บทความน้ีเปนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม ต้ังแตป พ.ศ. 

2550 – 2563 โดยในสวนแรกแสดงใหเห็นถึงภาพรวมและแนวโนมของบทความภายใตขอบเขต

การศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม จากการศึกษาในสวนแรกจะเห็นไดวานักวิจยัมี

ความสนใจศึกษาในเรื่องดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และพบมากที่สุดในป 2563 เน่ืองดวยนวัตกรรม

เขามามีบทบาทในชีวิตปจจุบันมากย่ิงข้ึน ทําใหองคกรตองมีการเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกิดเปนพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมมากย่ิงข้ึน นักวิจัย

หลายทานจึงใหความสําคัญกับการศึกษาถึงประเด็นน้ีมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

องคกรใหเกิดเปนพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม โดยพบวาพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมคอนขางหลากหลาย ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและในประเทศที่

กําลังพัฒนาอยาง อินเดีย มาเลเซีย ปากีสถาน รวมถึงประเทศไทย ที่พบไดวามีการศึกษาเพิ่มมากข้ึน

อยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังพบวากลุมอุตสาหกรรมที่ใชในการศึกษามีความหลากหลายเชนกัน โดย

เนนหนักไปที่อุตสาหกรรมการบริการและการผลิต ซึ่งประเภทบทความที่ไดรับการตีพิมพมาที่สุดคือ

บทความดานการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งแสดงใหเห็นวานวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน

และผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได ทําใหวารสารที่ไดรับความ

นิยมในการตีพิมพเปนวารสารดานการจัดการนวัตกรรม โดยมุงเนนใหองคกรสงเสริมความเปนนวัตกรรม
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ทั้งในผูปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองคกร สําหรับสวนที่สองเปนการศึกษาถึงปจจัยที่กอใหเกิดเปน

พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม พบความนิยมในการศึกษาในเรื่องของคุณลักษณะองคกร 

คุณลักษณะเกี่ยวกับงาน การสนับสนุนจากหัวหนาและผูนํา คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะสวน

บุคคล โดยปจจัยดังกลาวลวนมีความสอดคลองกันในการกอใหเกิดเปนพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ

ผูปฏิบัติงาน ทั้งวิสัยทัศนและจุดมุงหมายขององคกร ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มคีวามคิดริเริ่มสรางสรรค การสนับสนุนสงเสรมิสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน รูปแบบงาน ไปจนถึงเน้ืองาน ใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาความรูความสามารถในเชิงนวัตกรรม

ของผูปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทาํงานเชิงนวัตกรรมในครัง้ตอไป ผูวิจัยเสนอแนะใน

การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรมในบริบทของสภาพแวดลอมในประเทศ

ไทย เพื่อสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการองคกรไดอยางเหมาะสม

และสรางความไดเปรียบในการแขงขันในยุคปจจุบัน 
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The Expectations towards SUMO Machine of 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาที่ทําใหปริมาณการทําธุรกรรมผานเครื่อง 

SUMO ของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร มีสัดสวนที่นอยไมเปนไปตามเปาหมาย และ       

2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่อง SUMO ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความ

คาดหวังของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ       คือ 

พนักงานธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร ที่ทํางานทางดานเงินฝาก มีจํานวนทั้งสิ้น 87 คน และกลุม

ตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูที่มีประสบการณในการใชเครื่อง SUMO ทั้งสิ้น 5 ทาน โดย

เครื่องมือในงานวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึกสถิติที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา พนักงานออมสิน เขตสมุทรสาคร มีความคาดหวังกับการใชงานเครื่อง SUMO 

ในการสมัคร MYMO ทําธุรกรรม ทั้งเปดบัญชี/ สมัคร MYMO/ เปดบัญชีสลาก ตองถายรูปทุกครั้ง มาก

ที่สุด ปญหาสวนใหญน้ันเกิดมาจากการทําธุรกรรมในการเปดบัญชีโดยผานเครื่อง SUMO เปนหลัก โดย

แนวทางในการแกไขปญหาประกอบไปดวย (1) ประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง SUMO จะชวยเพิ่ม

ปริมาณการใชงานไดมากข้ึน (2) อบรมพนักงานเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO เพื่อที่จะสามารถตอบ

คําถาม ใหความชวยเหลือหรือขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาไดอยางถูกตอง และ (3) แกไข function 

เครื่อง SUMO จะทําใหพนักงานทํางานไดคลองตัวมากข้ึน และสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, เครื่องซูโม, การพัฒนา 
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Abstract 

 The purposes of the research were to: 1) study the problems that cause 

transaction volume through the SUMO machine of the Government Savings Bank 

employees in Samut Sakhon, and a small proportion not to meet a goal.  2) to guide are 

the development and improvement of a SUMO machine can be effective and meet the 

expectation of the Government Savings Bank employees. Then, the sample size 

quantitative research comprised 87 employees of the Government Savings Bank in Samut 

Sakhon and the sample size qualitative research comprised 5 people who had experience 

using SUMO. The instruments used for data collection were a questionnaire and an in-

depth interview. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, and 

standard deviation.  

 Results showed that the Government Savings Bank employees in Samut Sakhon. 

Have expected to use the SUMO for applying the MYMO. Used in Financial Service to 

open an account, apply for MYMO, open a GSB lottery account, and can take a photo 

every time. The opening account in SUMO had most of the problems. The solution 

consists of (1) Publicize employees to use SUMO machines to increase the amount of 

usage. (2) Training staff to use the SUMO machine to answer an excellent question, give 

support and information to customers. Then, (3) fix on SUMO function can help 

employees working more flexibly and quickly customer service. 

Keywords: Expectation, SUMO, Development 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันธนาคารออมสินมุงเนนการพัฒนาการใหบริการของพนักงานธนาคารผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสโดยนํา digital platform มาใชในองคกร ซึ่งเปนอุปกรณเคลื่อนที่ขนาดเทาแท็บเลต 

)SUMO) แตพบวา การทําธุรกรรมดังกลาว มีสัดสวนที่นอย เน่ืองจาก function การใชงานเครื่อง 

SUMO ยังมีขอจํากัดในการใหบริการเปดบัญชี การใหบริการสมัคร MYMO การใหบริการรับชําระ 

Payment ชําระสินเช่ือและการใหบริการฝากเงิน จึงสงผลใหพนักงานเกิดความไมคลองตัวในการ
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ใหบริการลูกคาทําใหพนักงานไมนําเครื่อง SUMO มาใชในการทําธุรกรรมเทาที่ควร เมื่อเทียบปริมาณ

การทําธุรกรรมทั้งหมดของธนาคาร 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 เครื่อง SUMO 

ที่มา: ธนาคารออมสิน (2563) 

 

ตารางที่ 1 แสดงสถิติเปรียบเทียบปริมาณการทําธุรกรรมของธนาคารกับการทําธุรกรรมผานเครือ่ง 

SUMO เขตสมทุรสาคร ป 2562 – 2563 

 

เขต สมุทรสาคร 

ป 2562 2563 

ปริมาณการทําธุรกรรมของ

ธนาคาร 

625,984 คิดเปนสัดสวน 

100% 

1,428,125 คิดเปนสัดสวน 

100% 

ปริมาณการทําธุรกรรมผาน

เครื่อง SUMO 

15,900 คิดเปนสัดสวน 

2.54% 

34,275 คิดเปนสัดสวน 

2.40% 

ที่มา: ธนาคารออมสิน (2563) 

 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาถึงแมวาปริมาณการใชเครื่อง SUMO เพิ่มข้ึน แตสัดสวนการใชงานที่

แทจริงเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมทั้งหมด มีสัดสวนที่ลดลง 

เน่ืองจากปญหาขางตนเมื่อพนักงานไมนําเครื่อง SUMO มาใชเพราะเครื่อง SUMO มีขอจํากัด ทําให

ระยะเวลาในการใหบริการลูกคามากข้ึน อีกทั้งงานยังมีความซับซอน และยังไมสามารถใหบริการได

ครอบคลุม สงผลใหปริมาณการใชเครื่อง SUMO ของพนักงานมีสัดสวนที่ไมสูงมากเทาที่ควร อางอิงจาก

ตัวเลขตามตารางขางตน  
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ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาการใหบริการผานเครื่อง SUMO ควรจะมี function ที่สามารถตอบโจทย

การทําธุรกรรมที่ครอบคลุมครบถวนมากข้ึน เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของพนักงานออมสินตอการ

ใชเครื่อง SUMO ซึ่งจะทําใหพนักงานธนาคารออมสินสามารถใชเครื่อง SUMO ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการลูกคาของธนาคารไดดีข้ึน ทั้งในแงของการลดระยะเวลาในการใหบริการ และความ

ครอบคลุมในการทําธุรกรรม  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาที่ทําใหปริมาณการทําธุรกรรมผานเครื่อง SUMO ของพนักงานธนาคารออม

สิน เขตสมุทรสาคร มีสัดสวนที่นอยไมเปนไปตามเปาหมาย  

2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่อง SUMO ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

ความคาดหวังของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาถึงความคาดหวังที่มีตอการใชเครื่องเครื่อง SUMO ของพนักงานธนาคารออมสนิ เขต

สมุทรสาครน้ัน ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

 

 แนวคิดความคาดหวัง 

 นิติพล ภูตะโชติ (2560) กลาววา ความคาดหวังเกี่ยวของกบั 3 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสัมพันธระหวางความพยายามกับผลสําเร็จของการทํางาน (Effort-Performance 

relationship) หมายถึง ความสัมพันธระหวางความพยายามทุมเทใหกบัการทํางานกบัผลงานที่คาดวาจะ

เกิดข้ึนจากการใชความพยายามในการทํางานครั้งน้ัน 

 2. ความสัมพันธ ระหว างผลสํา เร็จของการทํางานกับรางวัล (Performance-Reward 

relationship) หมายถึง ความสัมพันธระหวางผลสําเร็จของการทํางาน กับรางวัลที่คาดหวังวาจะไดรับ

จากการทํางานสําเร็จ 

 3. ความสัมพันธระหวางรางวัลกับเปาหมายสวนบุคคล (Rewards-Personal relationship) 

หมายถึง มูลคาหรือคุณคาของรางวัลที่องคการใหเพื่อตอบแทนแกพนักงาน กับความรูสึกของพนักงานที่

มีตอคุณคาของรางวัลที่ไดรับ หากมีคุณคามากพอยอมเปนการจูงใจพนักงานน่ันเอง 
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จากแนวคิดที่กลาวมา ผูวิจัยไดนํามาประยุกตในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งสามารถสรุปความหมายของ

ความคาดหวังในที่น้ี หมายถึง ความคาดหวังของบุคลากรพนักงานออมสินตอการทํางาน โดยใชเครื่องมอื 

SUMO ในการนํามาขับเคลื่อนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอการใหบริการลูกคาของธนาคาร

ออมสินไดดีข้ึน ทั้งในแงของการลดระยะเวลาในการใหบริการ และความครอบคลุมในการทําธุรกรรม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 กมลพรรณ พรอมอุดม (2561) ศึกษาการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ของ 

ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพรที่ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยเนนการศึกษาที่

เกี่ยวของกับ ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่มีตอความเช่ือมัน และการรับรูความเสี่ยงเสี่ยงใน

การทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร 

ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวทางและการ พัฒนาการใหบริการการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device 

SUMO ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวางเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือ ลูกคาที่ใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร 

จํานวน 166 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก 10 คน ผลการ

วิเคราะหพบวา สาเหตุการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ไมเปนไปตามเปาหมาย คือ 

ความไมมั่นใจ ดานขอผูกมัด และการรับรูความเสี่ยง ดานการเงิน การแกไขปญหา     จึงควรสรางความ

เช่ือมั่นใหกับลูกคาและแนวทางการแกปญหาที่เปนรูปธรรม คือ การนําเครื่องพิมพ   ใบบันทึกรายการ

ออกไปใหบริการควบคูกับการใหบริการการทาํธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ซึ่งทําใหลูกคา

มันใจและเกิดความรูสึกปลอดภัยทางดานการทําธุรกรรมเพราะลกูคาจะไดรับใบรายการทาํธุรกรรม หรือ

การปรับสมุดบญัชีของลกูคาทันที ซึ่งลักษณะตาง ๆ  จะเหมือนกับการ    ทําธุรกรรมผานเจาหนาที่บรกิาร

ลูกคาของธนาคารออมสิน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนงานวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย

ตามข้ันตอน ดังน้ี 
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การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ พนักงานธนาคารออมสินเขต

สมุทรสาคร ที่ทํางานทางดานเงินฝากและเคยใชเครื่อง SUMO ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 87 คน โดยทําการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง 

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางเปนการสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร 

เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด  

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังตอการใชเครื่อง SUMO ของพนักงานธนาคารออม

สิน เขตสมุทรสาคร คําถามสวนน้ีใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาจากการใชเครื่อง SUMO 

10 ปจจัย ที่คาดวาจะมีผลตอความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใช โดยผูวิจัยใช แบบสอบถามมี

ลักษณะเปนมาตราสวนคา )Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิรท )Likert’s Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ จํานวน 

10 ขอ  

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ )Primary data) คือ ทําการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากพนักงานธนาคาร

ออมสิน เขตสมุทรสาคร ที่ทํางานดานเงินฝาก จํานวน 87 ชุด  

2. ขอมูลทุติยภูมิ )Secondary data) เปนขอมูลที่ใชในการศึกษา คนควาและเก็บรวบรวม 

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในรูปแบบเอกสาร ไดแก บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ 

ภาคนิพนธ เอกสารงานวิจัย เปนตน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 5 ทานที่มี

ประสบการณในการใชเครื่อง SUMO โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก 1) ผูอํานวยการเขต จํานวน 

1 ทาน 2) ผูจัดการสาขา จํานวน 1 ทาน 3) ผูชวยผูอํานวยการสาขา จํานวน 1 ทาน           4) พนักงาน

ดานเงินฝากระดับ 7 จํานวน 1 ทาน และ 5) วิศวกรพัฒนาระบบซอฟแวร จํานวน 1 ทาน เครื่องมือวิจยั 

คือ แบบสัมภาษณ โดยไดใชคําถามปลายเปด ซึ่งเปนคําถามดานปญหาที่เกิดจากการใชเครื่อง SUMO 

และขอเสนอแนะ 

 



 

433 

 

ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ

วิเคราะหเน้ือหาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และนํามาสังเคราะหประเด็น และจัดหมวดหมู (Content 

Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 86.2 มีอายุระหวาง 25-40 ป จํานวน 74 คน คิด

เปนรอยละ 85.1 สถานภาพโสด จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 80.5 การศึกษาระดับปริญญาตร ีจํานวน 

54 คน คิดเปนรอยละ 62.1 ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 

60.9 ใชงานเครื่อง SUMO เฉลี่ยมากกวา 3 ครั้ง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 92 โดยสวนใหญใชเพื่อ

ทําการเปดบัญชีใหกับลูกคา คิดเปนรอยละ 48.3 

  1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังตอการใชเครื่อง SUMO ของ

พนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาจากการใชเครื่อง 

SUMO 10 ปจจัย ที่คาดวาจะมีผลตอความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใช  

ผลการวิจัย พบวา าปญหาสวนใหญน้ันเกิดมาจากการทําธุรกรรมในการเปดบัญชีโดย

ผานเครื่อง SUMO เปนหลักซึ่งจะสอดคลองกับการที่พนักงานสวนใหญน้ันใชเครื่อง SUMO เปดบัญชี

มากที่สุด และพบวาปญหาที่เกิดข้ึนมีความพอใจนอยและปานกลางน้ันเปนปญหาที่พนักงานไมไดใช

เครื่อง SUMO ในการทําธุรกรรมใหกับลูกคา เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนพนักงานก็ใชระบบอื่นในการใหบริการ

ลูกคาได จึงทําใหสัดสวนในการใชงาน SUMO น้ันนอยเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มข้ึน 

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ผลการสัมภาษณเชิงลึก )In-depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 5 ทาน ที่มีประสบการณใน

การใชเครื่อง SUMO สามารถสรุปผลขอมูลได ดังน้ี 

ผลการสมัภาษณเกี่ยวกับประเด็นปญหาการทําธุรกรรมผาน SUMO มีสัดสวนที่นอย เน่ืองจาก 

function การใชงานเครื่อง SUMO ยังมีขอจํากัดในการใหบริการเปดบัญชี การใหบริการสมัคร MYMO 

การใหบริการรับชําระ Payment ชําระสินเช่ือและการใหบริการฝากเงิน จึงสงผลใหพนักงานเกิดความ

ไมคลองตัวในการใหบริการลูกคา ทําใหพนักงานไมนําเครื่อง SUMO มาใชในการทําธุรกรรมเทาที่ควร 

ผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดเห็นดวยกับผลการวิเคราะหเชิงปริมาณของปญหาทั้ง 10 ปจจัยที่ไดนํามาศึกษา 
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พรอมทั้งใหขอมูลเสนอแนะเพิ่มเติมวาการใชเครื่อง SUMO น้ัน ควรจะเพิ่มวงเงินการฝากเงินใหมากข้ึน

เพราะจะชวยลด Transaction ได นอกจากน้ี เมื่อเปดบัญชีหรือ    ทําธุรกรรมอื่น ๆ  ควรที่จะถายรูปครัง้

เดียวเพื่อชวยลดเวลาในการทําธุรกรรม และเครื่อง SUMO เปนเครื่องทําธุรกรรมที่พึ่งเปดตัวใชงานไดไม

นานจึงควรมีฝายที่ดูแลระบบดานความปลอดภัยเพื่อควบคุมกํากับดูแลอยางใกลชิดและพฒันา function 

ใหครอบคลุมกับการใชงานตอไป 

 3. แนวทางการแกไขปญหา (Alternative Solutions( 

ผูวิจัยไดทําการกําหนดแนวทางเลือกที่เสนอพรอมเหตุผล )The Purpose Solution) ที่นาสนใจ 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่อง SUMO ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความ

คาดหวังของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาครกําหนด  

 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล )The Purpose Solution) 

 จากการสรุปขอมูลและสามารรถแสดงแนวทางเลือกที่เสนอพรอมเหตุผล )The Purpose 

Solution) โดยแบงออกเปน 3 แนวทาง คือ 1 ) แนวทางเลือกการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงาน

ใชเครื่อง SUMO คือ ใหพนักงานรูจักวิธีใชเครื่อง SUMO จะชวยเพิ่มปริมาณการใชงานไดมากข้ึน มีการ

โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน ระบบอินทราเน็ตภายในธนาคาร สงทาง   E-mail สวนบุคคล

ของพนักงาน หรือ pop-up หนาจอคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่อง SUMO เปนที่รูจักมากข้ึน เขาถึงไดงาย

ไมเสียตนทุนในการประชาสัมพันธและยังสามารถทําไดตลอดเวลาที่ตองการทําการตลาด 2) แนว

ทางเลือกการอบรมพนักงานเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO คือ การอบรมพนักงานของธนาคารทุกคน

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชเครื่อง SUMO และเขาใจวัตถุประสงคในการนําเครือ่ง SUMO เขา

มาใชกับการใหบริการลูกคาในการทําธุรกรรมตาง ๆ สามารถตอบคําถามหรือขอสงสัย ใหความชวยเหลือ

และใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาไดอยางถูกตอง และ 3) แนวทางเลือกการแกไข function เครื่อง 

SUMO คือ ทําการวิเคราะหถึงปญหาที่เกดิข้ึนเห็นไดวาพนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร มีความ

พึงพอใจกับปญหาที่เกิดข้ึนโดยสวนใหญนอยมาก จึงเห็นวาการแก function บางตัวจะทําใหพนักงาน

ทํางานไดคลองตัวมากข้ึน และสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ )Key Performance Indicators( 

       ผูวิจัยไดจัดทําดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ )Key Performance Indicators) ในแตละแนวทางเลือกที่

เสนอ ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 1 แสดงดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ )Key Performance Indicators) 
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ตารางที่ 2 แสดงดัชนีช้ีวัดความสําเรจ็ )Key Performance Indicators) 

 
แนวทางเลือกที่เสนอ ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ )Key Performance Indicators) 

1   .แนวทางเลือกการ

กําหนดการ

ประชาสัมพันธให

พนักงานใชเคร่ือง 

SUMO 

ระดับ  1  มีการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเคร่ือง SUMO เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณการใชงาน 

นอยที่สุด 

ระดับ  2  มีการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเคร่ือง SUMO เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณการใชงาน 

นอย  

ระดับ  3  มีการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเคร่ือง SUMO เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณการใชงาน 

ปานกลาง 

ระดับ  4  มีการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเคร่ือง SUMO เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณการใชงาน มาก 

ระดับ  5  มีการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเคร่ือง SUMO เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณการใชงาน มาก

ที่สุด 

2   .แนวทางเลือกการ

อบรมพนักงานเร่ือง

ก า ร ใ ช ง า น เ ค ร่ื อ ง 

SUMO 

 

ระดับ  1  มีการอบรมใหกับพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ือง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ นอยที่สุด   

ระดับ  2  มีการอบรมใหกับพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ือง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ นอย 

ระดับ  3  มีการอบรมใหกับพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ือง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ ปานกลาง 

ระดับ  4  มีการอบรมใหกับพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ือง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ มาก 

ระดับ  5  มีการอบรมใหกับพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ือง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด 

3   .แนวทางเลือกการ

แกไข function  

เคร่ือง SUMO 

ระดับ  1  มีการแกไข function บางตัวเพ่ือจะทําใหพนักงานสามารถทาํงานไดคลองตัวมากขึ้น นอยที่สุด 

ระดับ  2  มีการแกไข function บางตัวเพ่ือจะทําใหพนักงานสามารถทาํงานไดคลองตัวมากขึ้น นอย 

ระดับ  3  มีการแกไข function บางตัวเพ่ือจะทําใหพนักงานสามารถทาํงานไดคลองตัวมากขึ้น ปานกลาง 

ระดับ  4  มีการแกไข function บางตัวเพ่ือจะทําใหพนักงานสามารถทาํงานไดคลองตัวมากขึ้น มาก 

ระดับ  5  มีการแกไข function บางตัวเพ่ือจะทําใหพนักงานสามารถทาํงานไดคลองตัวมากขึ้น มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 2 แสดงดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ )Key Performance Indicators) โดยแบงออกเปน 

3 แนวทางเลือก คือ 1 ) แนวทางเลือกการกําหนดการประชาสัมพนัธใหพนักงานใชเครื่อง SUMO  2 ) แนว

ทางเลือกการอบรมพนักงานเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO และ 3) แนวทางเลือกการแกไข function 

เครื่อง SUMO ซึ่งมีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ )Key Performance Indicators) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1 คือ นอยที่สุด ระดับ 2 คือ นอย ระดับ 3 คือ ปานกลาง ระดับ 4 ค ือ มาก และระดับ 5 คือ มาก

ที่สุด 
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ปจจัยความสําเร็จ 

ผู วิจัยไดจัดทําปจจัยความสําเร็จ )Key Success Factors) ในแตละแนวทางเลือกที่เสนอ 

ปรากฎรายละเอียด ดังน้ี  

1. ปจจัยที่ 1: ตองมีการวางแผนธุรกิจ โดยการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง 

SUMO ไดอยางถูกวิธี 

        2. ปจจัยที่ 2: ศึกษาการพัฒนาระบบ เพื่อใชฝกอบรมพนักงานในเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

       3. ปจจัยที่ 3: ศึกษาแนวทางเลือกการแกไข function เครื่อง SUMO เพื่อใหพนักงานสามารถ

ทํางานไดคลองตัวมากข้ึน 

 

แผนการปฏิบัติงาน  

 ผู วิจัยไดจัดทําแผนการปฏิบัติงาน )Action Plan) ในแตละแนวทางเลือกโดยจําแนกตาม

เปาประสงค ผลผลิต โครงการ /กิจกรรม ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวช้ี และเปาหมาย ดังปรากฏรายละเอียด 

ดังน้ี 

แนวทางเลือกท่ี 1  การกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง SUMO 

 การกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง SUMO มีเปาประสงค คือ การกําหนดการ

ประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง SUMO เพื่อชวยเพิ่มปริมาณการใชงาน โดยจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ความรูเกี่ยวกับการกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเครื่อง SUMO เพื่อชวยเพิ่มปริมาณการใช

งาน เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธเพื่อใหเครื่อง SUMO เปนที่รูจักมากข้ึน และเพื่อสงเสริมเกี่ยวกับความรู

วัตถุประสงคของการใชงาน SUMO ทําการประเมินระดับความเหมาะสมของการกําหนดการ

ประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง SUMO โดยใชเกณฑ 5 ระดับ ซึ่งเปาหมายที่ต้ังอยูที่ ระดับ  5 คือ มี

การกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานรูจักเครื่อง SUMO เพื่อชวยเพิ่มปริมาณการใชงานมากที่สุด 

แนวทางเลือกท่ี  2  แนวทางเลือกการอบรมพนักงานเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO 

 การอบรมพนักงานเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO มีเปาประสงค คือ การอบรมใหกับพนักงานมี

ความรูความเขาใจในการใชเครื่อง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมอบรมใหกับพนักงานมี

ความรูความเขาใจในการใชเครื่อง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมและพัฒนาการนําเครื่อง SUMO เขา

มาใชกับการใหบริการลูกคาในการทําธุรกรรมตาง ๆ ได และสรางความรูความเขาใจสามารถตอบคําถาม

หรือขอสงสัย ใหความชวยเหลือและใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาไดอยางถูกตอง ทําการประเมิน
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ระดับความเหมาะสมของการอบรมใหกับพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเครื่อง SUMO ที่มี

ประสิทธิภาพ โดยใชเกณฑ  5 ระดับ ซึ่งเปาหมายที่ต้ังอยูที่ ระดับ  5 คือ มีการอบรมใหกับพนักงานมี

ความรูความเขาใจในการใชเครื่อง SUMO ที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด 

แนวทางเลือกท่ี  3  การแกไข function เครื่อง SUMO 

 แนวทางเลือกที่ 3 การแกไข  function เครื่อง SUMO มีเปาประสงค คือ การแกไข function 

เครื่อง SUMO เน่ืองจากการแกไข functionบางตัวเพื่อจะทําใหพนักงานสามารถทํางานไดคลองตัวมาก

ข้ึน โดยการปรับปรุงแกไข function เครื่อง SUMO เปนการจัดทําการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดข้ึนของ 

SUMO จัดทําและพัฒนาการแก function บางตัว เพื่อใหพนักงานทํางานไดคลองตัวมากข้ึน และจัดทํา

และพัฒนาการแก function เพื่อสามารถใหพนักงานบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทําการประเมินระดับ

การแกไข function บางตัว เพื่อจะทําใหพนักงานสามารถทํางานไดคลองตัวมากข้ึน โดยใชเกณฑ 5 

บ ซึ่งเปาหมายที่ต้ัระดั งอยูที่ ระดับ 5 คือ มีการแกไข  function   บางตัว เพื่อจะทําใหพนักงานสามารถ

ทํางานไดคลองตัวมากข้ึน  

 

แผนการปฏิบัติงาน 

 จากการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน )Action Plan) ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

แตละแนวทางเลือกแบงออกเปน 3 ไตรมาส เปนระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม ถึง เดือน

มิถุนายน 2563 ไตรมาสที่ 1 แนวทางเลือกที่ 1 การกําหนดการประชาสัมพันธใหพนักงานใชเครื่อง 

SUMO ใชระยะเวลา 2 เดือน คือ  เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 ไตรมาสที่ 2 แนวทางเลือก

ที่ 2 แนวทางเลือกการอบรมพนักงานเรื่องการใชงานเครื่อง SUMO ใชระยะเวลา 2 เดือน คือ  เดือน

มีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 และไตรมาสที่ 3 แนวทางเลือกที่ 3 การแกไข  functionเครื่อง SUMO 

ใชระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือ นมิถุนายน 2563 

 

แผนฉุกเฉิน 

1. ในชวงเวลาที่มีลูกคาเขามาทําธุรกรรมในสาขาเปนจํานวนมากควรใหพนักงานสินเช่ือ เขามา

ชวยในการบริการลูกคาอีกทางโดยนําเครื่อง SUMO เขามาใช เพื่อไมใหลูกคารอคอยนาน 

2. อบรมใหพนักงานทุกตําแหนง ทุกฝายในสาขามีความรูความเขาใจในการใชเครื่อง SUMO 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ผูวิจัยคนพบประเด็นที่สามารถทําการอภิปราย ดังน้ี 

 1. จากการศึกษาปญหาที่ทําใหปริมาณการทําธุรกรรมผานเครื่อง SUMO ของพนักงานธนาคาร

ออมสิน เขตสมุทรสาคร มีสัดสวนที่นอยไมเปนไปตามเปาหมาย พบวา จะเห็นไดวาปญหาสวนใหญน้ัน

เกิดมาจากการทําธุรกรรมในการเปดบัญชีโดยผานเครื่อง SUMO เปนหลัก เห็นไดจากพนักงานสวนใหญ

น้ันใชเครื่อง SUMO เปดบัญชีมากที่สุด และพบวา พนักงานไมไดใชเครื่อง SUMO ในการทําธุรกรรม

ใหกับลูกคา เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนพนักงานจะใชระบบอื่นในการใหบริการลูกคาได จึงทําใหสัดสวนในการ

ใชงาน SUMO น้ันนอยเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพรรณ 

พรอมอุดม )2561) ไดทําการศึกษาแนวทางการเพิ่มการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Devices SUMO 

ของธนาคารออมสิน สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร พบวา สาเหตุของปญหาคือ การทําธุรกรรมผานเครื่อง 

Smart Device SUMO ไมเปนไปตามเปาหมาย การแกไขปญหาจึงควรสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา

และแนวทางการแกปญหาที่เปนรูปธรรม คือ การนําเครื่องพิมพใบบันทึกรายการออกไปใหบริการควบคู

กับการใหบริการการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ซึ่งทําใหลูกคามันใจและเกิด

ความรูสึกปลอดภัยทางดานการทําธุรกรรม 

 2. จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรบัปรุงเครื่อง SUMO ใหมีประสิทธิภาพและเปนไป

ตามความคาดหวังของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสมุทรสาคร พบวา function การใชงานเครื่อง 

SUMO ยังมีขอจํากัดในการใหบริการเปดบัญชี การใหบริการสมัคร MYMO การใหบริการรับชําระ 

Payment ชําระสินเช่ือและการใหบริการฝากเงิน จึงสงผลใหพนักงานเกิดความไมคลองตัวในการ

ใหบริการลูกคาจึงทําใหพนักงานไมนําเครื่อง SUMO มาใชในการทําธุรกรรม ดังน้ัน ควรจะเพิ่มวงเงินการ

ฝากเงินใหมากข้ึนเพราะจะชวยลด Transaction ได เมื่อเปดบัญชีหรือทําธุรกรรมอื่น ๆ ควรที่จะถายรูป

ครั้งเดียว จะชวยลดเวลาในการทําธุรกรรม และเครื่อง SUMO เปนเครื่องทําธุรกรรมที่พึ่งเปดตัวใชงาน

ไดไมนานจึงควรมีฝายที่ดูแลระบบดานความปลอดภัยเพื่อควบคุมกํากับดูแลอยางใกลชิด และพัฒนา 

function ใหครอบคลุมกับการใชงานตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ       กมลพรรณ พรอมอุดม 

)2561) ศึกษาแนวทางการเพิ่มการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Devices SUMO ของธนาคารออมสิน 

สาขาพะโตะ จังหวัดชุมพร พบวา แนวทางการแกปญหาที่เปนรูปธรรม คือ การนําเครื่องพิมพใบบันทึก

รายการออกไปใหบริการควบคูกับการใหบริการการทําธุรกรรมผานเครื่อง Smart Device SUMO ซึ่งทํา

ใหลูกคามันใจและเกิดความรูสึกปลอดภัยทางดานการทําธุรกรรมเพราะลูกคาจะไดรับใบรายการทํา
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ธุรกรรม หรือการปรับสมุดบัญชีของลูกคาทันที ซึ่งลักษณะตาง ๆ จะเหมือนกับการทําธุรกรรมผาน

เจาหนาที่บริการลูกคาของธนาคารออมสิน 

 

ขอเสนอแนะ  

  1. ธนาคารควรใหความสําคัญกับความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยการทําใหผูใชบริการเกิด

ความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของเครื่อง SUMO ที่มีความแมนยําในการทํารายการ และลดระยะเวลาใน

การทําธุรกรรมตาง ๆ เชน ฝาก การทําธุรกรรมไดหลากหลายรายการใหรวดเร็วข้ึน ซึ่งจะสราง

ประสบการณที่ดีใหกับผูใชบริการ คุณภาพของตราสินคาและสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ  

  2. ธนาคารควรผลิตสื่อสารทางการตลาดเพื่อสรางการรับรูถึงประสิทธิภาพในการใหบริการผาน

เครื่อง SUMO อยางตอเน่ือง เพื่อใหผูมาใชบริการยังสามารถรับรูขอมูลขาวสารตลอดเวลาและ   ผูมาใช

บริการสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารผานสื่อสารทางการตลาดได 

  3. ธนาคารควรตอบสนองความตองการใหสอดคลองกับความคาดหวังของพนักงาน ที่มีการ

พัฒนา function ใหสามารถทํางานไดหลากหลายมากข้ึน ที่ความครอบคลุมการทําธุรกรรมตาง ๆ อาทิ

เชน การทําธุรกรรม ทั้งเปดบัญชี/ สมัคร MYMO/ เปดบัญชีสลาก ทําบัตร ATM ซึ่งเครื่อง SUMO ควรที่

จะทํางานไดครบจบในเครื่องเดียว 
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อิทธพิลของปจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปจจัยอตุสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีผลตอดัชนีราคา

หลักทรพัยกลุมอตุสาหกรรมบรกิาร หมวดการทองเทีย่วและสนัทนาการตลาดหลกัทรพัยแหง

ประเทศไทยชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ Covid-19 

The Effects of macroeconomics factors and the tourism industry towards the 

securities price index in Service Industry, Tourism and Leisure Sector in the 

Stock Exchange of Thailand before and during Covid-19 Pandemics 

 

กฤตพร ทองศรี01, พรวรรณ นันทแพศย12 

Krittaporn Thongsri1, Pornwan Nunthaphad2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

บริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงการศึกษาเปน 2 

แบบจําลอง แบบจําลองที่หน่ึง ศึกษาถึงปจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปจจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มี

ผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบรกิารหมวดการทองเที่ยวและสนัทนาการ โดยปจจัยเศรษฐกิจมหภาค

ประกอบดวย ไดแก คาจางข้ันตํ่า (WAGE) ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI) ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ(GDP) ดัชนี Shanghai Composite Index (SSEC) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) ปริมาณการลงทุนในหลักทรัพยตางชาติ (FI) และปจจัยอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว ไดแกจํานวนนักทองเที่ยวจีน (Chinese Tourists)  และยอดจองผาน Online travel 

agency (OTA)  ขอมูลที่ใชศึกษาเปนรายไตรมาสระหวางป พ.ศ.2556-พ.ศ.2562  รวม 7 ป  28 ไตร

มาส และแบบจําลองที่สองศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการ ชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของCovid-19 โดยปจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ได

ทําการศึกษา ไดแก คาจางข้ันตํ่า (WAGE) ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI) ดัชนี Shanghai Composite 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท, หลักสูตรการเงินประยุกต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Email: krittaporn.th@ku.th 
2  ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําภาควิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Index (SSEC) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) ปริมาณการ

ลงทุนในหลักทรัพย(FI) และปจจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแกจํานวนนักทองเที่ยวจีน (Chinese 

Tourists)  และการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 (DUMMY) ขอมูลที่ใชศึกษาเปนรายเดือนระหวาง 

มกราคม พ.ศ.2562- ธันวาคม พ.ศ.2563 รวม 24 เดือน 

 ผลการศึกษา จากแบบจําลองที่ 1 พบวา ตัวแปรที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสนัทนาการคือ จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนและยอดจอง

ผาน Online travel agency (OTA) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และคาจางข้ันตํ่า มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

แบบจําลองที่ 2 พบวา ตัวแปร ที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการ

ทองเที่ยวและสันทนาการ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) ในทิศทางเดียวกัน 

และเหตุการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 (DUMMY) ในทิศทางตรงกันขาม เมื่อพิจารณาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่  0.1 ยังพบวา ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ในทิศทางตรงกันขาม 

คําสําคัญ: ปจจัยเศรษฐกิจมหภาค,ปจจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว,ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ 

 

Abstract 

The objectives of this research are to study the factors affecting the securities 

price index of the services industry group, tourism and leisure sector, This study was 

divided into two models.  The first model studies macroeconomics and tourism industry 

affecting the securities price index of the services industry group, tourism and leisure 

sector.  The effects of macroeconomics factors are  minimum wage ( WAGE) , consumer 

confidence index (CCI) , gross domestic product (GDP) , SSEC index (SSEC) , inflation ( INF) , 

exchange rate between the Thai baht and US dollar ( EXR) , foreign investment ( FI)  and 

tourism industry factors are number of Chinese tourists and online travel agency ( OTA) 

bookings.  The time series data has been taken for the past 7-year, totaling 28 quarters. 
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And the second model studies macroeconomics and tourism industry factors affecting 

the securities price index of the service industry group, tourism and leisure sector before 

and during Covid-19 Pandemics.  The effects of macroeconomics factors are minimum 

wage ( WAGE) , consumer confidence index ( CCI) , SSEC index ( SSEC) , inflation ( INF) , 

exchange rate between the Thai Baht and USD dollar (EXR), foreign securities investment 

( FI)  and tourism industry factors are number of Chinese tourists ( Chinese Tourists)  and 

the Covid-19 outbreak (DUMMY) .  The study used monthly Data for the past 24 months 

from January 2019 - December 2020, a total of 24 months.  

The results of the model 1 showed that variables affecting the securities price 

index of the services industry group, tourism and leisure sector, includes the number of 

Chinese tourists and online travel agency goes in the same direction; however, the 

minimum wage is in the opposite direction. 

The results of the second model proved that factors affecting the securities price 

index of the services industry group, tourism and leisure sector include the exchange rate 

between the Thai baht and the US dollar (EXR) that goes in the same direction. however, 

the incidence of the coronavirus outbreak (DUMMY) and the consumer confidence index 

(CPI) is in the opposite direction.  

Keywords:  macroeconomics factors, the tourism industry, the securities price index in 

Service Industry Tourism and Leisure Sector  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ต้ังแตชวงเดือนธันวาคม 2562 ทั่วโลกกําลังเผชิญกับวิกฤติโลกที่เกิดจากการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด 19 และดูเหมือนจะยังคงไมสามารถระบุไดชัดเจนวาจะสิ้นสดุเมื่อไร จนทําใหการทองเที่ยวทัว่

โลกหยุดชะงักลงและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยสงผลใหจํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติที่ เ ดินทางเขามาในประเทศไทยในไตรมาส 1/2563 ลดลงรอยละ 38.01 

เชนเดียวกับการทองเที่ยวภายในประเทศโดยคนไทย (ไทยเที่ยวไทย) ที่หดตัวลงรอยละ 30.77 (กระทรวง
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การทองเที่ยวและกีฬา,2563) โดยตลาดทุน SET index เปรียบเสมือนหุนทองเที่ยวในมุมมองนักลงทุน

ตางชาติ เพราะประเทศไทยน้ันคือตัวแทนของการทองเที่ยว ดังน้ันหากมีปจจัยใดที่สงผลกระทบในดาน

ลบกับกลุมการทองเที่ยว ก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมีนัยยะสําคัญ

เชนกัน ซึ่งในภาวะปจจุบันเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทั่วโลกกําลังเผชิญกับการแพรระบาดCovid-19 

ตามที่ไดกลาวมา ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการ

หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยสนใจศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจมหภาคและปจจัยอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและ

สันทนาการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงกอนและหลังเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

คือ คาจางข้ันตํ่า (WAGE) ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI) ดัชนี Shanghai Composite Index (SSEC) 

อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) ปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย

ตางชาติ (FI) จํานวนนักทองเที่ยวจีน (Chinese Tourists) ยอดจองผาน Online travel agency (OTA) 

และ การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 (DUMMY)  เน่ืองดวยการทองเที่ยวเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยโดยมีบทบาทสําคัญถึง 17% ของ GDP ในป 2562 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 

2563) อีกทั้งงานวิจัยน้ีคาดวาจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจลงทุนในกลุมการทองเที่ยว นอกจากน้ี SET 

index เปรียบเสมือนหุนทองเที่ยวในมุมมองของนักลงทุนตางชาติ ถาผูลงทุนเขาใจถึงปจจัยภายตางๆที่

สงผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการของประเทศไทย ก็จะ

กอใหเกิดประโยชนตอการวางกลยุทธในการลงทุนในตราสารทุน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากความสําคัญของปญหา งานวิจัยน้ีไดมุงศึกษาตามวัตถุประสงคดังน้ี ศึกษาปจจัยที่มี

ผลกระทบตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ และศึกษา

เปรียบเทียบระดับอิทธิพลของตัวแปรดานเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรดานการทองเที่ยวที่มีตอ ดัชนี

ราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ชวงกอน และระหวางการแพรระบาด

ของCovid-19 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ  

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีการลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน

,ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย,แนวคิดและทฤษฎีดานการตัดสินใจภายใตความเสี่ยง

,ทฤษฎีสมมุติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency Hypothesis),การวิเคราะห

หลักทรัพยโดยวิธีวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis),ทฤษฎีจิตวิทยามวลชนกับการ

ลงทุน,แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตและกลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรมและแนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซตจอง

โรงแรมออนไลน จากการศึกษาผลกระทบของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอราคาหุนในกลุมโรงแรมในตลาดหุน

ตางประเทศ ผูวิจัยไดมีการทบทวนงานวิจยัของ  Ming-Hsiang Chen (2548) ทําศึกษาผลกระทบของ

ตัวแปรมหภาค และที่ไมใชตัวแปรมหภาค ที่มีผลตอผลตอบแทนหุนโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหุน

ไตหวัน และ Ming-Hsiang Chen (2550)ทําการศึกษาผลกระทบของหุนกลุมโรงแรมในตลาดหุน

ประเทศจีน จากผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขนักทองเที่ยวมีผลเชิงบวกตอหุนกลุม

โรงแรมในตลาดหุนประเทศจีน สอดคลองกับงานวิจัยของชัยธวัช โขวิฑูรกิจ (2560)และศรุตา 

โภควรรณากร(2558)   แต ไมมีนัยยะสําคัญทางสถิติ และงานวิจัยในประเทศไทยมีการศึกษาถึงปจจยัทีม่ี

ผลกระทบตอราคาหลกัทรพัยหมวดทองเที่ยวและสนัทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยได

แบงเปน2เหตุการณคือ ในชวงกอนและหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณิชา จง (2563)ผล

การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลกระทบในดานบวกตอราคาหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางบาทกับ

ดอลลาร ตัวแปรที่มีผลตอหลักทรัพยในดานลบ ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก การเขาสูประชาคมอาเซียน 

การเกิดโรคระบาด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยวและ

สันทนาการ   ใชขอมูลของกลุมหลักทรัพยอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ทีจ่ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการซื้อขายสม่ําสมอ โดยแบงการศึกษาเปน 2 

แบบจําลอง แบบจําลองที่หน่ึง ศึกษาเปนรายไตรมาสระหวางป พ.ศ.2556-พ.ศ.2562  รวม 7 ป  28 ไตร

มาส  และแบบจําลองที่สอง ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการ
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ทองเที่ยวและสันทนาการ ชวงกอนและเกิดการแพรระบาดของCovid-19 โดยขอมูลที่ใชศึกษาเปนราย

เดือนระหวาง มกราคม พ.ศ.2562- ธันวาคม พ.ศ.2563 รวม 24 เดือน  

2.  แบบจําลองที่หน่ึง ตัวแปรอิสระประกอบดวย คาจางข้ันตํ่า (WAGE) ดัชนีความเช่ือมั่น

ผูบริโภค (CCI) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  ดัชนีShanghai Composite index (SSEC) อัตรา

เงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) ปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย

ตางชาติ (FI) จํานวนนักทองเที่ยวจีน (Chinese Tourists) ยอดจองผาน Online travel agency (OTA)  

ตัวแปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยขอมูลที่ใชศึกษาเปนรายไตรระหวางป พ.ศ.2556-พ.ศ.2562  รวม 7 ป  

28 ไตรมาส และแบบจําลองที่สอง ตัวแปรอิสระประกอบดวย คาจางข้ันตํ่า (WAGE) ดัชนีความเช่ือมั่น

ผูบริโภค (CCI) ดัชนี Shanghai Composite index (SSEC) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) ปริมาณการลงทุนในหลักทรัพยตางชาติ (FI) จํานวนนักทองเที่ยวจีน 

(CHINESSE TOURISTS) การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 (DUMMY) ตัวแปรตามคือ ดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ขอมูลที่ใชศึกษาเปนรายเดือนระหวาง มกราคม พ.ศ.2562- ธันวาคม พ.ศ.2563 รวม 24 เดือน 

ทั้งน้ีในแบบจําลองที่สอง ไมไดนําเอาปจจัย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และยอดจองผาน 

Online travel agency (OTA) เน่ืองดวยทั้ง2ปจจัย รายงานขอมูลเปนรายไตรมาส  

การวิเคราะหผลการศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษาไดดําเนินการโดยใชโปรแกรม EVIEWS เพื่อทดสอบ

ความคงที่ของขอมูล (Unit Root Test) และทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Variance 

Inflation Factor (VIF) จากน้ันจึงรันสมการ Regression เพื่อหาความสัมพันธและความเช่ือมั่นในเชิง

สถิติของสมการเชิงซอน โดยพิจารณาจากคาตาง ๆ เชน คา R Square (R2) Adjusted Coefficient of 

Determination (Adj. R2) และคา Significant (Sig.) แลวทดสอบปญหา Autocorrelation ดวยคา 

Durbin Watson statistic ทดสอบปญหาHeteroscedasticity พรอมทั้งนําผลลัพธที่ไดมาตรวจสอบ

สมมติฐาน ทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยแบงเปน2 แบบจําลองดังน้ี 

แบบจําลองที่ 1 ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการ 

TOURISM= β0+ β1wage+ β2CCI + β3GDP+ β4SSEC+ β5INF+ β6EXR+ β7 FI+ β8 

CHINESSE TOURISTS+β9OTA 
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แบบจําลองที่ 2 ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการในชวงกอนและเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

TOURISM = β0+β1wage+β2CCI +β3 SSEC+β4 INF+β5 EXR+β6 FI+β7CHINESSE 

TOURISTS+ β8DUMMY 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ี เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ปจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปจจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

บริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งศึกษาจากขอมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ

อนุกรมเวลา (Time Series Data) ขอมูลที่ใชศึกษาแบงเปนรายไตรมาสระหวางป พ.ศ.2556-พ.ศ.2562  

รวม 7 ป  28 ไตรมาส และชวงที่สองศึกษาชวงที่เกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 โดย

ขอมูลที่ใชศึกษาเปนรายเดือนระหวาง มกราคม พ.ศ.2562- ธันวาคม พ.ศ.2563 รวม 24 เดือน ผูวิจัยได

สรางแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพื่อใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ดัชนีราคาหุนกลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ  

ผลสรุปจากสองแบบจําลองมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางท่ี 1ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ แบบจําลองที่ 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 , *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวด

การทองเที่ยวและสันทนาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ จํานวนนักทองเที่ยวจีน 

กลาวคือถาจํานวนนักทองเที่ยวจีน เปลี่ยนแปลงไป 1หนวย จะมีผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเทากับ 

0.155110 หนวยซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของชัยธวัช โขวิฑูรกิจ

(2560) และยอดจองผาน Online travel agency กลาวคือยอดจองผาน Online travel agency 

เปลี่ยนแปลงไป 1หนวย จะมีผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เทากบั0.00544  และเมื่อพิจารณานัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.1 พบวา ตัวแปร ที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการ คือคาจางข้ันตํ่า ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาคาจางข้ันตํ่า 

เปลี่ยนแปลงไป 1หนวย จะมีผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยว

ตัวแปร สัมประสิทธิ ์
ความคลาด

เคลื่อน 
คาสถิติ t 

ความนาจะ

เปน 
VIF 

คาคงที่ 199.2105 362.6781 0.549276 0.5889  NA 

D(WAGE) -0.089649 0.051170 -1.751967 0.0951  9.442839 

GDP -2.75E-06 7.22E-05 -0.038046 0.9700**  5.608278 

D(SSEC) -0.004482 0.027940 -0.160406 0.8742  1.817831 

INF 29.14168 45.45043 0.641175 0.5287  1.191413 

D(EXR) -10.09775 9.136387 -1.105224 0.2822  2.127139 

D(CHINESE) 0.155110 0.050051 3.099046 0.0057*  10.61204 

D(OTA) 0.005446 0.005136 2.437104 0.0226 *  1.163185 

R-squared = 0.597499, Durbin-Watson = 1.002862, Prob(F-statistic)= 0.005095 
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และสันทนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามเทากับ  -0.089649หนวย สามารถแสดงเปน

สมการเชิงการพยากรณไดดังน้ี 

TOURISM  = 199.2105 +0.1551 CHINESSE + 0.005446 OTA -0.089649 WAGE 

ผลสรุปแบบจําลองที2่  

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ  

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน คาสถิติ t 

ค ว า ม น า จ ะ

เปน 

คาคงที่ 9022.876 5569.916 1.619930 0.1397 

D(WAGE) -0.008210 0.024195 -0.339311 0.7422 

D(CCI) -109.2091 51.82222 -2.107380 0.0643** 

D(SSEC) 0.142362 0.101535 1.402095 0.1944 

INF -72.46629 82.36122 -0.879859 0.4018 

D(EXR) 77.16663 27.96781 2.759123 0.0221* 

D(CHINESE) 6.92E-05 5.89E-05 1.174610 0.2703 

DUMMY -209.2892 41.44604 -5.049680 0.0007* 

R-squared = 0.922633, Durbin-Watson = 1.860587 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 , *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแปร ที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวด

การทองเที่ยวและสันทนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แต คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกบั

ดอลลาร (EXR) ในทิศทางเดียวกันกลาวคือถา อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร  

เปลี่ยนแปลงไป 1หนวย จะมีผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกันเทากับ 77.16663หนวยซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ ต้ังไว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Leong Choon Chiang (2552) และณิชา จง(2563) และ
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เหตุการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 (DUMMY) ในทิศทางตรงกันขาม กลาววาถาการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด 19 (DUMMY) เปลี่ยนแปลงไป 1หนวย จะมีผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามเทากับ -

209.2892หนวยซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชา จง(2563) เมื่อ

พิจารณาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 พบวา ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย

กลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ กลาววาถาดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

เปลี่ยนแปลงไป 1หนวย จะมีผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยว

และสันทนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามเทากับ -109.2091หนวย ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว สามารถแสดงเปนสมการเชิงการพยากรณไดดังน้ี 

TOURISM =9022.876+77.16663EXR-109.2091CCI-209.2892DUMMY 

 

อภิปรายผล 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง

ความสัมพันธ 

แบบจําลอง

ท่ี 1 

แบบจําลอง

ท่ี 2 

คาจางข้ันตํ่า (WAGE)  - -** - 

ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI)  + - -** 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) + +  

ดัชนี SSEC + + + 

อัตราเงินเฟอ (INF)  - + - 

อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) + - +* 

จํานวนนักทองเที่ยวจีน (CHINESSE TOURISTS) + +* + 

ยอดจองผาน Online travel agency (OTA)  + +*  

เ ห ตุการณการแพรระบาดของไวรั ส โค วิด  19 

(DUMMY) 
-  -* 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 , *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



 

450 

 

จากผลการวิจัยขางตน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย ดังน้ี 

1.คาจางข้ันตํ่า (WAGE) เมื่อเปนตนทุนแรงงาน มีผลตอกําไรของบริษัท ซึ่งจะสงผลตอดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการลดลง โดยแสดงใหเห็นไดจาก

แบบจําลองทั้งสอง 

2. ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI) หากความเช่ือมั่นผูบริโภคลดลง ผูบริโภคจะประหยัด

กิจกรรมใชจายของตนมากข้ึน และสงผลเสียตอเศรษฐกิจ และสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบรกิาร หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการลดลง เพราะความตองการจับจายใชสอยหดตัว

ลง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นสิ่งที่เกิดข้ึนในทิศทางตรงกันขาม 

3. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ถา GDP เปนบวก แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการ

เติบโตข้ึน มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากข้ึนซึ่งจะสงผลบวกตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ถาคา GDP เปนลบ แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจ

ที่มีการชะลอตัวลง มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศลดลงสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

บริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการลดลง แสดงใหเห็นไดจากแบบจําลองแรกเพียงแบบจําลอง

เดียว 

4. ดัชนี Shanghai Composite Index (SSEC) เปนดัชนีที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเจริญเติบโต

ของการบริโภคของชนช้ันกลางในประเทศจีน ถาเศรษฐกิจจีนมีการเติบโต จะสงผลใหประชากรจีนมี

รายไดตอหัวมากข้ึน และเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน สงผลบวกตอดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยแสดงใหเห็นไดจาก

แบบจําลองทั้งสอง 

5. อัตราเงินเฟอ (INF) เปนการสะทอนถึงอํานาจการซือ้ที่ลดลงตอหน่ึงหนวย สงผลใหตนทุนการ

ผลิตสูงข้ึน ทําใหสงผลตอกําไรบริษัทลดลง สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวด

การทองเที่ยวและสันทนาการลดลง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นสิ่งที่เกิดข้ึนในทิศทางตรงกัน

ขาม 

6. อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร (EXR) เมื่อใชจํานวนเงินบาทเทาเดิมสามารถ

แลกเงินดอลลารสหรัฐฯ ไดจําวนลดลง หรือ ใชเงินบาทจํานวนมากข้ึนในการแลกเงิน 1 ดอลลารสหรัฐฯ 

ในสายตานักทองเที่ยว จะมองวาการทองเที่ยวในประเทศไทยถูกลง สงผลบวกตอดัชนีราคาหลักทรัพย
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กลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยแสดงใหเห็นไดจากแบบจําลองที่สอง

เพียงแบบจําลองเดียว 

7. ปริมาณการลงทุนในหลักทรัพยตางชาติ (FI) ถูกตัดออกจากการวิเคราะห เน่ืองดวย

ความสัมพันธกับตัวแปรอื่นที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนอยางสูง ศิวรักษ แสงวีระศิริ (2557) กลาววาปจจัย

ดานปริมาณการลงทุนในหลักทรัพยของชาวตางชาติสุทธิมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยราย

อุตสาหกรรมมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับ พิพัฒน ไชยนา (2547) ดังน้ันถาปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย

ตางชาติ เพิ่มข้ึนจะสงผลบวกตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

8. จํานวนนักทองเที่ยวจีน (CHINESSE TOURISTS) ถาจํานวนนักทองเที่ยวจีนเพิ่มข้ึนจะสง

ผลบวกตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยแสดง

ใหเห็นไดจากแบบจําลองทั้งสองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยธวัช โขวิฑูรกิจ(2560) 

9. ยอดจองผาน Online travel agency (OTA) ชองทางการขายหองพักที่พัฒนามาพรอมกับ

ความกาวหนาของโลกอินเตอรเน็ต คือ Online Travel Agent หรือเรียกสั้นๆวา OTA ซึ่งเปนธุรกิจ

ตัวกลางออนไลนเช่ือมโยงระหวางธุรกิจที่พักกับนักทองเที่ยวโดยรวบรวมที่พักหลายๆแหงเพื่อให

นักทองเที่ยวสามารถเปรียบเทียบราคาและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการ ทําการจอง ตลอดจน

จายเงิน เพื่อพรอมเขาพักไดในที่เดียว (one stop service) ดวยความสะดวกดังกลาว OTA จึงกลายเปน

ชองทางยอดนิยมของนักทองเที่ยวในการจองหองพัก OTA ดังน้ัน ถายอดจองผาน OTAเพิ่มข้ึนจะสง

ผลบวกตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ 

10. เหตุการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 สงผลตอ ดานการทองเที่ยว โดยสภา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยประเมินวา จะสงผลกระทบตอการทองเที่ยวไทยไมตํ่ากวา 6 

เดือน และสูญเสียรายไดกวา 2.5 แสนลานบาท (ดร.เสาวณี จันทะพงษ ฝายเศรษฐกิจมหภาคและนาย

ทศพล ตองหุย ฝายนโยบายการเงิน,2563) ซึ่งสงผลลบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ 

หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยแสดงใหเห็นไดจากแบบจําลองที่สอง 
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งน้ีพบวาพบวานักทองเที่ยวจีนมีนัยยะสาํคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 

อีกทั้ง คาจางข้ันตํ่า อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลารและเหตุการณ การแพรระบาดCovid-

19 ก็มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ

เชนกันดังน้ัน เมื่อนักลงทุนเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตัวแปรขางตนที่กลาวมา หรือ

ถามีเหตุการณการแพรระบาดของไวรัสตางๆ นักลงทุนควรเพิ่มหรือลดการลงทุนตามผลที่งานวิจัยน้ีได

ทําการศึกษามาแลวขางตนในกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีผลตอดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมบริการหมวด

การทองเที่ยวและสันทนาการ โดยนักลงทุนหรือผูที่สนใจสามารถนํางานวิจัยน้ีมาศึกษา วางกลยุทธเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุนกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ 

และทําใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจ เล็งเห็นความสําคัญปจจัยดาน Online Travel Agency วาเปนแนวโนม

การเติบโตในอนาคตที่คาดวาจะสงผลอยางมีนัยยะสําคัญตอ หุนกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดการ

ทองเที่ยวและสันทนาการ นอกจากน้ีทําใหทราบถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมบรกิาร หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงกอน

และระหวางการแพรระบาดCovid-19 
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ผลกระทบของนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีผลตอดชันีราคาหลกัทรพัย 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

The Impact of Thailand 4.0 Policy Affecting Technology Sector Index, 

The Stock Exchange of Thailand 

 

กัญญาภรณ เกษมศักด์ิ0

1, พรวรรณ นันทแพศย12 

Kanyaphon Kasemsak1 , Pornwan Nunthaphad2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีผลตอดัชนี

ราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งปจจัยที่นํามาศึกษา 

ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อัตราเงินเฟอ (INF) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 

Index) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (USD) และอัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียน

ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ ที่เก็บขอมูลกอนและหลัง

การประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 เมื่อป พ.ศ.2559 โดยเก็บรวบรวมเปนรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 

1 ป 2553 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2563 รวม 43 ไตรมาส โดยวิธีการสรางสมการถดถอย แบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 จากการศึกษา พบวา ปจจัยเศรษฐกิจที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก อัตราเงินเฟอ และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

ความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ดัชนีการ

                                                        
1 นิสิตปริญญาโทหลักสูตรการเงินประยุกต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Email: kanyaphon.ka@ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



 

455 

 

ลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพย

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในทิศทางตรงกันขาม 

คําสําคัญ: นโยบายไทยแลนด 4.0, ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the Impact of Thailand 4. 0 Policy 

Affecting Technology  Sector Index, The Stock Exchange of Thailand. The factors that 

considering this study are Private Investment Index ( PII) , Inflation ( INF) , the Stock 

Exchange of Thailand price index (SET Index) , Exchange rate of THB to USD (USD) and 

the growth of the number of registered for using high speed internet. The researcher 

has time series secondary data. Data repository before and after Thailand 4.0 Policy in 

2016.  By collecting on a quarterly basis From the first quarter of 2010 to the third 

quarter of 2020, a total of 43 quarters. By using the Multiple Regression to analysis data. 

The results showed Inflation ( INF)  and the Stock Exchange of Thailand price 

index ( SET Index)  were statistically significant at 95 percent level of confidence and 

positive affect the stock price of technology sector index. Private Investment Index (PII) 

and Thailand 4.0 policy was statistically significant but had negative relationship 

Keywords: Thailand 4.0 Policy, Technology Sector Index 

 

บทนํา 

 นโยบายไทยแลนด 4.0 เปนนโยบายที่ประกาศเมื่อป 2559 ซึ่งนโยบายไทยแลนด 4.0 น้ัน ตอง

ใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนใหนโยบายบรรลุเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากนโยบาย

ดังกลาว แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการเกษตร เปลี่ยนการเกษตรแบบธรรมดาใหเปนเกษตรสมัยใหม 

หรือ Smart Farming ดานผูประกอบการจาก SME ที่คอยความชวยเหลือจากรัฐอยูตลอดใหเปน 

Smart Enterprises และ startup หรือบริษัทเปดใหมที่มีศักยภาพสูง ดานแรงงานจากแรงงานที่ไมมี
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ทักษะและความรูพื้นฐานที่เพียงพอ ก็ปรับเปลี่ยนสรางพื้นฐานความรู ความเช่ียวชาญใหแกแรงงาน และ

ดานสุดทายคือ การบริการตองมกีารนําเรื่องของมาตรฐานเขามาเพื่อใหกลายเปน High Value Services 

ตองมีการรับรอง มีการตรวจสอบ เพื่อใหมีความนาเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดวยนวัตกรรม แบงออกเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก  

 1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 

 3. กลุมเครื่องมืออปุกรณอจัฉริยะ หุนยนต และระบบเครือ่งกล 

 4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตทีเ่ช่ือมอปุกรณตางๆ 

 5. กลุมเทคโนโลยีสรางสรรควัฒนธรรม และบริการที่มมีูลคาสูง 

 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาในแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมน้ันมี 5 กลุม

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย โดย 1 ใน 5 กลุมคือ กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือม

กับอุปกรณตางๆ อีกทั้งทุกกลุมยังตองใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอีกดวย (สุวิทย เมษินทรีย, 2559) 

 ปจจุบันการลงทุนในหุนเปนที่นิยมกันมากในคนทุกวัยที่มีเงินออม และตองการที่จะบริหารเงิน

ออมของตนใหมีความมั่นคง และสามารถควบคุมการเงินดวยตนเองไดในระยะยาวแทนการฝากเงินไวกับ

ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินตางๆ เพื่อรับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝากเพียงอยาง

เดียว โดยดอกเบี้ยเงินฝากทั้งฝากประจําและออมทรัพยในแตละปทีผ่านมามีแนวโนมที่จะลดลง (ธนาคาร

แหงประเทศไทย, 2563) ทําใหคนตองการที่จะลงทุนในทางเลอืกอื่นๆมากข้ึน หน่ึงในการลงทุนทางเลือก

คือ การลงทุนในหุน ดังที่นิเวศน เหมวชิรวรากร (2560) กลาววา เมื่อคนไทยเริ่มมีเงินเก็บสะสมมากข้ึน

ในระดับหน่ึง ความคิดที่จะเลือกลงทุนในหุนเปนอาชีพแทนชองทางทํามาหากินอื่นก็เพิ่มข้ึน เหตุผล

สําคัญอยางหน่ึงคือ ในชวงสิบปที่ผานมาการลงทุนในหุนเปนการลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนสูงมาก คนรุน

ใหมอายุไมมากเขามาลงทุนในหุนไมกี่ปก็สามารถมีเงินเปนหลายสิบหรือหลายรอยลานบาทได สิ่งที่

เกิดข้ึนสะทอนใหเห็นถึงกระแสของคนรุนใหมที่อยากจะร่ํารวยหรือประสบความสําเร็จในเวลาอันสั้น

โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานการณที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงอยางมากในปจจุบัน การลงทุนในหุนจึง

เปนทางเลือกที่นาสนใจของการลงทุนที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวา ปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมี 2 ปจจัยหลักๆ คือ ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่บริษัทตางๆ 

สามารถควบคุมได เชน ความสามารถในการทํากําไร มีความสามารถในการบริหารตนทุนหรือสินทรัพย 
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เปนตน อีกปจจัยหน่ึงคือ ปจจัยภายนอกซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทตางๆ ไมสามารถควบคุมได เกิดจากดาน

กฎหมายและการเมืองที่ถูกกําหนดจากรัฐบาล และปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ถูก

กําหนดโดยกลไกลของตลาด เชน อัตราเงินเฟอ (INF) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (Foreign Exchange) เปนตน (พวงเพชร ภูษี, 2560) จากที่กลาวมา

ขางตนน้ันจะเห็นไดวาเมื่อดอกเบี้ยเงินฝากลดลง นักลงทุนจึงหันมาสนใจลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มมากข้ึน 

รวมถึงสถานการณโควิดที่ผานมาทําใหคนตองทํางานที่บาน หรือที่เรียกวา Work From Home และ

เรียนออนไลนที่บาน หรือที่เรียกวา Study At Home ย่ิงทําใหความตองการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

เพิ่มข้ึน เพราะการที่จะทํางานหรือเรียนอยูที่บานน้ัน สิ่งอํานวยความสะดวกที่ขาดไมไดก็คือ อินเตอรเน็ต

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการทํางานและการเรียนออนไลนอยูที่บาน อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการใชชีวิตประจําวันของคนเรา และเพื่อเปนสวนหน่ึงในการ

ประกอบการตัดสินใจสําหรับผูที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพยหมวดดังกลาว อีกทั้งรัฐบาลมีหลายนโยบาย

ในการที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารประเทศ เพื่อสะดวกแกการเขาถึงของทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเอง  

 ดังน้ัน การศึกษาในครั้งน้ีจะศึกษาปจจัยเศรษฐกิจมหภาคและอัตราการการเติบโตของจํานวนผู

ลงทะเบียนใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง วาสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไมอยางไร และนโยบายไทยแลนด 4.0 มีผลตอราคาหลักทรัพย

กลุมดังกลาวหรือไม ทั้งน้ีผลการศึกษาคาดวาจะเกิดประโยชนตอนักลงทุนทั่วไปและสถาบันการเงินที่

เกี่ยวของ สามารถนําผลการศึกษาดังกลาวไปเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาเฉพาะปจจัยภายนอกเพื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรที่นํามาศึกษาวามีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม จึงไดเลือกแนวคิด

และทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานดังที่ สมภูมิ แสวงกุล (2556) ไดอธิบายไวคือการวิเคราะห

หลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษัท 

เพื่อนํามาใชในการกําหนดมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย โดยการวิเคราะหเศรษฐกิจ จะเปนการวิเคราะห
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และพยากรณแนวโนมภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งแนวโนมระยะยาวและระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจของ

ประเทศและเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ัน ยังรวมไปถึงการวิเคราะหวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) 

ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจในดานตางๆ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เชน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 

นโยบายการคาระหวางประเทศ วาจะมีผลกระทบตอธุรกิจที่ออกหลักทรัพยมากนอยเพียงใด การ

วิเคราะหอุตสาหกรรม จะเปนการวิเคราะหวงจรอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) สภาพการแขงขัน

ในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวาจะมแีนวโนมอัตราการเจริญเติบโตอยางไร ซึ่งข้ึนอยู

กับปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน นโยบายของรัฐบาลที่จะใหการสนับสนุนหรอืเปนอุปสรรคในการดําเนิน

ธุรกิจ โครงสรางการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสรางของอุตสาหกรรมแตละประเภท 

เปนตน และการวิเคราะหบริษัท เปนข้ันสุดทายของการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพืน้ฐาน ซึ่งเปน

การวิเคราะหเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ควรลงทุน โดยจะเนนการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Analysis) เชน ประสบการณและความนาเช่ือถือของผูบริหาร บุคลากร ขีดความสามารถดานการตลาด 

การผลิต/การบริการ การวิจัยและพัฒนา การบริหารและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฯลฯ และการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งจะวิเคราะหจากงบการเงินทั้งในอดีตและปจจุบันของ

บริษัท เพื่อนํามาประมาณการกําไรตอหุนและราคาหุนในอนาคต ผูลงทุนควรใหความสําคัญกับขอมูลทั้ง 

2 ประเภท โดยพิจารณาขอมูลรวมกันกอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย  

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คือ จํานวนเงินตราสกุลใดสกุลหน่ึงที่จะตองถูกจายหรือ

เสียไปเพื่อแลกกับหน่ึงหนวยเงินตราอีกสกุลหน่ึง หรือราคาของเงินตราตางประเทศ หรือราคาของ

เงินตราตางประเทศที่คิดอยูในหนวยของเงินตราอีกประเทศหน่ึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมี

ประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งมีการศึกษาของ ศรุตา โภควรรณากร 

(2558) พบวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพย

ตลาดแหงประเทศไทย และมีผลตอดัชราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการดวยเชนกัน จาก

การศึกษาของ นันทลินี ธนสิริวงศ (2558) พบวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกามี

ความสัมพันธกับดัชนีตลาดหลักทรัพยในทิศทางตรงกันขาม ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนี

ราคาหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ดัชนีที่สะทอนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย

ทั้งหมด จากการศึกษาของ พวงเพชร ภูษี (2560) และนิภูมิ เดชะศาศวัต (2559)  พบวา  ดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนีราคาหลักทรัพยได ในทิศทางเดียวกัน 

อัตราเงินเฟอ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาในปปจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปกอน 
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หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทยีบระหวางชวงเวลาที่ตอเน่ืองกัน จากการศึกษาของ ศิวรักษ แสงวี

ระศิริ (2557) พบวา ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

อัตราเงินเฟอ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เปนดัชนีช้ีภาวะอุปสงคภายในประเทศที่สําคัญอีกตัวหน่ึงที่ช้ีทิศ

ทางการลงทุนของภาคธุรกิจ เปนขอมลูกิจกรรมบางประเภทที่สามารถจัดเก็บไดรวดเร็วและคัดเลือกแลว

วาเปนตัวแทน ที่ช้ีสภาวะการขยายตัวหรือหดตัวของการลงทุนโดยภาคเอกชนหรือธุรกิจไดอยางมี

นัยสําคัญ จากการศึกษาของ ดวงหทัย สุงมังคละกุล (2553) พบวา ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีผลตอ

ราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน และนโยบายไทยแลนด 4.0 เปนการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาทั้ง

ระบบของประเทศ มีองคประกอบสําคัญ ไดแก การปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรแบบด้ังเดิมสูภาค

การเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) เปลี่ยนจากธุรกิจแบบเดิมที่ตองรอคอยความชวยเหลือจากทาง

ภาครัฐ ไปสูการเปน Startups ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาไดดวยตัวเอง และเปลี่ยนจากการบริการแบบ

ธรรมดาไปสู การบรากรแบบ High Value Services เปลี่ยนจากแรงงานที่ขาดทักษะเปนแรงงานที่มี

ความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะที่สูง สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวานโยบายไทยแลนด 4.0 มีผลอยางมาก

ในอนาคต และยังใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนตอยอดนโยบายอีกดวย โดยที่นโยบายไทยแลนด 4.0 

เปนปจจัยที่ เขามาสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนตัวแปรที่เกิดข้ึนชวง

ระยะเวลาหน่ึง จึงตองการทดสอบวานโยบายดังกลาวเปนปจจัยเรงที่ทําใหอิทธิพลของตัวแปรตนสงผล

ตอตัวแปรตามเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด รวมถึงอัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ที่เปนจํานวนผูลงทะเบียนใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่รวบรวมเปนรายไตร

มาส จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกินการโทรคมนาคมแหงชาติ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึ่งสรางเปนกรอบแนวคิดได ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่มีผลตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาน้ีจะทําการเกบ็ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมลูเชิงปรมิาณ โดยเปน

ขอมูลในอดีตแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาสต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2553 ถึงไตรมาสที่ 3 ป 

2563 รวมทั้งสิ้น 43 ไตรมาส ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรตาม คือดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ และตัวแปรอสิระ ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

ตอเงินดอลลารสหรัฐ อัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และ

ดัชนีตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชและแบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งน้ีเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ เพื่อใชในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกจิและความ

ตองการของผูบริโภคตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
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โปรแกรมสําเร็จรูป (Eviews)  ซึ่งเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดวยวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย โดยมี

สมการดังน้ี 

THTECHt = a + b1PIIt + b2INFt + b3SET Indext + b4USDt + b5Nt + b6Dt + ε  

โดยที่ THTECHt  หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ชวงเวลา t 

 a  หมายถึง คาคงที่ 

bi  หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ 

 PIIt   หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ณ ชวงเวลา t 

 INFt  หมายถึง อัตราเงินเฟอ ณ ชวงเวลา t 

 SET Indext หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ ชวงเวลา t 

USDt   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ณ ชวงเวลา 

Nt   หมายถึง อัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชบรกิารอินเตอรเน็ต 

ความเร็วสูง ณ ชวงเวลา t 

 Dt  หมายถึง dummy คาที่แสดงแทนชวงเวลาเหตุการณกอนและหลังมีนโยบาย

    ไทยแลนด 4.0 คือ  

0 : ชวงกอนมีนโยบายไทยแลนด 4.0 กอนป 2559 

1 : ชวงหลังมีนโยบายไทยแลนด 4.0 หลงัป 2559 

ε  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมเปนรายไตรมาส 

จากแหลงขอมูล ดังน้ี 
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 1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลกัทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นําขอมูลมาจาก SETSMART 

 2. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และอัตราเงินเฟอ นําขอมลูมาจาก สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 

 3. อัตราแลกเปลี่ยนสกลุเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ นําขอมลูมาจาก ธนาคารแหงประเทศไทย 

 4. อัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชบรกิารอินเตอรเน็ตความเร็วสูง นําขอมลูมาจาก 

สํานักคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระทั้ง 5 ปจจัย กับตัวแปรตาม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการหาคาสถิติของความสัมพันธตางๆ 

ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ประมาณคาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระตางๆ 

ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด และคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ เขาสมการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter เน่ืองจากตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษา

ทั้งหมดเปนตัวแปรที่มผีลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ตามที่ไดศึกษาจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

 ข้ันที่ 2 การทํา Unit Root Test 

 ข้ันที่ 3 วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

 ข้ันที่ 4 ทดสอบปญหา Heterokedasticity 

 ข้ันที่ 5 การทดสอบสถิติ Durbin-Watson (Autocorrelation) 

 ข้ันที่ 6 การกําหนดนัยสําคัญ (Significance Level) คาสมัประสิทธ์ิของตัวแปรอสิระที่มี

นัยสําคัญตอตัวแปรตามจากแบบจําลองที่แกไขปญหาแลว 
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สมมติฐานงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ทิศทางความสมัพันธ  เครื่องหมาย  

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  ทิศทางเดียวกัน  +  

อัตราเงินเฟอ  ทิศทางตรงขาม  -  

ดัชนีตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ทิศทางเดียวกัน  +  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ  ทิศทางตรงขาม  -  

อัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียน 

ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

ทิศทางเดียวกัน  +  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา 

 

 ผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา จากขอมูลที่นํามาศึกษา พบวา ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย เทากับ 166.00 คาตํ่าสุด เทากับ 70.77 คาสูงสุด เทากับ 234.13 และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 42.97 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มีคาเฉลี่ย เทากับ 130.54 คาตํ่าสุด 

เทากับ 99.67 คาสูงสุด เทากับ 146.74 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 11.49 อัตราเงินเฟอ มี

Mean Minimum Maximum Std. Diviation

166.00 70.77 234.13 42.97

130.54 99.67 146.74 11.49

0.99 0.90 1.40 0.10

1,382.06 763.51 1,776.26 261.99

32.98 29.80 60.28 4.58

อัตราการเติบโตของจํานวน

ผูลงทะเบียนใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ลานคน)
0.16 0.03

ปจจัยทางเศรษฐกิจ/คาสถิติ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

อัตราเงินเฟอ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.03 -0.03
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ตัวแปร ระดับ Level ระดับ 1st. diff.

PII 0.1289 0.0153

INF 0.0016 -

SET 0.0470 -

USD 0.0000 -

N 0.0005 -

Prob

คาเฉลี่ย เทากับ 0.99 คาตํ่าสุด เทากับ 0.90 คาสูงสุด เทากับ 1.40 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.10 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีคาเฉลี่ย เทากับ 1,382.06 คาตํ่าสุด เทากับ 763.51 

คาสูงสุด เทากับ 1,776.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 261.99 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐ มีคาเฉลี่ย เทากับ 32.98 คาตํ่าสุด เทากับ 29.80 คาสูงสุด เทากับ 60.28 และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.58 และอัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.03 คาตํ่าสุด เทากับ 0.03 คาสูงสุด เทากับ 0.16 และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.03 

 การทํา Unit Root Test 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ Unit Root Test ของขอมลู 

 

 

 

 

 

  

 ผลการทดสอบ Unit Root Test พบวา ณ ระดับ Level ตัวแปร ไดแก อัตราเงินเฟอ ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ และอัตราการเติบโต

ของผูลงทะเบียนใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ไดแสดงถึงคุณสมบัติของตัวแปรที่มีลักษณะความน่ิง

ของขอมูลอนุกรมเวลา กลาวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และเมื่อถูกปรับขอมูลใหมีความน่ิงแลวจะ

สามารถนําขอมูลมาใชในสมการถดถอยเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตอไป และพบวาตัวแปร 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มีลักษณะขอมูลที่ไมน่ิง จึงตองปรับแกไขขอมูลโดยการทําการทดสอบ Unit 

Root Test ในระดับ first difference 
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Variable D(LNPII) INF LNSET LNUSD LNN

D(LNPII) 1.000000 -0.127465 -0.095004 0.243260 0.015512

INF -0.127465 1.000000 0.770047 0.354026 -0.069544

LNSET -0.095004 0.770047 1.000000 0.240287 0.000487

LNUSD 0.243260 0.354026 0.240287 1.000000 -0.053749

LNN 0.015512 -0.069544 0.000487 -0.053749 1.000000

F-statistic 0.867396 Prob. F (26,13) 0.6361

Obs*R-squared 25.37366 Prob. Chi-Square (26) 0.4979

Scaled explained ss 12.65462 Prob. Chi-Square (26) 0.9868

Heteroskedasticity Test: White

 วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรอสิระ 

 

 

 

 

 

 ทดสอบระดับความสัมพันธและทิศทางระหวางตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัว

แปรอิสระจาก Correlation Matrix อยูระหวาง -0.13 ถึง 0.77 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทุกคูมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่ไมเปน -1 หรือเขาใกล -1 และไมเปน 1 หรือเขาใกล 1 เลย แสดงวาตัวแปร

อิสระทุกตัวเปนอิสระซึ่งกันและกัน หรือไมมีความสัมพันธกัน 

 ทดสอบปญหา Heteroskedasticity 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบ Heteroskedasticity : White 

 จากการทดสอบจะเห็นไดวาคาสถิติ Obs*R-squared มีคาเทากับ 25.37366 และคา Prob. F 

มีคาเทากบั 0.6361 ซึ่งมีคามากกวาคา Prob. ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 ผลที่ไดจะตกอยูในชวงที่ยอมรับ 

H0 แสดงวา ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

 การทดสอบสถิติ Durbin-Watson (Autocorrelation) 

 จากการทดสอบความสมัพันธในอดีตของตัวแปรตามวามีความสัมพันธกบัตัวเองในอดีตหรือไม 

โดยการทดสอบสถิติ Durbin-Watson พบวา คา Durbin-Watson เทากบั 1.3375 และเมื่อ
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ตัวแปรอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Sig.(Prob)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -0.5568 0.2454 -2.2705 0.0298*

อัตราเงินเฟอ 0.0566 0.0126 4.4864 0.0001*

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0.9831 0.1398 7.0312 0.0000*

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ 0.0424 0.1693 0.2506 0.8036

อัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 0.0198 0.0354 0.5609 0.5787

คาที่แสดงแทนชวงเวลาเหตุการณกอนและหลังมีนโยบายไทยแลนด 4.0 -0.4648 0.0548 -8.4834 0.0000*

R-squared 0.8709

Adjusted R-squared 0.8474

F-statistic 37.0945

Prob (F-statistic) 0.0000

Durbin-Watson Stat. 1.3375

* ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

เปรียบเทียบกับคา Durbin-Watson จากการเปดตาราง ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีขนาดตัวอยาง

เทากับ 40 และตัวแปรอิสระ 5 (k=5, n=40) ไดคา dL=1.230 และ dU=1.786 ผลที่ไดจะตกอยูในชวง

ที่สรปุไมไดวามีปญหา Autocorrelation หรือไม แตอยูในชวงที่ยอมรับ H0 ได 

การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance Level) 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีม่ีผลตอดัชนีราคา

 หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

  

  

 ผลการศึกษาที่ไดจากสมการถดถอยของดัชนีราคาหลักทรพัยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายตัวแปรตาม ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ จากคา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.8474 หรือคิดเปนรอยละ 84.74 ผล

การศึกษาแสดงใหเห็นวาตัวแปรดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และชวงเวลากอนและหลังการกําหนด

นโยบายไทยแลนด 4.0 มีความสัมพันธเชิงลบกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะ

ที่ อัตราเงินเฟอ และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธเชิงบวกกับดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุ มเทคโนโล ยีสารสนเทศ สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ              

และอัตราการเติบโตของจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงน้ัน ไมมีผลตอดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ตัวแปรอิสระ สมมติฐาน ผลการทดสอบ ทิศทาง

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน + มีนัยสําคัญ -

อัตราเงินเฟอ - มีนัยสําคัญ +

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย + มีนัยสําคัญ +

 ผลการศึกษาที่ไดจากสมการถดถอยแสดงใหเห็นคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษา

วามีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรอยางไร โดย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีคาสัมประสิทธ์ิ เทากับ -

0.5568 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะทําใหดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไป 0.5568 ใน

ทิศทางตรงกันขาม ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัย และไมสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ดวง

หทัย สุมังคละกุล (2553) อาจเปนเพราะการศึกษาคนละชวงเวลาจึงทําใหผลการศึกษาแตกตางกันไป 

ชวงเวลากอนและหลังการกําหนดนโยบายไทยแลนด 4.0 มีคาสัมประสิทธ์ิ เทากับ -0.4648 ซึ่งแสดงให

เห็นวา กอนและหลังมีการประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ไมไดมีผลใหราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป เพราะนโยบายไทยแลนด 4.0 เปนปจจัยที่เขามาสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนตัวแปรที่เกิดข้ึนชวงระยะเวลาหน่ึงเพียงเทาน้ัน ในขณะที่ อัตราเงินเฟอมีคา

สัมประสิทธ์ิ เทากับ 0.0566 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่ออัตราเงินเฟอเปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะทําใหดัชนี

ราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไป 0.0566 

ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวรักษ แสงวีระศิริ (2557) และดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย มีคาสัมประสิทธ์ิ เทากับ 0.9831 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไป 0.9831 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

พวงเพชร ภูษี (2560) และนิธิภูมิ เดชะศาศวัต (2559) ที่พบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เปนตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนีราคาหลักทรัพยได ในทิศทางเดียวกัน 

 วิเคราะหหาความความสัมพันธของตัวแปรตางๆ 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงการสรุปสมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอสิระตอตัวแปรตาม 

 

หมายเหตุ 

  + หมายถึง มผีลกระทบในทิศทางเดียวกัน 

  -  หมายถึง มีผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 จากผลการทดสอบเพื่อทดสอบหาความสัมพันธปจจัยเศรษฐกิจ ไดแก ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน อัตราเงินเฟอ และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลตอราคาหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย จะเห็นไดวาตัวแปรที่เปนอัตราเงินเฟอน้ันมีผล

ตอราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางบวก และ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ันก็มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับตัวแปรตามเชนเดียวกัน แต

ตัวแปรที่เปนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีผลตอราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางลบ จะเห็นไดวามีแนวโนมที่ผูลงทุน และสถาบันการเงินหรือผูมีสวน

ไดเสียจะหันมาสนใจการลงทุนในหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน แสดงใหเห็นวาตอไป

ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมดิจิทัล คนนิยมหันมาใชเทคโนโลยีเพื่อการดําเนินชีวิตที่สะดวกสบายมาก

ข้ึน ซึ่งตอบโจทยนโยบายของทางภาครัฐคือ นโยบายไทยแลนด 4.0 ที่ตองการใหคนหันมาใชเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาตนเองและตอไปจะไดพัฒนาประเทศชาติไดอยางตอเน่ือง สงผลดีในหลายๆดานโดยการ

นําเทคโนโลยีมาเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ บริษัทตางๆที่อยูในกลุมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะไดมีการพัฒนาระบบ คุณภาพการใหบริการที่ดีเพิ่มข้ึนเพื่อใหผูบริโภคพึงพอใจ

ในการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน รวมถึงผูลงทุนที่สนใจลงทุนใน

หลักทรัพยของบริษัทกลุมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก อัตราเงินเฟอ และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่

สงผลตอตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน หรือความสัมพันธเปนบวก และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ที่

สงผลตอตัวแปรตามในทิศทางตรงกันขาม หรือความสัมพันธเปนลบน้ัน มีประโยชนโดยตรงตอนักลงทุน 

และสถาบันการเงินหรือผูมีสวนไดเสีย ที่ตองการศึกษาหรือตองการที่จะลงทุนในหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถพิจารณาแนวโนมของอัตราเงินเฟอ และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพื่อกําหนดชวยเวลาและแนวทางในการลงทุน รวมถึง

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยกลุมตางๆที่สนใจจะลงทุน ควบคูไปกับการวิเคราะหภาวะ

เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายภาครัฐ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลการดําเนินงานในอดีตซึ่งเปน

ปจจัยภายในของบริษัทที่ตองการหรือสนใจลงทุน เพื่อนํามาใชประกอบการประเมินราคาหลักทรัพยที่

เหมาะสมตอการลงทุน 
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ขอจํากัดสาํหรับการวิจัยน้ี 

 การประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งประกาศเมื่อป 2559 ผูลงทุนรวมถึงผูบริโภคเริ่มมีการ

ปรับตัวในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันกันมากข้ึน แตจากการศึกษา คาดการณไดวาการประกาศ

นโยบายไทยแลนด 4.0 น้ัน ไมคอยมีผลตอราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเทาไหรนัก สาเหตุ

ที่สงผลใหราคาหลักทรัพยเพิ่มข้ึนหรือลดลงน้ัน มาจากหลากหลายสาเหตุไมเฉพาะเจาะจงวาเปนเพราะ

รัฐบาลประกาศนโยบายใดนโยบายหน่ึง แตสิ่งที่สงผลหลักๆน้ันคงมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจมากกวา 

หากจะวิเคราะหราคาหลักทรัพยโดยการใชนโยบายรัฐมาวิเคราะหก็เปนเพียงปจจัยที่ควบคูในการ

วิเคราะหเทาน้ัน 

 

ขอเสนอแนะงานวิจัยคร้ังน้ี 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงปจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในยุคปจจบุันถือไดวาเปนยุคแหงสงัคมดิจทิัล

ที่ใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน มกีารใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในกิจกรรมหรือการดําเนินชีวิต 

เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูบริโภคสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและกาลเวลา ทํา

ใหความกาวล้ําเกี่ยวกบัเทคโนโลยีมีผลตอการดําเนินชีวิตของคนสมัยใหม ธุรกจิจึงตองพฒันากลยุทธการ

ใหบรกิารเกี่ยวกับโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียรในการรับสงสัญญาณ หรือเพิ่มจุดแข็ง

อื่นๆเพื่อใหการบริการอินเตอรเน็ตมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 การศึกษาครั้งตอไปเพื่อใหการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณครบถวนมากข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

สํากรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

  การศึกษาในครั้งน้ีไดพิจารณาขอมูลความตองการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง วามีความสัมพันธ

กับราคาหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ันเพื่อใหไดผล

ลัพธที่แมนยําและครอบคลุมมากข้ึน ในการศึกษาครั้งตอไปอาจนําปจจัยดานอื่นๆ หรือปจจัยเศรษฐกิจ

ตัวอื่นๆ ที่อาจจะมีผลตอราคาหลักทรัพยมาพิจารณาเพิ่ม  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเขารบั

การฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรมและ 3) เพื่อศึกษาความความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรม แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม และแบบสอบถามความพึง

พอใจตอหลักสูตร สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับวัตถุประสงค คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค และสถิติการทดสอบทีกับขอมลู 2 กลุม ที่ไม

เปนอิสระตอกัน (paired samples t-test) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรมของผูเช่ียวชาญเพื่อหาคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  ( IOC : Index of Item Objective Congruence)               

                                                        
1สาขาการบริหารคนและกลยุทธองคการ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน Email: zynaxx@hotmail.com 
2ผศ. ดร. , อาจารยประจํา สาขาการบริหารคนและกลยุทธองคการ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน                               

Email: poempian@gmail.com   
3 ผศ. ดร., อาจารยประจํา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน                               

Email: jutathiplee@pim.ac.th   

mailto:zynaxx@hotmail.com


 

472 

 

ของหลักสูตรฝกอบรมน้ี ไดคาระหวาง 0.67-1.00 แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมมี

ประเด็นสาระสาํคัญสอดคลองตามวัตถุประสงคของการอบรม สามารถนําไปใชได 2) บุคคลากรไดรับการ

อบรมมีคะแนนหลังสอบเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมในภาพรวมจัดอยูในเกณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 (S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ความพึงพอใจลําดับแรก คือ ดานวิทยากร จัดอยูใน

เกณฑมากที่สุด และดานสถานที่ และระยะเวลา จัดอยูในเกณฑมาก 

คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม, การปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ, การสนับสนุนทาง 

             การเงินแกการกอการราย, บริษัทประกันภัย 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1)  To initiate practical training programs 

related to the Anti-Money Laundering Law against financing of terrorism for an insurance’s 

company’s personnel, 2 )  To compare the post and pre training results and 3)  To study 

the satisfaction towards the training programs.  The sample group used in this research 

consisted of 100 insurance company’s operational-level personnel in Bangkok selected 

by purposive sampling.  The used instruments were training programs, pre and post 

training, and satisfaction surveys towards the programs. Statistics used consisted of mean, 

standard deviation, IOC, Cronbach alpha coefficient and paired samples t-test. 

 The findings revealed that 1) The evaluation of the expert training program to 

determine IOC ( Index of Item Objective Congruence)  from the training programs was 

between 0.67-1.00. It concluded that the training programs were significant issues related 

to the training objectives and can be further applicable. 2) The training personnel had a 

statistically significant increase in their post-exam scores at 0.05. 3) The satisfaction level 

towards the training programs was the highest at the mean of 4.30 (S.D. = 0.54) .  When 

considering each aspect by sorting in descending order of the mean, the highest 

satisfaction was the speaker followed by the location and the duration, respectively 

Keywords: Training Program Development, Anti-money Laundering, Financing of  

                Terrorism, Insurance Company   
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากรายงานการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายของประเทศไทย พ.ศ. 2559 (น. 4) ประเทศไทยถือเปนหน่ึงในพื้นที่เสี่ยงตอการฟอกเงิน โดย

อาชญากรจะใชจุดออนหรือจุดเปราะบางของภาคการเงิน ภาคธุรกิจตางๆ และจุดผานแดนเปนชองทาง

ในการฟอกเงินหรอืทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดการฟอกเงินสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ เน่ืองจากเงินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด มีการหมุนเวียนออกไปดวยความรวดเร็วและ

ปราศจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Rationale) ทําใหเกิดการบิดเบือนของดัชนีช้ีวัดทาง

เศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ หากไมไดรับการปองกันและปราบปรามอยางเพียงพอ

จะนําไปสูผลกระทบที่รุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง (พรรษวุฒิ โพธ์ิทอง, 2562, น. 2)  

ประเทศไทยไดประกาศใช พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

(2542, น. 45) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2542 เปนตนไป และไดประกาศใช 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงพ.ศ. 2559 (2559, น. 10) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ.

2559 เปนตนไป รวมถึงยังออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของอีกหลายฉบบั โดยเน้ือหาใน

กฎหมายดังกลาวไดมีการกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงาน การทําธุรกรรม รวมถึงมีหนาที่

ตองดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาวอีกหลายประการ และไดกําหนดโทษของการฝาฝน

ไวคอนขางรุนแรง เชน ตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 62 

(2542, น. 62) กําหนดใหผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายในมาตราน้ีตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงลานบาท 

และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 23 วรรคสอง (2559, น. 17) ไดกําหนดใหกรรมการ 

ผูจัดการ หรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลดวย โดยไดกําหนด

โทษของการไมปฏิบัติตามกฎหมายมาตราน้ีไว ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสาม

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยถือวามีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยัง

นับเปนภาคธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจึงอาจถูกนํามาใชเปนชองทางในการฟอกเงิน ดวยเหตุดังกลาว 

พระราชบญัญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (2542, น. 47) จึงไดกําหนดให

บริษัทประกันวินาศภัย ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ถือเปนสถาบันการเงิน โดยมีหนาที่ตอง



 

474 

 

ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายดังกลาวหลายประการ เชน รายงานการทําธุรกรรม จัดใหลูกคาแสดงตน 

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การเก็บเอกสาร กําหนดนโยบาย ระงับการดําเนินการกับ

ทรัพยสิน และแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับของบุคคลที่ถูกกําหนด ฯลฯ จึงเห็นไดวากฎหมาย

ทั้งสองฉบับดังกลาวไดกําหนดหนาที่ใหบริษัทประกันวินาศภัยตองปฏิบัติตามหลายประการ และมีความ

เกี่ยวของกับบุคลากรจํานวนมาก ในหลายสวนงานขององคกร และยังมีความซับซอน ยากแกการทํา

ความเขาใจของบุคลากร 

ผู วิจัยทราบวา ในปจจุบันบริษัทประกันภัยหลายแหงตองการยกระดับมาตรฐานของ

ผูปฏิบัติงานในองคการ เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมาย

โดยผูปฏิบัติงานสวนใหญขาดความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

ในสวนที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม จัดใหลูกคาแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว  สวนกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ในสวนของ 

กระบวนการตรวจสอบลูกคากับขอมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด การระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน

และการแจงขอมูลตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบกับในปจจุบันบริษัท

ประกันภัยหลายแหงยังไมมีหลกัสูตรอบรมในเรื่องดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสรางหลักสูตร

ฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกลาว อันเปนการชวยลดความเสี่ยงในการฝาฝนกฎหมาย รวมถึง

สงผลทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาองคการในระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัท

ประกันภัยแหงหน่ึง 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม 

3. เพื่อศึกษาความความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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การฟอกเงิน หมายถึง การใชเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ซื้อสินทรัพยที่มีมูลคาสูง โดย

มุงหวัง โดยมีวัตถุประสงคในการโอนถายเทสินทรัพยน้ัน (บุญรวม เทียมจันทร, 2560, น. 13) หรือเปน

กระบวนการซอนหรืออําพรางเงินที่ไดจากอาชญากรรม ซึ่งอาจเปนสิ่งใดก็ไดที่มีคา รวมถึงเงิน สินคา 

ทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย (สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล, 2562, น. 28) ซึ่งเกิดจากการกระทําผิดเพื่อ

ปดบังที่มาของเงินที่มาจากการกระทําความผิดหรือที่ไดมาโดยมิชอบ (สมชาย พงษพัฒนาศิลป, 2563, 

น.34) จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา การฟอกเงิน หมายถึง การนําทรัพยสิน ที่เกี่ยวกับของกับการกระทํา

ความผิดตามกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพของทรัพยสิน ใหกลายเปนเงินที่ไดมาโดยถูกกฎหมายหรือพิสูจน

ไมไดวาทุจริต อันเปนการซุกซอน หรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินน้ัน 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับนําไปเปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมโดยรวม นอกจากน้ัน

พัฒนาหลักสูตรยังตองหาความเขาใจวาหลักสูตรน้ันมีหลายรูปแบบ และตองทําความเขาใจในแตละ

รูปแบบใหชัดเจน เพื่อจะเลือกใชรูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสมไปเปนแนวทางในการออกแบบและสราง

หลักสูตรใหมีเน้ือหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และ

สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับผูเรียนและบริบทตางๆ ได 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler มีหลักการพัฒนาหลักสูตรซึ่งควรจะตอบคําถาม

พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) มีความมุงหมายอะไรบางที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 2) มีประสบการณ ทาง

การศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดข้ึนเพื่อบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว 3) จะจัดประสบการณ

การศึกษาอยางไร จึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ และ 4) จะประเมินผลประสิทธิภาพของ

ประสบการณในโรงเรียนอยางไร จึงจะตัดสินไดวาบรรลุถึงจุดประสงคที่กําหนดไว (อาทิตยญา          

โพธ์ิสวย, 2563, น.22-23) 

2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba เปนหลักสูตรที่มีองคประกอบ 4 ประการ คือ            

(1) วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคโดยเฉพาะ (2) เน้ือหาและจํานวนช่ัวโมงสอนแตละวิชา (3) 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (4) วิธีการประเมินผล (ฐิติวรรณ สินธุนอก, 2560, น. 61)  

3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยใชแบบจําลอง Addie เปนกระบวนการพัฒนารูปแบบการ

สอนที่นักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนาการฝกอบรมนิยมใชกัน ซึ่งแบบจําลอง Addie มี

ลําดับการพัฒนาเปน 5 ข้ันซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design)การพัฒนา 
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(Development)การนําไปใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) (ภาสกร เรืองรอง

, 2562, น.161) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากองคประกอบที่ไดตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย

ไดปรากฏดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกบุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดจํานวนกลุมตัวอยางโดยการใชหลักเกณฑรอยละของประชากร ถา

ขนาดของประชากรเปนหลกัรอย ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนประชากร (สมชาย 

วรกิจเกษมสกุล, 2554, น. 171) ซึ่งงานวิจัยน้ีใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน คิดเปนอัตรารอยละ 50 

ของจํานวนประชากร ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกจาก บุคลากรระดับ

เจาหนาที่ จํานวน 27 คน ระดับเจาหนาที่อาวุโส จํานวน 23 คน ระดับผูชวยผูจัดการสวน จํานวน 33 

คน และระดับผูจัดการสวน จํานวน 17 คน  

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 1ศึกษารายละเอียด แนวคิดทฤษฎี หลักการ 

หลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายสําหรับ

บุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง 

ผลการเรียนรูของผู

เขารับการฝกอบรม 

ศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรม 

และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 
ความพึงพอใจของผู

เขารับการฝกอบรม 
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 ศึกษารายละเอียด แนวคิดทฤษฎี หลักการ จากตําราหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกบั

การสรางหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให

บุคคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหเพ่ือกําหนดประเด็นหัวขอการเรียนรู 

 เมื่อไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ ตามข้ันตอนที่ 1 แลว จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะห เพื่อกําหนดเปนประเด็นหัวขอการเรยีนรูของหลกัสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงาน                  ตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน              ทาง

การเงินแกการกอการรายสําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง 

ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการรางหลักสูตรฝกอบรม 

ดําเนินการรางหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับบุคลากร

บริษัทประกันภัยแหงหน่ึงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ขั้นตอนท่ี 4 เสนอโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

นํารางหลักสูตรฝกอบรม และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ที่ไดทําการสรางข้ึนไปดําเนินการ

ตรวจสอบความเหมาะสม  โดยการเสนอใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตอง 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับแกหลักสูตรฝกอบรมตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

นําขอมูลที่ไดหลังจากการพิจารณาตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ มาดําเนินการปรับปรุงแกไข 

เพื่อใหเปนหลักสตูรฝกอบรม และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูฉบับสมบูรณ จากน้ันนํามาวิเคราะหหา

คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยนํามาทดลองกับประชากรที่มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 6 นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช 

นําหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับบุคลากรบริษัทประกนัภัย

แหงหน่ึง ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  

ขั้นตอนท่ี 7 สรุปและประเมินผล 
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ประเมินผลการใชหลักสตูรฝกอบรม โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนการฝกอบรม (Pre-

test) หลังการฝกอบรม (Post-test) และประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเขาอบรม 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.หลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง 

 2. แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม  

 3.แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร 

 การรวบรวมขอมูล 

 1.ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 100 คน และไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลกอนเก็บรวบรวม จากน้ันนําไปประมวลผล

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป 

 2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตรกับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 100 คน และไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลกอนเก็บรวบรวม จากน้ันนําไป

ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชสําหรับการวิจัยน้ี ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับวัตถุประสงค คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค และสถิติการทดสอบทีกับขอมลู 2 กลุม ที่ไม

เปนอิสระตอกัน (paired samples t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยใชแนวคิดของ Tyler รวมกับการประยุกตใชแบบจําลอง 

Addie จึงพัฒนากระบวนการออกเปน 7 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียด แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นหัวขอการเรียนรูข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการรางหลักสูตร

ฝกอบรมข้ันตอนที่ 4 เสนอโครงรางหลักสูตรฝกอบรมใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบข้ันตอนที่ 5 ปรับแก

หลักสูตรฝกอบรมตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนําข้ันตอนที่ 6 นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช และข้ันตอนที่ 

7 สรุปและประเมินผลและใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
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คําถามกับวัตถุประสงค (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยคา IOC ของหลักสูตร

ฝกอบรมน้ี ไดคาระหวาง 0.67-1.00  

2. ความรูที่ไดจากหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความรูที่ไดจากหลักสูตร

ฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัย แหงหน่ึงกอนฝกอบรมมีคา

เทากับ 7.23 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.31 หลังฝกอบรมมีคาเทากับ 10.85 คะแนน สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.02 นอกจากน้ีคาสถิติ t มีคา -14.176 สวนคา Sig (2 tailed) มีคา 0.00 ซึ่งนอย

กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาบุคคลากรไดรับการอบรมหลักสูตรฝกอบรมการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมายดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน 

การเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง แลวมีคะแนนหลังสอบเพิ่มข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูกอนและหลังการฝกอบรม 

ความรู n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

กอนฝกอบรม 100 15 7.23 2.30  

-14.176 
 

.00* 
หลงัฝกอบรม 100 15 10.85 2.02 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

3.  ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน           

และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับ

บุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึงในภาพรวมจัดอยูในเกณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30     (S.D.= 

0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ความพึงพอใจลําดับแรก คือ

ดานวิทยากรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (S.D.= 0.57) จัดอยูในเกณฑมากที่สุด และดานสถานที่ และ

ระยะเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (S.D.= 0.64) จัดอยูในเกณฑมาก ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึงตามแนวคิดของ Tyler รวมกับการประยุกตใช

แบบจําลอง Addie เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตร จึงพัฒนากระบวนการออกเปน 7 ข้ันตอน 

ไดแก ข้ันตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียด แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็น

หัวขอการเรียนรูข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการรางหลักสูตรฝกอบรมข้ันตอนที่ 4 เสนอโครงรางหลักสูตร

ฝกอบรมใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบข้ันตอนที่ 5 ปรับแกหลักสูตรฝกอบรมตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนําข้ันตอน

ที่ 6 นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช และข้ันตอนที่ 7 สรุปและประเมินผล โดยมีโครงสรางและ

ขอบเขตเน้ือหา 2 หนวยการเรียน รวม 6 ช่ัวโมง ประกอบดวย 1) หมวดวิชากฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การจัดใหลูกคาแสดงตน การ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว และบทลงโทษกรณีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและ 2) หมวดวิชากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง โดยมีสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ กระบวนการตรวจสอบลูกคากับขอมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด การระงับการดําเนินการกับ

ทรัพยสินและการแจงขอมูลตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บทลงโทษกรณีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรมไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3  ทาน ทําการ

ประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ( IOC : Index of Item 

Objective Congruence) ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา โครงราง

หลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง มีประเด็น

สาระสําคัญสอดคลองตามวัตถุประสงคของการอบรม สามารถนําไปใชได แสดงใหเห็นวาทั้งสองแนวคิด

ที่ผูวิจัยนํามาพัฒนา มีสอดคลองกับสภาพสังคม และบรรลุตามจุดมุงหมายตามที่ไดกําหนดไว ทั้งน้ี 

เน่ืองมาจากผูวิจัยไดศึกษารายละเอียด แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของ และวิเคราะหสภาพปญหา

ความจําเปนตาง ๆ  เพื่อกําหนดเปนประเด็นหัวขอการเรียนรูของหลักสูตรฝกอบรม การปฏิบัติงานตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน การสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายสําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึง สอดคลองกับ Tyler (อางถึงใน บุญรอด ชาติ

ยานนท, 2561) ที่กลาววา ในการพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองวิเคราะหสํารวจ วิจัย สภาพพื้นฐานดาน
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ตางๆ จากหลายๆแหลง เชน จากผูเรียน จากสังคม ผูเช่ียวชาญในเน้ือหาเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงมา

ตัดสินใจในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

2. ความรูที่ไดจากหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากร

บริษัทประกันภัยแหงหน่ึงกอนฝกอบรมพบวาผูเขารวมอบรมมีความรูหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี เปนเพราะวาหลกัสูตรฝกอบรมมีกระบวนการพัฒนาอยาง

เปนระบบ โดยไดกําหนดเน้ือหา ระยะเวลา และงบประมาณในการฝกอบรมใหแกบุคลากรในองคการ

อยางเพียงพอเปนผลใหสามารถเพิ่มระดับความรู เพื่อนําไปประยุกตใชการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2562) ที่ไดทําการศึกษาการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกฎหมายปกครองสําหรับผูบริหารสถานศึกษานิติบุคคลระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพบวาผูบริหารสถานศึกษาฯ ที่เขารับการฝกอบรม

หลักสูตรฝกอบรมกฎหมายปกครองฯ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเรื่องกฎหมายปกครองฯหลังเขารับการอบรม 

สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนการเขารับการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการ

ประเมินติดตามผลหลังการอบรมผานไปครบ 1 ปการศึกษา พบวา ผูบริหารมีความรัดกุม รอบคอบใน

การทํานิติกรรมทางปกครองมากข้ึน 

3. ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับบุคลากร

บริษัทประกันภัยแหงหน่ึงดานวิทยากรในภาพรวม จัดอยูในเกณฑมากที่สุดความพึงพอใจดานวิทยากร

ลําดับแรกคือ ความสามารถในการอธิบายเน้ือหาจัดอยูในเกณฑมากที่สุดเน่ืองจากวิทยากรมีคุณวุฒิและ

ประสบการณเหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย มีการอธิบายเน้ือหาไดครอบคลุมชัดเจนและตรงประเด็น 

รวมถึงมีการใชภาษาพูด ประกอบการบรรยายที่ตรงกับเน้ือหาและพื้นฐานความรูของผูเขารับการอบรม 

มีการอธิบาย ยกตัวอยาง และใชสื่อประกอบการบรรยายที่สอดคลองกับเรื่องที่บรรยายไดอยางเหมาะสม 

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมขณะเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวมเห็นวาผูเขารับการ

อบรมมีความต้ังใจในการฟงการบรรยาย และมีความกระตือรือรนและซักถามในประเด็นที่สงสัย 

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเขารับการอบรมทานอื่นและวิทยากรอยางสม่ําเสมอ อันเปนการ

ชวยสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชความรูแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิท ธิภาพสอดคลองกับ  Taba (อ าง ถึง ในฐิ ติวรรณ  สิน ธุนอก , 2560)  ที่ อ ธิบายว า  ใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรน้ัน การเลือกเน้ือหาสาระ เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งนอกจากที่จะตองใหสอดคลอง
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กับจุดมุงหมาย วัย รวมถึงความสามารถของผูเรียนแลว ยังจะตองมีความนาเช่ือถือและมีความสัมพันธ

ตอผูเรียนดวย ขณะเดียวกันเน้ือหาสาระที่เลือก จะตองนํามาจัดลําดับ โดยใหพิจารณาถึงความตอเน่ือง 

ความยากงาย วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเรียนดวยซึ่งการจัดองคประกอบของ

ประสบการณการเรียนรู ตองคํานึงถึงยุทธศาสตรการสอนที่สําคัญคือการพัฒนากระบวนการสรางมโน

ทัศน และตองพิจารณาคําถามสําคัญคือจะดําเนินการอยางไรใหเน้ือหาสาระมีความสอดคลองกับ

ประสบการณรวมถึงความสนใจของผูเรียน อีกทั้งจะดําเนินการอยางไรใหการจัดประสบการณการเรยีนรู

มีความสอดคลองและตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลอกีทั้งยังสอดคลองกบังานวิจัยของ Mary 

Vincent (2020) ที่ไดทําการศึกษาการฝกอบรมและพัฒนาตอการปฏิบัติงานของพนักงานในไนจีเรีย โดย

พบวาการเขารับการฝกอบรม ทําใหไดรับความรู ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งชวยเพิ่มความ

มั่นใจ สมรรถนะ และความมุงมั่นตามลําดับสรุปไดวาการฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญในการเพิ่มผลผลิตของ

องคกร ไมเพียงเพิ่มประสิทธิภาพใหกับพนักงานเทาน้ัน แตยังเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูงานและ

ปฏิบัติงานอยางมีความสามารถมากข้ึน และผูวิจัยยังไดแนะนําวาการฝกอบรมขององคกร ควรเปนไป

อยางตอเน่ืองและไมควรดําเนินการเมื่อองคกรตองเผชิญกับความยากลําบากเทาน้ัน 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1.การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชกับผูเขารับการฝกอบรมที่มีความแตกตางกัน ควรสรางความ

เขาใจดวยการช้ีแจงใหกับผูเขารับการฝกอบรมเขาใจถึงกระบวนการฝกอบรมและผลที่จะไดจากการ

ฝกอบรม ซึ่งอาจตองมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการฝกอบรมบาง เพื่อใหการดําเนินการฝกอบรมมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและมีความสอดคลองกับความแตกตางของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน 

 2. ควรจัดชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู หรือทักษะระหวางบุคลากร

ภายในองคการที่มีประสิทธิผล เชน การประชุมประจําวันของบุคลากรการประชุมระหวางผูบริหารและ

บุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหา และอุปสรรคในการการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายที่ผานมา พรอมรวมวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไข หรือการ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อเผยแพรใหบุคลากรรับทราบขอมูลไดอยางทั่วถึง 

 3. ควรติดตามประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรม และประเมินผลลัพธที่

เกิดข้ึนตอองคการ (Results Evaluation) เพิ่มเติม เพื่อใหทราบวาผูเขารับการฝกอบรมมีการเปลี่ยน
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พฤติกรรมการทํางานหรือการอบรมน้ันสงผลอยางไรตอองคการและควรนําผลการประเมินมาใชในการ

ตัดสินใจปรับปรุงรวมถึงพัฒนาโครงการฝกอบรมใหมีความคุมคาอยางตอเน่ือง 

 4. จากผลการวิจัยครั้งน้ีเปนประโยชนสําหรับผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ การประกันภัย 

หนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการและผูสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ที่

สามารถนําองคความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากรการสงเสริมธุรกิจดานการพัฒนาหลกัสูตร

ฝกอบรม รวมทั้งในงานวิจัยช้ินตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาระบบการฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

สําหรับบุคลากรบริษัทประกันภัยแหงหน่ึงโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เน่ืองจากมี

คุณประโยชนที่โดดเดน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงเน้ือหาไดสะดวก ทุกที่ทุกเวลา และ

สามารถเขารวมกิจกรรมอยางไรขอจํากัดของเวลา (ภคมน ตะอูบ, 2559, น. 28-29) 

2.ควรนําหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายน้ี ไปพัฒนาใหเหมาะสมสําหรับ

บุคลากรในระดับอื่นๆ เชน ระดับผูบริหาร เพื่อประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

ขององคการใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานตอไป  
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ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ความไมแนนอนทางการเงินโลก และความไมแนนอน

ของนโยบายเศรษฐกิจโลกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย กอนและหลัง 

การลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ  

The Effects of Economic Factors, Global Financial Uncertainty and  

Global Economic Policy Uncertainty on the Gold Bullion Price  

in Thailand Before and After the Brexit Referendum 

 

ธนะสทิธ์ิ มวงแกว0

1, พรวรรณ นันทแพศย12 

Thanasit Muangkaew1, Pornwan Nunthaphad2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ความไมแนนอน

ทางการเงินโลกและความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย กอน

และหลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ โดยแบงตัวแปรอิสระเปน 3 กลุม ไดแกกลุม

ที่ 1) ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแกดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคาร

แหงประเทศไทย (PR) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) กลุมที่ 2) ปจจัย

ความไมแนนอนทางการเงินโลก ใชดัชนีความกลัว (VIX) กลุมที่ 3) ปจจัยความไมแนนอนของนโยบาย

เศรษฐกิจโลก ใชดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) และตัวแปรหุนคือเหตุการณ

กอนและหลังการการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) โดยใชขอมูลทุติยภูมิราย

เดือนต้ังแตเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลา 168 เดือน โดยใชสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวาดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย ดัชนี

ความกลัว และดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ

ราคาทองคําแทงในประเทศไทย สวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน
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สกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ และเหตุการณกอนและหลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของ

อังกฤษ ไมมีความสัมพันธกับราคาทองคําแทงในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: ราคาทองคําแทงประเทศไทย ปจจัยทางเศรษฐกิจ ดัชนีความกลัว ความไมแนนอนของ

นโยบายเศรษฐกิจโลก การลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the effects of economic factors, Global 

Financial Uncertainty and Global Economic Policy Uncertainty on the gold bullion price 

in Thailand before and after the Brexit referendum. By dividing the independent variables 

into 3 groups, which are 1) the economic factors including Thailand Consumer Price Index 

(CPI), Bank of Thailand policy interest rate (PR), currency exchange rate between Thai 

Baht and US Dollar (USD_THB), 2) the uncertainty of global financial - fear Index (VIX),  

3) the global economic policy uncertainty - global economic policy uncertainty index 

(GEPU). Dummy variable is the situation prior to and following the Brexit referendum. The 

historical monthly data from December 2006 until November 2020 in total of 168 months 

were tested using multiple linear regression analysis (MLR). According to the results of 

this study, Thailand consumer price index (CPI), fear index (VIX) and global economic 

policy uncertainty index (GEPU) positively affected on the gold bullion price in Thailand. 

Furthermore, the effects of Bank of Thailand policy interest rate (PR), currency exchange 

rate between Thai baht and US dollar (THB_USD) and the situation before and after the 

Brexit referendum on the bullion price in Thailand were not statistically significant. 

Keywords: Gold Bullion Price in Thailand, Economic factors, VIX, Economic Policy 

Uncertainty, Brexit Referendum 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในสภาวะความไมแนนอนของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สงผล

กระทบตอความไมแนนอนทางการเงินและนโยบายเศรษฐกจิโลก ภาพที่ 1 จะเห็นวาความไมแนนอนของ

นโยบายเศรษฐกิจโลกในชวง 5 ปที่ผานมามีแนวโนมพุงข้ึนอยางตอเน่ือง เชนชวงวิกฤติการเงินในกลุม

สหภาพยุโรป การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) การเลือกต้ังประธานาธิบดีของ

สหรัฐอเมริกา สงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา และวิกฤติโควิดในปจจุบันซึ่งเปนชวงที่ดัชนี

ความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกพุงสูงข้ึนมากที่สุด รวมถึงประเทศไทย เมื่อความไมแนนอน

ของนโยบายเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนสงผลตอความไมแนนอนดานภาวะเศรษฐกิจไทย

ใหปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ดัชนีช้ีวัดระดับความไมแนนอนดานนโยบายเศรษฐกิจโลก ปค.ศ. 2006 – 2020 

ที่มา : พงศศักด์ิ เหลืองอราม และคณะ. (2563). 

 เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโนมเติบโตชะลอตัวลง ราคาทองคํากลับจะมีทิศทางเพิ่มข้ึน เน่ืองจากทองคํา

เปนสินทรัพยที่รักษามูลคา และไมเสื่อมสภาพ หากยอนกลับไปดูวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาช้ีใหเห็นวา

ทองคําเปนสินทรัพยปลอดภัยที่ดี เชน ในวิกฤตแฮมเบอรเกอรที่เกดิในป 2551 ทองคําเปนสินทรัพยเดียว

ราคาสูงข้ึนรอยละ 4 ในปน้ันหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 18 หากนับต้ังแตเริ่มเกิดปญหาสินเช่ือซับไพรมในป 

2550 อีกตัวอยางหน่ึง คือในชวงที่เกิดวิกฤตหน้ีสาธารณะในยุโรปป 2552 - 2554 ที่หลายประเทศใน

ยุโรปไมสามารถชําระหน้ีไดจนนําไปสูการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ
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ยุโรป (EFSF) ราคาทองคําปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 52 นับต้ังแตสิ้นป 2552 (ธนันธร มหาพรประจักษ, 2562) 

โดยหลังจากเหตุการณประชามติที่อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) สงผลกระทบตอ

ภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงราคาทองคําเปนอยางมาก เน่ืองจากความไมแนนอนในสภาวะ

เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป หลังจากผลประชามติฯ ทําใหเงินไหลออกจากตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก 

เขาสูสินทรัพยที่ปลอดภัย และทองคํายังเปนสินทรัพยที่หลายคนใหความสําคัญในฐานะสินทรัพยปลอด

ความเสี่ยง รวมถึงธนาคารกลางของแตละประเทศ และองคกรสําคัญในโลกที่ใชทองคําเปนทุนสํารอง 

โดยเฉพาะทองคําแทง 

 งานวิจัยของ Baur & McDermott (2010) ไดพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทองคําเปนทั้ง

สินทรัพยปองกันความเสี่ยงและเปนที่หลบภัยในการลงทุนซึ่งใหความคุมครองนักลงทุนจากการสูญเสีย

เงินลงทุนในตลาดหุนหลักทัว่โลกของประเทศที่พัฒนาแลว ดังน้ันทองคําจึงถือเปนสินทรัพยปลอดภัยและ

เปนที่นาสนใจสําหรับนักลงทนุในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณตลาดหุนตกตํ่ารุนแรง (Baur & Lucey, 2010) 

กลาวอีกนัยหน่ึงคือทองคําถือเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงตอความไมแนนอนในระบบการเงิน

โลก (Bialkowski, Bohl, Stephan & Wisniewski, 2015) ในยามที่ความไมแนนอนในระบบการเงินโลก

เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว (เชนในชวงวิกฤตทางการเงินโลกป 2551 - 2552 และวิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรปป 

2554 - 2555) ทําใหทองคําถือเปนสินทรัพยปลอดภัยที่เปนเหมือนหลุมหลบภัยของนักลงทุน และ

นอกจากน้ีงานวิจัยของ Bilgin, Gozgor, Giray, Lau & Sheng (2018) ยังพบวาดัชนีความไมแนนอน

ของนโยบายเศรษฐกิจเปนปจจัยเชิงบวกตอราคาทองคําในการเปนที่หลบภัยในการลงทุน ดวยเหตุน้ีเอง

ผูวิจัยจึงมุงเนนทําการศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ความไมแนนอนทางการเงินโลกและ

ความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย กอนและหลังการลง

ประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ เพื่อเอื้อประโยชนใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ผูประกอบการ และผูสนใจลงทุนในทองคําซึ่งนับวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ความไมแนนอนทางการเงินโลก และความไม

แนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย กอนและหลังการลงประชามติออก

จากสหภาพยุโรปของอังกฤษ 
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แนวคิดและบทความท่ีเก่ียวของ 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับทองคําในประเทศไทย สวนใหญทองคําที่จําหนายในประเทศไทยจะเปน

ทองคําแทงที่นําเขามาจากตางประเทศแปรสภาพเปนทองคําแทงที่มีเน้ือทอง 96.50% การซื้อทองคํา

แทงไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มต้ังแตพ.ศ. 2543 จึงทําใหประชาชนซื้อทองคําแทงเพื่อเปนแหลงออม

ทรัพย ทองคําแทงยังไมตองเสียคากําเหน็จ และมีสวนตางของราคารับซื้อและราคาขายออกนอยกวา

ทองรูปพรรณ ทําใหการซื้อทองคําเพื่อการลงทุนเก็งกําไรจะทําในรูปของทองคําแทงมากกวาทองคํา

รูปพรรณ (สมาคมคาทองคํา, 2563 และนิภาพร ลิ้มกุลสวัสด์ิ, 2552) 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก 

      2.1.  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย (Consumer Price Index: CPI) เปน

เครื่องมือทางสถิติที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินคาและบริการในปริมาณที่เทากันในชวง

ระยะเวลาหน่ึงเทียบกับชวงเวลาต้ังตน ใชวัดคาครองชีพ และภาวะเงินเฟอของประเทศ ซึ่งเปนขอมูล

ดัชนีเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญที่บงบอกวาประเทศมีความกาวหนามากนอยเพียงใด โดยสามารถนําไปวิเคราะห 

การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และใชในการอางอิงถึงมูลคาตาง ๆ  ในอดีต (สํานักดัชนี

เศรษฐกิจการคา, 2543) 

2.2.  อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (Policy Rate) คืออัตราดอกเบี้ย

ธุรกรรมซื้ อ คืนพันธบัตรแบบท วิภา คี (Bilateral Repurchase Transaction)  ระยะ 1 วัน ซึ่ ง

คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) จะสงสัญญาณการเปลีย่นแปลงนโยบายการเงนิผานอัตราดอกเบีย้

ดังกลาว ในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินใหเคลื่อนไหวสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่ กนง. กําหนด (ทีมกลยุทธตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)  

2.3.  อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rates) คือราคาของเงินตราตางประเทศสกุล

หน่ึงเมื่อเทียบกับอีกสกุลหน่ึงในตลาดปริวรรตเงินตรา (Foreign Exchange Market) ซึ่ งอัตรา

แลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานในแตละชวงเวลา โดยธนาคารแหง

ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเสถียรภาพใหอัตราแลกเปลี่ยน

เคลื่อนไหวสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและไมผันผวนมากเกินไป จนสงผลตอการปรับตัวของภาค

เศรษฐกิจและกอใหเกิดผลกระทบดานลบที่รุนแรงตอระบบเศรษฐกิจการเงิน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2563) 
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับความไมแนนอนทางการเงินโลก (Global Financial Uncertainty) วัดโดย

ดัชนีความกลัว (VIX) ซึ่งเปนดัชนีที่สะทอนความกลัวของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยสหรฐัจากความ 

ผันผวนแฝง (Whaley, 2000) ที่ผานมานักลงทุนทั่วโลกนิยมใชดัชนี VIX ในการประเมินผลกระทบของ

ปจจัยตางๆ โดยเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง (Smales, 2016) ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหนักลงทุนเกดิ

ความกลัวที่มีตอตลาดหลักทรัพยในสหรัฐฯและแนวโนมการสงผานความเสี่ยงเหลาน้ันไปสูตลาด

หลักทรัพยตางประเทศ (อัสมา โมราและยุทธนา เศรษฐปราโมทย, 2562) 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (Global Economic Policy 

Uncertainty) วัดโดยดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) ซึ่งสะทอนถึงความไม

แนนอนทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเวทีโลก ซึ่งการจัดทําดัชนีน้ีทําให

การศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจมหภาคโดย Baker et al. (2016) พบวาความไมแนนอนของ

นโยบายเศรษฐกจิสงผลกระทบตอตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงินในสหรัฐฯ (อัสมา โมรา

และยุทธนา เศรษฐปราโมทย, 2562) 

5.  เหตุการณการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit (British-Exit) โดยเกิดหลังการ

ลงประชามติเมื่อเดือนมิถุนายน ป 2559 ซึ่งผูออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนการถอนตัวรอยละ 51.90 ซึ่ง

ประเด็นน้ีเปนสิ่งที่พูดกันมากในชวงวิกฤตหน้ีสาธารณะของยุโรป เพราะการใชนโยบายเศรษฐกิจและ

คาเงินแบบเดียวกันทั้งยุโรป อาจไมยืดหยุนพอสําหรับสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีความแตกตางกัน

มาก (รติมา คชนันทน, 2560) 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาราคาทองคําตลาดโลก มีความสัมพันธ

ในทิศทางบวกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสาข รัฐแฉลม และ

ปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ (2561) อัญชิษฐา สิริพันธวราภรณ (2561) และณภาสอัญญ  

พิบูลพาณิชยการ (2558) ดัชนีราคาผูบริโภค มีความสัมพันธในทิศทางบวกตอราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสาข รัฐแฉลม และปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ (2561) 

และณภาสอัญญ พิบูลพาณิชยการ (2558) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ  

มีความสัมพันธในทิศทางบวกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสาข 

รัฐแฉลม และปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ (2561) อัญชิษฐา สิริพันธวราภรณ (2561) และณภาส

อัญญ พิบูลพาณิชยการ (2558) สวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย มีความสัมพันธใน
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ทิศทางลบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสาข รัฐแฉลม และปรีดา

ภรณ กาญจนสําราญวงศ (2561) และอัญชิษฐา สิริพันธวราภรณ (2561) แตผูวิจัยไดเพิ่มขอแตกตางจาก

งานวิจัยอื่นๆ โดยทําการศึกษาตัวแปรอิสระเพิ่มเติม ไดแกดัชนีความผันผวนในตลาดหลักทรัพยของ

สหรัฐอเมริกา หรือดัชนีความกลัว (VIX) และดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Bilgin et al. (2018) เพื่อใหงานวิจัยมีความนาสนใจและเปนประโยชนตอนัก

ลงทุนและผูที่สนใจ จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไดเปน

กรอบแนวคิดดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ความไมแนนอนทาง

การเงินโลก และความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย กอนและ

หลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนต้ังแตเดือนธันวาคม 

2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลา 168 เดือน โดยแบงตัวแปรอิสระเปน 3 กลุมไดแก  

กลุมที่ 1)  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแกดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคาร

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

1. ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 

2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) 

3. อัตราแลกเปลี่ยนสกลุเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

(THB_USD) 

ปจจัยความไมแนนอนทางการเงินโลก 

4. ดัชนีความกลัว (VIX) 

ปจจัยความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก 

5. ดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกจิโลก (GEPU) 

 

ราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย  

กอนและหลงั 

การลงประชามติ

ออกจากสหภาพ

ยุโรปของอังกฤษ 
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แหงประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทตอดอลลารสหรัฐฯ กลุมที่ 2)  ปจจัยความไมแนนอนทาง

การเงินโลก ใชดัชนีความกลัว กลุมที่ 3)  ปจจัยความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก ใชดัชนีความ

ไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก และตัวแปรหุนคือเหตุการณกอนและหลังการการลงประชามติออก

จากสหภาพยุโรปของอังกฤษ จะใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ทําการ

ตรวจสอบปญหาทางสถิติตางๆ ของการวิเคราะหการถดถอยไดแกการทดสอบความน่ิงของขอมูล (Unit 

Root Test) การทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Correlation Coefficients และวิเคราะหคา 

Variance Inflation Factor (VIF) การทดสอบปญหา Autocorrelation จากคาสถิติ Durbin–Watson 

การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity และทําการวิเคราะหหาความความสัมพันธของตัวแปรตางๆ 

โดยจะกําหนดสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอราคาทองคําแทงในประเทศไทยไดดังตารางที่ 

1 ซึ่งอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตารางท่ี 1 แสดงสมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง

ความสัมพันธ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) + 
วันวิสาข รัฐแฉลม และปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ 

(2561) และณภาสอัญญ พิบลูพาณิชยการ (2558) 

อัตราดอกเบีย้นโยบาย (PR) - 
วันวิสาข รัฐแฉลม และปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ 

(2561) และอัญชษิฐา สิริพันธวราภรณ (2561) 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) 
+ 

วันวิสาข รัฐแฉลม และปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ 

(2561) อัญชษิฐา สิริพันธวราภรณ (2561) และณภาส

อัญญ พิบูลพาณิชยการ (2558) 

ดัชนีความกลัว (VIX) - Bilgin et al. (2018) 

ดัชนีความไมแนนอนของ

นโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) 
+ Bilgin et al. (2018) 

หมายเหตุ : + หมายถึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  -  หมายถึงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกนัขาม 
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สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอสิระและตัวแปรตามทีท่ําการศึกษา 
 

TG CPI PR THB_USD VIX GEPU 

n 168 168 168 168 168 168 

Mean 19,387.26 95.92 2.08 32.67 20.09 155.46 

Max 29,078.85 103.31 5.00 36.16 59.89 429.51 

Min 10,674.00 80.10 0.50 29.08 9.51 48.82 

S.D. 3,943.31 6.71 0.92 1.78 8.97 70.15 
  

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา พบวาราคาทองคําแทงในประเทศไทย พบวา

ราคาทองคําแทงในประเทศไทยถัวเฉลี่ยแบบรายเดือน จํานวน 168 เดือน มีคาเฉลี่ยอยูที่บาทละ 

19,387.26 บาท คาสูงสุดอยูที่บาทละ 29,078.85 บาท และมีคาตํ่าสุดอยูที่บาทละ 10,674.00 บาท 

โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3,943.31 ดัชนีราคาผูบริโภค พบวาดัชนีราคาผูบริโภค จํานวน 168 

เดือน มีคาเฉลี่ยอยูที่  95.92 คาสูงสุดอยูที่ 103.31 และมีคาตํ่าสุดอยูที่ 80.10 โดยมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 6.71 อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย พบวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายฯ 

จํานวน 168 เดือน มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.08 ตอป คาสูงสุดอยูที่รอยละ 5.00 ตอป และมีคาตํ่าสุดอยูที่

รอยละ 0.50 ตอป โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.92 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ พบวาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 168 เดือน  

มีคาเฉลี่ยอยูที่ 32.67 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ คาสูงสุดอยูที่ 36.16 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ และมีคา

ตํ่าสุดอยูที่ 29.08 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.78 ดัชนีความกลัว 

พบวาดัชนีความกลัว จํานวน 168 เดือน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 20.09 คาสูงสุดอยูที่ 59.89 และมีคาตํ่าสุดอยูที่ 

9.51 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.97 ดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก พบวา

ดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก จาํนวน 168 เดือน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 155.46 คาสูงสุดอยูที่ 

429.51 และมีคาตํ่าสุดอยูที่ 48.82 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 70.15 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic P-value 

D(LNCPI) 0.755730 0.442120 1.709332 0.0893** 

D(PR) -0.024461 0.016886 -1.448643 0.1494 

D(LNTHB_USD) -0.203867 0.192863 -1.057051 0.2921 

LNVIX 0.023315 0.007644 3.050136 0.0027* 

D(LNGEPU) 0.035066 0.012469 2.812339 0.0055* 

BREXIT 0.003299 0.006258 0.527198 0.5988 

Constant -0.066107 0.023089 -2.863082 0.0048* 

R-squared = 0.166928 Prob(F-statistic) = 0.000118 

Durbin–Watson stat = 1.951400 Adjusted R-squared = 0.130252 

* show the P-value is significance level at 0.01   
** show the P-value is significance level at 0.10 

  
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย 

กอนและหลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย

เชิงซอน (Multiple Regressions) โดยการแปลงขอมูลเดิมดวยการ take ln เน่ืองจากตัวแปรแตละตัวมี

หนวยไมเหมือนกัน จึงตองทําใหตัวแปรทุกตัวมีหนวยเดียวกันดวยการใส Log ฐานธรรมชาติ จากน้ันทํา

การตรวจสอบปญหาทางสถิติ ไดแก 1) การทดสอบความน่ิงของขอมูล (Unit Root Test) พบวาดัชนี

ความกลัว (VIX) ขอมูลมีลักษณะ Stationary ที่ระดับ Level สวนคา Prob. มากกวา 0.01 แสดงวา

ขอมูลมีลักษณะ Non–stationary ที่ระดับ Level ตอมาจึงทําการ 1st Difference พบวาราคาทองคํา

แทงในประเทศไทย (TG) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (THB_USD) และดัชนีความไมแนนอนของ

นโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) ขอมูลมีลักษณะ Stationary ที่ระดับ1st Difference ที่นัยสําคัญทางสถิติ 

0.01 2) การทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Correlation Coefficients พบวาคาสัมประสทิธ์ิ

สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทุกคูมีคานอยกวา 0.8 และวิเคราะหคา Variance Inflation Factor (VIF) 

พบวาคา VIF ของตัวแปรอิสระแตละคู มีคานอยกวา 10 ซึ่งโดยรวมมีคาต้ังแต 1.001153 - 1.023414 

แสดงวาตัวแปรอิสระแตละคูมีความสัมพันธกันในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity  
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3) การทดสอบปญหา Autocorrelation จากคาสถิติ Durbin–Watson พบวาคาสถิติ Durbin-Watson 

ที่ไดเทากับ 1.703678 ซึ่งเปดตาราง Durbin-Watson statistic ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่ n = 200 

และ k = 5 พบวา dL = 1.697 และ du = 1.841 พบวามีปญหา Autocorrelation เกิดข้ึน จึงทําการ

แกปญหาโดยการเพิ่มตัวแปรถดถอย (Autoregressive) ลําดับที่ 1 คือ AR(1) ซึ่งทําใหคาสถิติ Durbin-

Watson ที่ ไ ด เ ท า กั บ  1.9514 ซึ่ ง ไ ม มี ป ญห า  Autocorrelation 4)   ก า ร ต ร วจ ส อบ ปญหา 

Heteroskedasticity พบวาคา Prob. F (36,130) เทากับ 0.0526 และ Prob. Chi-Square (36) เทากบั 

0.0731 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุปไดวาไมมีปญหา Heteroskedasticity จากน้ันนํา

ตัวแปรทั้งหมดเขาวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 3 โดยคา R-squared 

เทากับ 0.166928 แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้งหมดมีอิทธิพลหรือสามารถรวมพยากรณตัวแปรตามคือ

ราคาทองคําแทงในประเทศไทยเทากับรอยละ 16.69 ซึ่งสวนตางอีกรอยละ 83.31 อาจเกิดจากปจจัย

อื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ไดนํามาศึกษาครั้งน้ี ซึ่งสามารถประมาณคาความสัมพันธโดยนําผลการ

วิเคราะหมาเขียนเปนสมการเชิงการพยากรณไดดังสมการ (1)  

D(LNTG) = - 0.066107 + 0.755730*D(LNCPI) + 0.023315*LNVIX + 0.035066*D(LNGEPU)  (1) 

               (-2.863082)*     (1.709332)**          (3.050136)*         (2.812339)*       

โดยที่  ตัวเลขในวงเล็บคือคา t-statistic ของคาสมัประสทิธ์ิ 

  * หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

 ** หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

หากพิจารณาสมการ (1) น้ันสามารถอธิบายผลการทดสอบตัวแปรอิสระที่สงผลกระทบตอราคา

ทองคําแทงในประเทศไทย กอนและหลังการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ไดแก ปจจัย

ที่สงผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย กลาวคือดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศไทย (CPI) มี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 

กลาวคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) เพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแทงในประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.755730 สอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว ดัชนีความกลัว (VIX) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย  

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กลาวคือเมื่อดัชนีความกลัว (VIX) เพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแทงในประเทศไทยเพิม่ข้ึนรอยละ 0.023315 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว และดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
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กับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กลาวคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) เพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของราคาทองคําแทงในประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.035066 สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว สําหรับ

ปจจัยที่ไมสงผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ไดแกอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหง

ประเทศไทย (PR) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) ไมมี

ความสัมพันธกับราคาทองคําแทงในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของวีรยา ทองประไพ และธฤตพน อูสวัสด์ิ (2561) และเหตุการณกอน

และหลังลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) ไมมีความสัมพันธกับราคาทองคําแทง

ในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจะสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังในตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรตางๆ ตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย 

ตัวแปร สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ 

ดัชนีราคาผูบรโิภคของประเทศไทย (CPI) + √** +** 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (PR)  - × - 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) + × - 

ดัชนีความกลัว (VIX) - √* +* 

ดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) + √* +* 

เหตุการณลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปขององักฤษ (BREXIT) + × + 

หมายเหตุ : *    หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

**    หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

                        √     หมายถึงมีความสัมพันธทางสถิติ 

            ×     หมายถึงไมมีความสัมพันธทางสถิติ 

  +     หมายถึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

-      หมายถึงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
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อภิปรายผล 

1.  ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ไดแก 

1.1  ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคา

ทองคําแทงในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เน่ืองจากดัชนีราคาผูบริโภคเปนดัชนีช้ีวัด

ภาวะเงินเฟอตัวหน่ึง และทองคําแทงถือเปนสินทรัพยที่ใชสําหรับปองกนัความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ ซึ่ง

ผลการศึกษาที่พบ มีสอดคลองกับงานวิจัยของวันวิสาข รัฐแฉลม และปรีดาภรณ กาญจนสําราญวงศ 

(2561) และณภาสอัญญ พิบูลพาณิชยการ (2558) 

1.2  ปจจัยความไมแนนอนทางการเงินโลก ซึ่งสะทอนไดจากดัชนีความกลัว (VIX) มี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ไมซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ัง

ไว เน่ืองจากดัชนีความกลัวเปนตัวแปรที่สามารถสะทอนความไมแนนอนทางการเงินจากตางประเทศ 

และเปนดัชนีที่สะทอนความกลัวของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยสหรัฐฯ ซึ่งการเพิ่มข้ึนของความไม

แนนอนทางการเงินโลก หรือดัชนีความกลัวน้ัน จะสงผลใหผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยลดลง ซึ่ง

สามารถอธิบายไดจากการชะลอการลงทุนของนักลงทุนในภาวะที่ความเสี่ยงของตลาดปรับตัวสูงข้ึน 

รวมถึงการไหลออกของเงินทุนในตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนสินทรัพยเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ ที่มี

ความเสี่ยงนอยกวา เชน ทองคํา เปนตน ซึ่งผลการศึกษาที่พบ มีสอดคลองในทางตรงกันขามกับงานวิจัย

ของ Bilgin et al.  (2018)  ซึ่ งกล าวไว ว า  “We find a positive response of the gold price to 

negative changes in the VIX” 

1.3  ปจจัยความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก ที่ซึ่งสะทอนไดจากดัชนีความไม

แนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เน่ืองจากดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก 

(GEPU) สะทอนถึงความไมแนนอนทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเวทีโลก เมื่อ

ความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มสูงข้ึนสงผลกระทบตอตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก  

ทําใหเงินไหลออกจากตลาดเงินและตลาดทุน เขาสูสินทรัพยที่ปลอดภัย เชน ทองคํา เปนตน จึงเปนเหตุ

ใหเมื่อดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก (GEPU) เพิ่มข้ึนสงผลตอราคาทองคําตลาดโลก

เพิ่มสูงข้ึน และนําไปสูราคาทองคําแทงในประเทศไทยใหปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งผลการศึกษาที่

พบ มีสอดคลองกับงานวิจัยของ Bilgin et al. (2018) 

2.  ปจจัยที่ไมสงผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย ไดแก 
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2.1  อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) ไมมีความสัมพันธกับราคาทองคํา

แทงในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ย

นโยบายฯ ไมมีการเคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญเปนเวลานานและอยูในระดับที่ตํ่า โดยเหตุมาจากในชวงที่

ผานมาธนาคารแหงประเทศไทยตองการกระตุนเศรษฐกิจ จึงมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายฯ ใหอยูใน

เกณฑที่ตํ่า จึงไมสงผลกับความสัมพันธกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาที่พบ  

มีสอดคลองกับงานวิจัยของวีรยา ทองประไพ และธฤตพน อูส วัส ด์ิ (2561) และณภาสอัญญ  

พิบูลพาณิชยการ (2558) 

2.2  อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) ไมมีความสัมพันธกับ

ราคาทองคําแทงในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เน่ืองจาก

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ไมไดสงผลกระทบตอราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย เพราะมีปจจัยความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก และความไมแนนอนทางการเงิน

ตางประเทศที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําตลาดโลกมากกวาราคาทองคําแทงในประเทศ

ไทย รวมไปถึงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในปจจุบัน และอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงมากนัก ดวยเหตุน้ีจึงทํา

ใหอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ไมมีความสัมพันธกับราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาที่พบ มีสอดคลองกับงานวิจัยของวีรยา ทองประไพ และธฤตพน อูสวัสด์ิ 

(2561) 

2.3  เหตุการณกอนและหลงัการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) ไม

มีความสัมพันธกับราคาทองคําแทงในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว เน่ืองจากเหตุการณลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษดังกลาวเริ่มมีทางออกที่ชัดเจน

มากข้ึน ทําใหนักลงทุนในทองคําไมต่ืนตระหนกมากนัก สงผลใหเหตุการณดังกลาว ไมมีอิทธิพลตอราคา

ทองคําแทงในประเทศไทย 

 

ขอเสนอแนะ  

1.  นักลงทุน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป สามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน โดย

สามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางประกอบการพิจารณาแนวโนมในการเคลื่อนไหวของราคาทองคํา 

เพื่อใชในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
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 2.  หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมทองคํา รวมทั้ง

ผูประกอบการคาทองคํา สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผน และกําหนด

นโยบายตางๆ ในการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมทองคําในประเทศ 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาและกําหนดชวงเวลาของขอมูลใหเหมาะสม เพราะบางครั้งภัยธรรมชาติ และ

วิกฤตเศรษฐกิจตางๆ อาจสงผลใหความแมนยําของขอมูลและประสิทธิภาพของแบบจําลองมีขอจํากัด 

ดังน้ันผูที่ประสงคจะศึกษาตอควรใชขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายวันแทนการใชขอมูลอนุกรมเวลาแบบราย

เดือน อาจชวยใหแบบจําลองมีความแมนยํามากย่ิงข้ึน 

2.  ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆ และตัวแปรความไมแนนอนอื่นๆ เชนความไม

แนนอนทางการเมืองจากดัชนีการแบงแยกฝกฝายกลุมการเมือง (Partisan Conflict index) เปนตน 

3.  ควรเพิ่มการศึกษาเปนแบบสองทางโดยในข้ันตอนของการหาการหาความสัมพันธเชิงดุลย

ภาพระยะสั้นและความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว แลวนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกับการ

ทดสอบสมมติฐานเชิงเปนเหตุเปนผล วาไดผลลัพธที่สอดคลองกันหรือไม เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือของ

การศึกษา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอร

แบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย เปนผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) จํานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเทา 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,001-25,000 บาท ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด แตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(3) คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานหนาที่เสริม ดานความทนทาน และดานสุนทรียภาพ มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ E-mail: chanaporn.klin@gmail.com 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ E-mail: supinyad@g.swu.ac.th 
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คําสําคัญ: ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด, ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ  

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the lifestyle, product quality and 

consumer buying behavior of counter brand facial skincare for LGBT customers in 

Bangkok. The samples in this research consisted of 400 people. The statistics used for 

research were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The results of this research were as follows: aged between 2 0 - 2 9  years old, held 

Bachelor’s degree, worked in private companies and had an average income of 15,001-

25,000 Baht. The hypotheses testing results found the following: (1) LGBT customer with 

different demographics, such as age, education, occupation and income had different 

buying behavior of counter brands with a statistical significance of 0.05; (2) lifestyle in 

terms of opinion influenced buying behavior of counter brand facial skincare of average 

expenses with a statistical significance of 0.05; (3) product quality in terms of features, 

durability and aesthetics influenced the buying behavior of counter brand facial skincare 

on average expenses with a statistical significance of 0.05.  

Keywords: Counter brand facial skincare, LGBT customer 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ผูบริโภคสวนใหญตางใหความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งภายใน และภายนอก 

โดยเฉพาะในเรื่องของรูปรางหนาตา ผิวพรรณ และความออนเยาว จากการวิจัยทางธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเกี่ยวกับธุรกิจที่โดดเดนในป 2561 จํานวน 10 อันดับ พบวา กลุมธุรกิจ

เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง แล ะครี ม บํ า รุ ง ผิ ว อ ยู ใ นอั น ดั บ ที่  4 (ศู นย วิ จั ย ธน าคา ร กสิ ก ร ไทย , 2561)  

ซึ่งผลิตภัณฑดูแลผิว (Skincare) ไดครองสวนแบงในตลาดเครื่องสําอางมากที่สุด โดยสามารถแบงยอย

ออกมาได 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา มีสัดสวนรอยละ 84 และผลิตภัณฑดูแลผิวกาย มี

สัดสวนรอยละ 16 คาดวาเปนผลจากสภาพอากาศ และมลภาวะตางๆ ทําใหตลาดผลิตภัณฑดูแลผิวใน
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ประเทศไทยมีขนาดใหญที่สุดในกลุมอาเซียน โดยแบงเปนดรักสโตรแบรนด รอยละ 77 และ ระดับ

เคานเตอรแบรนด รอยละ 23 (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2560)  

 ในปจจุบันคานิยมของคนไทยในเรื่องของความหลากหลายทางเพศน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไป 

และไดรับการยอมรับจากสังคมไทยมากย่ิงข้ึน ซึ่งสามารถแบงกลุมบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศได

เปน 4 กลุมหลัก ไดแก Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender หรือที่เรียกบุคคลกลุมน้ีวา LGBT 

โดยมีการประมาณการวามีประชากรที่เปนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ทั่วโลกราว 483 

ลานคน ซึ่งประเทศไทยเปนอันดับที่ 4 ของเอเชีย โดยมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศประมาณ 4.2 

ลานคน สวนใหญเปนกลุมที่มีศักยภาพในการซื้อสูง ไมมีภาระคาใชจายมากนักเพราะไมมีบุตร และเปน

กลุมบุคคลที่ยอมจายเงินเพื่อซื้อความสุขของตนเอง (LGBT Capital, 2020)  

 จากขอมูลเบื้องตนที่กลาวมาจึงเปนสวนสําคัญที่สนับสนุนวาตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑดูแลผิวหนามีอัตราการเติบโตสูงข้ึนอยางตอเน่ือง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ และตรา

สินคาใหมๆ มาวางจําหนายมากข้ึน ซึ่งผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ที่มีราคาคอนขาง

สูงน้ันทําไมถึงเปนที่ตองการของตลาด อีกทั้งในปจจุบันผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศไดรับการ

ยอมรับมากข้ึน มีรายไดสูง และช่ืนชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาใน

เรื่องของรูปแบบการดําเนินชีวิต คุณภาพของผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา 

ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

นําผลการวิจัยที่ไดในครั้งน้ีไปกําหนดเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด และพัฒนากลยุทธดาน

ผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มี

ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ 

และดานความคิดเห็น ที่มีตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของ

ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม 

ดานการตรงตอขอกําหนด ดานความทนทาน ดานความนาเช่ือถือ ดานความสามารถในการบริการ ดาน

สุนทรียภาพ และดานการรับรูคุณภาพ ที่มีตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอร

แบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. แนวความคิด และทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 

 ลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของแตละบุคคลที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ซึ่งมี

ผลตอพฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตน โดยจะเห็นไดวาปจจัยดานประชากรศาสตรในแตละดานน้ัน

มักจะมีความสัมพันธกัน เชน อายุที่มากข้ึนทําใหมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่สูงข้ึนตามไปดวย สงผลใหเกิด

พฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป นภวรรณ คณานุรักษ (2556) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร 

เปนการอางอิงขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับประชากรเพื่อใชในการแบงสวนตลาด เปนปจจัยที่ชวยกําหนด

กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนทําใหนักการตลาดเขาใจผูบริโภคมากข้ึน เกณฑทางดานประชากรศาสตรไม

จําเปนตองใชพรอมกันทุกตัว อาจจะเลือกใชตัวใดตัวหน่ึงหรือหลายตัวประกอบกัน ลักษณะการแบงสวน

ตลาดตามประชากรศาสตรที่ใชกันแพรหลายไดแก อายุ เพศ และรายได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2562: น. 59) 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 รูปแบบการดําเนินชีวิตในแตละบุคคล นําไปสูการแสดงออกของสถานการณประสบการณชีวิต 

คานิยม ทัศนคติ และความคาดหมาย อาจกลาวไดวารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปนผลลัพธที่

เกิดจากการผสมผสานของลักษณะเฉพาะตัว และประสบการณในอดีต ปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอม

ทางสังคม ซึ่งสงผลสูวิถีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละชวงชีวิต แสดงใหเห็นถึงภาพพจน

สวนบุคคล (Self-image or Self-concept) จะมีความเกี่ยวพันกับการทํากิจกรรม ความสนใจ และ

ความคิดเห็น ของกลุมบุคคล เชน คนที่มีรายไดเทากันแตมีการบริโภคแตกตางกัน เพราะมีแบบการใช

ชีวิตที่ตางกันทั้งตัวบุคคล และครอบครัว บุคคลสวนใหญรักษาแบบของการใชชีวิตไวโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงทีละนอย การรักษาการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดจากการบริโภค และตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่ง

เปนประเด็นที่นาสนใจตอนักการตลาด (อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) 
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3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 คุณภาพของผลิตภัณฑตามความนึกคิดของผูบริโภค เปนการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพ และจุดเดน

ของสินคา และบริการตามความคาดหวังของผูบริโภค โดยจะมีการเปรียบเทียบระหวางสินคา และ

วัตถุประสงคในการใชงานของตราสินคาน้ันๆ กับตราสินคาอื่น หากสินคามีคุณภาพอยูในความรับรูของ

ผูบริโภคตลอดก็จะมีสวนชวยในการเพิ่มระดับราคา สวนแบงการตลาด และมีสวนชวยใหผูบริโภค

ตัดสินใจซื้อสินคา รวมถึงเปนการสรางความแตกตางจากสินคาของคูแขง ดังน้ันจึงสรุปไดวาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑทั้ง 8 ดานน้ันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ โดยมีการแบงออกเปนคุณลักษณะ

ของคุณภาพที่ข้ึนอยูกับตัวผลิตภัณฑดานการใชงาน ไดแก ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม และดาน

ความทนทาน สวนคุณลักษณะของคุณภาพที่เกี่ยวกับบุคคล ไดแก ดานสุนทรียภาพ ความสามารถในการ

ใหบริการ และการรับรูคุณภาพ และคุณลักษณะของคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต ไดแก ความสอดคลอง

ตอขอกําหนด และความเช่ือถือได ซึ่งในการหาที่จะหาคุณภาพของผลิตภัณฑดวยการใชทั้ง 8 ขออาจจะ

เปนไปไมไดเน่ืองจากข้ึนอยูกับมุมมองของผูบริโภคเปนหลัก (ชลธิศ ดาราวงศ, 2558: น.116) 

4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค )Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคทําการแสวงหา

ขอมูล การเลือกซื้อ และการใชผลิตภัณฑหรือการบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง 

หรือเพื่อตอบสนองความตองการภายในครัวเรือน และองคกร ซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละบุคคล

จะมีความแตกตางกันในลักษณะดานประชากรศาสตรอยูหลายประเด็น เชน ในเรื่องของอายุ รายได 

ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีคานิยม และรสนิยม เปนตน คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการ

ตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาด (Market strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยมีการใชคําถามในการคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค 7 คําถาม 

)6W’s 1H) (เสาวณีย บุญโต, 2556: น. 17) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่ซื้อหรือเคย

ซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด โดยอาศัยหรือทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม

ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
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 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งน้ี คือ ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่ซื้อ

หรือเคยซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคาน เตอรแบรนด โดยอาศัยหรือทํางานอยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงใชสูตรการคํานวณหาจํานวนกลุม

ตัวอยางกรณีประชากรที่มีขนาดใหญ  (กัลยา วานิชยบัญชา, 2558: น. 28) กําหนดใหมีคาความผิดพลาด

ไมเกิน 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% กลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง เพื่อ

ปองกันความผิดพลาดของการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจึงมีการสํารองกลุมตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยาง 

รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

 วิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) มีข้ันตอน

การสุมตัวอยางดังน้ี  

 1. วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกจาก 5 อันดับ

หางสรรพสินคาที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร (5 อันดับหางสรรพสินคาที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครที่ให

คุณไดชอปกันอยางจุใจ. 2562) ไดแก เซ็นทรัลเวิลด (Central World) สยามพารากอน (Siam Paragon) 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี (Central Embassy) เอ็มควอเทียร (EmQuartier) และ ไอคอนสยาม (ICONSIAM) 

 2. วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงสัดสวนในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางจํานวนเทากัน จากจํานวนหางสรรพสินคาทั้งหมด 5 แหงจะไดคาเฉลี่ยอยูที่หางสรรพสินคาละ 

80 ชุด ซึ่งไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง 

 3. วิธีการสุมตัวอยางแบบพิจารณา (Judgment Sampling) โดยผู วิจัยจะใชวิธีการสังเกต

พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามวาเปนกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และใชการ

เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่มีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปสุม

แจกในพื้นที่ที่กําหนด จํานวน 400 ชุด 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการสํารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบง

ออกเปน 4 สวน ประกอบดวย ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม รูปแบบการดําเนินชีวิต 

คุณภาพของผลิ ต ภัณฑ  และพฤติกรรมการซื้ อผลิ ต ภัณฑ ดูแลผิ วหน า  ร ะ ดับ เคาน เ ตอร 

แบรนด และนําแบบสอบถามไปแจกใหกับผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สามารถวิเคราะห

แบบสอบถามได ดังน้ี 

  1.1 แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน การวิเคราะหขอมูลจะ

ทําโดยการนําเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

  1.2 แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชี วิต 

ประกอบดวย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลจะทําโดยการนําเสนอใน

รูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการ

วิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 

  1.3 แบบสอบถามสวนที่  3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ประกอบดวย ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม ดานการตรงตอขอกําหนด ดานความทนทาน ดานความ

นาเช่ือถือ ดานความสามารถในการบริการ ดานสุนทรียภาพ และดานการรับรูคุณภาพ  

การวิเคราะหขอมูลจะทําโดยการนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สําหรับการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 

  1.4 แบบสอบถามสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด การวิเคราะหขอมูลจะทําโดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการวิเคราะหขอมูลของ

แบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปนสถิติที่ใชทดสอบ

สมมุติฐานการวิจัย มีการใชสถิติในการวิเคราะห และแปลผลขอมูลในการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

  2.1 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ในการวิเคราะหขอมูล 

  2.2 สมมติฐานที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด โดยใชสถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดาน

ความคิดเห็น 
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  2.3 สมมติฐานที่ 3 ทดสอบเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด โดยใชสถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม ดานการ

ตรงตอขอกําหนด ดานความทนทาน ดานความนาเช่ือถือ ดานความสามารถในการบริการ ดาน

สุนทรียภาพ และดานการรับรูคุณภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20-29 ป จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 67.5 มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี /เทียบเทา จํานวน  283 คน คิดเปนรอยละ 70.7 ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.7 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,001-25,000 

บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 

2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นตอรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

ดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.97 ดานความสนใจ และ ดานความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และ 3.98 

ตามลําดับ 

3. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ประกอบดวย ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม ดานการ

ตรงตอขอกําหนด ดานความทนทาน ดานความนาเช่ือถือ ดานความสามารถในการบริการ ดาน
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สุนทรยีภาพ และดานการรับรูคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม ดานการตรงตอขอกําหนด ดาน

ความทนทาน ดานความนาเช่ือถือ ดานความสามารถในการบรกิาร ดานสุนทรียภาพ และดานการรับรู

คุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 3.46 4.01 3.79 3.88 3.83 3.74 และ 4.19 

ตามลําดับ 

4. การวิเคราะหขอมูลเ ก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอร 

แบรนด ของผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ

ดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด โดยเฉลี่ยประมาณ 3,563.97 บาท/ ครั้ง ตํ่าสุดอยูที่ 800 บาท/ 

ครั้ง และสูงสุดอยูที่ 25,000 บาท/ ครั้ง  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด แตกตางกัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่มีอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับ

เคานเตอรแบรนด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดาน

ความคิดเห็น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภค

ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

รูปแบบการดําเนินชีวิต  

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา  

ระดับเคานเตอรแบรนด  

B SE(b) Beta t Sig. 
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คาคงที่ (Constant) 

ดานความคิดเห็น (X3) 

1201.405 

659.505 

582.326 

155.700 

 

.208 

2.063 

4.236* 

.040 

.000 

R 
 

R2 Adjust R2 SE (est.) F Sig. 

0.208 0.043 0.041 3184.885 17.942* .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ในทิศทางเดียวกัน อยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งมีคา Adjust R Square R2 เทากับ 0.041 

หมายความวา ตัวแปรอิสระในสมการน้ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับ

เคานเตอรแบรนด ไดรอยละ 4.1 จึงนําคาสัมประสิทธ์ิที่ไดมาเขียนเปนสมการพยากรณ ดังน้ี  

Y1 = 1201.405 + 659.505 (X3) 

X3 = ดานความคิดเห็น 

 สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ดานสมรรถนะ ดานหนาที่เสริม ดานการ

ตรงตอขอกําหนด ดานความทนทาน ดานความนาเช่ือถือ ดานความสามารถในการใหบริการ ดาน

สุนทรียภาพ และดานการรับรูคุณภาพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับ

เคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

คุณภาพของผลิตภัณฑ 

 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา  

ระดับเคานเตอรแบรนด  

B SE(b) Beta t Sig. 
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คาคงที่ (Constant) 

ดานหนาที่เสรมิ (X2) 

ดานสุนทรียภาพ (X7)  

ดานความทนทาน (X4) 

2348.316 

473.116 

-574.868 

458.550 

615.221 

177.885 

210.193 

215.034 

 

.137 

-.148 

.114 

2.422 

2.660* 

-2.735* 

2.132* 

.016 

.008 

.007 

.034 

R R2 Adjust R2 SE (est.) F Sig. 

0.193 0.037 0.030 3202.601 4.547* .034 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณภาพของผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอร 

แบรนด ประกอบดวย ดานหนาที่เสริม และดานความทนทาน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ

ดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ )LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน และคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานสุนทรียภาพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ )LGBT) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางตรงกันขาม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งมีคา Adjust R Square R2 เทากับ 0.030 หมายความวา ตัวแปรอิสระในสมการน้ี

สามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ไดรอยละ 3.0 จึงนําคา

สัมประสิทธ์ิที่ไดมาเขียนเปนสมการพยากรณ ดังน้ี  

Y1 = 2348.316 + 473.116 (X2) – 574.868 (X7) + 458.550 (X4) 

X2 =     ดานหนาที่เสริม 

    X4 =     ดานความทนทาน 

    X7 =     ดานสุนทรียภาพ 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด แตกตางกัน 
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 ผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย

ต อ เ ดื อ น  แ ต ก ต า ง กั น  มี พ ฤ ติ ก ร ร มก า ร ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ดู แ ล ผิ ว ห น า  ร ะ ดั บ เ ค าน เ ตอ ร 

แบรนด แตกตางกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑดูแลผิวหนาเปนหน่ึงในเครื่องสําอางที่มีใหเลือกหลากหลาย

ประเภทข้ึนอยูกับความตองการของแตละบุคคล เมื่อมีอายุที่มากข้ึนมักใหความสําคัญกับภาพลักษณ

ภายนอกของตนเองอยูเสมอ เพื่อทําใหตนเองน้ันดูดีในสายตาคนรอบขาง ทําใหบุคคลที่มีอายุมากกวาน้ัน

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนดในราคาที่สูงกวาคนที่มีอายุนอยกวา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิตา ขําแสง (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑดูแลผิว ของผูชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูชายที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑดูแลผิว แตกตางกัน โดยผูชายที่มีอายุ 44 ปข้ึนไป มีคาใชจายในการซื้อมากกวาผูชายที่มีอายุ 

20-27 ป เน่ืองจากเมื่อมีอายุที่มากข้ึนทําใหมีผิวพรรณที่หยอนคลอยกวาชวงอายุอื่นๆ จึงจําเปนตองใช

ผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีผลทําใหมีราคาตอช้ินที่สูง จึงสงผลใหคาใชจายน้ันสูงข้ึนตามไปดวย 

 สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา 

ระดับเคานเตอรแบรนด 

 รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเหน็ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา 

ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรงุเทพมหานคร ใน

ทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ

ซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนดที่แตกตางกัน บางคนมีความคิดเห็นตอผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด วามีคุณภาพทําใหสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางมั่นใจ หรือผลิตภัณฑ

ดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ชวยเสริมบุคลิกภาพของตนเองใหดูดีย่ิงข้ึน หรือผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด เปนสิ่งจําเปนตอชีวิตประจาํวัน ซึ่งความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ เหลาน้ี

น้ันอาจจะเกิดข้ึนจากความรูสึกนึกคิด หรือประสบการณที่ผานมา ทําใหผูบริโภคที่มีความหลากหลาย

ทางเพศน้ัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผวิหนา ระดับเคานเตอรแบรนด เพิ่มมากข้ึน สอดคลองกบั

งานวิจัยของ พิมพพิชชา อมาตยกุล (2562) ไดศึกษาเรื่อง การเช่ือมโยงตราสินคา รูปแบบการดําเนิน

ชีวิต และการตอบสนองซื้อเครื่องสําอางสําหรับแตงหนาเคานเตอรแบรนด และดรักสโตรแบรนด ของ

ผูหญิงเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น ไดแก 

การใชเครื่องสําอางสําหรับแตงหนาเปนการชวยสงเสริมบุคลิกภาพ เพิ่มข้ึน 1 หนวย โอกาสที่การ

ตอบสนองซื้อเครื่องสําอางเคานเตอรแบรนด ดานปริมาณเงินที่ซื้อเครื่องสําอางสําหรับแตงหนาจํานวน 

1,001 บาทข้ึนไป จะเพิ่มข้ึน 7.5 เทา 
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 สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพของผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา 

ระดับเคานเตอรแบรนด 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานหนาที่เสริม และ ดานความทนทาน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑดูแลผิวหนา มีราคาที่คอนขางสูงดังน้ันการที่ทํา

ใหผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑถือวาเปนเรื่องสําคัญมากที่สุด ซึ่งการเลือกใชผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ประเภทใด ตราสินคาใด หรือมีขอดีอยางไรน้ันตองอาศัยปจจัยดาน

คุณภาพหลายๆ ดานรวมดวย ซึ่งการที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอคุณภาพของผลิตภัณฑในทิศทางบวก 

อาจจะทําใหผูบริโภคมีการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด เพิ่มมากข้ึน และ คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ดานสุนทรียภาพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบ

รนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางตรงกันขาม 

เน่ืองจากผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด แตละตราสินคามีสุนทรียภาพที่แตกตางกันตาม

ความรูสึกของผูบริโภค เชน กลิ่น สี หรือเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ หากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ อาจจะทําใหผูบริโภคน้ันสมัครเปนสมาชิกของตราสินคาน้ันๆ เพื่อที่จะไดรับสิทธิพิเศษ เชน 

การลดราคาสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก การลดราคาตามชวงเทศกาล เปนตน ดังน้ันหากผูบริโภคไดเห็น

ถึงสุนทรียภาพจากการใชผลิตภัณฑ อาจจะมีการกลับมาซื้อซ้ําอีกครั้ง และมีคาใชจายในการซื้อ

ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ในราคาที่ลดลง สอดคลองกับทฤษฎีของ Aaker (1991) 

ไดกลาววา คุณภาพของผลิตภัณฑตามความนึกคิดของผูบริโภค เปนการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพ และ

จุดเดนของสินคา ตามความคาดหวังของผูบริโภค โดยจะมีการเปรียบเทียบระหวางสินคา และ

วัตถุประสงคของการใชงานตราสินคาน้ันๆ กับตราสินคาอื่น ดังน้ันคุณภาพสินคาตามความนึกคิดของ

ผูบริโภคจึงเปนคุณภาพในใจที่ของผูบริโภค หากสินคามีคุณภาพอยูในความรับรูของผูบริโภคตลอด ก็จะ

มีสวนชวยในการเพิ่มสวนแบงการตลาด และมีสวนชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาบอยครั้งข้ึน รวมถึง

เปนการสรางความแตกตางจากสินคาของคูแขง 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1. ผูประกอบการควรใหความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ของผูบริโภคที่มีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานความคิดเห็น เน่ืองจากผลการวิจัย พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน

ความคิดเห็น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ซึ่งผูบริโภคที่
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มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความคิดเห็นตอผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด วา

มีคุณภาพทําใหสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางมั่นใจ มากที่สุด ดังน้ัน ผูประกอบการควรทําการ

ประชาสัมพันธถึงคุณภาพของผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด เชน มีผลการทดสอบจาก

แพทยผูเช่ียวชาญติดอยูบนฉลากของผลิตภัณฑ มีการยืนยันผลการทดสอบจากผูใชจริงวาผลิตภัณฑน้ัน

ไมกอใหเกิดอันตรายตอผิวหนา หรือมีสินคาทดลองใหผูบริโภคใชสินคากอนตัดสินใจซื้อ เพื่อใหเกิด

คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนดมากข้ึน 

 2. ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ดานหนาที่เสริม ดานความทนทาน 

และดานสุนทรียภาพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด 

ดังน้ัน ผูประกอบการควรพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานหนาที่เสริม โดยการเพิ่มสวนผสมพิเศษใน

ผลิตภัณฑใหนาสนใจมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคมีความคิดเห็นในเรื่องน้ีมากที่สุด ในสวนของดานความ

ทนทาน และดานสุนทรียภาพ พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสีของผลิตภัณฑมากที่สุด ดังน้ัน

ผูประกอบการควรพัฒนาสีของผลติภัณฑดูแลผิวหนา ใหมีความเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ และ

สามารถคงสภาพเดิมตลอดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอิสระอื่น เชน การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

องคประกอบของผลิตภัณฑ และความภักดีตอตราสินคา เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา หรือธุรกิจเครื่องสําอางประเภทอื่นๆ ไดนําไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน

ใหกับธุรกิจไดมากข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงไปในแตละตราสินคา ของผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอร

แบรนด  

 3. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) วามี

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบรนด ในแตละตราสินคาแตกตางกันหรือไม 

ซึ่งจะสามารถนําขอมูลของวิจัยเลมน้ีไปประยุกตใชใหเหมาะสม 

 4. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ระดับเคานเตอรแบ

รนด และผลิตภัณฑดูแลผิวหนา ดรักสโตรแบรนด ของผูบริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
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ปจจัยที่มีอิทธพิลตอกระบวนการตัดสนิใจซ้ือรถยนตนั่ง 

สวนบคุคลระบบไฟฟา (EV) 

Factors Affecting the Buying Process and Decision-Making 

for Electric Vehicle (EV) 

 

ธนดล ชินอรุณมังกร 0

1, เบญจมาส สิริใจ 1

2 

Tanadon Chinaroonmangkron1, Benchamas Sirijai2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) การยอมรบันวัตกรรม (2) การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ และ (3) การเช่ือมโยงสินคา มีอิทธิพลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวน

บุคคลระบบไฟฟา (EV) โดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่ครอบครองรถยนตน่ังสวน

บุคคลระบบไฟฟา (EV) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 180 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) สถิติที่ใชในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Enter ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) การยอมรับนวัตกรรม มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต

น่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการแสวงหาขอมูล ข้ันการประเมินทางเลือก ข้ันการตัดสินใจซื้อ 

และข้ันพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการแสวงหาขอมูล และข้ันการประเมิน

ทางเลือก (3) การเช่ือมโยงสินคา มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบ

ไฟฟา (EV) ข้ันการรับรูถึงปญหา ข้ันการแสวงหาขอมูล ข้ันการประเมินทางเลือก ข้ันการตัดสินใจซื้อ 

และข้ันพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 

คําสําคัญ: รถยนตไฟฟา, กระบวนการซื้อ, การตัดสินใจ 
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Abstract 

 This research aims to study the following: (1) adoption of innovation; (2) integrated 

marketing communication; and (3) product associations affecting the buying process of 

decision-making on electric vehicles (EV). A questionnaire was used to collect data on 

180 EV owners in the Bangkok metropolitan area. The data were analyzed by mean and 

standard deviation, hypothesis testing, and multiple regression analysis enter method. 

The hypothesis testing results indicated the following: (1) adoption of innovation affecting 

the buying process and decision-making on EVs, such as information search, evaluation 

of alternatives, purchasing decisions, and post-purchasing behavior; (2) integrated 

marketing communication affecting the buying process and decision-making in terms of 

EVs, including information search and evaluation of alternatives; (3) product associations 

affecting the buying process and decision-making regarding EVs, including problem 

recognition, information search, evaluation of alternatives, purchasing decisions, and post-

purchasing behavior, at statistically significant levels of 0.05 and 0.01. 

Keywords: Electric Vehicle, Buying Process, Decision Making 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 เพราะรถยนตเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง และในแตละปรถยนตมีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ อยางรวดเร็ว ทําให

รถยนตเปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ และที่สําคัญมลพิษทางอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

อีกปญหาหน่ึงของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2563: ออนไลน) 

 ผูประกอบการจึงไดพัฒนารถยนตระบบไฟฟา (Electric Vehicle) ใหสามารถใชมอเตอรไฟฟา

ในการขับเคลื่อนแทน โดยไมใชเครื่องยนตสันดาปภายในอีกตอไป จึงทําใหสามารถแกปญหาในเรื่องของ

สิ่งแวดลอม และการปรับตัวของราคานํ้ามันที่มีราคาเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ไดทั้งหมด และเริ่มเปนที่สนใจใน

หลายๆ ประเทศดวย ซึ่งรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ในระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป 2558 - 2562 

จะเห็นไดวาปริมาณการจดทะเบียนในแตละปมีแนวโนมที่สูงข้ึนเรื่อยๆ โดยปริมาณการจดทะเบียนของ
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รถยนตระบบไฟฟา (EV) ในป 2560 มีจํานวนเพียง 27 คัน ป 2561 มีจํานวน 57 คัน และในป 2562 มี

จํานวนเพิ่มสูงข้ึนเปน 650 คัน (กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก, 2563: ออนไลน) 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการตลาดในเรื่องของรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) 

เน่ืองจากผูวิจัยมีความต้ังใจที่จะสนับสนุนรถยนตระบบไฟฟาใหมปีรมิาณที่มากข้ึน และลดจํานวนรถยนต

ใชเครื่องยนตสันดาปภายในใหนอยลง และในปจจุบันรถยนตระบบไฟฟาไดเริ่มเขามาเปนทางเลือกใหม

ใหกับผูบริโภค กระแสของรถยนตระบบไฟฟา ทําใหผูบริโภคไดคํานึงถึงผลกระทบการใชรถยนต

เครื่องยนตสันดาปภายในมากข้ึน เพราะรถยนตระบบไฟฟาเปนรถยนตที่ปลอยมลพิษนอยจนถึงไมปลอย

มลพิษเลย ทําใหการทําลายสิ่งแวดลอมลดลงดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรม มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล

ระบบไฟฟา (EV) 

 2. เพื่อศึกษาการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต

น่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) 

 3. เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงสินคา มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล

ระบบไฟฟา (EV) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาในเรื่องของปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรม (Adoption of Innovation) 

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมๆ ที่สามารถสรางประโยชน แกปญหา หรือสามารถตอบสนองความ

ตองการของมนุษยได โดยการสรางสิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยมีหรือพฒันาจากสิ่งที่มีอยูใหดีข้ึน นวัตกรรมที่เกดิ

จากเทคโนโลยี ตองสามารถใชงานไดจริง โดยเริ่มจากความคิดสรางสรรค เพื่อสรางสิ่งที่มีประโยชนโดย

ใชทักษะ ความสามารถ และจากประสบการณในการใชชีวิตของมนุษย ซึ่งการมีนวัตกรรมใหมเพื่อใหเกดิ
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ผลิตภัณฑใหม และบริการใหม (Rogers, 2003) ดังน้ัน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมแบงออกเปน 5 

ข้ันตอน ดังน้ี 1. ข้ันรับรูหรือต่ืนตน 2. ข้ันสนใจ 3. ข้ันประเมินคา 4. ข้ันทดลอง และ 5. ข้ันการยอมรับ 

 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลากหลาย

รูปแบบมาผสมผสานกันใหตรงกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถสงขาวสารที่มีความ

ชัดเจนเปนหน่ึงเดียวไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย จะเปนการเชิญชวนโนมนาวใหกลุมเปาหมายเปลี่ยน

พฤติกรรมใหคลอยตามคําเชิญชวนเหลาน้ันไดมากที่สุด (เสรี วงษมณฑา, 2547) ดังน้ัน เครื่องมือของ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการสงเสริมการ

ขาย เน่ืองจากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดสามารถกระจายขาวสารไดครอบคลุม เพราะมีหลากหลาย

เครื่องมือในการใชใหเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลมากที่สุด 

 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเชื่อมโยงสินคา (Product Associations) 

 การเช่ือมโยงกับสินคา หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถเช่ือมโยงเขากับสนิคาได ไมวาจะเปน

ลักษณะของตัวสินคา บุคคลในช้ินงานโฆษณาที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก ประเทศแหลงกําเนิดสินคา คุณภาพ

สินคา ผูใชสินคา คูแขงขัน หรือสัญลักษณตางๆ เปนตน เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูเกี่ยวกับสินคา หรือเพิ่ม

การเปดรับสื่อของผูบริโภคได ดังน้ัน หากสรางสิ่งที่เช่ือมโยงกับสินคาไดมากเทาไหร ย่ิงทําใหผูบริโภค

รูจักสินคาข้ึนเทาน้ัน (กิตติ สิริพัลลภ, 2542) ดังน้ัน การสรางสิ่งเช่ือมโยงสินคา ประกอบดวยความโดด

เดนของสินคา มีเหตุผลในการซื้อสินคา ราคาที่ยอมรับได และขยายสินคาได เน่ืองจากการสรางสิ่ง

เช่ือมโยงเปนปจจัยสําคัญในการเช่ือมโยงสินคา 

 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Buying Process of Decision 

Making) 

 การติดสินใจ หมายถึง ความตองการของผูบริโภคที่ตองการซื้อสินคา จึงตองตัดสินใจในการ

เลือกซื้อโดยผานกระบวนการตัดสินใจ และใชเหตุผลในการคัดเลือกเสนทาง เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดและ

ตอบสนองความตองการไดมากที่สุด สุดทายจะสามารถสรุปออกมาเปนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 



 

521 

 

(Schiffman & Kanuk, 2010) ดังน้ัน กระบวนการตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1. การรับรู

ถึงปญหา 2. การแสวงหาขอมูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมภายหลงั

การซื้อ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคที่ครอบครองรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา 

(EV) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 180 คน เน่ืองจากมีจํานวนนอยทําใหเก็บผลสํารวจไดยาก ผูวิจัยจงึ

กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 7% ที่ระดับความเช่ือมั่น 93% โดยจํานวนการจดทะเบียนสะสม

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีเพียง 1,360 คัน (กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก, 

2563: ออนไลน) 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดแบง

แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี 1. การยอมรับนวัตกรรม 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3. 

การเช่ือมโยงสินคา และ 4. กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviations) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) วิธี Enter 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1. การยอมรับนวัตกรรม ประกอบดวย ข้ันรับรูหรือต่ืนตน ข้ันสนใจ ข้ันประเมินคา ข้ันทดลอง 

และข้ันการยอมรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.521 และมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก 

 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการ

สงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.725 และการรับรูอยูในระดับ

ปานกลาง 

 3. การเช่ือมโยงสินคา ประกอบดวย รูถึงจุดเดนของสินคา มีเหตุผลในการซื้อ ราคาที่ยอมรับได 

และขยายสินคาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.438 และมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก 
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 4. กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ประกอบดวย ข้ันการรับรูถึง

ปญหา ข้ันการแสวงหาขอมูล ข้ันการประเมินทางเลือก ข้ันการตัดสินใจซือ้ และข้ันพฤติกรรมภายหลัง

การซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.452 และมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากที่สุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

สมมติฐานขอ 1 การยอมรับนวัตกรรม มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบ

ไฟฟา (EV) ดังน้ี 

การยอมรับนวัตกรรม 

สถิติ Multiple Regression Analysis 

Adjusted R2 

ขั้นรับรูหรือต่ืนตน (X1) 

ขั้นสนใจ (X2) 

ขั้นประเมินคา (X3) 

ขั้นทดลอง (X4) 

ขั้นการยอมรับ (X5) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต

น่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) 

- ไมสามารถทํานายสมการน้ีได 1. ข้ันการรับรูถึงปญหา 

0.415 Y2 = 1.360 + 0.422 (X1) + 0.315 (X2) 2. ข้ันการแสวงหาขอมูล 

0.255 Y3 = 2.072 + 0.286 (X1) + 0.175 (X2) 

       + 0.167 (X3) 

3. ข้ันการประเมินทางเลือก 

0.193 Y4 = 2.657 + 0.194 (X1) + 0.199 (X2) 4. ข้ันการตัดสินใจซื้อ 

0.079 Y5 = 3.168 + 0.125 (X4) 5. ข้ันพฤติกรรมภายหลังการซือ้ 

ตาราง 1 สมมติฐานขอ 1 

 

 สมมติฐานขอ 1.2 พบวา การยอมรับนวัตกรรม ข้ันรับรูหรือต่ืนตน และข้ันสนใจ มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการแสวงหาขอมูล ในทิศทางเดียวกัน 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานขอ 1.3 พบวา การยอมรับนวัตกรรม ข้ันรับรูหรือต่ืนตน ข้ันสนใจ และข้ันประเมินคา 

มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการประเมินทางเลือก ใน

ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอ 1.4 พบวา การยอมรับนวัตกรรม ข้ันรับรูหรือต่ืนตน และข้ันสนใจ มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการตัดสินใจซื้อ ในทิศทางเดียวกัน ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอ 1.5 พบวา การยอมรับนวัตกรรม ข้ันทดลอง มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสนิใจซือ้

รถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

สมมติฐานขอ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ัง

สวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ดังน้ี 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

สถิติ Multiple Regression Analysis 

Adjusted R2 

การโฆษณา (X1) 

การประชาสัมพันธ (X2) 

การสงเสริมการขาย (X3) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต

น่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) 

- ไมสามารถทํานายสมการน้ีได 1. ข้ันการรับรูถึงปญหา 

0.064 Y2 = 3.374 + 0.185 (X1) 2. ข้ันการแสวงหาขอมูล 

0.073 Y3 = 3.188 + 0.168 (X3) 3. ข้ันการประเมินทางเลือก 

- ไมสามารถทํานายสมการน้ีได 4. ข้ันการตัดสินใจซื้อ 

- ไมสามารถทํานายสมการน้ีได 5. ข้ันพฤติกรรมภายหลังการซือ้ 

ตาราง 2 สมมติฐานขอ 2 

 

 สมมติฐานขอ 2.2 พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการโฆษณา มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการแสวงหาขอมูล ในทิศทางเดียวกัน 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานขอ 2.3 พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการสงเสริมการขาย มี

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการประเมินทางเลือก ใน

ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

สมมติฐานขอ 3 การเช่ือมโยงสินคา มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบ

ไฟฟา (EV) ดังน้ี 

การเชื่อมโยงสินคา 

สถิติ Multiple Regression Analysis 

Adjusted R2 

รูถึงจุดเดนของสินคา (X1) 

มีเหตุผลในการซื้อ (X2) 

ราคาท่ียอมรับได (X3) 

ขยายสินคาได (X4) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต

น่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) 

0.109 Y1 = 2.433 + 0.268 (X1) 1. ข้ันการรับรูถึงปญหา 

0.147 Y2 = 1.494 + 0.285 (X1) + 0.375 (X2) 2. ข้ันการแสวงหาขอมูล 

0.195 Y3 = 1.609 + 0.228 (X1) + 0.363 (X2) 

       - 0.156 (X3) + 0.195 (X4) 
3. ข้ันการประเมินทางเลือก 

0.181 Y4 = 1.911 + 0.155 (X1) + 0.340 (X2) 

       + 0.110 (X4) 

4. ข้ันการตัดสินใจซื้อ 

0.173 Y5 = 2.171 + 0.223 (X1) + 0.188 (X3) 5. ข้ันพฤติกรรมภายหลังการซือ้ 

ตาราง 3 สมมติฐานขอ 3 

 

 สมมติฐานขอ 3.1 พบวา การเช่ือมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการรับรูถึงปญหา ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอ 3.2 พบวา การเช่ือมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา และดานมีเหตุผลในการ

ซื้อ มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการแสวงหาขอมูล ใน

ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานขอ 3.3 พบวา การเช่ือมโยงสินคา ดานรูถึงจดุเดนของสินคา ดานมีเหตุผลในการซื้อ 

และดานขยายสินคาได มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ัน

การประเมินทางเลือก ในทิศทางเดียวกัน และการเช่ือมโยงสินคา ดานราคาที่ยอมรับได มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันการประเมินทางเลือก ในทิศทาง

ตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอ 3.4 พบวา การเช่ือมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา ดานมีเหตุผลในการซื้อ 

และดานขยายสินคาได ในทิศทางเดียวกัน มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล

ระบบไฟฟา (EV) ข้ันการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอ 3.5 การเช่ือมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา และดานราคาที่ยอมรับได มี

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ข้ันพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

อภิปรายผล 

สมมติฐานขอ 1.2 การยอมรับนวัตกรรม ขั้นรับรูหรือต่ืนตน และขั้นสนใจ มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการแสวงหาขอมูล 

 เน่ืองจาก เมื่อผูบริโภคไดรับรูวามีรถยนตที่เปนนวัตกรรมใหม น่ันคือรถยนตระบบไฟฟาเปน

นวัตกรรมใหมที่นาสนใจ ผูบริโภคจึงแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับรถยนตระบบไฟฟาที่นอกเหนือจากขอมูลที่

ไดรับเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Frost and Sullivan (2018) ไดทําการศึกษาเรื่อง The 

Future of Electric Vehicles ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคชาวไทยมีความตองการ มีความสนใจ และ

ต่ืนตัวตอระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาเปนอันดับหน่ึงในภูมิภาคอาเซียน ผลวิจัยโดยมี 3 ประเด็น

หลัก ไดแก ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมที่เพิ่มข้ึน ความเขาใจที่ดีข้ึนในเทคโนโลยีรถยนตไฟฟา และ

กระแสที่กําลังมาของอี-พาวเวอร (e-POWER) 

 

สมมติฐานขอ 1.3 การยอมรับนวัตกรรม ขั้นรับรูหรือต่ืนตน ขั้นสนใจ และขั้นประเมินคา มีอิทธิพล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการประเมินทางเลือก 

 เน่ืองจาก ผูบริโภคไดรับรูวารถยนตระบบไฟฟามีจําหนายในประเทศไทย นวัตกรรมที่ความ

แตกตางจากรถยนตทั่วไปมีความนาสนใจ และประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ดานแลว ผูบริโภคจะประเมิน

ทางเลือกดวยวิธีการนํามาเปรียบเทียบกับรถยนตอื่นๆ ทั่วไป เพื่อนํามาวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ
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รถยนตแตละประเภทที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิรา 

ภาคบุบผา (2561) ไดทาํการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหคุณภาพการบริการ การรับรูคุณคาตราสินคา และ

คานิยมทางสังคมที่สงผลตอการยอมรับในตัวสินคา และการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟาในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การยอมรับในตัวสินคาสงผลตอการตัดสินใจซือ้รถยนตไฟฟาดวยการ

วิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอ 1.4 การยอมรับนวัตกรรม ขั้นรับรูหรือต่ืนตน และขั้นสนใจ มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการตัดสินใจซื้อ 

 เน่ืองจาก ปญหาที่มาจากรถยนตอื่นๆ ทั่วไปมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจึงไดตระหนัก

ถึงปญหา และเกิดการสนใจรถยนตระบบไฟฟาที่สามารถชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมได หากผูบริโภค

ตระหนักถึงปญหา และสนใจมาก จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อมากข้ึนดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Frost and Sullivan (2018) ไดทําการศึกษาเรื่อง The Future of Electric Vehicles 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคชาวไทยมีความตองการ มีความสนใจ และต่ืนตัวตอระบบขับเคลื่อนดวย

พลังงานไฟฟาเปนอันดับหน่ึงในภูมิภาคอาเซียน โดยมี 3 ประเด็นหลัก ไดแก ความตระหนักในเรื่อง

สิ่งแวดลอมที่เพิ่มข้ึน ความเขาใจที่ดีข้ึนในเทคโนโลยีรถยนตไฟฟา และกระแสที่กําลังมาของอี-พาวเวอร 

(e-POWER) ซึ่งถือเปนนวัตกรรมดานรถยนตไฟฟาแหงอนาคต 

 

สมมติฐานขอ 1.5 การยอมรับนวัตกรรม ขั้นทดลอง มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ัง

สวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 เน่ืองจาก ผูบริโภคที่เคยทดลองขับรถยนตระบบไฟฟาแลว พึงพอใจกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหมรถยนตระบบไฟฟา เมื่อผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อและไดใชงานจริง ทําใหผูบริโภคไดเห็นขอดีและ

ประโยชนของรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา มากข้ึน ผูบริโภคจึงมีความพึงพอใจมากข้ึนดวย ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ Byron Sharp (2010) กลาววา หากผลิตภัณฑคุณเกี่ยวของกับการ

ใชโสตสัมผัส การใชกลยุทธ Trial หรือ ใหลูกคาไดสัมผัสประสบการณจริงกอนซื้อสามารถสรางความ

เช่ือมโยงทางอารมณใหกับสินคาได พรอมยังชวยใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน และกลยุทธน้ียังใชไดดี

กับสินคาที่มีราคาสูง 
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สมมติฐานขอ 2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการโฆษณา มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการแสวงหาขอมูล 

 เน่ืองจาก ขอมูลที่ผูบริโภคไดรับจากการการโฆษณาเกี่ยวกับรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟาน้ัน

ยังไมครบถวน ผูบริโภคจึงแสวงหาขอมูลที่สามารถตอบสนองความตองการรูเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ บุญฑวรรณ วิงวอน (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพล

พลตอพฤติกรรมการซื้อรถยนตสวนบุคคลของผูบริโภคจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการ

โฆษณามีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมากที่สุด รองลงมาปจจัยดานการจัดกิจกรรม ดานการตลาดทางตรง 

ดานการประชาสัมพันธและดานการสงเสริมการขาย สรุปไดวาทุกปจจัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รถยนตสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอ 2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการประเมินทางเลือก 

 เน่ืองจาก การลด แลก แจก หรือแถม เปนการจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการเปรียบเทียบความ

คุมคาจากการซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) มากที่สุด เชน การเปรียบเทียบตราสินคา หรือ

ศูนยบริการของตราสินคาน้ัน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ สรัญญา จันทรสวาง 

(2559) กลาววา ผูบริโภคสามารถบริหารจัดการ “ลดแลกแจกแถม” ใหเปนประโยชนและคุมคาตอการ

ตองควักเงินออกจากกระเปาในยุคที่ตองเนนความคุมคาไดเชนกัน ย่ิงในยุคเทคโนโลยีเอื้ออํานวยตอการ

คนหาขอมูลขาวสาร เปรียบเทียบราคา คุณภาพ และองคประกอบตางๆ ทําการบานกอนจายจะทําให

การใชเงินคุมคา และคุมราคา 

 

สมมติฐานขอ 3.1 การเชื่อมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการรับรูถึงปญหา 

 เน่ืองจาก รถยนตระบบไฟฟามีจุดเดนเปนรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเหตุผลเพียง

พอที่จะทําใหผูบริโภคใสใจที่จะรับรูปญหามากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิศรุต ทั่งเพชร (2560) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจซื้อรถยนตไฟฟาประเภทแบตเตอรี่ของกลุมเจเนอเรช่ัน

เอกซและเจเนอเรช่ันวายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการตระหนักถึง

สิ่งแวดลอมสงผลกระทบทางบวกตอความต้ังใจซื้อรถยนตไฟฟาประเภทแบตเตอรี่ เน่ืองจากขอดีที่สําคัญ

ที่สุดของรถยนตไฟฟาคือการชวยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเปนปญหาสําคัญสําหรับในเมืองใหญๆ 
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สมมติฐานขอ 3.2 การเชื่อมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา และดานมีเหตุผลในการซื้อ มี

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการแสวงหาขอมูล 

 เน่ืองจาก รถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟามีจุดเดนที่ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ ผูบริโภคจึง

หาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุผลมารองรบัในเรือ่งของขอดีและขอเสียของรถยนตระบบไฟฟา ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดและทฤษฎีของ กฤตินี พงษธนเลิศ (2559) กลาววา แมราคารถยนตไฟฟาจะยังคอนขางสูงอยู 

(ประมาณ 3 ลานกวาเยน) แตดวยการสนับสนุนจากรัฐบาล และคุณสมบัติในการประหยัดเช้ือเพลิง 

รถยนตไฟฟาควรเปนตัวเลือกที่นาสนใจสําหรับประชาชนญี่ปุน 

 

สมมติฐานขอ 3.3 การเชื่อมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา มีเหตุผลในการซื้อ และขยายสินคา

ได มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการประเมิน

ทางเลือก 

 เน่ืองจาก จุดเดนและความนาเช่ือถือของรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) เปนเหตุผลที่ทาํ

ใหผูบริโภคสนใจและนํามาประเมินความเสี่ยงในดานของขอดีและขอเสียหรือการรับประกันคุณภาพดวย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญจนนิกข กําเนิดเพ็ชร (2563) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ ดานการประเมินทางเลือกอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย = 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.835 ในประเด็นที่ใหความสําคัญมากที่สุด คือ 

ความนาเช่ือถือของรถยนตจะเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธการตลาด แตเน่ืองจากราคารถยนตน่ัง

สวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) คอนขางสูง หากลดราคาลงใหมีความเหมาะสมกับผูบริโภคมากกวาน้ี 

ผูบริโภคจะยอมรับความเสี่ยงไดงายข้ึน และลดการเปรียบเทียบกับรถยนตอื่นๆ ทั่วไปดวย ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดและทฤษฎีของ ภูรี สิรสุนทร (2562) กลาววา จํานวนผูใชรถยนตไฟฟาในไทยยังมีจํานวนนอย

มาก อาจเปนเพราะราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความสะดวกสบายที่ไดรับ แถมแบรนดที่

นําเขารถยนตไฟฟาก็ยังมีใหเลือกไมมากนัก บวกกับทัศนะคติของคนทั่วไปที่มีความกังวล และไมเขาใจ

เกี่ยวกับรถยนตไฟฟาอยางเพียงพอ 

 

สมมติฐานขอ 3.4 การเชื่อมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา มีเหตุผลในการซื้อ และขยายสินคา

ได มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นการตัดสินใจซื้อ 
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 เน่ืองจาก เหตุผลหลักที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) คือมีจุดเดนที่

ตรงตามความตองการของผูบริโภค จึงมีเหตุผลมารับรองในการตัดสินใจซื้อ กับสินคามีความนาเช่ือถือที่

สามารถขายผลิตภัณฑอื่นๆ นอกเหนือจากรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ได ทําใหผูบริโภคเกิด

การตัดสินใจซื้อที่มากข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญจนนิกข กําเนิดเพ็ชร (2563) ได

ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา รถยนตไฟฟาเปนนวัตกรรมที่ใชพลังงานทางเลือกชวย

ลดภาวะโลกรอนได ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวากอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ัน การ

รับรูมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหผูบริโภคใชในการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

 

สมมติฐานขอ 3.5 การเชื่อมโยงสินคา ดานรูถึงจุดเดนของสินคา และดานราคาท่ียอมรับได มีอิทธิพล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ขั้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 เน่ืองจาก ผูบริโภคตัดสินใจซื้อแลว และไดเปรียบเทียบขอเท็จจริงในเรื่องของจุดเดน และราคา

ของรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่น่ังระบบไฟฟา 100% (EV) ทําใหผูบริโภครับรูถึงความพึงพอใจกับ

จุดเดนในทุกๆ ดาน และรับรูถึงความคุมคากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมของอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่ง

สอดคลองกับการสํารวจของ Ben Lane (2020) ไดทําการสํารวจเรื่อง UK Govt to ban new petrol 

and diesel cars from 2030 ผลการสํารวจพบวา ผูใชรถยนตไฟฟาสวนใหญมีความตองการดูแล

สิ่งแวดลอม และตองการใชรถยนตที่ใชพลังงานสะอาด โดยกวา 91% ตอบไมกลับรถยนตพลังงานเบน

ซิล และดีเซลอีกตอไป โดย 1% บอกวาอยากกลับไปใช และที่เหลือบอกวายังไมแนใจ นอกจากน้ียังช้ีชัด

วาผูคนใหความสนใจกับรถยนตไฟฟา 100% มากกวารถยนต plug-in hybrid และมีความพึงพอใจ

มากกวาดวย 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1. จากการวิจัยพบวา ผูประกอบที่อยูในอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา จําเปนที่จะตองใหขอมูลทั้ง

ดานประโยชน ดานคุณสมบัติ และดานความเสี่ยงกับผูที่ยังไมเกิดการยอมรับนวัตกรรมรถยนตน่ังสวน

บุคคลระบบไฟฟา (EV) เพื่อใหเกิดการรับรูและสนใจกอน เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา การยอมรับ

นวัตกรรมข้ันรับรูหรือต่ืนตน และข้ันสนใจ มีอิทธิพลตอข้ันการแสวงหาขอมูล และข้ันการประเมิน

ทางเลือกมากทีสุ่ด 
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 2. ผูประกอบที่อยูในอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา ควรเนนการสื่อสารการตลาดในดานการโฆษณา 

และการสงเสริมการขาย ในการสงสารใหกับผูบริโภค เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา การสื่อสารการตลาด

ดานการโฆษณา และการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอข้ันการแสวงหาขอมูล และข้ันการประเมิน

ทางเลือก 

 3. ผูประกอบที่อยูในอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา ควรสรางการเช่ือมโยงสินคาจากการใหผูบริโภค

รับรูถึงจุดเดนของรถยนตระบบไฟฟา (EV) ใหมากที่สุด จะทําใหผูบริโภคสามารถละลึกถึงไดงาย 

เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา การเช่ือมโยงสินคาดานรูถึงจุดเดนของสินคามีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) ทุกข้ันตอน 

 4. จากการศึกษาการวิจัยพบวา รถยนตน่ังสวนบุคคลระบบไฟฟา (EV) มีภาพลักษณที่โดดเดน

เพียงดานเดียวคือ รถยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังน้ันผูประกอบที่อยูในอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา

ควรสรางภาพลักษณใหกวางข้ึน เพื่อสรางการยอมรับนวัตกรรมกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากข้ึน 

เชน ทําการสื่อสารการตลาดโดยการประชาสัมพันธผานการจัดการแขงขันรถยนตไฟฟา เปนตน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาในดานของอารมณ หรือความรูสึกของผูที่ครองครองรถยนตน่ังสวนบุคคลระบบ

ไฟฟา (EV) เน่ืองจากเปนรถยนตนวัตกรรมใหม และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2. รถยนต น่ั งส วนบุคคลระบบไฟฟา  (EV) มีการจดทะเบียนนอกเหนือจากจั งห วัด

กรุงเทพมหานคร และในอนาคตคาดวาจะมีการจดทะเบียนเพิ่มข้ึน คาดวาจะเพียงพอกับการเก็บขอมูล

กลุมตัวอยาง ดังน้ันควรศึกษาในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติมดวย เพื่อใหครอบคลุมกับกลุมเปาหมายในทุก
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การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอพฤตกิรรมการออมของประชากรวัยทํางาน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงเกดิการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 

A Study of Causal Factors on Saving Saving Behavior of Working age 

Population in Bangkok During the Coronavirus 2019 Outbreak 

 

รวินทธรณ เดชบุญ0

1 , พรวรรณ นันทแพศย12 

Rawinthorn Dachboon , Pornwan Nunthaphad 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน รวมถึง

เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ประชากรศาสตร ศึกษาความสัมพันธระหวางสถานะทางการเงินสวนบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากโควิด

กับพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะห

เชิงปริมาณ ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยสุมตัวอยางประชากรวัยทํางาน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัยคือการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิจยั ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ตรวจสอบความ

แตกตางเปนรายคู รวมถึงการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษาสงตอพฤติกรรมการออม

แตกตางกัน การศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจพบวาปจจัยดานเศรษฐกิจไมมีผลตอพฤติกรรมการออม และ

การศึกษาปจจัยดานเปาหมายในการออมพบวาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออม คือ เปาหมายในการ

ออมเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนในอนาคต เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน และเพื่ออิสระทางการเงิน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการออม, ไวรัสโคโรนา 2019  

 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ. กรุงเทพฯ 10260 email: rawinthorn.d@ku.ac.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 10900 
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Abstract 

 This research aimed to study the saving behavior of the working-age population 

in Bangkok and to study the factors affecting the saving behavior of the working-age 

population including comparing the saving behavior of the working-age population In 

Bangkok Classified by demography. To study the relationship between personal financial 

status affected by COVID-19 and saving behavior of working-age population. This study is 

a quantitative research. The sample used in this research was using a probability-free 

sampling method by sampling the working-age population in Bangkok Data were 

collected from a sample of 400 people to cover a population study. The questionnaire 

was used as a tool to collect data. The statistics used in the research were percentage, 

mean, standard deviation, T-test, F-test, examined the difference individually and 

multiple regression.  

 The results of the research showed that education level affects saving behavior. 

The study of economic factors found that economic factors had no effect on saving 

behavior. And the study of saving goals found that the factor affecting saving behavior 

was the saving for additional returns in the future, saving for emergency and saving for 

financial freedom with statistical significance at the .05 level. 

Keywords:  behavior saving, Corona virus Disease 2019 

 

บทนํา 

 จากสถานการณตางๆ รอบตัวเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหความไมแนนอน

เกิดข้ึนไดเสมอ เชน ความไมแนนอนทางดานอาชีพ การเงิน และรายไดของแตละบุคคล ซึ่งความไม

แนนอนน้ีเริ่มจะเห็นภาพไดชัดเจนข้ึนเมื่อทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเกิดสถานการณการแพรระบาดโค

วิด-19 (COVID-19) โดยผลกระทบจากการแพรระบาดโควิด-19 (COVID-19) น้ันไดสงผลกระทบโดยตรง

ตอเศรษฐกิจอยางรุนแรง และเปนวงกวาง ผลกระทบในครั้งน้ีกระจายออกไปในเกือบทุกภาคสวน ทั้งใน

สวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การบริการ การผลิตอุตสาหกรรม การคา การเกษตร และในอีก

หลายๆภาคสวน รวมไปถึงในดานการเงินของคนในประเทศ ประชากรวัยทํางานทุกคนทั้งในฐานะของ
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เจาของกิจการ หรือแมกระทั่งพนักงานลวนตระหนักถึงความไมแนนอนทางการเงิน หากมองในมุมของ

เจาของกิจการ ในบางกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการระบาดครั้งน้ีในเชิงบวก เชน ธุรกิจดานสินคา

และบริการทางการแพทย รวมไปถึงธุรกิจดานการสงสินคาดิลิเวอรี่ แตในขณะเดียวกันก็มีอีกหลากหลาย

กิจการที่ไดรับผลกระทบในเชิงลบ และตองมีการปรับตัวเพื่อใหธุรกิจยังคงอยูตอไปได บางรายอาจถึงข้ัน

ตองปดกิจการลง ในมุมของพนักงาน เมื่อแตละบริษัทลวนแตตองปรับตัว พนักงานบางแหงจึงอาจมี

รายไดที่ลดลง มีการจํากัดช่ัวโมงการทํางานใหลดนอยลง มีการปรับลดเงินเดือนที่ลดลง มีการชะลอการ

ข้ึนเงินเดือน รวมไปถึงมีการเลิกจางงานอยางกระทันหัน ในขณะที่รายไดเริ่มมีความไมมั่นคงแลวน้ัน แต

คาใชจายในชีวิตประจําวันกลับเพิ่มข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการ

ดําเนินชีวิต มาเปนการใชชีวิตในรูปแบบนิวนอมอล (New normal) ซึ่งตองมีการปองกันตัวเองเพิ่มมาก

ข้ึน ไมวาจะเปนหนากากอนามัย สเปรยแอลกฮอล และยังตองรักษาระยะหางกับคนรอบขาง โดยรวม

แลว จึงอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการออมของแตละบุคคล 

จากความสําคัญขางตนทําใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอพฤติกรรมการออม

ของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงเกิดการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 

เน่ืองจากประชากรวัยทํางาน เปนกลุมที่มีความเสี่ยงทางการเงินโดยตรงจากการไดรับอิทธิพลของการ

แพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา จากความไมแนนอนทางอาชีพและรายไดของคนกลุมน้ี ซึ่งประชากรวัย

ทํางานเหลาน้ีจําเปนตองมีการปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอยาง

หลีกเลี่ยงไมได  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของของประชากร วัยทํางาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากรศาสตร ตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ ที่แตกตางกันมผีลตอพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรงุเทพมหานครแตกตาง

กัน 

2. ปจจัยดานเปาหมายในการออมมีผลตอพฤติกรรมการออม 

3. ปจจัยดานเศรษฐกจิมผีลตอพฤติกรรมการออม 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การออม  หมายถึง หมายถึง การแบงรายไดสวนหน่ึงเก็บสะสมไวสําหรับวัตถุประสงคตาง ๆ  

เชน เพื่อไวใชในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใชในสิ่งที่อยากไดหรืออยากทํา การออมสวนใหญมักอยูใน

รูปแบบที่มีความเสี่ยงตอการสญูเสยีเงนิตนตํ่า และไดรับผลตอบแทนไมสูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เชน 

การฝากออมทรัพยการฝากประจํา การซื้อสลากออมทรัพย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)  

 

ทฤษฎีเก่ียวกับการออม 

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง (Liquidity Preference Theory)  

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง (Liquidity Preference Theory) เคนส อธิบายวาอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดจะถูกกําหนดจากดุลยภาพระหวางความตองการถือเงินและอุปทานของเงิน ซึ่งแบง

ออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) การถือเงินเพื่อจับจายใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน การใชจายเพื่อการ

บริโภค เชน ปจจัย 4 และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน (2) การถือเงินเพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน เชน 

คาใชจายที่เกิดจากความไมแนนอนหรือเปนคาใชจายที่ไมไดวางแผนมากอน และ (3) การถือเงินเพื่อเก็ง

กําไร เชน ถือเงินไวใชในการลงทุน เพื่อแสวงหากําไรจากราคาพันธบัตร เปนตน โดยที่ความตองการใน

การถือเงินเพื่อจับจายใชสอยในชีวิตประจําวันและความตองการถือเงินเพื่อใชจายในยามฉุกเฉินข้ึนอยูกบั

รายได สวนความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไรน้ันจะผกผันกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานแนวคิดดังกลาว

ช้ีใหเห็นวา บุคคลจะถือเงินโดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสของเงินดวย กลาวคือ เมื่อบุคคลเลือกที่จะถือเงนิสด 

เพื่อกอใหเกิดสภาพคลองน้ัน ยอมตองยอมเสียดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยน้ันถือเปนคาเสียโอกาส หรือ

ผลตอบแทนจากการถือสินทรัพยอื่นที่มิใชตัวเงิน ดังน้ันความตองการในการถือเงินจึงผกผันกับอัตรา

ดอกเบี้ย สาเหตุที่อัตราดอกเบี้ยผกผันกับความตองการถือเงินน้ัน เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงยอมสงผล
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ใหคาเสียโอกาสในการถือเงินสูงข้ึน บุคคลจะเลือกถือหลักทรัพย นอกจากราคาจะตํ่าแลว ยังสามารถให

ผลตอบแทนที่สูงดวย ซึ่งในขณะเดียวกันหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมที่ลดตํ่าลง ราคาหลักทรัพยก็ยอมมี

แนวโนมที่จะสูงข้ึน สงผลใหผูถือหลักทรัพย ไดผลตางของสวนทุน โดยที่บุคคลจะขายหลักทรัพยเพราะ

ไดกําไรมากข้ึน และหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลงไปเรื่อย ๆ  และบุคคลน้ันไมยอมขายหลักทรัพย

ออกไป ก็จะไดผลตอบแทนที่ลดลง แสดงวาเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงบุคคลจะเทขายหลกัทรพัยและหนัมา

ถือเงินสดมากข้ึน 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย 

ทฤษฎีวิเคราะหพฤติกรรมของไฮเดอร อธิบายวา พฤติกรรมมี 2 องคประกอบคือ 

  1. องคประกอบสวนบุคคล ประกอบดวยแรงจูงใจความสามารถเจตนาความพยายามที่

จะทํา 

   2. องคประกอบจากสิ่งแวดลอม ประกอบดวยแรงสนับสนุนที่บังคับใหกระทําความ

เปนไปไดที่จะทําไดทั้ง 2 องคประกอบน้ี จะมีความสัมพันธกันในทางที่เพิ่มหรือลด คือบุคคลน้ันจะ

ตัดสินใจในการทําสิ่งใดดวยตนเองแลว และยังมีสิ่งแวดลอมสงเสริมใหก็จะทําใหเกิดการตัดสินใจไดงาย

ข้ึน ในทางกลับกัน หากบุคคลน้ันตัดสินใจแลวแตสิ่งแวดลอมไมสงเสริมก็จะทําใหเปนอุปสรรค ก็จะสรุป

ไดวา องคประกอบทั้ง 2 น้ี จะเปนไดทั้งทางบวกคือสงเสริมการตัดสินใจ และทางลบคือ ขัดขวางการ

ตัดสินใจน้ัน  

นอกจากน้ียังมีทฤษฎีของครอนบาค (Cronbach, 1963) ที่กลาวถึงองคประกอบของพฤติกรรม

วา พฤติกรรมของมนุษยจะเกิดข้ึนจาก 7 องคประกอบ ดังน้ี 

1. ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการที่ทําใหเกิดกิจกรรม ซึ่งการที่คนเรามีพฤติกรรม

เกิดข้ึนน้ันเพราะตองการตอบสนองความตองการของตนเอง หรือตองการทําตามวัตถุประสงคทีต่นเองได

ต้ังไว มนุษยมีความตองการหลายอยางในเวลาเดียวกัน และจะเลือกตอบสนองตอความตองการที่มาก

ที่สุดกอนความตองการอื่นๆ ที่รองลงมา 

2. ความพรอม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ มนุษยเราจะมีความพรอมในแตละดานที่แตกตาง

ดัน ดังน้ัน พฤติกรรมของมนุษยจึงไมเหมือนกัน และไมสามารถจะประกอบพฤติกรรมไดทุกรูปแบบที่

เหมือนกัน 

3. สถานการณ (Situation) มนุษยมักจะมีพฤติกรรมที่ตนเองตองการ เมื่อมีโอกาสหรือ 

สถานการณน้ันเหมาะสมแลว 
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4. การแปลความหมาย (Interpretation) แมจะมีโอกาสในการสรางพฤติกรรมแลว มนุษยก็ จะ

ประเมินสถานการณ หรือคิดกอนที่จะทําพฤติกรรมน้ันๆ ลงไป เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของพวกเขาไดมากที่สุด 

5. การตอบสนอง (Respond) หลังจากมนุษยแปลความหมาย หรือประเมินสถานการณ

เรียบรอยแลว พฤติกรรมก็จะถูกทําตามวิธีการที่เลือกในข้ันตอนของการแปลความหมาย 

6. ผลที่ไดรบั (Consequence) ผลทีเ่กิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกบั

ความตองการทีม่นุษยคาดหวังไว 

7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่อมนุษยไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของตนเองได ก็จะตองเผชิญกับความผิดหวัง ซึง่หากเกิดความผิดหวังแลว มนุษยก็อาจจะกลบัไป

ข้ันแปลความหมายอีกครัง้ เพื่อคนหาวิธีตอบสนองความตองการของตนเองใหม 

จากแนวคิดของครอนบาคสามารถสรุปได ดัง น้ี พฤติกรรมของมนุษย น้ันจะข้ึนอยูกับ

องคประกอบหลายอยาง ดังน้ี เปาหมาย ความพรอม สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง 

ผลลัพธที่ตามมา และ ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ี จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย

ทั้งสิ้น ถือวาเปน เงื่อนไขที่กอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยน่ันเอง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร มีความสําคัญมากตอพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันตามสาเหตุ

และปจจัยของแตละบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จากการศึกษา

งานวิจัยของปยะธิดา เกตุแกว (2562) เรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในอําเภอ

เมืองจังหวัดลําพูน ที่พบวาทั้ง อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ลวนแตสงผลตอพฤติกรรมการ

ออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนเรศ หนองใหญ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนใน

เขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาประชาชนที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการออมไมแตกตางกัน แต

ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหน้ีสินเฉลี่ยตอเดือนที่

ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ปจจัยดานเปาหมายในการออม ผูวิจัยไดอางอิงงานวิจัยของ ไพโรจน เงาวิจิตร (2543) ที่ศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาเปาหมายใน

การออมมีผลตอพฤติกรรมการออม อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุพิชญชา มงคลาพันธ (2561) 

ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ในกรุงเทพมหานครเพื่อปองกันไมใหเกิดภาระตอสังคมใน
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อนาคต พบวาเปาหมายในการออมสงผลตอพฤติกรรมการออม นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของคมสันต จัน

ตา (2561) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุของเกษตรกรในเขต

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวาเปาหมายการออมที่ตางกันก็มีผลใหมีพฤติกรรมการออมที่แตกตาง

กัน 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราผลตอบแทน ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยของ

งานวิจัยของ ณิชากร  ชัยศิริ (2562) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัด

สงขลา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเศรษฐกิจระดับจุลภาค มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนใน

จังหวัดสงขลา ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ที่ทําศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการออมของประชาชน จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานระยะเวลาในการไดรับ

ผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ยที่สงูข้ึน ไมมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัด

สตูล  

ปจจัยสถานะทางการเงินสวนบุคคล ที่ประกอบดวยรายได คาใชจาย ภาระหน้ีสิน จํานวนเงิน

ออม ระยะเวลาในการออม และเงินออมเพื่อยามฉุกเฉิน ซึ่งผูวิจัยไดทบทวนตัวแปรจากงานวิจัยของคม

สันต จันตา (2561) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุของเกษตรกร

ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา รายได คาใชจาย และภาระหน้ีสินที่แตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการออมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนเรศ หนองใหญ (2560) ศึกษาพฤติกรรม

การออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหน้ีสินเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียังมีการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการ

กองทัพอากาศ ซึ่งเปนงานวิจัยของดาราภรณ โคสิริวิวัฒน (2558) พบวา รายไดรวมตอเดือน คาใชจาย

รวมตอเดือน หน้ีสิน และจํานวนเงินออมตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมอยางมีนัยสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย

ได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การศึกษาปจจัยเ ชิงสาเหตุที่มีตอพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงเกิดการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพื่อใหการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยไดดําเนินการ

โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามผานเว็บไซตของ Google ในการรวบรวมขอมลู  

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 

และไดสุมตัวอยางประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน โดยใชสูตร

การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่ไมทราบคาประชากร (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2548) ซึ่งจะไดจํานวนกลุม

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ  - อาชีพ 

- อายุ  - ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

 

เปาหมายในการออม 

 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

- อัตราเงินเฟอ 

- อัตราผลตอบแทน 

 

สถานะทางการเงินสวนบุคคล 

- รายได  - คาใชจาย 

- ภาระหน้ีสิน - จํานวนเงินออม 

- ระยะเวลาในการออม  

- เงินออมเพื่อยามฉุกเฉิน 

 

 

พฤติกรรมการออม 
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ตัวอยางเปนจํานวน 385 คน โดยมีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุม

ตัวอยางได 5% ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เพื่อให

ครอบคลุมการศึกษากลุมประชากร อีกทั้งผูวิจัยไดมีการต้ังคําถามคัดกรองในแบบสอบถาม เพื่อใหไดกลุม

ตัวอยางที่เปนประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีมากที่สุด 

2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย  

 งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก คําถาม

เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปทางดานประชากรศาสตร  คําถามเกี่ยวกับขอมูลสถานะทางการเงินสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามจะเปนลักษณะปลายเปด ที่ใหผูตอบแบบสอบถามระบุคําตอบ

ดวยตัวเองและแบบสอบถามที่ออกแบบใหแสดงลําดับความสําคัญมากนอย (Scale Questions) เพื่อ

สอบถามระดับความสําคัญของปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเปาหมายในการออมที่มีตอพฤติกรรมการ

ออม 

3. สถิติที่ใชในการวิจัย  

สถิติเชิงพรรณนา ในการบรรยายขอมลูทั่วไปของประชากรศาสตร ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สวนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางสองกลุม โดยใช t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ และ

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรแตละตัว ที่มีกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุม ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis variance) ใชเพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษา โดยใช F-test ในกรณีความ

แปรปรวนของแตละกลุมเทากัน กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบ

ความแตกตางเปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชสูตรตาม

วิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร และการวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple regression)  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  1. ขอมูลดานประชากรศาสตร ซึ่งเปนประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 มีอายุอยูระหวาง 30-40 ปข้ึนไป จํานวน 148 คน คิด
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เปนรอยละ 37.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 62.0 ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบรษัิทเอกชน จํานวน 267 คน คิด

เปนรอยละ 66.8   

2. สถานการณทางการเงินของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001-

35,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 เมื่อทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนในชวงหลังเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ขอมูล ต้ังแต วันที่ 12 มกราคม 2563)  

พบวาสวนใหญมีรายไดรวมเทาเดิม จํานวน 200 คน  คิดเปนรอยละ 50.0 มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 15,001-35,000 บาท จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.5 เมื่อทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลง

ของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนในชวงหลังเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ขอมูล ต้ังแต วันที่ 12 

มกราคม 2563) พบวาคาใชจายเทาเดิม จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.8  ภาระหน้ีสินสวนบุคคล

ตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 เมื่อทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลง

ภาระหน้ีสินตอเดือนในชวงหลังเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ขอมูล ต้ังแต วันที่ 12 

มกราคม 2563) มีภาระหน้ีสินเทาเดิม จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.8 จํานวนเงินออมตอเดือนที่

ตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 เมื่อทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ

จํานวนเงินออมตอเดือนในชวงหลังเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ขอมูล ต้ังแต วันที่ 12 

มกราคม 2563) มีจํานวนเงินออมตอเดือนลดลง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.3 รปูแบบการออม

ของกลุมตัวอยางอาจมีการออมมากกวาหน่ึงรูปแบบ ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีการออมในรูปแบบเงิน

ฝากธนาคาร (ออมทรัพย, ฝากประจํา) จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.5 ระยะเวลาในการออมของ

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการออมในระยะยาว (3 ปข้ึนไป) จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.2 เงนิออม

ฉุกเฉินของกลุมตัวอยางสวนใหญจะสามารถใชจายเปนเวลานอยกวา 3 เดือน จํานวน 119 คน คิดเปน

รอยละ 29.8 

3. ผลการศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอการออม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.95 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ย

มากที่สุด 3 ลําดับ ไดแก อัตราผลตอบแทน คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.97 และ

อัตราเงินเฟอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.93 

4. ผลการศึกษาเปาหมายการออมมีผลตอการออม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย

เทากับ 3.67 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุด 
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3 ลําดับ ไดแก เพื่อใชจายในยามเกษียณอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 1.00 เพื่ออิสระทางการเงินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

0.95 และเพื่อใชจายในยามฉุกเฉินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

0.97  

5. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางานสวนใหญในกรุงเทพมหานคร พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.05 และเรียงลําดับรายขอ

จากคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับ ไดแก มีการออมทุกเดือนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.00 จะหลีกเลี่ยงการใชจายที่ไมจําเปน คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 0.95 และกอนจะซื้อของบางอยางจะไตรตรองอยางถ่ีถวนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

3.79 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.01  

6. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชากรวัย

ทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซึ่งไดผลการวิเคราะห ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานเพศสงผลตอพฤติกรรมการออม 

 เพศ X� S.D. t-stat Prob. 

พฤติกรรมการออม ชาย 3.70 0.70 
1.37 0.17 

 หญิง 3.06 0.73 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบ t-test พบวา กลุมตัวอยางทีม่ีเพศแตกตางกัน ไมไดมีพฤติกรรม

การออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากคา Prob. มากกวา 0.05 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานอายุสงผลตอพฤติกรรมการออม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Prob. 

ระหวางกลุม 3.272 3 1.091 2.109 .099 

ภายในกลุม 204.748 396 0.517   

รวม 208.020 399    

  

จากตารางที่ 2 ผลทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ANOVA พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุที่แตกตางกัน 

ไมไดมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากคา Prob. มากกวา 0.05 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานสถานภาพการสมรสสงผลตอพฤติกรรมการออม  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Prob. 

ระหวางกลุม 0.874 3 0.291 0.557 0.644 

ภายในกลุม 207.146 396 0.523   

รวม 208.020 399    

 จากตารางที่ 3 ผลทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ANOVA พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ

การสมรสที่แตกตางกัน ไมไดมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากคา 

Prob. มากกวา 0.05 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยดานระดับการศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการออม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Prob.  

ระหวางกลุม 5.286 2 2.643 5.176 0.006 

ภายในกลุม 202.733 397 0.511   

รวม 208.020 399    

 จากตารางที่ 4 ผลทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ANOVA พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางนอย 1 คูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.8 แสดงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันจริง
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จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึง

ทําการเปรียบเทียบรายคูวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแบบใดบางที่มีพฤติกรรมการออมที่แตกตาง

กัน ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 ผลความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการออมกบัระดับการศึกษา 

 ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

ตํ่ากวาปริญญาตรี - -.254* -.381* 

ปริญญาตรี - - -.128 

สูงกวาปริญญาตรี - - - 

* หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

เมื่อนําผลการศึกษาปจจัยดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการออมไป

เปรี ยบเที ยบเ ชิ งซอน  (Multiple Comparison) โดยการ ใช วิ ธีทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD) เพื่อทดสอบวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูง

กวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยดานอาชีพสงผลตอพฤติกรรมการออม  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Prob.  

ระหวางกลุม 3.886 4 0.972 1.880 0.113 

ภายในกลุม 204.133 395 0.517   

รวม 208.020 399    

 จากตารางที่ 5 ผลทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ANOVA พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่

แตกตางกัน ไมไดมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากคา Prob. 

มากกวา 0.05 

 7. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอพฤติกรรมการออม ดังปรากฎใน

ตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอพฤติกรรมการออม 

ตัวแปร B S.E. Beta t Prob. 

อัตราเงินเฟอ .003 .044 .004 .069 .945 

ความมากนอยของผลตอบแทน -.026 .070 -.032 .375 .708 

รูปแบบของผลตอบแทน .122 .067 .156 1.825 .069 

R2 = .132    SEE = .7644    F = 2.352   

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางสถิติพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจไมมีผลตอพฤติกรรมการออม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานเปาหมายในการออมมีผลตอพฤติกรรมการออม ดัง

แสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหปจจัยดานเปาหมายในการออมที่มีตอพฤติกรรมการออม 

ตัวแปร B S.E. Beta t Prob. 

เปาหมายในการออม      

เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต .179 .055 .230 3.267 .001* 

เพื่อใชจายในยามเกษียณ -.054 .057 -.071 -.951 .342 

เพื่อใชในการลงทุนทําธุรกิจ -.074 .043 -.111 -1.713 .087 

เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน .145 .057 .183 2.551 .011* 

เพื่อลดหยอนภาษี .028 .035 .044 .803 .422 

เพื่อใชในการแตงงานหรือสราง

ครอบครัว 
.027 .041 .039 .659 .510 

เพื่อใชในการทองเที่ยว .012 .043 .017 .284 .776 

เพื่อใชซ้ือสินทรัพย .027 .046 .037 .589 .556 

เพื่ออิสระทางการเงิน .131 .051 .164 2.587 .010* 

R2 = .175     SEE = .69776    F = 10.413    Prob.(F) = 0.000* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางสถิติพบวา ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการออม คือ เปาหมาย

ในการออมเพื่อผลตอบแทนที่เพิม่ข้ึนในอนาคต เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน และเพื่ออสิระทางการเงิน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ตามลําดับ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงเกิด

การแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหทราบวาพฤติกรรมการออมเงินของประชากรวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับขอมูลดานประชากรศาสตรในดานการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะ

สอดคลองกับงานวิจัยของปยะธิดา เกตุแกว (2562) ที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ออมของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน ที่พบวาทั้ง อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ สงผล

ตอพฤติกรรมการออม  อีกทั้งยังพบวาในเรื่องของเปาหมายในการออมก็มีผลตอพฤติกรรมการออมปจจยั

ดานเปาหมายในการออม ผูวิจัยไดอางอิงงานวิจัยของ ไพโรจน เงาวิจิตร (2543) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาเปาหมายในการออมมีผล

ตอพฤติกรรมการออม นอกจากน้ันยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ Supitcha Mokkaraphand (2561) 

ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ในกรุงเทพมหานครเพื่อปองกันไมใหเกิดภาระตอสงัคมใน

อนาคต พบวาเปาหมายในการออมสงผลตอพฤติกรรมการออมของประชากรวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเปาหมายที่มีผลตอพฤติกรรมการออม ไดแก เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 

เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน และเพื่ออิสระทางการเงิน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง 

(Liquidity Preference Theory) ของเคนสที่กลาววา บุคคลตองการจะถือเงินไวเปนจํานวนหน่ึงเพื่อใช

อํานวยความสะดวกในการจับจายใชสอย และเพื่อไมใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลอง ในสวนของปจจัย

ดานเศรษฐกิจพบวาไมมีผลตอของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ

ของ ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ที่ทําศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชน 

จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานระยะเวลาในการไดรับผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ และอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงข้ึน ไมมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล 

         

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

    1. ในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการเกบ็ขอมลูจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว อาจทําใหผลการวิจัย

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ดังน้ัน เพื่อใหการวิจัยมีความถูกตอง ครบถวนสมบรูณมากข้ึน การศึกษา
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ครั้งตอไปควรมกีารศึกษาเชิงคุณภาพ หรือใชเทคนิคการวิจยัอื่น ๆ เชน การสังเกตการสมัภาษณ เพื่อให

ไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึน 

 2. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องความเสี่ยงที่มผีลตอพฤติกรรมการออม เน่ืองจากแตละ

บุคคลยอมรับความเสี่ยงไดไมเทากัน ซึง่เปนสาเหตุสําคัญที่อาจทําใหพฤติกรรมการออมแตกตางกัน 
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การเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของหลกัทรพัยกลุมทองเที่ยวและสันทนาการ     

 ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยที่มีการปรบักลยทุธเพือ่รบัมือสถานการณโควิด-19 

A performance comparison of strategic adjustment securities in Tourism 

and Leisure in Stock Exchange of Thailand for coping COVID-19 situation 
 

ฉัตรชัย จิรพัชรศิรเิลิศ0

1, อภิชาติ พงศสุพัฒน12 

Chatchai Jirapatsirilert 1, Apichat Pongsupatt 2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานจาก

การใชมาตรวัด Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha ของหลักทรัพยรายตัวหมวดทองเที่ยว

และสันทนาการในชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 และภายหลังจากที่ปรับกลยุทธในรูปแบบตาง 

ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณโควิด-19 และเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกลยุทธในรูปแบบตาง ๆ  

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากกลุมตัวอยางหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสนัทนาการจาํนวน 

7 หลักทรัพย ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิในการเก็บขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพย และใชทฤษฎีตาง ๆ 

เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของหลกัทรัพย ไดแก แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย รวมทั้งมาตร

วัด Sharpe Ratio Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha  โดยเลือกใชต๋ัวเงินคลังอายุ 1 ป เปนอัตรา

ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง แบงชวงเวลาในการศึกษาเปน 2 ระยะ ไดแก (1) ชวงเวลากอนเกิด

สถานการณโควิด-19 ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 (รวมระยะเวลา 36 

เดือน) และ (2) ชวงเวลาที่เกิดสถานการณโควิด-19 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

(รวมระยะเวลา 12 เดือน)  

ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา หลักทรัพยที่มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนจากการปรับกลยุทธเมื่อเทียบกับ

ชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 ซึ่งมีคา Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha มาก

ข้ึน ไดแก ASIA, CENTEL, GRAND และ OHTL เมื่อพิจารณาตามรูปแบบกลยุทธที่ใชรับมือสถานการณโควิด-19 

พบวา กลยุทธความรวมมือมีความเหมาะสมที่สุด เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยของ Treynor Ratio และ Jensen’ 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ (ภาคค่ํา) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร email: Chatchai.ji@ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ด็อกเตอร. อาจารยประจําภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Alpha สูงสุด โดยมี Jensen’ Alpha เปนบวกที่สูงกวาดัชนีหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งมีราคาตํ่า

กวาราคาที่เหมาะสม ทําใหนักลงทุนตัดสินใจซื้อหลักทรัพยดังกลาว ไดแก DTC และ GRAND 

คําสําคัญ: ผลการดําเนินงาน, ทองเที่ยวและสันทนาการ, กลยุทธ, สถานการณโควิด-19 

 

Abstract 

This study aims to analyze the rate of return, risk and performance by using of 

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen' Alpha to measure individual securities in the 

Tourism and Leisure Sector between the prior COVID-19 situation and in period of 

adjusting strategies for coping the COVID-19 situation. Moreover, to compare between 

performance of other strategies and the Stock Exchange of Thailand (SET) with 7 securities 

in tourism and leisure sector. This study used secondary data to collect the monthly 

closed price of securities. In addition, It used many theories to analyze the performance 

of Securities such as the Capital Assets Pricing Model (CAPM), Sharpe ratio, Treynor ratio 

and Jensen' Alpha method by selecting the 1-year Treasury Bill (T-Bill1Y) as a risk-free rate 

of return. The study period consisted of 2 stages such as (1) the prior COVID-19 situation 

from 1 January 2017 to 31 December 2019 (36 months) and (2) the period of COVID-19 

situation from 1 January - 31 December 2020 (12 months). The results of this research shows 

that the securities are made a different performance from strategy adjustment, which were 

compared to the prior COVID-19 situation (increasing of Sharpe Ratio, Treynor Ratio and 

Jensen 'Alpha) such as ASIA, CENTEL, GRAND and OHTL. According to focus on each 

strategy, which was used for coping with the COVID-19 situation, this study can conclude 

that the cooperative strategy is the most suitable strategy because there are maximum 

average of Treynor Ratio and Jensen’ Alpha with average of Jensen’ Alpha is not only 

positive but it also better than Tourism and Leisure Sector. Securities in cooperative 

strategy were undervalued so this factor makes investors decide to buy them such as DTC 

and GRAND. 

Keywords: Performance, Tourism and Leisure, Strategic, COVID-19 Situation 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการลงทนุในหุนเปนเรือ่งใกลตัวมากข้ึนเพราะผลตอบแทนที่เกิดจากสินทรพัยอื่น เชน เงิน

ฝาก สลากออมสิน หรือพันธบัตรรัฐบาล อยูในระดับที่คอนขางตํ่า อยางไรก็ตามการลงทุนในหุนตองศึกษา

ขอมูลใหละเอียดกอนตัดสินใจลงทุน ถึงแมวาตลาดหุนจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ แตทําอยางไรใหการลงทนุ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะใหความสนใจเฉพาะผลตอบแทนอยางเดียวไมได ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความเสี่ยง

ดวย สําหรับนักลงทุนมือใหมควรทําแบบประเมินความเสี่ยงจงึจะทราบวาสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ

ลงทุนไดในระดับใด และทราบพอรตลงทุนที่เหมาะสม (นารินทิพย ทองสายชล, 2564) 

การแพรระบาดของ COVID-19 ในป พ.ศ.2563 ที่ผานมา รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกออกมาตรการปด

เมืองเพื่อควบคุมการเดินทางระหวางประเทศ สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกหดตัวลงเปน

ประวัติการณ โดยในชวง 10 เดือนแรกของป พ.ศ.2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกลดลง 72% YOY 

โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (-82% YOY) ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดทั่วโลกยังอยูในภาวะ

คับขัน หลายประเทศรวมทั้งไทยเผชิญกับการระบาดระลอกใหม สงผลใหจํานวนผูปวยใหมเพิ่มข้ึน

ตอเน่ือง โดยผลกระทบจากการแพรระบาดที่รุนแรงและมีแนวโนมยาวนานเน่ืองจาก (1) การพัฒนาวัค

ชีนรวมถึงประสิทธิภาพของการปองกันเช้ือ การผลิตและแจกจายยังมีความไมแนนอน (2) แมจะเริ่มผลติ

และแจกจายวัคซีนในหลายประเทศแลว แตองคการอนามัยโลกแนะนําวาการเกิดภูมิคุมกันหมู

จําเปนตองมีการฉีดวัคซีนใหครอบคลุม 65–70% ของจํานวนประชากร ซึ่งตองใชเวลาและงบประมาณ

มหาศาล (3) ความเช่ือมั่นของนักทองเที่ยวจะไมฟนตัวเร็วเหมือนวิกฤตในอดีต โดย University of 

California ประเมินวาความกังวลของประชาชนที่มีตอโรคระบาดจะยังดํารงอยูตอไปภายหลังจากการ

แพรระบาดยุติลงอยางนอย 3-6 เดือน นอกจากน้ีรายไดและกําลังซื้อที่ลดลงอยางรุนแรงทําใหความ

ตองการในการเดินทางตองใชเวลาในการฟนตัว ในสวนภาคทองเที่ยวของไทยทรุดหนักจากการ

ประกาศใช พ.ร.ก. สถานการณฉุกเฉินในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และมาตรการหามอากาศยานบิน

เขาสูไทยเปนการช่ัวคราวต้ังแตวันที่ 3 เมษายน–30 กันยายน พ.ศ.2563 ทําใหไมมีนักทองเที่ยวตางชาติ

เดินทางมาไทย อยางไรก็ตามต้ังแตตุลาคม พ.ศ.2563 นักทองเที่ยวตางชาติเริ่มกลับมาไดจํานวนจํากัด

ตามมาตรการ Special Tourist Visa (STV) ภายใตขอจํากัดที่เขมงวด เชน กักตัว 14 วัน, ตรวจสุขภาพ

กอนและหลังเดินทาง, ทําประกันชีวิต สงผลใหในชวง 11 เดือนแรกของป พ.ศ.2563 จํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติหดตัว 81.4% YoY นําโดยชาวจีน (-87.7% YoY) และอินเดีย (-85.5% YoY) ทั้งน้ี

ไทยไดสูญเสียรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติราว 1.5 ลานลานบาทในป พ.ศ.2563 จากที่เคยไดรับ

จํานวน 1.9 ลานลานบาทในป พ.ศ.2562 ซึ่งธุรกิจโรงแรมของไทยไดรับผลกระทบรุนแรงเปน
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ประวัติการณ โดยอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั่วประเทศในชวง 11 เดือนแรกอยูที่ 29.3% เทียบกับชวง

เดียวกันปกอนที่ 69.7% ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอหองพักทั่วประเทศหดตัว 73.6% ทั้งน้ีผูประกอบการจึง

เรงปรับกลยุทธเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได เชน ลดราคาหองพัก ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ 

เนนตลาดทองเที่ยวในประเทศ ลดคาใชจาย และหารายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง เปนตน หลายโรงแรม

เปดใหบริการ Work From Hotel แทนการ Work From Home รวมถึงรวมมือกับ Application สั่ง

อาหารออนไลนจากรานอาหารในโรงแรม นอกจากน้ีมีหลายโรงแรมใหบริการใชเปนที่กักตัวในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และตางจังหวัด เพื่อรองรับลูกคาตางชาติที่เขามาในไทยและตองกักตัวตามนโยบายของ

ภาครัฐ ขณะเดียวกันมีโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแหงที่ตองปดกิจการไป ในชวงหลายปที่

ผานมาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับอิทธิพลจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญของโลก ซึ่ง

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี อยางไรก็ตามการแพร

ระบาดของ COVID-19 สงผลใหการมอง Megatrend ที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม โดยกอนการแพรระบาดธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมไดรับแรงขับเคลื่อนจาก Megatrend ไดแก การ

ขยายตัวของจํานวนชนช้ันกลาง, การหาสถานที่ทองเทีย่วใหม ๆ , การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช และวิถี

ทองเที่ยวที่คํานึงถึงสุขภาพ ซึ่ง COVID-19 ไดสงผลกระทบตอปจจัยดังกลาวโดยที่บางอยางถูกเรงใหเกดิ

เร็วข้ึนและบางอยางถูกชะลอลง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอธุรกิจโรงแรมในอนาคตประกอบดวย การ

เปลี่ยนแปลงดานประชากรและสังคม, การนําเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและ

ระบบควบคุม, สุขภาพและความสะอาด และการปรับการทองเที่ยวใหตอบโจทยรายบุคคล (พุทธชาด 

ลุนคํา, 2564) 

ทั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผลการดําเนินงานของหลักทรัพยกลุมทองเที่ยวและสันทนา

การในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการปรับกลยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19 โดยจัด

หมวดหมูกลุมหลักทรัพยที่ใชกลยุทธประเภทเดียวกัน เพื่อใหทราบถึงกลยุทธในการรับมือสถานการณโค

วิด-19 ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของหลักทรัพยรายตัวระหวางชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 และชวงเวลาที่เกิด

สถานการณโควิด-19  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานจากการใชมาตรวัด 

Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha ของหลักทรัพยรายตัวหมวดทองเที่ยวและสนัทนา
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การในชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 และภายหลังจากที่ปรับกลยุทธในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อรับมือ

กับสถานการณโควิด-19 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกลยุทธในรูปแบบตาง ๆ ที่ใชรับมือกับสถานการณโค

วิด-19 กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการใชมาตรวัดตาง ๆ  ไดแก Sharpe Ratio, Treynor 

Ratio และ Jensen’ Alpha 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีแบบจําลองการประเมินราคาหลักทรัพย (The Capital Asset Pricing Model : CAPM) ถูก

พัฒนาโดย William F. Sharpe และ Jack L. Treynor มีแนวคิดวา ระดับของอัตราผลตอบแทนที่นักลงทนุ

จะไดรับควรข้ึนอยูกับความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งไดรับการชดเชยจากความเสี่ยงที่เปนระบบ หรือคา

สัมประสิทธ์ิเบตา (β) และแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับความเสี่ยงที่เปนระบบ

ของหลักทรัพย ซึ่งความเสี่ยงที่เปนระบบไมสามารถขจัดออกไปไดดวยการกระจายการลงทนุ สวนความเสี่ยง

ที่ไมเปนระบบจะถูกขจัดออกไปดวยการกระจายการลงทุน กลาวไดวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการใน

หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงเทากับอัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงบวกสวนชดเชยความเสี่ยง  
 

𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑖𝑖) = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + [𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓]𝛽𝛽𝑖𝑖                                       (1) 

 

สมการที่ (1) แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับความเสี่ยงที่เปนระบบ ซึ่ง

มีลักษณะเปนเสนตรง เรียกวา เสนหลักทรัพยในตลาด (Security Market Line : SML) โดยเสน SML จะตัด

แกนต้ังที่เทากับอัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง โดยหลักทรัพยใดมีราคาอยูบนเสน SML แสดงวา

หลักทรัพยน้ันอยูที่จุดดุลยภาพทําใหนักลงทุนตัดสินใจซื้อขายหรือไมทําธุรกรรมใด ๆ ก็ได และกรณีที่ราคา

หลักทรัพยไมอยูบนเสน SML สามารถอธิบายได 2 กรณี คือ (1) หลักทรัพยอยูเหนือเสน SML แสดงวา อัตรา

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับมากกวาอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการ อธิบายไดวา ราคาหลักทรัพย

น้ัน ๆ มีราคาตํ่ากวาราคาที่เหมาะสม (Undervalued) นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อหลักทรัพย และ (2) 

หลักทรัพยอยูใตเสน SML แสดงวา อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่นัก

ลงทุนตองการ อธิบายไดวา ราคาหลักทรัพยน้ัน ๆ มีราคาสูงกวาราคาที่เหมาะสม (Overvalued) นักลงทนุ

จะตัดสินใจขายหลักทรัพย (จิรัตน สังขแกว, 2547) 
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(สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 2549) ความเสี่ยง หมายถึง ความไมแนนอนเกี่ยวกับอัตรา

ผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบและความเสีย่ง

ที่เปนระบบ ทั้งน้ีหากการกระจายการลงทุนมีประสทิธิภาพแลว ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจะเหลือแตความเสีย่งที่

เปนระบบ โดยคาสัมประสิทธ์ิเบตาบอกถึงทิศทางและระดับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย หากหลักทรัพยใดมี

คาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยน้ันมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวา

การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด (Aggressive Stock) และหากหลักทรัพยใดมีคา

สัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยน้ันมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย (Defensive Stock)  

ผลการดําเนินงานของหลักทรัพยสามารถวัดไดโดยอัตราผลตอบแทนปรับดวยความเสี่ยงทั้งหมด 

(Risk-Adjusted Return) ซึ่งประกอบดวยมาตรวัดตาง ๆ ดังน้ี 

 1. มาตรวัด Sharpe Ratio เปนการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใด ๆ ที่เกิดข้ึนตอ 

1 หนวยความเสี่ยงรวม ซึ่งคํานวณไดจากสมการที่ (2) ดังน้ี 

 

𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑅𝑅𝑓𝑓
σ𝑖𝑖

 

 2. มาตรวัด Treynor Ratio เปนการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใด ๆ ที่เกิดข้ึนตอ 

1 หนวยความเสี่ยงที่เปนระบบ ซึ่งคํานวณไดจากสมการที่ (3) ดังน้ี 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑖𝑖−𝑅𝑅𝑓𝑓
𝛽𝛽𝑖𝑖

 

 3. มาตรวัด Jensen’ Alpha (αj) เปนการเปรียบเทียบระหวางผลตางของอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนคาดหวัง ซึ่งคํานวณไดจากสมการที่ (4) ดังน้ี 

α𝑗𝑗 = 𝑅𝑅𝑖𝑖 − [𝑅𝑅𝑓𝑓 + (𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓)𝛽𝛽𝑖𝑖] 

(Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bamford ,2561) ได

กลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ในรูปแบบตาง ๆ  ที่ใชเปนแนวทางดําเนินธุรกิจ

ใหประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีผูวิจัยไดสรุปเน้ือหาที่มีความสอดคลองกับงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กลยุทธความรวมมือ เปนกลยุทธระดับธุรกิจที่มีการรวมมือกับคูแขงขันเพื่อสรางความ

ไดเปรียบและความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่ดําเนินการอยูกับคูแขงขันแตละอุตสาหกรรม โดยมี 

(2) 

(3) 

(4) 
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2 รูปแบบ ไดแก การฮั้วกัน, การเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (เชน Mutual Service Consortia, Joint 

Venture, Licensing และ Value-Chain Partnership)  

2. กลยุทธถดถอย เปนหน่ึงในทิศทางของกลยุทธระดับองคกรที่นํามาใชเมื่อการแขงขันของธุรกิจ

ออนแอในบางสายผลิตภัณฑ มียอดขายลดลง และกําไรที่เคยไดรับน้ันลดลง เปนสถานการณที่ตองไดรับ

การปรับปรุงแกไขอยางมาก ซึ่งสามารถเลือกใชรูปแบบตาง ๆ ไดดังน้ี 

2.1 กลยุทธการฟนฟู เปนกลยุทธที่เนนปรับปรุงการดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ เหมาะกับ

ธุรกิจที่เผชิญกับปญหาแตไมรุนแรงถึงข้ันวิกฤต ทําได 2 แบบ ไดแก (1) Contraction เปนสถานการณ   ที่

ตองรีบลดการขาดทุน เชน หยุดผลิตสินคาและตัดคาใชจายบางอยางทันที หรือขายกิจการที่ขาดทุนทนัท ี

และ (2) Consolidation เปนการทําใหธุรกิจที่มีปญหาอยูมีความเขมแข็งข้ึน โดยการลดคาใชจาย ที่ไม

จําเปน ลดขนาดการดําเนินงาน ลดพนักงาน ปรับโครงสรางองคกร และลดกิจกรรมบางอยาง  

2.2 กลยุทธบริษัทเชลย เปนกลยุทธที่ยอมเสียความเปนอิสระเพื่อแลกกับความมั่นคง  ใน

สถานการณที่ธุรกิจมีสถานภาพการแขงขันออนแอ ยอดขายลดลง และขาดทุนเพิ่มข้ึน  

2.3 กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน เปนกลยุทธที่เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากธุรกิจ

น้ันจนกวาจะอยูไมได หรือเลือกขายสินคาหรือบริการที่มีแนวโนมการเติบโตตํ่าออกไป 

2.4 กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ เปนวิธีสุดทายขององคกรที่ประสบความ

ลมเหลวในการดําเนินงาน โดยการเลิกกิจการจึงเปนหนทางที่จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และ

สามารถรักษาผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. กลยุทธดานการตลาด เปนกลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งถูกกําหนดข้ึนสําหรับสรางผลิตภัณฑเพื่อ

ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย โดยตองจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอผลผลติ 

แบงใชสัดสวนทางการตลาดใหเหมาะสมสาํหรับการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ  ประกอบดวย การตัดสินใจ 

การกําหนดคาใชจายการตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดกลยุทธสวนผสม การตลาด (4Ps) 

และการกําหนดตลาดเปาหมายอยางชัดเจน จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ชลวิช สุธัญญารักษ (2560) ไดทําการศึกษาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

หมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยใชแบบจําลอง CAPM ซึ่งหลักทรัพยที่นํามาศึกษามีจํานวน 6 

หลักทรัพย ไดแก ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH และ SHANG โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวันทั้ง

ขอมูลราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
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ถึง 29 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 587 วันทําการ รวมทั้งใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาล

อายุ 1 ป แบบรายเดือน เปนอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยทกุ

ตัวมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดียวกันกับตลาด โดยมี 2 หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด ไดแก 

CENTEL และ ERW ซึ่งหลักทรัพยที่ควรลงทุนซื้อมี 5 หลักทรัพย ไดแก ASIA, CENTEL, DTC, ERW 

และ SHANG ขณะที่หลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจลงทุนมีจํานวน 1 หลักทรัพย ไดแก LRH 

ตอยศ สุดมี และ กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ (2556) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ทองเที่ยวและสันทนาการ โดยใชแบบจําลอง CAPM ซึ่งหลักทรัพยที่นํามาศึกษามีจํานวน 6 หลักทรัพย 

ไดแก GRAND, LRH, MANRIN, MME, OHTL, ROH โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวันทั้งขอมูลราคาปด

ของหลักทรัพยและดัชนีตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รวมทั้งใชอัตราผลตอบแทนของต๋ัวเงินคลงัอายุ 

1 ป แบบรายเดือน เปนอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยเก็บขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วัน ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยทุกตัวมีการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับตลาด โดยมีเพียง 1 หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด ไดแก ROH 

ซึ่งหลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนมีจํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก GRAND, MME, OHTL และ ROH 

ขณะที่หลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจลงทุนมีจํานวน 2 หลักทรัพย ไดแก LRH และ MANRIN 

วิไลวรรณ เที่ยงตรง, อธิวัฒน สุวรรณราช และนงคนิตย จันทรจรัส (2561) ไดทําการศึกษาการ

วิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ โดยใชแบบจําลอง CAPM และมาตรวัดของ Sharpe, Treynor และ 

Jensen ซึ่งหลักทรัพยที่นํามาศึกษามีจํานวน 11 หลักทรัพย โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายสัปดาหทั้ง

ขอมูลราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งใชอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยเก็บขอมูลต้ังแต

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 60 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพย

ทุกตัวมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับตลาด ซึ่งหลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนมี 8 

หลักทรัพย ไดแก ERW, GRAND, GREEN, LRH, MANRIN, OHTL, ROH และ SHANG เมื่อพิจารณา

จากมาตรวัด Sharpe, Treynor และ Jensen พบวา GREEN, LRH และ ROH มีผลการดําเนินงานดี

ที่สุดสามอันดับแรก หลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจลงทุนมี 3 หลักทรัพย ไดแก ASIA, CENTEL และ 

CSR 
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ขอมูลอัตราผลตอบแทน

รายเดือนของตั๋วเงินคลัง 

ชนิด T-Bill1Y  

 

ขอมูลราคาปดรายเดือน

ของดัชนีตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย  

Nugi Mohammad Nugraha and Neneng Susanti (2562) ทําการศึกษาเรื่อง “Investment 

Decisions Using CAPM in the Coal Mining Sub-Sector Period 2012-2016” โดยใชจําลองราคา

หลักทรัพย CAPM ซึ่งหลักทรัพยที่นํามาศึกษามีจํานวน 16 หลักทรัพย โดยเก็บขอมูลราคาหลักทรัพย

ต้ังแตป 2555-2559 โดยใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง 

ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยที่มีการเปลีย่นแปลงทศิทางเดียวกันกับตลาดและมีความเสี่ยงสงูกวาตลาด 

ไดแก DOID ซึ่งหลักทรัพยที่นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนมี 11 หลักทรัพย ไดแก ADRO, ARII, BSSR, 

EARTH, BYAN, DOID, HRUM, ITMG, KKGI, MYOH, และ PTBA เน่ืองจากมีราคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน  

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

   ขอมูล                           การคํานวณ                                การเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลทุติยภูมิในการเก็บขอมูลราคาปดรายเดือนของหลักทรัพยและ     ใช

ทฤษฎีตาง ๆ เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของหลกัทรัพย ไดแก แบบจําลองการกําหนดราคาหลกัทรพัย 

(CAPM) รวมทั้งมาตรวัด Sharpe Ratio Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha โดยเลือกใชต๋ัวเงินคลัง

อายุ 1 ป (T-Bill1Y) เปนอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ทั้งน้ีผู วิจัยเลือกกลุมตัวอยางเปน

คํานวณคาความเสี่ยง 
1. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. คาสัมประสิทธ์ิเบตา 

ขอมูลราคาปดรายเดือน

ของห ลักท รัพย หมวด

ทองเที่ยวและสันทนาการ 

 

 

 

คํานวณอตัราผลตอบแทนรายเดือน 

1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

หมวดทองเที่ยวและสันทนาการ (Ri) 

2. อัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

3. คํานวณหาคาเฉล่ียของอัตรา

ผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (Rf) 
 

การประเมินหลักทรัพย 

1. มาตรวัด Sharpe Ratio 

2. มาตรวัด Treynor Ratio 

3. มาตรวัด Jensen’ Alpha 

จัดหมวดหมูหลักทรัพย

ตามกลยุทธแตละประเภท

ที่ใชรับมือโควิด-19 
 

เปรียบเทียบหลักทรัพยรายตัวระหวาง

ชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด -19 

และภายหลังจากที่ปรับกลยุทธ เพ่ือรับมือ

กับสถานการณโควิด-19 

เปรียบเทียบระหวางกลยุทธแตละประเภท

ที่ใชรับมือโควิด-19 กับผลการดําเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในชวงเวลาที่เกิดสถานการณโควิด-19  
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หลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการที่มีการปรับกลยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19 และมีวันที่

เริ่มตนซื้อขายกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 มีจํานวน 7 หลักทรัพย ดังตารางที่ 1 โดยแบงชวงเวลาใน

การศึกษาเปน 2 ระยะ ไดแก (1) ชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 

– 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 (รวมระยะเวลา 36 เดือน) และ (2) ชวงเวลาที่เกิดสถานการณโควิด-19 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)ซึ่งใชโปรแกรม Microsoft 

Excel ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย รวมทั้งใชมาตรวัดตาง ๆ ไดแก 

Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha 

 

ตารางท่ี 1 หลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการที่มีการปรับกลยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19   

ชื่อ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มหลักทรัพย 

รูปแบบกลยุทธท่ีใชรับมือ

สถานการณโควิด-19 

ASIA บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) กลยุทธถดถอย 

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จํากัด (มหาชน) กลยุทธถดถอย 

DTC บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
กลยุทธความรวมมือ, กลยุทธ

ถดถอย 

ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) กลยุทธการตลาด, กลยุทธถดถอย 

GRAND 
บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี 

จํากัด (มหาชน) 
กลยุทธความรวมมือ 

LRH บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) กลยุทธถดถอย 

OHTL บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน) กลยุทธการตลาด, กลยุทธถดถอย 

 

การวิเคราะหขอมูลดานการจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือรับมือสถานการณโควิด-19 ของแตละหลักทรัพย 
การจัดหมวดหมูของรูปแบบกลยุทธที่ปรับใชเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19 จากตารางที่ 1 มี

รายละเอียดดานการจัดการเชิงกลยุทธและที่มาของขอมูลดังน้ี   

1. บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธถดถอยโดยการปดโรงแรมของกลุมบริษัทและ

ปดใหบริการศูนยการคาของบริษัทยอย คือ บริษัท เซียรพร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) เปนการช่ัวคราว 

รวมทั้งมีมาตรการควบคุมคาใชจาย และลดคาเชาเน่ืองจากการแพรระบาดของ COVID-19 
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ที่มา: รายงานประจําปของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน), 2563: 2-9 

2. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธถดถอยภายใตแนวคิดกลยุทธ 6R 

ซึ่งประกอบดวย แผนลดคาใชจายและควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Reduce), แผนชะลอการใช

จายในสวนที่เปนสัญญาระยะยาว (Relay), แผนปรับปรุงโรงแรงชวงที่ปดใหบริการ (Renovate), แผนการ

ฟนตัวของแตละธุรกิจใหกลับมาสูสภาวะปกติใหเร็วที่สุด (Recovery), แผนปรับโครงสรางธุรกจิโดยนําระบบ 

AI มาใชงานมากข้ึน (Restructure) และกลยุทธยืดหยุนเพื่อรับมือทุกสถานการณ (Resilient) 

ที่มา: สํานักขาวอินโฟเควสท, 2563 

3. บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธถดถอยโดยการชะลอการลงทุนบางโครงการ ปรบั

โครงสรางองคกรใหกะทัดรัด ลดข้ันตอนการทํางานเพื่อลดคาใชจาย และปรับโมเดลธุรกิจ นอกจากน้ียัง

ใชกลยุทธความรวมมือโดยรวมกับบริษัท เดอะพิกเซลวัน โพรดักช่ัน จํากัด ในการนําเสนอรูปแบบการ

ประชุมสัมมนาเสมือนจริงที่สามารถกระตุนการมีสวนรวมและความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนอยางเต็มที่ผาน

ระบบการเช่ือมตอเทคโนโลยีที่สามารถโตตอบแบบเรียลไทมและสรางความใกลชิดเหมือนอยูในที่

เดียวกัน  

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 2563 และ สํานักขาวอินโฟเควสท, 2563  

4. บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธถดถอยโดยการควบคุมคาใชจาย เชน 

ระงับการจางงานในตําแหนงวางช่ัวคราว ประหยัดพลังงาน รวมทั้งใชกลยุทธการตลาดโดยกําหนดตลาด

เปาหมายและกลุมลูกคาเปาหมายในกิจกรรม “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อแสวงหารายไดเขามาอยางเต็มกําลัง 

ที่มา: หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, 2563  

5. บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธความรวมมือโดย

รวมมือกับ 6 พันธมิตรธุรกิจทองเที่ยวและบริการ ไดแก รพ.พญาไท, เอไอเอส, ไทยแอรเอเชีย, ทิพย

ประกันภัย, ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และบัตรเครดิตกรุงไทย (เคทีซี) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ภายหลงั

จากที่ประเทศไทยไดแสดงศักยภาพในการควบคุมและขจัดการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหการ

เดินทางและจองหองพักจากตลาดในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 2563 

6. บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธถดถอยโดยการลดคาใชจายใน

การดําเนินงานของโรงแรม ใหพนักงานใชแผนการลางานโดยไมรับคาจาง ชะลอคาใชจายที่ไมจําเปน ลด
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จํานวนพนักงาน ลดอัตรากระแสเงินสดจาย หยุดการกอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในจังหวัด

ภูเก็ตหลายโครงการช่ัวคราว และปรับโครงสรางองคกร 

ที่มา : รายงานประจําปของ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน), 2563: 1-2 

7. บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน) ใชกลยุทธถดถอยโดยการสถานประกอบการตาง ๆ เปน

การช่ัวคราว เชน หางสรรพสินคา รานอาหาร สปา สถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งลดตนทุนทุกสวนงาน 

นอกจากน้ียังใชกลยุทธการตลาดโดยมีแผนงานจัดการสงเสริมดานการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเขาพัก  

ที่มา: รายงานประจําปของ บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน), 2563: 1-2 

สรุปผลการวิจัย  

ตารางท่ี 2 ผลการดําเนินงานจากมาตรวัดตาง ๆ ของหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ    

ในชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 

ชื่อหลักทรัพย βi Sharpe Ratio Treynor Ratio Jensen’ Alpha 

ASIA 0.2975 -0.1788 -0.0374 -0.0068 

CENTEL 0.9474 -0.3124 -0.0254 -0.0104 

DTC 0.6878 -0.0696 -0.0108 0.0025 

ERW 1.5641 -0.0339 -0.0019 0.0196 

GRAND 1.4234 -0.1259 -0.0076 0.0098 

LRH 0.1903 0.1020 0.0678 0.0156 

OHTL 0.7583 -0.6057 -0.0517 -0.0283 

Tourism & Leisure 0.9322 -0.3933 -0.0221 -0.0072 

SET 1.0000 -0.4578 -0.0144                        -    

จากตารางที่ 2 พบวา ในชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 หลักทรัพยทุกตัวมีคา

สัมประสิทธ์ิเบตาเปนบวก หมายความวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 ไดแก ERW 

และ GRAND มีคาเทากับ 1.5641 และ 1.4234 ตามลําดับ กลาวคือ หลักทรัพยดังกลาว      มีความ

เสี่ยงมากกวาความเสี่ยงของตลาดและจัดเปนหลักทรัพยเชิงรุก ขณะที่หลักทรัพยที่มีคา Sharpe Ratio 

มากกวาตลาดหลักทรัพยและหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ ไดแก ASIA, CENTEL, DTC, ERW, 
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GRAND, LRH ในขณะที่หลักทรัพยที่มี Treynor Ratio มากกวาตลาดหลักทรัพยและหมวดทองเที่ยว

และสันทนาการ ไดแก DTC, ERW, GRAND และ LRH โดยหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนมากกวาอัตรา

ผลตอบแทนคาดหวังจากมาตรวัด Jensen’ Alpha ไดแก DTC, ERW, GRAND และ LRH ซึ่งหลักทรัพย

มีคา Jensen’ Alpha สูงกวาดัชนีหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ ไดแก ASIA, DTC, ERW, GRAND 

และ LRH 

 

ตารางท่ี 3 ผลการดําเนินงานจากมาตรวัดตาง ๆ ของหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการที่มีการ

ปรับกลยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

รูปแบบกลยุทธ ชื่อหลักทรัพย βi Sharpe Ratio Treynor Ratio Jensen’ Alpha 

กลยุทธถดถอย 

ASIA 0.4167 -0.0393 -0.0149 -0.0023 

CENTEL 1.6456 0.0349 0.0041 0.0221 

DTC 0.6077 -0.2936 -0.0338 -0.0149 

ERW 2.1748 -0.0843 -0.0093 0.0001 

LRH 1.0121 -0.2156 -0.0297 -0.0206 

OHTL 0.5313 -0.2906 -0.0379 -0.0152 

Average 1.0647 -0.1481 -0.0202 -0.0051 

กลยุทธความ

รวมมือ 

DTC 0.6077 -0.2936 -0.0338 -0.0101 

GRAND 1.9604 -0.0322 -0.0042 0.0149 

Average 1.2841 -0.1629 -0.0190 0.0048 

กลยุทธ

การตลาด 

ERW 2.1748 -0.0843 -0.0093 0.0001 

OHTL 0.5313 -0.2906 -0.0379 -0.0152 

Average 1.3531 -0.1874 -0.0236 -0.0075 

ดัชนี

เปรียบเทียบ 

Tourism & Leisure 1.1815 -0.1313 -0.0141 -0.0056 

SET 1.0000 -0.0964 -0.0093                   -    

จากตารางที่ 3 เปนการศึกษาผลการดําเนินงานของหลักทรัพยแตละตัวที่มีการปรับกลยุทธตาง 

ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณโควิด-19 ซึ่งจัดหมวดหมูกลยุทธได 3 รูปแบบ ไดแก กลยุทธถดถอย, กลยุทธ

ความรวมมือ และกลยุทธการตลาด พบวา หลักทรัพยทุกตัวมีคาสัมประสิทธ์ิเบตาเปนบวก หมายความวา 
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อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด และ

สามารถสรุปผลการศึกษาจากการแบงหมวดหมูกลยุทธตามรูปแบบตาง ๆ ไดดังน้ี 

1) กลยุทธถดถอย มีคาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธ์ิเบตา, Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ 

Jensen’ Alpha เทากับ 1.0647, -0.1481, -0.0202 และ -0.0051 ซึ่งจัดเปนกลุมหลักทรัพยเชิงรุกที่มี

ความเสี่ยงสูงกวาตลาด โดยมีอัตราผลตอบแทนตอความเสี่ยงที่ตํ่ากวาตลาด และมีอัตราผลตอบแทนของ

กลุมทรัพยตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนคาดหวัง ทั้งน้ีกลยุทธถดถอยมีคา Sharpe Ratio สูงสุด  

2) กลยุทธความรวมมือ มีคาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธ์ิเบตา, Sharpe Ratio, Treynor Ratio 

และ Jensen’ Alpha เทากับ 1.2841, -0.1629, -0.0190 และ 0.0048 ซึ่งจัดเปนกลุมหลักทรัพยเชิงรุกที่มี

ความเสี่ยงสูงกวาตลาด โดยมีอัตราผลตอบแทนตอความเสี่ยงที่ตํ่ากวาตลาด และมีอัตราผลตอบแทนของ

กลุมทรัพยสูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวัง จึงเหมาะแกการลงทุน ทั้งน้ีกลยุทธความรวมมือมีคา 

Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha สูงสุด 

3) กลยุทธการตลาด มีคาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธ์ิเบตา, Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ 

Jensen’ Alpha เทากับ 1.3531, -0.1874, -0.0236 และ -0.0075 ซึ่งจัดเปนกลุมหลักทรัพยเชิงรุกที่มี

ความเสี่ยงสูงกวาตลาด โดยมีอัตราผลตอบแทนตอความเสี่ยงที่ตํ่ากวาตลาด และมีอัตราผลตอบแทนของ

กลุมทรัพยที่ตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนคาดหวัง ทั้งน้ีกลยุทธการตลาดมีคา Sharpe Ratio, Treynor 

Ratio และ Jensen’ Alpha ตํ่าสุด 

ดังน้ัน สรุปไดวา กลยุทธความรวมมือมีผลการดําเนินงานที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการรับมือ

สถานการณโควิด-19 สําหรับหลักทรพัยในหมวดทองเที่ยวและสนัทนาการ เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยของ Treynor 

Ratio และ Jensen’ Alpha สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยของ Sharpe Ratio เปนอันดับสอง และมีคาเฉลี่ยของ 

Jensen’ Alpha สูงกวาดัชนีหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ นอกจากน้ียังเปนกลยุทธเดียวที่มีอัตรา

ผลตอบแทนของกลุมทรัพยที่สูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังหรือมีราคาตํ่ากวาราคาที่เหมาะสม 

(Undervalued) จึงทําใหนักลงทุนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย ไดแก DTC และ GRAND 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหลักทรัพยรายตัวระหวางชวงเวลากอนเกิดสถานการณโค

วิด-19 และภายหลังจากที่ปรับกลยุทธในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณโควิด-19 จากตารางที ่2 และ 

3 พบวา หลักทรัพยที่มีคา Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha มากข้ึน กลาวคือ มีผลการ

ดําเนินงานที่ดีข้ึน มีจํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก ASIA, CENTEL, GRAND และ OHTL   
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อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานของหลักทรัพยรายตัวและกลยุทธที่ตาง ๆ ที่ใชรับมือ

สถานการณโควิด-19 ตามทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยและมาตรวัดผลตอบแทนที่ปรับ

ดวยความเสี่ยง ไดแก Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen’ Alpha ทั้งน้ีสามารถสรุปขอคนพบจาก

การศึกษาไดวา กลยุทธความรวมมือเปนกลยุทธที่ใชรับมือสถานการณโควิด-19 ที่มีผลการดําเนินงานดี

ที่สุด เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยของมาตรวัด Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยของ 

Jensen’ Alpha เปนบวกที่มีคาสูงกวาดัชนีหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งมีราคาตํ่ากวาราคาที่

เหมาะสม (Undervalued) จึงทําใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อหลักทรัพยดังกลาว โดยหลักทรัพยทีใ่ช

กลยุทธดังกลาว ไดแก DTC และ GRAND อีกทั้งหลักทรัพยที่มีผลการดําเนินงาน ที่ดีข้ึนภายหลังจากที่

ปรับกลยุทธตาง ๆ เมื่อเทียบกับเหตุการณกอนเกิดสถานการณโควิด-19 ไดแก ASIA, CENTEL, GRAND 

และ OHTL ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได โดยหลักทรัพยที่ไมควร

ตัดสินใจลงทุน ไดแก LRH เน่ืองจากเปนหลักทรัพยที่มีการปรับใชกลยุทธแลวมีผลการดําเนินงานที่แยลง

เมื่อเทียบกับชวงเวลากอนเกิดสถานการณโควิด-19 และกลยุทธที่ปรับใชน้ันมีผลการดําเนินงานที่แยกวา

ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนหลักทรัพยที่มีมาตรวัดตาง ๆ แยกวาตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาที่เกิด

สถานการณโควิด-19 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ตอยศ สุดมี, กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ (2556) 

และ ชลวิช สุธัญญารักษ (2560) ที่พบวาไมควรลงทุนในหลักทรัพย LRH เน่ืองจากเปนหลักทรัพยที่มี

ราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) และมีอัตราผลตอบแทน ที่ตํ่ากวาตลาดหลักทรัพยอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาครั้งน้ีมุงเนนการวิเคราะหและแปลความหมายของอัตราผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงที่คํานวณไดจากทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยและมาตรวัดผลตอบแทนที่ปรับ

ดวยความเสี่ยง ไดแก Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen’ Alpha พิจารณารวมกับการกําหนดกล

ยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิด-19 ของแตละหลักทรัพยหมวดทองเทีย่วและสนัทนาการ เพื่อประเมนิผล

การดําเนินงานและพิจารณากลยุทธที่เหมาะสมมากที่สุด ประกอบกับการตัดสินใจในการลงทุนจากขอมลูใน

ชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ทั้งน้ีสามารถสรุปขอคนพบใหมที่ได

จากการศึกษาเพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนในอนาคตแกนักลงทุนไดวา ในชวงป 
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พ.ศ.2563 ที่เกิดสถานการณโควิด-19 น้ัน กลุมหลักทรัพยที่ปรับใชกลยุทธความรวมมือในการรับมือ

สถานการณโควิด-19 จะมีผลการดําเนินงานดีที่สุด  

อยางไรก็ตามในการประเมินผลการดําเนินงานของหลักทรัพยตาง ๆ  จากขอมูลในอดีตอาจไม

สะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงไดทั้งหมด ซึ่งนักลงทุนสามารถใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยพิจารณารวมกับปจจัยดานอื่น ๆ ได  

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

การศึกษาครั้งตอไปควรตอยอดการศึกษาโดยสามารถนําขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร- มห

ภาคมาศึกษาเพิ่มเติมตอไปได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย 

นอกจากน้ียังสามารถศึกษาผลการดําเนินงานของหลักทรัพยดังกลาวเพิ่มเติมในชวงเวลาศึกษาที่แตกตาง

จากวิจัยน้ีได เน่ืองจากในปจจุบันยังมีการแพรระบาดหนักของ COVID-19 อยางตอเน่ือง ทําใหอาจมีบาง

หลักทรัพยที่ตองปรับกลยุทธใหมอีกครั้ง อีกทั้งในชวงเวลาที่แตกตางกันอาจทําใหผลลัพธ ที่ไดจากการ

คํานวณและการวิเคราะหแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่มกีารปรบั

กลยุทธเพื่อรับมือสถานการณโควิดระหวางป พ.ศ.2563 กับ พ.ศ.2564 เปนตน 

 

เอกสารอางอิง 
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ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการผิดนัดชําระหนี้ตามสญัญาปรบัปรุงโครงสรางหนี ้

สินเช่ือบคุคล ธนาคารออมสิน ภาค 4 

The Study of Factors Influencing the Default of Debt Under the 

Debt Restructuring Agreement Personal Loan  

Government Savings Bank Sector 4 

 

นภัส สถิรพันธุ01 

Naphat Sathiraphan1 

 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

สินเช่ือบุคคล ธนาคารออมสิน ภาค 4 โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาปจจัยดาน

ประชากรที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวน

บุคคลของลูกหน้ี ปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายนอกในธนาคารที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีตาม

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี 3. เพื่อหาแนวทางแกไขกรณีลูกคาไมชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุง

โครงสรางหน้ีและปองกันการผิดนัดชําระหน้ี ขอบเขตที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ลูกหน้ีเงินกูสินเช่ือ

ประเภทอเนกประสงคที่มีการปรับปรงุโครงสรางหน้ีในป 2562 ของธนาคารออมสิน ภาค 4 มีจํานวน

ทั้งสิ้น 3,412 ราย เครื่องมือที่ใชในการสํารวจคือ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยการสุมแบบ

เฉพาะเจาะจง และไดประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา One Way ANOVA จากการศึกษา

พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ปจจัยภายในธนาคาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13, ปจจัยสวนบุคคลของ

ลูกหน้ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 สวนปจจัยที่มีผลนอยที่สุดคือ ปจจัยภายนอกธนาคาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.95  

จากการศึกษาพบวา ลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล ธนาคารออมสิน ภาค 4  มีปจจัยขอมูลสวน

บุคคลที่แตกตางกันออกไปโดยเฉพาะ เพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมีผลตอการ

ผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีสินเช่ือบุคคล เน่ืองจากอาชีพในแตละอาชีพอาจจะ

ไดรับผลกระทบที่แตกตางกันในชวงเศรษฐกิจที่มีความไมแนนอน บางครอบครัวที่มีสถานภาพที่ไม

                                                        
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะวิทยพัฒน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สาขากลุมวิชาการจัดการ 

 E-mail 1811131601007@live4.utcc.ac.th 
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เหมือนกัน อาจจะมีจํานวนสมาชิกที่ตองรับผิดชอบในครอบครัวเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนผลสงให

รายไดไมเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัวมีผลตอเน่ืองมาถึงการชําระหน้ีของธนาคารอีกดวย ทั้งน้ี

ไดเลือกแนวทางการแกไขปญหา 2  ทางเลือกคือ 1. การจัดทําโครงการขยายเวลาการชําระหน้ี 2. 

ปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหน้ี มีแบงหนาที่พนักงานใหชัดเจน 

คําสําคัญ: หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได, การปรับปรุงโครงสรางหน้ี, การผิดนัดชําระหน้ี, สินเช่ือบุคคล,              

             การติดตามทวงถามหน้ี 

Abstract 

The Study of Factors Influencing the Default of Debt Under the Debt 

Restructuring Agreement Personal Loan Government Savings Bank Sector 4. The 

objective of this study was 1.to study the population factors affecting the default on 

debt restructuring agreement. 2 . To study data factors in the loan that affect the 

default on debt restructuring agreement. 3 .  To find solutions in the event that the 

customer fails to pay the debt under the debt restructuring agreement and to prevent 

debt default. The scope of this study was loan customers for multi-purpose loans. 

With debt restructuring in 2019 of the Government Savings Bank, Sector 4, totaling 

3,412 persons. The samples from a group of customer,  were 400 sampling by 

purposive random and processed with the SPSS. Statistical software for statistical data 

analysis were percentage,  mean,  standard deviation and One way Anova. Results 

show ranking in order as internal factor  ( mean is 3.13 ) , personal factor ( mean is 

3.04 ) and external factor ( mean is 2.95 ) 

The study found different personal data factors, especially gender, age, 

occupation and status, these things affect the default on debt restructuring 

agreement. This is because different occupations can be affected differently during 

an uncertain economy. Some families are not the same. There may be a large number 

of responsible members of the family. As a result, insufficient income to support 

family expenses has resulted in the bank's debt repayment as well. There are two 

options for solving this problem: 1. Establishing a debt settlement extension project; 

2. Improving work procedures and debt collection tracking system. There are clearly 

divided employee duties. 

Keywords: Non-Performing Debt, Debt Restructuring, Default of Debt, Personal Loan,  

               Debt Collection 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

สินเช่ือสวนบุคคลในประเทศไทยสวนใหญเปนสินเช่ือแบบไมตองมีทรัพยสินหรือบุคคลคํ้า

ประกันในการขอกูเงินแตตองมีแหลงรายไดที่ชัดเจน และผูกูมีความสามารถในการชําระหน้ี จึงทํา

การกูยืมเงิน กับธนาคารพาณิชยได จะเห็นไดวาแตละธนาคารมีหลักการและคาธรรมเนียมและ

ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชําระคืนของการกูสินเช่ือสวนบุคคลที่แตกตางกันหากมีการกูเงินไปแลว

ลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีไดน้ัน ธนาคารจะมีการใชวิธีปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 1

2 ยกตัวอยางเชน การขยายระยะเวลา พักชําระเงินตน ลดอัตราดอกเบี้ย 

เปนตน การปลอยสินเช่ือโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีน้ันกอใหเกิดความ

เสียหายหรือปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารยังตองสํารองหน้ีสงสยัจะสญูหรือคาเผื่อหน้ีสงสยั

จะสูญเพิ่มข้ึนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 2

3 ทําใหเกิดผลกระทบตอผลกําไรของ

ธนาคาร จนสงผลใหการดําเนินการขาดทุนไดในที่สุด และภาพลักษณของธนาคารในดานความมั่นคง

จะนอยลงตามไปดวย ประกอบกับธนาคารออมสิน มีอัตราแนวโนมลูกหน้ี NPLs สูงข้ึน ทําให

ธนาคารตองสํารองเงินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มมากข้ึน3

4 และจากคนควาพบวา กลุมลูกหน้ี NPLs 

สวนใหญ เปนลูกหน้ีที่เคยปรับปรุงโครงสรางหน้ีมาแลว ดังน้ันจากสาเหตุที่กลาวมาขางตนจึงจําเปนที่

จะตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผิดนัดชําระหน้ี แมวาลูกคาจะลงนามสัญญาปรับปรุงโครงสราง

หน้ี

                                                        
2 ธนาคารเเหงประเทศไทย. 2563. ปรับโครงสรางหนี้ : เปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาส. [ออนไลน]. สืบคนจาก:      

            https://www.bot.or.th/covid19/Pages/content/retail/restructuring/default.aspx. [2563, 18 กรกฎาคม] 
3 ธนาคารเเหงประเทศไทย. 2562. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ. [ออนไลน].  

            สืบคนจาก :https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2562/ThaiPDF/25620223.pdf. [2563, 2 สิงหาคม] 
4 ธนาคารเเหงประเทศไทย. 2563. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เก่ียวของกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือ 

            ทางการเงิน. [ออนไลน]. สืบคนจาก :https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610276.pdf. 

             [2563, 1 สิงหาคม] 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกหน้ี ปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายนอกในธนาคารที่มีผล

ตอการผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

3. เพื่อหาแนวทางแกไขกรณีลูกคาไมชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีและปองกันการผิด

นัดชําระหน้ี 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ ลูกคาเงินกูสินเช่ือประเภทอเนกประสงคที่มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีในป 2562 

ของธนาคารออมสิน ภาค 4 มีจํานวนทั้งสิน 3,412 ราย กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีได

จากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจาํนวนประชากรที่

แนนอนผูวิจัยจึงใชตารางการกําหนดตัวอยางของ Yamane5 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ดังน้ันกลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งน้ีมีทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

= 3,412/ (1 + 3,412*0.05^2) 

= 358.027 

≈ 400 ตัวอยาง 

2. วิธีการเก็บขอมูล (Data Collection) ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมของเน้ือหากอนนําไปใช และหาความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยกําหนดกลุมตัวอยางที่ ใช ในการทดสอบ 30 คน จากวิธี Cronbach’s 

Coefficient Alpha ผลจากการทดสอบแบบสอบถามไดคาความเช่ือมั่น เทากับ .788 

ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมประชากร

ตัวอยาง คือ ลูกหน้ี ธนาคารออมสิน ภาค 4 โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา (Study Instrument) คือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน 

ดังน้ี  

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากร เชน เพศ, อายุ, อาชีพ เปนตน 

สวนที่ 2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการกูเงิน เชน วัตถุประสงคในการกูยืม, วงเงินที่

ไดรับอนุมัติ เปนตน  

                                                        
5 Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row 
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สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายในธนาคาร ปจจัยสวนบุคคล

ของลูกหน้ี เชน ภาวะเศรษฐกิจ ระยะเวลาการผอนชําระที่ไมเหมาะสม มีรายไดลดลง เปนตน 

3. วิธีการวิเคราะห (Data Analysis) เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวผูวิจัยไดนําขอมูลที่

ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหคํานวณผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS และ

มีการวิเคราะหดวยสถิติดังน้ี  

- ใชคารอยละ (Percentage) และคาความที่ (Frequency) ในการอธิบายตัวแปรปจจัยสวน

บุคคล ในการวิเคราะหคําถามขอมูลสวนที่  1 ดานประชากร และสวนที่ 2 ที่เปนคําถาม

เกี่ยวกับการกูเงิน  

- ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมาน 

(Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยที่มีผลตอการผิดนัด

ชําระหน้ีตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของธนาคารออมสิน ภาค 4 โดยใชสถิติ t - 

test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ และใชการทดสอบ F-test ที่มากกวา 2 

กลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- Way Analysis of Variance) 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานประชากร และปจจัยเกี่ยวกับเงินกู กับปจจัยที่

มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยกําหนดนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานประชากร 

จากการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 

294 คิดเปนรอยละ 73.5 อายุระหวาง 20 – 35ป จาํนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 ประกอบอาชีพ

เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน174 คิดเปนรอยละ 43.5 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก

ที่สุด  3 คน จํานวน 175 คิดเปนรอยละ 43.8 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 205 คิด

เปนรอยละ 51.2 มีสถานภาพสมรส  จํานวน 135 คิดเปนรอยละ 46.3  รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 

10,001 – 30,000 บาท จํานวน 183 คิดเปนรอยละ 45.8 และมีรายจายเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,001 – 

30,000 บาท จํานวน 174 คิดเปนรอยละ 43.5 
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สวนท่ี 2  แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับลักษณะการกูเงิน 

จากการศึกษา พบวา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญกูเงินเพื่อใชจายอุปโภคบริโภคมากที่สุด จํานวน 

143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 ไดรับการอนุมัติวงเงินมากที่สุดอยูที่ 50,001- 100,000 บาท จํานวน 128 คน 

คิดเปนรอยละ 32.0 ระยะเวลาในการชําระคืนอยูที่ 24-60 งวดจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 

กลุมตัวอยางมีภาระหนี้ที่ตองผอนรวมทั้งหมดมากที่สุดคือ 10,000 – 30,000 บาท จํานวน 109 คน 

คิดเปนรอยละ 27.3 และมีภาระหน้ีที่คางชําระที่มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีแลวที่ตองผอนรวมทั้งหมด

มากที่สุดคือ 10,000 – 30,000 บาทจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 

สวนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายในธนาคาร ปจจัยสวนบุคคลของ

ลูกหน้ี 

- ปจจัยภายนอกธนาคารภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และ SD = .91 ซึ่งอยูในระดับระดับปานกลาง 

โดยพบวาเศรษฐกิจซบเซาจากสถานการณตาง ๆ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  

- ปจจัยภายในธนาคารโดยรวมอยูในระดับระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และ SD = .91 

พบวาระบบติดตามชําระหน้ีไมมีประสิทธิภาพเกิดความลาชา มีคาเฉลี่ยมากที่สุดสวนที่ 3  

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายในธนาคาร ปจจัยสวนบุคคลของลูกหน้ี  

- ปจจัยสวนบุคคลของลูกหน้ี โดยรวมอยูในระดับระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 และ SD = 

.95 พบวา ตองจายเงินกับปญหาสุขภาพทั้งตัวเองและคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

 

อภิปรายผล 

ผลการเปรียบเทียบคาความแตกตางปจจัยภายนอกธนาคาร ปจจัยภายในธนาคาร ปจจัยสวนบุคคล 

จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบ t-test พบวา ปจจัยภายนอกธนาคาร มีคา Sig. เทากับ 0.049 และ

ปจจัยภายในธนาคาร มีคา Sig. เทากับ 0.074 ปจจัยสวนบุคคล มีคา Sig. เทากับ 0.590 หมายความวา 

เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันในดานปจจัยภายนอกธนาคาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

และไมมีความแตกตางกันในดานปจจัยภายในธนาคารและดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบคาความแตกตางปจจัยดานประชากร ปจจัยเกี่ยวกับการกูเงิน โดยใชสถิติคา One 

Way ANOVA พบวา เพศ มีคา Sig เทากับ 0.026, อายุ มีคา Sig. เทากับ 0.037 อาชีพ มีคา Sig. เทากบั 

0.003 , ระยะเวลาในการชําระคืน มีคา Sig. เทากับ 0.005, ภาระหน้ีที่ตองผอนชําระตอเดือน มีคา Sig. 

เทากับ 0.054 หมายความวา ปจจัยดังกลาวสงผลตอการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี 
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จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสราง

หน้ี สินเช่ือบุคคล กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ภาค 4  พบวา ปจจัยภายนอกธนาคารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ซบเซาจากสถานการณตาง ๆ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ปจจัยภายในธนาคาร เกี่ยวกับระบบติดตามชําระหน้ี

ไมมีประสิทธิภาพเกิดความลาชา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และปจจัยสวนบุคคลของลูกหน้ี โดยลูกหน้ีมี

คาใชจายที่ตองจายเงินกับปญหาสุขภาพทั้งตัวทานเองและคนในครอบครัว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

สอดคลองกับ วนิดา จันทวงศ 56  ไดสรุปวาการคางชําระหน้ีของลูกหน้ีเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากในการ

ดําเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากการอนุมัติสินเช่ือแกลูกคาที่มาขอสินเช่ือ แมวาไดมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูขอกูแลวก็ตาม แตยังมีปจจัยหลายปจจัยที่สงผลใหลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีคืนไดตาม

กําหนดที่ระบุไวในสัญญา ธนาคารเองตองมีระบบตรวจสอบติดตามหน้ีภายหลังจากที่ไดใหกูแลว ซึ่งมูลเหตุ

ของการคางชําระหน้ีพอจะสรุปไดดังน้ี  

1. เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก  ปจจัยที่ ไมสามารถควบคุมได  หากปจจัยดังกลาว

เปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอตัวลกูหน้ีได ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลการดําเนินธุรกจิ

ยอมตองเปนไปในขอบเขตแหงกฎหมายธุรกิจบางชนิด คานิยมและเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติหรือ

เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด 

2. ปจจัยภายใน ซึ่งสวนใหญเปนปจจัยที่เกิดข้ึนภายในธนาคารที่เปนผูปลอยสินเช่ือเองและ

สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การประเมินราคา

หลักทรัพยที่ไมเหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคาร การอํานวยสินเช่ือของธนาคาร   

ที่ไมมีการกลั่นกรองที่ดี 

3. ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหน้ี ไดแก การที่ลูกหน้ีนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม    

การยายถ่ินที่อยู การเปลี่ยนงาน การถูกเลิกจางงาน ลูกหน้ีใชจายเงินฟุมเฟอย มีหน้ีสิน

ภายนอกมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา เมษะมาน 6

7 ทําการศึกษาเรื่อง การติดตามหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายไดของ ธนาคารออมสินภาค 7 ความคิดเห็นของพนักงานติดตามหน้ีตอปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด

                                                        
6 วนิดา จันทวงศ. (2550). ปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม 2.  

             วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
7 วรรณา เมษะมาน. (2557). การติดตามหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารออมสินภาค 7. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

             ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 
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หน้ีคางชําระ ในดานลูกหน้ี  คือ ลูกหน้ีมีหน้ีสินหลายทาง กิจการของลูกหน้ีขาดทุน และลูกหน้ีมีภาระใช

จายในครอบครัวสูง สําหรับปจจัยดานธนาคารคือการดําเนินการติดตามหน้ีของธนาคารไมตอเน่ืองและ

พนักงานไมไดควบคุม การติดตามหน้ีอยางทันทวงทีและสุดทายปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอกคือการที่

สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในสวนของวิธีการติดตามหน้ีพนักงานติดตามหน้ีทุกรายใชวิธีโทรศัพท 

รองลงมาคือ การติดตามหน้ีโดยออกไปพบลูกหน้ี ความถ่ีในการติดตามหน้ีประมาณ 1–3 ครั้งตอเดือน 

สวนวิธีการแกไขปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่พนักงานติดตามหน้ีนิยมเลือกใชคือ การขยายระยะเวลาชําระ

หน้ี และชลธิชา สุวรรณพิทักษ78 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชําระหน้ีตามสัญญาปรบัปรุง โครงสรางหน้ีของ

ลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหาร คุณภาพสินทรัพย 

พัทยากลาง ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรดานสถานภาพสมรส ตัวแปรดานรายได เฉลี่ยตอเดือน ตัวแปร

จํานวนเงินผอนชําระตอเดือน ตัวแปรดานประเภทหลักประกัน ปจจัยดานความสามารถในการชําระหน้ี 

และปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ และสามารถอธิบายการชําระหน้ีตาม

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล บริษัท ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หนวย

บริหารคุณภาพสินทรัพยพัทยากลางได 

          จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล และภาวะทางเศรษฐกจิ ลวนสงผลตอการผิดนัดชําระหน้ี

ของผูกู อีกทั้งกระบวนการในการติดตามหน้ีดอยประสทิธิภาพ ทําใหลูกคาไมสามารถทราบถึงวันในการ

ชําระ หรือเงินงวดที่คางชําระได ย่ิงไปกวาน้ัน การเรงปลอยสินเช่ือโดยการวิเคราะหปลอยอนุมัติสินเช่ือ

ดอยคุณภาพ ซึ่งแทจรงิแลวลกูคาอาจไมมีความสามารถในการสงชําระหน้ีต้ังแตตน สงผลใหไมสามารถ

ติดตามผูกูมาชําระหน้ีไดตามเงื่อนไข 

 

แนวทางเลือกการแกไขปญหา  

          เน่ืองจากสาเหตุหลักของการผิดนัดชําระหน้ีของผูกู เกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งเปนปจจยั

ภายนอกที่ธนาคารไมสามารถแกไขไดโดยตรง แตธนาคารจําเปนจะตองมีแนวทางในการชวยเหลือผูกู 

อาจชวยเหลือผูกูไดโดย ทางเลือกท่ี 1 การสรางมาตรการเพื่อใหลูกหน้ีชําระหน้ี  มีการจัดทําโครงการ

ขยายเวลาการชําระหน้ีเพื่อใหกับการสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายผอนผันการชําระหน้ี

ใหกับลูกหน้ีที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ รวมถึงการผอนผันลดเงินตนในการชําหน้ีเทียบเทากับดอกเบี้ยที่

ตองชําระรายเดือนเทาน้ัน เพื่อลดรายจายของแตละเดือนในการชําระหน้ี เชน การมีมาตรการชวยเหลือ

                                                        
8 ชลธิชา สุวรรณพิทักษ. (2560,รายปกษ). ศึกษาปจจัยที่มผีลตอการชําระหนีต้ามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบคุคล   

          กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย พัทยากลาง. บัณฑิตศึกษา. 14(64), 149 
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ลูกหน้ีในสถานการณตางๆ หรือปรับปรุงโครงสรางหน้ี เพื่อใหเงินงวดที่ตองชําระสอดคลองกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ระบบติดตามชําระหน้ีไมมีประสิทธิภาพเกิดความลาชา เปนอีกหน่ึงสาเหตุที่ทําใหผูกูผิดนัดชําระ

หน้ีภายหลังจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี อาจเกิดจากการสื่อสารที่ไมชัดเจนในข้ันตอนการลงนามใน

สัญญา ทําใหผูกูไมทราบวันกําหนดชําระหน้ี หรือวันที่เงินงวดจะเปลี่ยนแปลง ธนาคารควรดําเนินการ

ตาม ทางเลือกท่ี 2 การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานและระบบติดตามการทวงหน้ี มีแบงหนาที่พนักงาน

ใหชัดเจน และมีพนักงานติดตามทวงถามหน้ี ในแตละสาขาใหพนักงานเขาฝกอบรม ทั้งการเจรจากับ

ลูกหน้ี การใชระบบงานและการใหความรูเกี่ยวการบริหาร/จัดการ รวมถึงการออกไปพบลูกหน้ีอยูเปน

ประจํา 

การผิดนัดชําระหน้ี เกิดจากปจจัยสวนบุคคล ซึ่งผูกูอาจไมมีความสามารถในการชําระหน้ีต้ังแต

ตน ธนาคารจึงควรเลือก ทางเลือกท่ี 3 พิจารณาเงื่อนไขการปลอยสินเช่ือ ธนาคารออมสิน ภาค 4 ควรมี

การพิจารณาการปลอยสินเช่ือตามเงื่อนไขและมาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด ไมควรมีการเรงรัด     

การปลอยสินเช่ือใหเปนไปตามเปาหมายจนเกิดความผิดพลาดพนักงานที่ทําหนาที่ปลอยสินเช่ือตองยึด

หลักการวิเคราะหสินเช่ือ 5 C ไดแก Character , Capacity, Capital, Collateral, Condition อาจจัด

ใหมีการอบรมพนักงานในการอนุมัติปลอยสินเช่ือ เพื่อการปลอยสินเช่ือที่มีคุณภาพ และลูกหน้ีสามารถ

ชําระหน้ีไดตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด  

 

แนวทางท่ีเลือกพรอมเหตุผล  

โดยผูวิจัยไดเลือกทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ควรมีแบงหนาที่พนักงานใหชัดเจน และมี

พนักงานติดตามทวงถามหน้ี ในแตละสาขาใหพนักงานเขาฝกอบรม ทั้งการเจรจากับลูกหน้ี การใช

ระบบงานและการใหความรูเกี่ยวการบริหาร/จัดการ รวมถึงการออกไปพบลูกหน้ีอยูเปนประจํา เพื่อให

เกิดความชํานาญในการเจรจากับลูกหน้ีทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทั้งน้ียังกอใหเกิดการชํานาญใน

การเดินทาง ลดการหลงทาง จํานวนลูกหน้ีที่ไปพบในแตละวันมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการ

ปรับปรุงขอมูลของลูกหน้ีอยูเสมอในเรื่องของ ที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน เบอรโทรศัพท ทุกปเพื่อใหมี

ขอมูลที่ถูกตองในการสนับสนุนการติดตามหน้ี และการสรางมาตรการเพื่อใหลูกหน้ีชําระหน้ี ควรมีการ

ทําโครงการขยายเวลาการชําระหน้ี รวมถึงการผอนผันลดเงินตนในการชําหน้ีเทียบเทากับดอกเบี้ยที่ตอง

ชําระรายเดือนเทาน้ัน และการรับสิทธิการพักชําระดอกเบี้ย อยางนอย 1-2 ป เพื่อชวยเหลือลูกหน้ีจาก

ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ถือเปนการชวยเหลืออยางย่ังยืน และเปนการรักษาฐานลูกคาไวตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

1. ธนาคารควรใชความระมัดระวังในการอนุมัติสินเช่ือ และยังควรตรวจสอบขอเท็จจริงของ

ลูกหน้ีใหชัดเจนและถูกตองตรงไปตรงมา โดยมีการปลูกฝงพนักงานใหตรวจสอบอยางจริงจัง ทั้งตัวผูกู

และผูที่คํ้าประกัน  

2. ธนาคารควรมีการจัดอบรมพนักงานสินเช่ือ พนักงานติดตามทวงถามหน้ี ใหใหความชํานาญ

ในหนาที่ ที่ตนเองตองปฏิบัติ ทั้งการวิเคราะหสินเช่ือ และทักษะการเจรจาการชําระหน้ี  

3. เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันรายไดของลูกหน้ีอาจไมเพียงพอตอการชําระหน้ี ธนาคาร

ควรกําหนดมาตรการชวยเหลือลูกหน้ี เพื่อชวยใหลูกหน้ีสามารถผอนชําระตอไปได 
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บทคัดยอ 

 การแบงปนความรูถือเปนกุญแจสําคัญของการจัดการความรู 23 เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากร

ความรูและสนับสนุนการแบงปนความรู องคกรตางๆ ควรมีการปรับใชระบบการจัดการความรู  

เน่ืองจากการจัดการความรูเปนสวนสําคัญในการบรรลุเปาหมายขององคกร และการทํางานเปนทีมชวย

พัฒนาทักษะความรู ความสามารถของสมาชิกภายในทีมได ปจจัยสําคัญของการแบงปนความรูคือ

สภาพแวดลอมภายในทีมงาน ซึ่งการศึกษาน้ีจะเนนที่บรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจ 

สําหรับการวิจัยครั้งน้ีน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของบรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบให

อํานาจกับพฤติกรรมการแบงปนความรูของสมาชิกในทีมวิศวกรรม กลุมตัวอยางของงานวิจัยน้ีคือ ผูที่

ทํางานดานวิศวกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ สถิติอนุมานใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทบาทการทํางานในทีมและประสบการณ

ทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการแบงปนความรูอยางมีนัยสําคัญ บรรยากาศในทีม (Team 

climate) และภาวะผูนําแบบใหอํานาจ (Empowering leadership) มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการแบงปน

ความรู (Knowledge sharing behavior) ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการแบงปนความรู, บรรยากาศในทีม, ภาวะผูนําแบบใหอํานาจ, ทีมวิศวกรรม 
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Abstract 

Knowledge sharing has been identified as the key of knowledge management. To 

apply knowledge resources and to support knowledge sharing, organizations are 

employing knowledge management systems because knowledge management is 

important to achieve the organization’s goal and teamwork enhances the knowledge skill 

and abilities of team members. The key factor of knowledge sharing is the team 

environment that will focus on team climate and empowering leadership. The objectives 

of this research study were to examine team climate and empowering leadership that 

effect to knowledge sharing behavior on engineering team. The sample is 400 engineers 

that working in Bangkok, we collected the data by online survey via google form. The 

data analysis for descriptive statistics was done by frequency, percentage, mean and 

standard deviation then analyze by t-test and F-test. The hypothesis analysis using 

Pearson’s correlation and Multiple Regression. The results showed that engineering team 

members with different team role and work experience have significantly different 

knowledge sharing behavior. Both team climate and empowering leadership are found to 

have significant positive influence on knowledge sharing behavior (significate level = 0.05). 

Keywords: Knowledge sharing behavior, Team climate, Empowering leadership,   

                Engineering team 

 

บทนํา 

ปจจุบันความรูถือเปนทรัพยสินที่สําคัญและมีคุณคากับองคกร เน่ืองจากความรูเปนปจจัยที่

สามารถช้ีนําการเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดนวัตกรรมในธุรกิจได (Matin, Nakhchian, และ Kashani, 

2013) การแบงปนความรูไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการแกปญหาที่สรางสรรคเพื่อความอยูรอดของธุรกจิ 

เมื่อตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การแบงปนความรูยังสามารถชวยใหองคกรบรรลุ

ความสามารถที่หลากหลายได เชน การแกไขปญหา การวางแผนเชิงกลยุทธ การเรียนรู การตัดสินใจและ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน (Gholami, Asli et al.,2013) การแบงปนความรูน้ันเปน

หน่ึงในปจจัยที่สําคัญสําหรับการจัดการความรู (Knowledge Management) นักวิจัยหลายคนจึงมี

ความสนใจในการตระหนักถึงแงมุมตางๆที่จะชวยเพิ่มพฤติกรรมการแบงปนความรูภายในองคกรมากข้ึน 
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เพราะการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเปนเรื่องที่มีความซับซอน (I. Ullah et al.,2016) ประโยชนของ

การแบงปนความรูยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรในแงของความสามารถในการทํากําไรจากการ

ลงทุนและการเติบโตของยอดขาย (Rezaei et al., 2017) นอกจากในดานการเงิน การแบงปนความรู

ภายในองคกรยังทําใหการทํางานของทีมงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดวย (Oyemomi et al., 2016) 

ซึ่งลักษณะของการทํางานเปนทีมมีการพัฒนาใชในองคกรดานวิศวกรรมมากข้ึน เพราะการทํางานเปน

ทีมชวยใหทํางานไดรวดเร็ว มีความยืดหยุนเพิ่มข้ึน (Crowder R. M. et al,, 2012) ซึ่งปจจัยสําคัญของ

การแบงปนความรูคือสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกร ประกอบดวยบรรยากาศในทีมและ

ภาวะผูนําน่ันเอง จึงเปนที่มาของการศึกษาพฤติกรรมการแบงปนความรูเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการทํางาน

ในทีม และนําไปปรับปรุงการวางแผนกลยุทธภายในองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการแบงปนความรู จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยบรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจกับพฤติกรรม

การแบงปนความรู 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยบรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจกับพฤติกรรมการ

แบงปนความรู 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมการแบงปนความรู  

การแบงปนความรู หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล คําแนะนําและความเช่ียวชาญเพื่อชวยเหลือ

ผูอื่นและทําใหเกิดการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อแกปญหาและพัฒนาแนวคิดใหม ๆ ดังน้ันการแบงปน

ความรูที่มีประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มการเรียนรูของแตละบุคคลได (ชญาดา ดีมาลัย, 2559), ประพนธ 

ผาสุกยืด (2549) ไดกลาวถึงความหมายของการแบงปนความรูวาเปนสวนที่สําคัญภายในองคกร เพราะ

เรื่องการแบงปนความรูน้ันถือไดวาเปนหัวใจของการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่ง

การจัดการความรูที่ดีน้ันข้ึนอยูกับการเช่ือมโยงของพนักงานแตละคนภายในองคกร ซึ่งมาจากการ

แบงปนความรูของแตละคนน่ันเอง ดังน้ันการจัดการความรูจึงถูกนํามาใชในองคกรเพื่อสรางเปนองคกรที่

มีความรูเปนพื้นฐานและเกิดการแบงปนความรูตอไป (Feng-Chuan Liu et al., 2012) 
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ประเภทของความรู สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี (Saint-Onge, 1996) 

1.1 ความรูที่ปรากฎชัดแจง (Explicit knowledge) เปนความรูแบบรูปธรรมที่สามารถแสดง

ออกมาไดในลักษณะตัวเลขหรือคําอยางเปนทางการและเปนระบบในรูปแบบของขอมูล บทความ 

ขอกําหนด ถือเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ดังน้ันความรูประเภทน้ีสามารถจับตองไดและแบงปนกับ

ผูอื่นไดอยางงายดาย ผานการสอนโดยหลักสูตรหรือผานหนังสือสําหรับการอานดวยตนเอง 

1.2 ความรูที่ไมปรากฎชัดแจงหรือความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit knowledge) เรียกวาความรู

ในเชิงลึก รวมถึงขอมูลเชิงลึกในเชิงสัญชาตญาณและลางสังหรณ ความรูที่ไมปรากฎชัดแจงเปนเรื่องยาก

ที่จะแสดงออกอยางเปนทางการและเปนเรื่องยากที่จะแบงปน รวมถึงทักษะและความรูที่มีของแตละคน

จะไมสามารถแบงปนไดโดยงาย เพราะฝงอยูในแนวปฏิบัติของพนักงานในองคกร ความรูประเภทน้ีจึง

ตองใชเวลาหลายปในการแบงปน  

 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแบงปนความรู 

2.1 บรรยากาศในทีม (Team Climate) บรรยากาศ หมายถึง บรรทัดฐาน ทัศนคติและความ

คาดหวังของบุคคลในบริบททางสังคมและเมื่อมีการนําไปปรับใชในการทํางานในลักษณะทีมภายใน

องคกร จึงเกิดเปนคําวาบรรยากาศในทีม (Thayer et al. 2018) และยังมีความหมายครอบคลุมถึงการ

รับรูรวมกันของสมาชิกในทีมที่มีตอสภาพแวดลอมการทํางานซึ่งกระตุนใหพวกเขาไววางใจซึ่งกันและกัน

ทําใหบรรลุเปาหมายของทีมดวยกัน (Yun-Mei Li, Yan Cao, Da-Wei Li, 2015) บรรยากาศในทีมจึง

เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางหนาที่งานของแตละบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศในทีมมีการศึกษา

ในหลากหลายปจจัย ดังน้ี งานวิจัยของ Xue Y. et al., (2010) แสดงใหเห็นวาบรรยากาศในทีมมี

โครงสรางที่ประกอบดวย 3 มิติ คือ ความรวมมือ ความไววางใจและนวัตกรรม ซึ่งความรวมมือเทียบเทา

กับความสามัคคี หมายถึงการรับรูถึงความรูสึกรวมกันในหมูสมาชิกที่ทํางานรวมกัน มิติที่ 2 ความ

ไววางใจ หมายถึงความเต็มใจของสมาชิกที่จะยอมรับชองโหว ข้ึนอยูกับความคาดหวังและความเมตตา

กรุณาของเพื่อนรวมทีม และมิติที่ 3 นวัตกรรมของทีม หมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงและความคิด

สรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนและใหรางวัลภายในทีม ทีมนวัตกรรมเนนการเรียนรูอยางเปดกวางและ

รับความเสี่ยงอยางสมเหตุสมผล สําหรับแนวคิดที่ใชในงานวิจัยน้ี คือ ทฤษฎี 4 ปจจัย ซึ่งมีการพัฒนาไป

ปรับใชกับงานวิจัยหลากหลายงาน เชนในบริบทงานบริการดานไอที ดานการแพทย (Feng-Chuan Liu 

et al., 2012, I. Ullah et al., 2016) 
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ทฤษฎี 4 ปจจัย (The four-factor Theory) 

Anderson และ West (1998) ได นําเสนอทฤษฎีปจจัยบรรยากาศสําหรับทีมงาน โดย

ต้ังสมมติฐานวาปจจัยหลัก 4 ประการของบรรยากาศสามารถชวยทํานายนวัตกรรมที่จะเกิดข้ึนได ซึ่ง

ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังน้ี 

1. การมีวิสัยทัศน (Vision) คือ ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับผลลัพธหรือเปาหมายที่มีคุณคา 

โดยนําเสนอถึงเปาหมายในระดับที่สูงข้ึนและเปนแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 

2. ความปลอดภัยในการมีสวนรวม (Participative Safety) เปนคุณลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมี

สวนสําคัญตอการจูงใจและสนับสนุนใหบุคคลไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ซึ่งตัวแปรน้ีเปนการ

รับรูถึงความไมเกรงกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธตอกัน เมื่อบุคคลไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ จะนําเสนอ

ความคิดเพื่อพัฒนาและใหแนวทางใหมๆ ในการทํางาน 

3. การมุงงาน (Task Orientation) คือ การตระหนักรวมกันถึงความเปนเลศิของคุณภาพของผล

การทํางาน (Task Performance) ที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศนหรือผลลัพธที่มีรวมกัน การมุงงานจะแสดง

ผานการประเมินผล (Evaluation) การแกไขเปลี่ยนแปลง (Modification) ระบบควบคุม (Control 

System) และการตรวจสอบคําวิจารณ (Critical Appraisals) 

4. การสนับสนุนนวัตกรรม (Support for Innovation) คือ การคาดหวังการสนับสนุนในเชิง

ปฏิบัติที่นําใหเกิดความพอใจ เพื่อใหสมาชิกในกลุมพยายามที่จะนําเสนอวิธีการทําสิ่งตางๆ ซึ่งนักวิจัย

มองวาเปนลักษณะการสนับสนุนกันเองของสมาชิกภายในกลุม ไมใชการสนับสนุนที่มาจาก

สภาพแวดลอมนอกกลุม 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการรวบรวมงานวิจัย Liang, Xue, Ke และ Wei (2010) กลาววาบรรยากาศในทีมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนขอมูลภายในองคกร I. Ullah et al. (2016) พบวา บรรยากาศใน

ทีมมีผลกระทบตอพฤติกรรมการแบงปนความรูในเชิงบวก โดยงานวิจัยน้ีเนนยํ้าถึงความสําคัญในเชิง

จิตวิทยาสังคม วัฒนธรรมการสรางสรรคและแนวโนมของบุคคลในการรับรูแรงจูงใจของพฤติกรรมการ

แบงปนความรู Feng-Chuan Liu et al., (2012) ไดกลาวถึงผลการวิจัยวากลไกที่อยูภายใตบรรยากาศ

ของทีมมีผลกระทบตอการแบงปนความรูซึ่งอธิบายไดโดยสิ่งเรารอบขาง น่ันคือสมาชิกในทีมตองมีการ

เปดรับซึ่งกันและกันและรวมกันสรางใหเปนบรรทัดฐานของทีม รวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

งานวิจัยของ Xue Y. et al., (2010) แสดงใหเห็นวาปจจยับรรยากาศในทีมมีผลตอพฤติกรรมการแบงปน
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ความรูของแตละบุคคลทั้งในทางตรงและทางออมโดยผานทัศนคติกอนสงผลตอพฤติกรรม จะเห็นไดวา

งานวิจัยน้ันมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.2 ภาวะผู นําแบบให อํานาจ (Empowering Leadership) การใหอํานาจ หมายถึง

กระบวนการปลูกฝงแรงจูงใจและความสามารถในตนเองใหกับพนักงาน และสามารถกําหนดเปน

กระบวนการทางจิตวิทยาในการสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ เชน สงเสริมการตัดสินใจดวยตนเอง นอกจากน้ี

การใหอํานาจยังเกี่ยวของกับการเสริมสรางศักยภาพและปลูกฝงความรับผิดชอบของพนักงาน (Zhang 

และ Bartol, 2010) ดังน้ันภาวะผูนําแบบใหอํานาจ คือการกระทําของผูนําที่มอบอํานาจตอสมาชิกและ

เพิ่มอิสระและความรับผดิชอบใหกับพนักงาน การใหอํานาจ ไดถูกนํามาศึกษามากข้ึนเน่ืองจากภาวะผูนํา

แบบใหอํ านาจมีความสอดคลองกับการ เปลี่ ยนแปลงไปสูการจัดการความรู  (Knowledge 

Management) และภาวะผูนําแบบใหอํานาจเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมความคิดสรางสรรคของ

พนักงานอีกดวย (Lee Jungwoo et al., 2014) การวิจัยกอนหนาน้ีแสดงใหเห็นวาในองคกรที่ใชภาวะ

ผูนําแบบใหอํานาจน้ันสามารถเพิ่มความสามารถของสมาชิกในทีมได และสามารถแบงองคประกอบ

ภาวะผูนําแบบใหอํานาจออกเปน 5 ปจจัยหลัก ดังน้ี (Arnold et al., 2000) 

 1.การนําโดยทําเปนแบบอยาง (Lead by Example) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงใหเหน็ถึงความ

มุงมั่นของผูนําตองานที่ตองรับชอบตอสมาชิกภายในทีม 

 2.การตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Participative Decision Making) หมายถึง การใชขอมูลของ

สมาชิกภายในทีมรวมกันในการตัดสินใจ 

 3.การฝกสอน (Coaching) หมายถึง พฤติกรรมที่ใหความรูและชวยเหลือสมาชิกภายในทีม 

 4.การช้ีแจง (Informing) หมายถึง การเผยแพรขอมูลทั่วทั้งองคกรใหกับสมาชิกภายในทีม เชน 

พันธกิจและปรัชญาตลอดจนขอมูลการนําเขาอื่น ๆ 

 5.การแสดงความหวงใย (Showing concern) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความหวงใย เห็นใจ

และเขาใจสมาชิกภายในทีม 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยของ Xue Y. et al., (2010) แสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีผลตอ

พฤติกรรมการแบงปนในเชิงบวกทั้งในทางตรงและทางออมโดยผานทัศนคติเชนเดียวกับบรรยากาศในทมี 

Srivastava et al. (2006) ยังพบวาภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีผลทางตรงในเชิงบวกกับทั้งการแบงปน

ความรูและประสิทธิภาพของทีม และประโยชนที่สําคัญของผูนําแบบใหอํานาจก็คือการเพิ่มโอกาสและ

ความตองการใหสมาชิกในทีมรวมกันแบงปนความรูเพื่อแกปญหาในทีม นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ           
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M. Kaffashan Kakhki, et al., (2020) และ Y.-H. Lee, et al., (2019) ที่กลาววาภาวะผูนําแบบให

อํานาจมีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมการแบงปนความรูเชนเดียวกันแตศึกษาในบริบทของงานบริการใน

หองสมุดและอุตสาหกรรมทางดานการแพทย ตามลําดับ 

นอกจากปจจัยดานบรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจที่มีผลตอพฤติกรรมการ

แบงปนความรูแลว ยังพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแบงปนความรู            

จากการศึกษาของ Gratton et al. (2007) พบวาในบริษัทขนาดใหญในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความ

ลมเหลวมากมายในการทํางานรวมกันและการแบงปนความรูเปนผลมาจากการแบงกลุมยอยตามอายุ

และเพศ  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในทีม (Team Climate)  
 

ภาวะผูนําแบบใหอํานาจ  

(Empowering Leadership) 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ (Gender)       

- อายุ (Age)       

- ระดับการศึกษา (Education)  

- ประสบการณทํางาน (Work Experience) 

- บทบาทในทีม (Team Role) 

การแบงปนความรู 

(Knowledge Sharing) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย          

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจออนไลน (Survey Research online) ผานกูเกิลฟอรม 

(Google form) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนาจากการคนควาและรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย โดยแบงออกเปน 4 สวน 

คือ 1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 2) แบบสอบถามวัดการรับรูบรรยากาศในทีม 3) แบบสอบถามวัดการรับรู

ภาวะผูนําแบบใหอํานาจ 4) แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการแบงปนความรู ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถาม

ใหมีมาตรฐานดวยการคํานวณคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะหเปนรายขอ (Item 

Analysis) และคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาความเช่ือมั่นโดยคาสัมประสิทธ์ิค

รอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS กับกลุมตัวอยาง (Pre-

test) จํานวน 30 คน ซึ่งไดคาสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟาของดานบรรยากาศในทีม เทากับ 0.893 

ดานภาวะผูนําแบบใหอํานาจ เทากับ 0.923 ดานพฤติกรรมการแบงปนความรู เทากับ 0.726 ซึ่งอยูใน

เกณฑที่นาเช่ือถือ ยอมรับได จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจริง ซึ่งเปนบุคคลที่

ทํางานดานวิศวกรรม จํานวน 400 คน จากการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของ เทโร ยามาเน (Taro 

Yamane, 1973) โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability) จาก

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคําถามคัดกรองกอนทําแบบสอบถาม เพื่อ

เปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามหลักการของเหตุผลโดยใหมีความสอดคลอง

กับปญหาการวิจัย/จุดประสงคน้ัน ๆ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554, ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตรและสังคมศาสตร)  โดยทําการเก็บขอมูลในชวง 1 เมษายน พ.ศ. 2564 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 

 

สรุปผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นและความถ่ีของพฤติกรรม 

จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.5 อายุ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 37.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 82.5 มีประสบการณทํางานเปนทีม 4-6 ป คิดเปนรอยละ 44.3 สวนใหญอยูในบทบาท

ของสมาชิกทมี คิดเปนรอยละ 66.5 
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จากผลการศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณามีคาเฉลีย่ระดับความคิดเหน็ดานบรรยากาศ

ในทีมอยูในระดับมาก ดานภาวะผูนําแบบใหอํานาจอยูในระดับมาก และความถ่ีของพฤติกรรมการ

แบงปนความรูอยูในระดับบอยครั้ง  

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสถิติเชิงพรรณาของตัวแปร 

 n Min Max Mean S.D. การแปลผล 

TC1 400 2.83 5.00 4.12 0.372 เห็นดวยในระดับมาก 

EL2 400 2.67 4.93 4.08 0.353 เห็นดวยในระดับมาก 

KS3 400 3.00 5.00 4.12 0.349 บอยครั้ง 
1TC = Team climate, 2EL = Empowering leadership, 3KS = Knowledge sharing 

 

สวนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบคาที คาเอฟ การวิเคราะหคา

สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  

สมมติฐานท่ี 1 สมาชิกในทีมวิศวกรรมที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการแบงปนความรู

ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ อายุ การศึกษาที่แตกตางกันมี

พฤติกรรมการแบงปนความรูที่ไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญ บทบาทในทีมและประสบการณการทาํงาน

ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการแบงปนความรูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงดังตาราง ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของบทบาทในทีม           (n = 400) 

ตัวแปร ประเภท n Mean S.D. t Sig. 

บทบาทในทีม หัวหนาทีม 134 4.172 0.330 2.005 0.046* 

สมาชิกในทีม 266 4.098 0.357 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการแบงปนความรู 

จําแนกตามประสบการณทํางาน            (n = 400) 

 SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.263 4 0.316 2.631 0.034* 

ภายในกลุม 47.414 395 0.120 

รวม 48.678 399  
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีพฤติกรรมการแบงปน

ความรูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยางนอย 1 คู จึงนําขอมูลไปเปรียบเทียบรายคู (Post Hoc) โดยใช

วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตาราง  

 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของพฤติกรรมการแบงปนความรูจําแนกตาม

ประสบการณทํางานดวยวิธี (LSD) 

ประสบการณ

การทํางาน 

𝒙𝒙� นอยกวา 

1 ป 

1-3 ป 4-6 ป 7-10 ป 11 ป           

ข้ึนไป 

นอยกวา 1 ป 4.46 - 0.408*  0.315*  0.346*  0.324*  

1-3 ป 4.05  - -0.093  -0.616 -0.084  

4-6 ป 4.14   - 0.032 0.009 

7-10 ป 4.11    - -0.225  

11 ปข้ึนไป 4.13     - 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยรายคูพบกลุมที่แตกตางกัน ดังน้ี กลุมที่มีประสบการณ

ทํางานนอยกวา 1 ป กับกลุมที่มีประสบการณทํางาน 1-3 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ กลุมที่

มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป (4.46) มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการแบงปนความรูมากกวากลุมผูมี

ประสบการณทํางาน 1-3 ป (4.05) 
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กลุมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป กับกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางาน 4-6 ป มี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ กลุมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป (4.46) มีคาเฉลี่ยพฤติกรรม

การแบงปนความรูมากกวากลุมผูมีประสบการณทํางาน 4-6 ป (4.14) 

กลุมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป กับกลุมที่มีประสบการณทํางาน 7-10 ป มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ กลุมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป (4.46) มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการ

แบงปนความรูมากกวากลุมผูมีประสบการณทํางาน 7-10 ป (4.11) 

กลุมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป กับกลุมที่มีประสบการณทํางาน 11 ปข้ึนไป มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือ กลุมที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป (4.46) มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการ

แบงปนความรูมากกวากลุมผูมีประสบการณทํางาน 11 ปข้ึนไป (4.13)  

สมมติฐานท่ี 2  บรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรม

การแบงปนความรู 

จากผลการศึกษา พบวาบรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีความสัมพันธในเชิงบวก

กับพฤติกรรมการแบงปนความรู มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.349 และ 0.352 

ตามลําดับ สวนบรรยากาศในทีมมีความสัมพันธในเชิงบวกกับภาวะผูนําแบบใหอํานาจเชนเดียวกันและมี

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.592 ซึ่งแสดงดังตาราง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันระหวางบรรยากาศในทีม (TC) ภาวะผูนําแบบให

อํานาจ (EL) และพฤติกรรมการแบงปนความรู (KS)            (n = 400) 

 TC (X1) EL (X2) KS (Y) 

TC1 (X1) 1 0.592** 0.349** 

EL2 (X2)  1 0.352** 

KS3 (Y)   1 
1TC = Team climate, 2EL = Empowering leadership, 3KS = Knowledge sharing 

** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

สมมติฐานท่ี 3 บรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแบงปนความรู 

จากผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณสามารถสรุปไดดังตาราง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ                     (n = 400) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.377 0.205  11.570 0.000** 

TC1 (X1) 0.204 0.054 0.217 3.788 0.000** 

EL2 (X2) 0.222 0.057 0.224 3.915 0.000** 

R = 0.393     R2= 0.155     Adjusted R2 = 0.150     SEest = 0.322     F = 36.343 
1TC = Team climate, 2EL = Empowering leadership 

** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณโดยวิธีการคัดเลือกแบบนําตัวแปรอิสระเขาสมการ

ทั้งหมด (Enter) พบวาบรรยากาศในทีมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแบงปนความรูอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.01 (B = 0.204, p < 0.01) และภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแบงปน

ความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  (B = 0.222, p < 0.01) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

จากการวิเคราะหสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

Y = 2.377 + 0.204X1 + 0.222X2 

เมื่อ Y = พฤติกรรมการแบงปนความรู (Knowledge sharing), X1 = บรรยากาศในทีม (Team 

climate), X2 = ภาวะผูนําแบบใหอํานาจ (Empowering leadership) 

ซึ่งพบวาตัวแปรบรรยากาศในทีม ภาวะผูนําแบบใหอํานาจสามารถทํานายพฤติกรรมการแบงปน

ความรูได โดยพิจารณาจากคา 𝛽𝛽 ภาวะผูนําแบบใหอํานาจ (𝛽𝛽 = 0.224) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการแบงปนความรูมากกวาบรรยากาศในทีม (𝛽𝛽 = 0.217) 

จากคา R2    สมการถดถอยสามารถอธิบายความสัมพันธของบรรยากาศในทีมและภาวะผูนํา

แบบใหอํานาจกับพฤติกรรมการแบงปนความรูได 15.5% 

 

อภิปรายผล  

การศึกษาน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานบรรยากาศในทีมและภาวะผูนําแบบใหอํานาจตอ

พฤติกรรมการแบงปนความรู ซึ่งสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
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1. ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศและอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการแบงปนความรูที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Xue Y. et al., (2010) ในสวนของบทบาทในทีมที่แตกตางกัน

มีพฤติกรรมการแบงปนความรูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมาจากหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

ตําแหนงหัวหนาจะมีสิทธิในการออกคําสั่ง และช้ีแจงสิ่งตางๆ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานมากกวาตําแหนง

สมาชิกภายในทีม ทําใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมการแบงปนความรู และประสบการณทํางานที่

แตกตางกันมีพฤติกรรมการแบงปนความรูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจมาจากผูที่มีประสบการณ

ทํางานมากข้ึนมีแนวโนมการแบงปนความรูนอยลงหรือมีการหวงความรูของตนเองมากข้ึนเพราะความรู

ที่มีเกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล 

2. ปจจัยดานบรรยากาศในทีมตอพฤติกรรมการแบงปนความรู สําหรับการศึกษาน้ีจะเนนที่ความถ่ี

ของพฤติกรรมการแบงปนความรู ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Chi-Cheng Huang (2009) 

นอกจากน้ีงานวิจัยของ Xue Y. et al., (2010) พบวาบรรยากาศในทีมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการแบงปนความรู โดยมาจากแรงกดดันจากสังคมซึ่งก็คือบรรยากาศในทีมน่ันเอง ซึ่งประกอบ

ไปดวย วิสัยทัศนของทีม ความปลอดภัยในการมีสวนรวม การมุงงานและการสนับสนุนนวัตกรรมภายใน

ทีม และ SangWoo Hahm (2017) พบวาบรรยากาศในทีมมีผลกระทบในเชิงบวกตอพฤติกรรมการ

แบงปนความรูหรือการแบงปนขอมูลเชนเดียวกัน แสดงวาถาทีมหรือองคกรใดตองการพฤติกรรมการ

แบงปนความรูที่เพิ่มข้ึนก็ควรสงเสริมสภาพแวดลอมลอมภายในทีมใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

สนับสนุนความคิดใหมๆ และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางอิสระ 

 3. ปจจัยดานภาวะผูนําแบบใหอํานาจตอพฤติกรรมการแบงปนความรู งานวิจัยของ Xue Y. et 

al., (2010) พบวาภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการแบงปนความรู แสดง

วาถาทีมหรือองคกรใดตองการพฤติกรรมการแบงปนความรูที่เพิม่ข้ึนก็ควรสงเสรมิรปูแบบภาวะผูนําแบบ

ใหอํานาจ โดยพัฒนาความสามารถของผูนําจาก 5 องคประกอบที่กลาวมาในการทบทวนวรรณกรรม 

ไดแก 1) การนําโดยทําเปนแบบอยาง 2) การตัดสินใจแบบมีสวนรวม 3) การฝกสอน 4) การช้ีแจง 5) 

การแสดงความหวงใย ซึ่งการจัดอบรมที่เหมาะสมสามารถชวยปรับปรุงจุดออนและพัฒนาทักษะ

ความสามารถของผูนําที่ยังขาดอยูได การฝกอบรมดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนสําหรับผูบริหารที่ตองการ

เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการขององคกร ซึ่งการพัฒนาน้ีจะชวยกระตุนพฤติกรรม

การแบงปนความรูของพนักงานตลอดจนประสิทธิภาพขององคกรตอไป นอกจากน้ียังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ M. Kaffashan Kakhki, et al., (2020) ซึ่งกลาววาภาวะผูนําแบบใหอํานาจมีผลในเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการแบงปนความรูและพบวาผูนําที่พยายามสรางรูปแบบการใหอํานาจจะ
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สงผลใหพนักงานมีการแบงปนความรูมากข้ึน โดยมีกลุมตัวอยางเปนบรรณารักษในหองสมุด การให

อํานาจของผูนําชวยใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ สรางและสนับสนุนใหแตละบุคคลแกไขปญหา

รวมกันและแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลจึงเปนการชวยเพิ่มพฤติกรรมการแบงปนความรู (Y.-H. Lee, et 

al., 2019) 

ในทางปฏิบัติการศึกษาน้ีใชในการออกแบบทีมในองคกร เพื่อที่จะสงเสริมการแบงปนความรูซึ่ง

ตองพิจารณาทั้งปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมของทมี ภาวะผูนํา เน่ืองจากทีมเปนบริบททางสังคมทีม่ี

ความเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สําหรับงานวิจัยของ Liang et al., (2010) ไดทดสอบกับ

กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งอาจมีความไมแนนอนในแงการบริหารจัดการองคกร 

เน่ืองจากนักศึกษายังไมไดปฏิบัติงานในองคกรจริง ผูศึกษาจึงนํามาปรับใชกับกลุมองคกรดานวิศวกรรม 

ในบริบทการทํางานในลักษณะทีม ซึ่งผลก็มีลักษณะสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา 

สรุปไดวาการศึกษาน้ีชวยเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของบรรยากาศในทีมและภาวะผูนํา

แบบใหอํานาจตอและพฤติกรรมการแบงปนความรูของแตละบุคคลภายในทีมวิศวกรรม การศึกษาน้ีคาด

วาจะมีประโยชนตอผูปฏิบัติงานเมื่อองคกรตองการที่จะพัฒนากลยุทธเพื่อสงเสริมการแบงปนความรู

เพื่อใหบรรลุผลลัพธของทีมและขององคกรที่ดีข้ึนไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. สําหรับองคกรที่ตองการใหพนักงานมีพฤติกรรมแบงปนความรูเพิ่มมากข้ึน ควรเนนที่ภาวะ

ผูนําแบบใหอํานาจมากกวาบรรยากาศในทีม ตามพฤติกรรม 5 ปจจัยหลักในเรื่องของ การนําโดยทําเปน

แบบอยาง การตัดสินใจแบบมีสวนรวม การฝกสอน การช้ีแจง และการแสดงความหวงใย เน่ืองจากภาวะ

ผูนําแบบใหอํานาจมีผลตอพฤติกรรมแบงปนความรูมากกวาบรรยากาศในทีม 

2. บทบาทในทีมของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน แตละคนไมไดอยูในฐานะสมาชิกในทีมหรือ

หัวหนาทีมตลอดเวลา เพราะอาจจะมีการโยกยายทีมหรือเปลี่ยนหนาที่เมื่อทํางานแตละงานเสร็จ

 3. การวัดความถ่ีของพฤติกรรมอาจจะมีความไมแนนอนได เน่ืองจากเปนการวัดที่ยากเพราะแต

ละบุคคลมีมาตรฐานและรูปแบบของพฤติกรรมที่ไมเหมือนกัน 

4. งานวิจัยน้ียังไมไดคํานึงถึงบริบทของแตละธุรกิจ ซึ่งแตละองคกรอาจจะมีความแตกตางกันใน

ดานการดําเนินงานและวัฒนธรรมขององคกร เชน ธุรกิจกอสราง ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจใหคําปรึกษาดาน

การออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่อาจสงผลตอตัวแปรตางๆ ได สําหรับผูที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมใน

อนาคตควรเพิ่มปจจัยน้ีในการศึกษาดวย 
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5. สําหรับผูที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมควรปรับเพิ่มตัวแปรหรือควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวกับทีม เชน 

ขนาดของทีม (Team size) วัฒนธรรมของทีม (Team culture) รวมถึงรูปแบบของภาวะผูนําอื่นๆ เชน 

ผูนําที่แทจริง (Authentic Leadership) ผูนําความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
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การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฏกีารจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน 

ชวงกอน-หลังวิกฤตการณ โรคระบาดโคโรนาไวรัส 

Comparative Study of Pecking Order Theory  

Pre - and Post - The Coronavirus Pandemic 
 

ธิรนันท บุตรฤทธ์ิ0

1 , พรวรรณ นันทแพศย12 

Thiranun Budrit1, Pornwan Nunthaphad2 
 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันชวงกอน-

หลังวิกฤตการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส และศึกษาปจจัยของการขาดแคลนเงินทุนที่สงผลตอการระดม

ทุนจากการกอหน้ี โดยใชหลักสถิติการวิเคราะหขอมูลสมการถดถอยตามวิธี Panel Data Regression 

จากแบบจําลองของ Shyam-Sunder and Mayer (1999)  และ Frank and Goyal (2003)  ใช

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งไดมาจาก SETSMART เปนขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ทั้งสิ้น 395 บริษัท เก็บขอมูลเปนรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 

ป 2562 ถึง ไตรมาส ที่ 3 ป 2563 แบงชวงศึกษาออกเปน 2 ชวงคือ 1) ระหวางไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส

ที่ 4 ป 2562 และ 2) ระหวางไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2563 จากผลการศึกษาพบวา การขาด

แคลนเงินทุนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสินของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยในป 2562 และป 2563 ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤตการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส บริษัทมี

อัตราการระดมทุนจากการกอหน้ีที่ลดลง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสินในป 2562 

ไดแก เงินปนผลจาย กระแสเงินสดที่ใชไปในการลงทุน การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน และกระแส

เงินสดสุทธิ และการระดมทุนผานหน้ีสินไมเปนตามทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน ตามการขยาย

การศึกษาของทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันของ Shyam-Sunder and Mayer (1999) และการ

ตรวจสอบทฤษฏีของ Frank and Goyal (2003) ในป 2563 การระดมทุนผานหน้ีสินของบริษัทที่จด

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 10900 
2 อาจารยประจําภาควิชาเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 10900 
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมเปนไปตามทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน โดยที่บริษัทมีการจัดหา

เงินจากการระดมทุนผานการออกหุนมากกวา และปจจัยที่มีผลตอปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสินไดแก 

เงินปนผลจาย และการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 

คําสําคัญ : การจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน, การขาดแคลนเงินทุน, ปริมาณการกอหน้ี, วิกฤตการณโรค

ระบาดโคโรนาไวรัส 

 

Abstract 

 The objectives of this research are to study the comparative study of Pecking 

Order Theory during Pre- and Post- the Coronavirus pandemic, as well as the factors 

affecting capital scarcity, which leads to impact on debt financing. This research is based 

on Panel Data Regression method was used from Shyam-Sunder and Mayer (1999) and 

Frank and Goyal (2003) models using secondary data from SETSMART, the information 

collected from 395 companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET), whereby 

data is collected on a quarterly basis, starting from the first quarter of 2019 to the third 

quarter of 2020 .  The study period is divided into 2  phases; 1) The period between the 

first quarter and the fourth quarter of 2019 and 2) The period between the first quarter 

and the third quarter of 2 020 .  The result of the study demonstrated that scarcity of 

capital has led to a change in the amount of debt financing of the listed companies in 

2019 and 2020. Following the Coronavirus pandemic, fundraising with debt instruments 

was much lower. In 2019 , the factors affecting debt financing were dividends paid, cash 

flow from investing activities, change in working capital, and net cash flow, debt financing 

did not follow the Pecking Order Theory based on the Shyam-Sunder and Mayer concept 

(1999) and Frank and Goyal's Theoretical Review (2003). In 2020, debt financing of listed 

companies did not follow the Pecking Order Theory, with funding increased through the 

issuance of shares. Therefore, the factors that affected debt financing were dividends 

paid and change in working capital. 

Keywords: Pecking Order Theory, Financial deficit, Debt financing, Coronavirus Pandemic 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส ไดสรางความกังวลใหแกผูมีสวน

เกี่ยวของทั้งตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก สงผลใหราคาสินทรัพยผันผวนสูง นักลงทุนตางเทขาย

สินทรัพยตางๆ ในตางประเทศ อยางตอเน่ือง กระทบสภาพคลองของตลาดการเงิน สงผลใหตลาด

การเงินไมสามารถทํางานไดตามปกติ ภาครัฐในหลายประเทศจึงไดออกมาตรการตาง ๆ เพื่อดูแล

เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน อีกทั้งยังเรงดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโคโรนาไวรัส ทั้งการใหความชวยเหลือดานสภาพคลองหรือลดตนทุน

ทางการเงินเพื่อชวยบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน ผานการปรับโครงสรางทางการเงิน การเลื่อนกําหนด

ชําระหน้ี การใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่า (soft loan) ตลอดจนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง 

ๆ เพื่อลดตนทุนทางการเงินใหกับภาคธุรกิจและประชาชน และจากบทเรียนในวิกฤตครั้งกอนๆทําให

ผูประกอบการระมัดระวังการกอหน้ี ระดับหน้ีของภาคธุรกิจและสถาบันการเงินไมสูงเหมือนในอดีต 

(นันทวัลลิ์ ถิรธนาพงศ, 2563) 

โดยหากเปรียบเทียบกับวิกฤตการณตมยํากุงในป 2540 บริษัทมีการปรับตัวมากข้ึนโดยมีการ

จัดหาเงินทุนมากข้ึน และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทําธุรกิจที่เอื้อตอการดอยของคาเงิน และมีวินัยทาง

การเงินมากข้ึน โดยมี 2 อุตสาหรรมที่กลับมามีความเขมแข็งมากที่สุดคือ ทองเที่ยวและสงออก แตสอง

อุตสาหกรรมน้ีกลับไดรับผลกระทบหนักสุดจากสถานการณการระบาดโคโรนาไวรัสจากที่เปนขาข้ึนมา

กวา 20 ป (สุวภา เจริญย่ิง, 2563) 

ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันมีทฤษฏีที่พยายามอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน อันไดแก ทฤษฎีการ

จัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน (The Pecking Order Theory) ทฤษฎีน้ีไดอธิบายเกี่ยวกับกิจการวาจะเลือก

จัดหาเงินทุนจากภายในเปนอันดับแรกคือกําไรสะสม รองลงมาคือ การกูยืม และทางเลือกสุดทายคือ 

การออกหุนสามัญใหม เพราะตนทุนในการจัดหาเงินทุนจากหน้ีสินจะตํ่ากวาการออกหุนใหม ในสวนของ

การรับรูของขอมูลที่ไมเทาเทียมกัน (Asymmetric Information) ระหวางผูบริหารและนักลงทุนโดย 

Myers และ Majluf (1984) กลาววาถากิจการมีโครงการหรือแผนขยายธุรกิจที่มีแนมโนมที่ดี กิจการจะ

ไมเลือกระดมทุนโดยการจําหนายหุนสามัญใหม แตจะเลือกใชแหลงเงินทุนจากหน้ีสินแทน เพราะเมื่อ

กิจการมีกําไรเพิ่มข้ึนจากการลงทุนในโครงการลงทุนใหมจะทําใหราคาหุนสามัญสูงข้ึนอยางรวดเร็ว และ

ผูที่ซื้อหุนสามัญออกใหมก็จะไดรับผลประโยชนไปดวย ทําใหผลประโยชนที่ผูบริหารควรจะไดนอยลง 

ในทางตรงกันขามผูบริหารที่เห็นแนวโนมในอนาคตไมสดใสก็จะเลอืกระดมทุนจากการจาํหนายหุนสามญั

ใหมแทน  
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การจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ึนอยูกับนโยบายทางการเงินของแตละประเทศที่จะสงเสริมให

กิจการระดมทุนจากแหลงที่ใหตนทุนทางการเงินตํ่าที่สุด อีกทั้งข้ึนอยูกับขนาดของกิจการและสภาวะ

เศรษฐกิจในขณะน้ันวาเอื้ออํานวยใหกิจการสามารถระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกไดมากนอย

เพียงใด งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบถึงลักษณะการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงกอนและหลังวิกฤติการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อทดสอบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน  

2. เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการทดสอบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน  

3. เพื่อศึกษาปจจัยของการขาดแคลนเงินทุนที่สงผลตอการระดมทุนจากการกอหน้ี 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

1.1 ทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน (Pecking Order Theory) 

Myera and Majluf (1984) เสนอแนวคิดในทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน จากแหลง

ภายนอก ภายใตการรับรูขอมูลที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูบริหารและนักลงทุน มีความเปนไปได 2 

สมมติฐาน คือ สมมติฐานที่ 1 ผูบริหารทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่แทจริง รวมถึงโอกาสและความ

เสี่ยงของบริษัทมากกวานักลงทุนภายนอก สมมติฐานที่ 2 ผูบริหารจะดํารงผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน

ปจจุบันที่มีอยู ดังน้ันจากสมมติฐานทั้ง 2 ขอ นักลงทุนจึงมองวาการเลือกแหลงเงินทุนของบริษัทสะทอน

ถึงแหลงขอมูลภายในที่ผูบริหารไมสามารถถายทอดขอมูลที่เปนประโยชนแกนักลงทุน และเมื่อพิจารณา

ตนทุนของขอมูลขาวสารพบวาการออกหุนมีตนทุนของขอมูลขาวสารสูงที่สุด บริษัทจึงเลือกลงทุนจาก

แหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํ่ากอน ซึ่งจะใชแหลงเงินทุนภายในหากโครงการจะมีการดําเนินการที่ดีและมี

กําไรในอนาคต เมื่อแหลงเงินทุนภายในไมเพียงพอบริษัทจะเลือกระดมทุนจากการกอหน้ีกอน และเลือก

การออกหุนอยูในลําดับทายสุด 

Shyam-Sunder and Myers (1999) ขยายการศึกษาของทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน 

โดยสรางสมการระหวางหน้ีสินสุทธิและการขาดแคลนเงินทุนภายในกิจการ การระดมทุนโดยหน้ีคือ

ทางเลือกเพื่อใชทดแทนเงินภายในกิจการ ซึ่งกําหนดมาจากการรวมกันของ คาใชจายในการลงทุน เงิน
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ปนผลจาย เงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพิ่มข้ึน หักออกดวยกระแสเงินสดจากการดําเนินการหลังจากหักภาษี

และดอกเบี้ยจาย โดยมีจุดประสงคการทดสอบเพื่อดูคาสัมประสิทธิของสมการถดถอยดังกลาววามีคา

เทากับ 1 ตามสมมติฐานหรือไม เน่ืองจากทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน ไดต้ังสมมติฐานวากิจการมี

ความตองการเงินทุนเพื่อมาทดแทนเงินทุนที่ขาดแคลนภายในน้ัน การกอหน้ีจะปนทางเลือกที่กิจการ

เลือกใชเน่ืองจากความไมเทาเทียมกันของขอมูล จากผลการทดสอบกับกิจการในสหรัฐอเมริกาพบวา 

การจัดหาเงินทุนมีความสอดคลองกับทฤษฏี โดยบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในกอน 

ตามมาดวยการกอหน้ีและออกหุน ตามลําดับ 

1.2 ทฤษฏีการลงทุนของภาคธุรกจิ (The theory of investment of the firm) 

Fried and Leetz (1969) อธิบายถึงแหลงเงินทนุของธุรกิจน้ันไดมาจาก 3 แหลง ประกอบดวย จาก

เจาของกิจการ การออกหุนทุน และจากการกูยืม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.1 เงินทุนจากเจาของกิจการมักถูกเตรียมไวสําหรับชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน การลงทุนเพิ่มควรที่

จะสรางกําไรใหแกกิจการ สิ่งที่ธุรกิจควรคํานึงถึงคือผลตอบแทนจากการลงทุน จากการ

ลงทุนในธุรกิจอื่นแทนการเลือกลงทุนในกิจการเดิมแบงได 2 สาเหตุ คือ กิจการเดิมน้ันอยู

ในจุดที่เมื่อลงทุนเพิ่มข้ึน กําไรที่เพิ่มข้ึนน้ันอยูอัตราสวนที่ลดนอยถอยลง อีกสาเหตุหน่ึงเพือ่

กระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังธุรกิจที่แตกตางแมวาธุรกิจน้ันยังคงใหอัตรา

ผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน 

1.2.2 เงินทุนจากการออกหุน โดยที่ผลตอบแทนของนักลงทุนในการลงทุนคือเงินปนผล 

1.2.3 เงินทุนที่เกิดจากการกูยืม คือเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมถึงการ

ออกตราสารหน้ีตางๆ ซึ่งเจาของธุรกิจจจะตองคํานึงถึง อัตราดอกเบี้ยหรือตนทุนของเงินที่

กูยืมมา รวมความสามารถที่จะชําระหน้ีคืนไดเมื่อมีเงินทุนเพียงพอ ซึ่งแตกตางจากเงินทุน

จากแหลงที่เมื่อธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอก็ไมตองชําระคืนก็ได 

ดังน้ันการที่ธุรกิจจะเลือกแหลงเงินทุนใดมาใชในธุรกิจก็ข้ึนอยูกับการลงทุนที่เพิ่มข้ึน โดยใช

แหลงเงินทุนใดที่จะทําใหกิจการมีกําไรสูงสุดแตใชตนทุนที่ตํ่าที่สุด นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงตนทุนเงิน

ที่แทจริงดวย เพราะเมื่อตนทุนเงินที่แทจริงเปลี่ยนไปในขณะที่ตนทุนที่เปนตัวเงินยังคงเทาเดิม ความ

ตองการเงินในธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ซึ่งปจจัยที่ทําใหตนทุนเงินที่แทจริง และตนทุนเงินที่
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เปนตัวเงินแตกตางกันก็คือ อัตราเงินเฟอ หรืออาจจะกลาวไดวาอัตราเงินเฟอเปนปจจัยหน่ึงที่ธุรกิจ

จะตองคํานึงถึง 

1.3 แนวคิดความไมเทาเทียมกันของขอมลู (Asymmetry Information) 

ความไมเทาเทียมกันของขอมูล (Asymmetric Information) คือ ขอมูลที่ผูมีสวนไดสวนเสียใน

ตลาดแตละฝายมีน้ันไมเทากันซึ่ง Rock (1986) ไดแบงนักลงทุนออกเปน 2 ประเภท คือ นักลงทุนที่

ไดรับขอมูล (Informed Investors) และนักลงทุนที่ไมไดรับขอมูล (Uninformed Investors) โดยนัก

ลงทุนที่ไดรับขอมูล จะรูถึงขอมูลขาวสารและมูลคาที่แทจริงของผูออกหลักทรัพย สงผลใหนักลงทุนเลอืก

ลงทุนในหุนที่มีแนวโนมของราคาสูงข้ึนในอนาคต นักลงทุนประเภทน้ีจึงเลือกลงทนุในหุนที่มีราคาตากวา

มูลคาที่แทจริง (Underpriced) และไมเลือกลงทุนในหุนที่มีราคาสูงกวามูลคาที่แทจริง (Overpriced) 

สงผลใหนักลงทุนที่ไมไดรับขอมูล ลงทุนในหุนที่มีราคาสูงกวามูลคาที่แทจริง ในสัดสวนที่มากกวานัก

ลงทุนที่ไดรับขอมูล  

 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยของวัชรกฤษณ สุบรรณรัตน (2556) ไดศึกษาทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน จาก

แหลงเงินทุนทั้ง 4 แหลง คือแหลงเงินภายในองคกร การกูยืมธนาคาร การออกหุนกู และการออกหุน

สามัญ โดยใชขอมูลระหวางป 2550 ถึง 2555 จากผลการทดสอบตามทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับ

ข้ันพบวาการระดมทุนในไทยมาจากแหลงเงินภายในองคกร การออกหุนสามัญ การกูยืมธนาคาร และ

การออกหุนกูตามลําดับ ซึ่งหน้ีสินจากการกูยืมจะมีตนทนุที่ตํ่ากวาการออกหุนสามัญ แตดวยประเทศไทย

ยังมีขนาดบริษัทขนาดเล็กที่ความสามารถในการกูยืมตํ่า จึงทําใหกูไดในปริมาณที่นอย เมื่อแหลงเงิน

ภายในองคกรไมเพียงพอจึงหันมาออกหุนสามัญเปนหลัก 

อยางไรก็ตามงานศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของบริษัทกับโครงสรางเงินทุนของบริษัทใน

ประเทศไทย โดย ศศิภา วโนทยาโรจน (2558) ทําการทดสอบหาความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุน

ของบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งวัดตามเกณฑมูลคาสินทรัพยทั้งหมด (Total Assets) และมูลคา

ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในระหวางป ค.ศ. 2553-2557 และเพื่อใหไดขอสรุปวาบรษัิท

ในประเทศไทยคํานึงถึงปญหาความสามารถในการกอหน้ีหรือความไมเทาเทียมกันของขอมูลขาวสาร

มากกวากัน จากการวิจัยพบวาความตองการเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกของบริษัท กับปริมาณการ

ระดมทุนผานหน้ีสินของบริษัทขนาดใหญ มีความสัมพันธกันคอนขางมากกวากลุมบริษัทขนาดเล็ก

เน่ืองมาจากบริษัทขนาดใหญมีเครดิตที่ดีกวาและมีตนทุนในการกูยืมเงินจากธนาคารที่ตํ่ากวา และจาก
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การทดสอบตัวแปรที่คาดวาจะเปนการใชไปของเงินทุนกับระดับการกอหน้ีของกิจการ ซึ่งสอดคลองกับ

งานศึกษาของ บุศรินทร  ูรณศักดา (2545) ที่ใชขอมูลระหวางป 2535 ถึง 2544 และใชเกณฑการวัด

ขนาดกิจการจากมูลคาสินทรัพยทางบัญชี 

การทดสอบทฤษฎีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันของโครงสรางเงินทุนบริษัทในประเทศบราซิล (OR 

de Medeiros and Cecilio Elias Daher, 2005) กลุมตัวอยางประกอบดวยบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยประเทศบราซลิ จํานวน 132 บริษัท ในป 2001 ผลลัพธทางสถิติมีเมื่อเปรยีบเทียบกับงานวิจยั

โดย Shyam-Sunder and Myers (1999) และ Frank and Goyal (2003) ที่เกี่ยวของกับการทดสอบ

กลุมตัวอยางของบริษัทในสหรัฐอเมริกา พบวาทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันมีความเหมาะสมกับ

ประเทศบราซิลมากกวา จากผลวิจัยคาสัมประสิทธ์ิที่คอนขางใกลเคียงกับคาหน่ึงซึ่งบงบอกวากิจการใน

ประเทศบราซิลมีความเปนตามทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันมากกวากิจการในสหรัฐอเมริกา โดย

จากการพิจารณาที่วาตลาดหุนบราซิลยังมีขอจํากัดดวยสภาพคลองตํ่าและความยากลําบากในการระดม

ทุนผานการออกหุน อีกทั้งธนาคารของรัฐ (BNDES) มีการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ซึ่งอาจถือได

วาเปนรัฐบาลกระตุนใหเกิดการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน เน่ืองจากเปนเรื่องงายและเปนไปไดมาก

สําหรับบริษัทในบริษัทที่จะเพิ่มหน้ีระยะยาวจาก BNDES มากกวาที่จะออกหุน ซึ่งสอดคลองกับงานของ 

Wolfgang Bessler, Wolfgang Drobetz and Matthias C. Gr¨uninger (2010) ที่พบวาความตองการ

เงินทุนกับปริมาณหน้ีสินไมไปในทางเดียวกันโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกามีการออกตราสารหน้ีที่ตํ่ากวา

เงินทุนที่ตองการ ในทางตรงกันขามของทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันกลับมีอิทธิพลตอประเทศ

จาก Civil law มากกวา อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางการขาดดุลทางการเงินและการเปลี่ยนแปลง

ของหน้ีสวนใหญเกิดจากบริษัทที่มีการขาดดุลทางการเงินติดลบ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยจะใชวิธีการทดสอบโดยใชหลักสถิติการวิเคราะหขอมูลสมการถดถอยตามวิธี Panel 

Data Regression จากแบบจําลองของ Shyam-Sunder and Mayer (1999) และ Frank and Goyal 

(2003) ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งไดมาจาก SETSMART เปนขอมูลของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ทั้งสิ้น 395 บริษัท โดยเปนขอมูลของงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสดงเงินสด ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2562 ถึง ไตรมาส ที่ 3 ป 

2563 การศึกษาน้ีจะไมรวมกลุมธุรกิจการเงินและประกันภัย และไมรวมบริษัทที่อยูระหวางฟนฟูการ
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ดําเนินงานเน่ืองจากมีวัตถุประสงคที่แตกตางจากบริษัทอื่น ซึ่งในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ไดเกิด

เหตุการณวิกฤติการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส จากการยืนยันผูติดเช้ือรายแรก ดังน้ันจึงแบงการศึกษา

ออกเปนชวงกอนและหลังจากเกิดวิกฤติการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส โดยการแบงตามชวงเวลาศึกษา

ดังตอไปน้ี 

1.1  ชวงกอนเกิดวิกฤติการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส ระหวางไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป 2562 

1.2 ชวงหลังจากเกิดวิกฤติการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส ระหวางไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2563 

 

2.  แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา  

แบบจําลองที่ 1 ทดสอบทฤษฏีการจัดหาเงินทนุตามลําดับข้ัน ตามแนวคิดของ Shyam-Sunder 

and Mayer (1999) ดังสมการที่ 1  

∆D𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖  

แบบจําลองที่ 2 Frank and Goyal (2003) ไดทําการทดสอบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับ

ข้ันโดยอาศัยหลักการของ Shyam-Sunder and Mayer (1999) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของทฤษฏี

การจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน ดังสมการที่ 2 

∆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖  

แบบจําลองที่ 3 ทดสอบปจจัยที่สงผลตอระดับการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินของกิจการ ซึ่งขอมูลน้ัน

เปนขอมูลดิบในการหาการขาดแคลนเงินทุนของกิจการ ดังน้ันจึงควรทดสอบเพื่อดูวาปจจัยใดที่สงผลตอ

ระดับการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินของกิจการ โดยพิจารณาดังสมการที่ 3 

∆D𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 
 

3. ตัวแปรและการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรที่นํามาใชในการศึกษาเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมี

ขนาดของแตละกิจการที่แตกตางกันออกไป เพื่อความสมเหตุสมผลในการใชขอมูล ผูวิจัยจึงนําขอมูลมา

หารดวยสินทรัพยรวมกอนที่จะนําไปใชงาน โดยสามารถแบงตัวแปรตามและตัวแปรอิสระดังตอไปน้ี 
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การทดสอบสมมติฐาน 

แบบจําลองที่ 1 การทดสอบตามทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันโดยถากิจการมีการจัดหา

เงินทุนตามทฤษฏีควรใหผล α = 0 และ β = 1 เน่ืองจากกิจการจะจัดหาเงินทุนจากการกอหน้ีใน

ลักษณะบาทตอบาทหากกิจการมีการจัดหาเงินทุนตามทฤษฏีจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน คาสัมประสิทธิ

ของ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ควรมีคาเทากับหรือใกลเคียง 1 

แบบจําลองที่ 2 การตรวจสอบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน เพื่อใหสอดคลองกับการ

ทดสอบทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน คาสัมประสิทธิ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ควรมีคาเทากับ 0 เพราะหาก

กิจการมีการจัดหาเงินทุนดวยการกอหน้ีแลว การจัดหาเงินทุนดวยการออกหุนจึงควรจะไมสามารถ

อธิบายการขาดแคลนเงินทุนได 

 

 

 

ตัวแปร ชื่อตัวแปร การคํานวณ

ปริมาณการระดมทุนผาน

หนี้สินของบริษัท i ในปที่ t

ผลตางของเงินกูระยะยาวและหุนกูไตรมาสปจจุบันและ

ไตรมาสกอนหนา

ปริมาณการระดมทุนผานการ

ออกหุนของบริษัท i ในปที่ t

ผลตางของหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ไตรมาสปจจุบัน

และไตรมาสกอนหนา

กระแสเงินสดจายเงินปนผล

ของบริษัท i ในปที่ t

เงินปนผลจายสุทธิไตรมาสปจจุบัน

กระแสเงินสดที่ใชไปในการ

ลงทุนของบริษัท i ในปที่ t

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยระยะยาวไตรมาส

ปจจุบันกับไตรมาสกอนหนา หักออกดวยคาเสื่อมราคา

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท i ณ ปที่ t

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนกับหนี้สิน

หมุนเวียนไตรมาสปจจุบัน ลบกับไตรมาสกอนหนา

กระแสเงินสดสุทธิของบริษัท i

 ณ ปที่ t

กําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ย ภาษีและคาเสื่อมราคาไตร

มาสปจจุบัน
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แบบจําลองที่ 3 ทดสอบปจจัยที่สงผลตอระดับการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินของกิจการ  

ตารางที่ 1 สมมติฐานทิศทางความสัมพันธปจจัยที่สงผลตอระดับการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินของกิจการ 

ชื่อตัวแปรอิสระ ทิศทางความสัมพันธ เคร่ืองหมาย 

เงินปนผลจาย ทิศทางเดียวกัน + 

เงินลงทุนสุทธิ ทิศทางเดียวกัน + 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ทิศทางเดียวกัน + 

กระแสเงินสดสุทธิ ทิศทางตรงกันขาม - 

สรุปผลการวิจัย  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสมการที่ 1 ป 2562 และ ป 2563 

 
ป 2562 ป 2563 

 
Constant (α) DEF(β1) Constant (α) DEF(β1) 

คาสัมประสิทธิ 0.0086 0.3706 0.0168 0.2874 

P-Value 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 

R-Squared 0.4710 0.4475 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาการขาดแคลนเงินทุน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ

ระดมทุนผานหน้ีสิน (∆D) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในป 2562 และ ป 2563 มีความสามารถในการ

ทํานาย (R-squared) เทากับรอยละ 47.10 และรอยละ 44.75 ตามลําดับ โดยที่ในป 2562 กิจการจะมี

การระดมทุนในการกอหน้ีที่รอยละ 37.06 ซึ่งภายหลังจากการวิกฤตการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส 

กิจการมีอัตราลดลงของการระดมทุนจากการกอหน้ีอยูที่รอยละ 28.74 ในป 2563 คาคงที่ (𝛼𝛼) มี

นัยสําคัญทางสถิติทั้งในป 2562 และป 2563 ซึ่งหมายความวาคาสัมประสิทธิน้ันๆมีคาไมเทากับ 0     ซึ่ง

ไมเปนไปตามแนวคิด Shyam-Sunder and Mayer (1999) ภายใตสมมติฐานของทฤษฏีลําดับข้ันในการ

จัดหาเงินทุนวาถากิจการมีการจัดหาเงินทุนตามทฤษฏีลําดับข้ันควรใหผล α = 0 และ β = 1 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสมการที่ 2 ป 2562 และ ป 2563 

 
ป 2562 ป 2563 

 Constant (α) DEF(β1) Constant (α) DEF(β1) 

คาสัมประสิทธิ 0.0092 0.3678 0.0212 0.4301 

P-Value 0.0000* 0.0000* 0.2047 0.0387* 

R-Squared 0.3335 0.3364 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาการขาดแคลนเงินทุน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ

ระดมทุนผานการออกหุน (∆𝐷𝐷) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในป 2562 และ ป 2563 มีความสามารถใน

การทํานาย (R-squared) เทากับรอยละ 33.35 และรอยละ 33.64 ตามลําดับ โดยที่ในป 2562 กิจการ

จะมีการระดมทุนในการออกหุนที่รอยละ 36.78 ซึ่งภายหลังจากการวิกฤตการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส 

กิจการมีอัตราเพิ่มข้ึนของการระดมทุนจากการออกหุนอยูที่รอยละ 43.01 ในป 2563 โดยในป2562

คาคงที่ (𝛼𝛼) มีนัยสําคัญทางสถิติ เปนไปตามการตรวจสอบทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ันของ 

Frank and Goyal (2003)  โดยคาสัมประสิทธ์ิ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ควรมีคาเทากับ 0 เพราะหากกิจการมีการ

จัดหาเงินทุนดวยการกอหน้ีแลว การจัดหาเงินทุนดวยการออกหุนจึงควรจะไมสามารถอธิบายการขาด

แคลนเงินทุนได 

 

ตารางที่ 3 ผลความสัมพันธระหวางปจจัยการขาดแคลนเงนิทุนตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการระดม

ทุนผานหน้ีสิน ป 2562  

ตัวแปรอิสระ Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DIV -0.0398 0.0392 8.5542 0.0000* 

I 0.6033 0.0195 22.9912 0.0000* 

ΔW 0.2184 0.0403 -5.9133 0.0000* 

C -0.1289 0.0189 16.0876 0.0000* 

R-squared 0.4935    



 

607 

 

ในป 2562 พบวาทุกตัวแปรที่นํามาใชประการคํานวณการขาดแคลนเงินทุนของกิจการมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสิน (∆D) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก เงินปนผล

จาย กระแสเงินสดที่ใชไปในการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน และกระแสเงินสดสุทธิ 

โดยที่มีความสามารถในการทํานาย (R-squared) เทากับรอยละ 49.35 ที่เหลือรอยละ 50.65 มาจาก

ปจจัยอื่นๆ 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลความสัมพันธระหวางปจจยัการขาดแคลนเงินทุนตอการเปลีย่นแปลงของปริมาณการ

ระดมทุนผานหน้ีสิน ป 2563 

ตัวแปรอิสระ Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DIV -0.0398 0.0540 -0.7377 0.4609 

I 0.6033 0.0261 23.1420 0.0000* 

ΔW 0.2184 0.0257 8.4854 0.0000* 

C -0.1289 0.1006 -1.2804 0.2008 

R-squared 0.5954    

 ในป 2563 ตัวแปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสิน (∆D) อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติไดแก กระแสเงินสดที่ใชไปในการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน โดยที่

มีความสามารถในการทํานาย (R-squared) เทากับรอยละ 59.54 ที่เหลือรอยละ 40.46 มาจากปจจัย

อื่นๆ 

 

อภิปรายผล 

การขาดแคลนเงินทุนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสินของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป 2562 และป 2563 ซึ่งภายหลังจากการวิกฤตการณโรคระบาดโคโร-

นาไวรัส กิจการมีอัตราลดลงของการระดมทุนจากการกอหน้ี โดยในป 2562 การระดมทุนผานหน้ีสินไม

เปนตามทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน ตามแนวคิด Shyam-Sunder and Mayer (1999) และ

การตรวจสอบทฤษฏีของ Frank and Goyal (2003) และไมสอดคลองกับทฤษฏีแนวคิดความไมเทา

เทียมกันของขอมูล ที่กลาววาหากกิจการมีโครงการหรือแผนขยายธุรกิจที่มีแนมโนมที่ดี กิจการจะไม
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เลือกระดมทุนโดยการจําหนายหุนสามัญใหม แตจะเลือกใชแหลงเงินทุนจากหน้ีสินแทน โดยพบวาในป 

2562 สัดสวนในการระดมทุนผานกอหน้ีและการออกหุนมีสัดสวนที่ไมแตกตางกันมาก และปจจัยที่มีผล

ตอปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสินไดแก เงินปนผลจาย กระแสเงินสดที่ใชไปในการลงทุน การ

เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน และกระแสเงินสดสุทธิ 

ในป 2563 การระดมทุนผานหน้ีสินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมเปนไปตาม

ทฤษฏีการจัดหาเงินทุนตามลําดับข้ัน โดยที่กิจการมีการจัดหาเงินจากการระดมทุนผานการออกหุน

มากกวา อาจมาจากที่กิจการมีความระมัดระวังในการกอหน้ีจากการที่ไดเรียนรูในวิกฤตป 2540 “วิกฤต

ตมยํากุง” ในสวนของปจจัยที่มีผลตอปริมาณการระดมทุนผานหน้ีสินไดแก เงินปนผลจาย และการ

เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ วัชรกฤษณ สุบรรณรัตน 

(2556) ที่กิจการจัดหาเงินจากการออกหุนมากกวาการกอหน้ี โดยใหความเห็นวา ประเทศไทยในขณะน้ัน

ยังมีขนาดบริษัทขนาดเล็กที่ความสามารถในการกูยืมตํ่า จึงทําใหกูไดในปริมาณที่นอย เมื่อแหลงเงิน

ภายในองคกรไมเพียงพอจึงหันมาออกหุนสามัญเปนหลัก  

 

ขอเสนอแนะ 

จากงานวิจัยที่พบวาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการจัดหาเงินทุน

จากการออกหุนเปนสวนใหญในชวงที่อยูในภาวะวิกฤติการณโรคระบาดโคโรนาไวรัส แมวาธนาคารแหง

ประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ  เพื่อลดตนทุนทางการเงินใหกับภาค

ธุรกิจ ดังน้ันผลการศึกษาจึงแสดงใหเห็นวาการกอหน้ีสินไมสามารถทดแทนความตองการเงินทุน

ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการระดมทุนผานการออกหุนจึงจะเปนการทดแทนเงินทุน

ภายนอกที่สมบูรณ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

จากการศึกษาบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย พบวามีกลุมอุตสาหกรรม

ที่หลากหลาย ซึ่งทําใหอยากรูวาเมื่อทําการทดสอบแยกแตละกลุมอุตสาหกรรมถึงลําดับข้ันในการจัดหา

เงินทุนในแตละกลุมจะมีลักษณะเปนอยางไร รวมถึงการศึกษาองคประกอบที่นํามาคํานวณการขาด

แคลนเงินทุนน้ัน มีปจจัยอื่นใดที่สงผลตอปริมาณการระดมทุนผานการกอหน้ี 
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บทคัดยอ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบไปทั่วโลก เศรษฐกิจเกิดการ

หยุดชะงัก จากมาตรการควบคุมการแพรระบาดที่เขมขนของรัฐบาลแตละประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) บีโอไอยังมีสิทธิประโยชนเพิ่มเติมสําหรับผูประกอบการ SMEs ที่มี

การลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ดังน้ัน ผูประกอบการจําเปนตองหย่ังรูถึงอนัตต

ลักษณะ ซึ่งเปนลักษณะประจําของสิ่งทั้งหลายในโลกน้ีเพื่อใหทราบวา ในการดําเนินธุรกิจใดๆน้ัน

ผูประกอบการไมสามารถควบคุมปจจัยแวดลอมทั้งปจจัยแวดลอมภายในและปจจัยแวดลอมภายนอกได

ดวยตนเอง เน่ืองจากปจจัยแวดลอมดังกลาว ไมมีตัวตน ไมมีใครเปนเจาของ ไมสามารถบังคับ ไรอํานาจ

ควบคุม ผูประกอบการจึงตองเขาใจสภาวะธรรมชาติดังกลาวและมีสติรูเทาทันในความไมแนนอนดวย

การเตรียมพรอมและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่กําลังเผชิญอยู 

คําสําคัญ: ความย่ังยืนทางธุรกิจ, อนัตตลักษณะ 

 

Abstract 

The Coronavirus 2 0 1 9  ( COVID-1 9 )  epidemic affects the world. The economy was 

disrupted. From the intensive epidemic control measures of each government Especially 

small and medium enterprises (SMEs) BOI also has additional benefits for SME 

entrepreneurs who invest to develop their competitiveness. Therefore, entrepreneurs 

need to be aware of the characteristics of “Anattalakkhana or Soullessness” that is the 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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regular nature of all things in this world to know In conducting any business, the operator 

is unable to control the environmental factors both internal and external factors by 

themselves. Because of such environmental factors do not exist, no one owns then 

anyone can not force.  Entrepreneurs must understand such natural conditions and be 

aware of the uncertainty by being prepared and adapted to the situation that they are 

facing. 

Keywords: Sustainability, Anattalakkhana 

 

 

บทนํา 

ทามกลางสภาวการณในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันที่มีทวีความรุนแรงทางการแขงขันอยางย่ิงในทุกๆ

สวนทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาใชในการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็วเพื่อชิงความ

ไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งธุรกิจสมัยใหมน้ีมีความไดเปรียบในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งวิธีการและ

เครื่องมือที่มีความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ ไมวาจะเปนกลยุทธการแขงขันที่แยบยลสลับซับซอนมาก

ข้ึน ระดับเทคโนโลยีที่มีการทําลายลาง (Disruption) ธุรกิจที่มีรูปแบบด้ังเดิม ดังน้ันวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหองคการสามารถอยูรอด แตจากสถานการณที่มีการระบาด

ของโรค Covid-19 SMEs จํานวนมากกําลังขาดแคลนรายได ไมมีเงินสดจํานวนมากตองปดตัวลงเพราะ

ไมสามารถดําเนินธุรกิจไดตอไป  (SMEs ไทยกําลังกลั้นหายใจhttps://www.longtunman.com) แมวา 

ธนาคารแหงประเทศไทยตองออกมาตรการเพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งธุรกิจ SMEs ให

สามารถเลื่อนกําหนดการชําระหน้ีเพื่อชวยใหมีสภาพคลองเพิ่มมากข้ึนนับต้ังแตมาตรการดังกลาวออกมา 

ปรากฏวามีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมากมาย่ืนความประสงคขอรับความชวยเหลือมี

ทั้งหมด 16.3 ลานราย หรือคิดเปนยอดหน้ีรวม 6.8 ลานลานบาท (สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม, 2563) ผูประกอบการ จําเปนตองมีความสามารถในการหย่ังรูในวัฎจักรของการดําเนิน

ธุรกิจวา สิ่งทั้งหลายในโลกน้ีตางมีลกัษณะที่ไมแนนอน ไมเที่ยงแท ไมมีที่สิ้นสุด แปรปรวนตลอดเวลา อัน

เกิดจากมาอนัตตลักษณะที่ครอบครองสิ่งทั้งหลายในโลกน้ีมานานนับช่ัวกัปช่ัวกัลป ไมยอมตกอยูใต

อํานาจบังคับบัญชาของผูใด ไมมีใครสามารถควบคุมได (พระพรหมคุณาภรณ, 2538)  
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อนัตตลักขณสูตร          

 อนัตตลักษณะไดกําเนิดข้ึนเมื่อพระพุทธเจาไดทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเมื่อวัน 5 คํ่าเดือน 8 

แดภิกษุเบญจวัคคียที่ไดดํารงในเสขภูมิเปนพระโสดาบันอริยบุคคล โดยมีใจความสําคัญเกี่ยวกับความ

ไมใชตัวตนของขันธ 5 ที่มีอยูในบุคคลทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงกลุมกอนหรือตัวตนซึ่งประกอบดวย 2 สวน 

ไดแก สวนที่เปนรูปธรรม ไดแก รูป และ สวนที่เปนนามธรรม ไดแก วิญญาณ สังขาร สัญญา เวทนา ซึ่ง

ทั้ง 2 สวนน้ีเปนอนัตตามิใชอัตตาตัวตน ดังมีรายละเอียดของเน้ือหาโดยสรุป ดังน้ี (สมเด็จพระมหาสมณ

เจา.2539) (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. ____)  

  รูป หมายถึง สวนที่รูฉิบหายดวยขาศึกเย็นและรอนเปนตนน้ี เปนอนัตตา หาใชตัวตน ไมเปน

แกนสาร ไมมีใครเปนเจาของ ไมอยูในอํานาจความบังคับบัญชาของผูใด รูปน้ีจึงเปนสิ่งที่ยอยยับไปได

ทําลายไปได ถาหากรูปน้ี เปนอัตตาเปนตัวตนเปนแกนสารจริงแลว รูปน้ีก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ ความ

เบียดเบยีนแปรปรวนไป อน่ึงสัตวทั้งหลาย ก็จะพึงไดในรูปตามใจหวังวา จงเปนอยางน้ี อยาปวยอยาไข 

อยาชราชํารุดทรุดโทรมพิบัติเลย  ดังน้ันรูปจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ ความเกิดและฉิบหาย

มาเบียดเบียน ใหแปรปรวนเกลื่อนกลนดวยโรคภัยเปนเอนก ชํารุดทรุดโทรม สัตวทั้งหลายจึงไมไดตามที่

ปรารถนาที่หวังไว ดวยประการฉะน้ี 

เวทนา หมายถึง สิ่งที่ทําใหรูหรือใชคําวาใหเสวยหรือใหกินเพื่อรูถึงอารมณที่เกิดข้ึนจากจิตไปยึดเหน่ียว

กับรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และความนึกคิดหรือ อารมณ 6  จึงมักจะใชคําในภาษาธรรมะวาเสวย

สุขเสวยทุกข หรือเปนกลางๆ ไมทุกขไมสุข ก็คือกินสุขกินทุกข เปนกลางกลาง ไมทุกขไมสุข ทั้งน้ี เวทนา

หรือความเสวยอารมณทั้งสามอยางน้ี เปนอนัตตา หาใชตัวตน ไมเปนแกนสาร ไมมีใครเปนเจาของ ไมอยู

ในอํานาจความบังคับบัญชาของผูใด ถาหากเวทนาน้ีเปนอัตตาเปนตัวตนเปนแกนสารจริง สัตวทั้งหลาย

ตองพึงไดตามปรารถนาใหมีความสุข ความสําราญที่เกิดข้ึน จงย่ังยืนอยูเสมอเปนนิตยเถิด อยาเสื่อมสูญ

หมดสิ้นไปเสียเลย ทุกขอยาเกิดข้ึนแกเรา ที่เกิดแลวจงดับสูญหายไปเสียโดยพลัน ดังน้ัน เวทนาจึงเปน

อนัตตา  เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธความเบียดเบียนแปรปรวนไป สัตวทั้งหลายจึงไมไดตามที่ปรารถนา

ที่หวังไว ดวยประการฉะน้ี 

       สัญญา หมายถึง การจําไดจําไวจากอารมณทั้ง 6 น้ี ทั้งน้ี สัญญาเปนอนัตตา หาใชตัวตน ไมเปน

แกนสาร ไมมีใครเปนเจาของ ไมอยูในอํานาจความบังคับบัญชาของผูใด ถาสัญญาเปนอัตตาเปนตัวตน

เปนแกนสารจริงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะเลือกกลั่นไวและขับไลไดตามปรารถนาวา สัญญาที่เปนที่ต้ัง

แหงความสุข จงย่ังยืนถาวรต้ังอยูเปนนิตยเถิด สัญญาที่เปนที่ต้ังแหงความทุกข จงอยาไดบังเกิดมี แมมี
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แลวจงเสื่อมสูญหายไปเสียโดยพลันเถิด ดังน้ัน สัญญาจึงเปนอนัตตา สัญญาน้ันจึงเปนไปเพื่ออาพาธ

ความเบียดเบียนแปรปรวนไป สัตวทั้งหลายจึงไมไดตามประสงคดวยประการฉะน้ี 

       สังขาร หมายถึง การปรุงแตงความคิด การปรุงแตงใจใหเปนสุขใหเปนทุกข ทั้งน้ี สังขารเปน

อนัตตา ไมมีตัวตน ไมเปนแกนสาร ไมมีใครเปนเจาของ ไมอยูในอํานาจความบังคับบัญชาของผูใด ถา

สังขารเปนอัตตาเปนตัวเปนตนเปนแกนสารจริงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะสามารถเลือกสังขารธรรมปรุง

ใจทั้งหลายน้ันตามปรารถนาวา จงเปนอยางน้ี อยาเปนอยางน้ันเลยดังน้ัน สังขารจึงเปนอนัตตา สังขาร

น้ันจึงเปนไปเพื่ออาพาธความเบียดเบียนแปรปรวนไป สัตวทั้งหลายจึงไมไดตามปรารถนาวา สวนดีที่เปน

ที่ต้ังแหงสุขจงต้ังอยูเถิด อยาแปรปรวนพิบัติเลย สวนช่ัวเปนที่ต้ังแหงทุกขจงอยาบังเกิดข้ึน แมเกิดข้ึน

แลวจงเสื่อมสูญหายเสียโดยพลัน เพราะสังขารเปนอนัตตา จึงเปนไปเพื่ออาพาธ และสัตวจึงไมไดมิไดดัง

ความปรารถนา ดวยประการฉะน้ี 

      วิญญาณ หมายถึง การรูแจงซึ่งอารมณทั้ง 6  เปนการที่ใจรับรูถึงการเห็นรปู การไดยินเสียง การ

รับกลิ่น การรูรส การทราบโผฎฐัพพะ การสัมผัสเรื่องราวทางใจ  ซึ่งการรับรูดังกลาวเปนอนัตตา หาใช

ตัวตน ไมเปนแกนสาร ไมมีใครเปนเจาของ ไมอยูในอํานาจความบังคับบัญชาของผูใด ถาวิญญาณเปน

อัตตาเปนตัวตนเปนแกนสารจริงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะพึงไดตามปรารถนาในที่จะอนุญาตผอนตาม

และหามเสียวา วิญญาณของเราจงเปนอยางน้ี วิญญาณของเราจงอยาเปนอยางน้ันเลย, เหตุใดวิญญาณ

ยอมเปนอนัตตาหาใชตัวตน ไมเปนแกนสาร ไมมีผูใดเปนเจาของปองกันไวได เหตุน้ัน วิญญาณจึงเปนไป

เพื่ออาพาธความเบียดเบียนพิบัติตางๆ สัตวทั้งหลายก็ไมไดตามปรารถนาแหงตน ดวยประการฉะน้ี” 

       ความหมายของอนัตตลักษณะ   

 ทั้งน้ี อนัตตลักษณะ (Soullessness หรือ Non-Self) หมายถึง ความเปนอนัตตา ความไมใช

ตัวตน ความไมมีตัวตนแทจริงที่จะสั่งบังคับใหเปนอยางไรๆ ได สิ่งทั้งหลายหากจะกลาววามีก็ตองวามีอยู

ในรูปของกระแสที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ อันสัมพันธเน่ืองอาศัยกัน เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลา

ไมขาดสาย จึงเปนภาวะที่ไมเที่ยง เมื่อตองเกิดดับไมคงที่และเปนไปตามเหตุปจจัยที่อาศัย ก็ยอมมีความ

บีบค้ัน กดดัน ขัดแยง และแสดงถึงความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัว และเมื่อทุกสวนเปนไปในรูปกระแส

ที่เกิดดับอยูตลอดเวลาข้ึนตอเหตุปจจยัเชนน้ีก็ยอมไมเปนตัวของตัว มีตัวตนแทจริงไมไดไมอยูในอํานาจ

ของใครที่จะสั่งบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ตามใจปรารถนา ไมมีสาระ ไมมีแกนสาร ไมมีแกนหรือไมมีสิ่งซึง่

เปนตัวแทนที่ยืนยงคงตัวอยูตลอดไป  จะสังเกตุเห็นไดวาความหมายที่วาไมมีสาระคือตัวตนน้ี ทานกลาว

ไวโดยสัมพันธกับความหมายวา ดลบันดาลไมไดหรือไมมีอํานาจในตัว ทั้งน้ี เพราะถามีตัวตนคงที่ย่ังยืน

อยูเปนแกนเปนแกนจริงแลว ก็ยอมขืนยอมฝนความเปลี่ยนแปลงได ไมตองเปนไปตามความเปลี่ยนแปลง
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น้ัน ย่ิงถาเปนผูครอบครอง ก็ยอมตองมีอํานาจบังคับสิ่งที่ถูกครอบครองใหเปนไปอยางไรๆก็ไดตาม

ปรารถนา แตในความเปนจริงหาเปนเชนน้ันไม ความไมเปนตัวตนและความไมมีตัวตนสิงสูอยูครองจึงมี

ความหมายเดนในแงที่วาไมมีอํานาจบังคับ ไมเปนไปในอํานาจ ขัดแยงตอความปรารถนา เพราะฉะน้ัน 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏเปนตางๆ น้ัน เมื่อวิเคราะหตามสภาวะถึงที่สุดแลว หาใชมีตัวตนแทจริงที่

คงที่ ที่คงตัวย่ังยืนอยูยงดังที่เรียกช่ือกันวาอยางน้ันอยางน้ีไม แตเปนเพียงกระบวนธรรมหรือกระบวน

แหงรูปธรรมและนามธรรมที่เกดิจากองคประกอบตางๆ มาประชุมหรือประมวลกันเขา และองคประกอบ

เหลาน้ันแตละอยาง ๆ  ลวนมีการเกิดข้ึน และความเสื่อมสลาย เปนไปโดยอาการที่สัมพันธ สืบเน่ืองสง

ทอดเปนเหตุเปนปจจัยแกกัน ทั้งภายในกระบวนธรรมที่กําหนดแยกวาเปนกระบวนหน่ึง ๆ และระหวาง

กระบวนธรรมตางกระบวนทั้งหลาย ในสภาวะเชนน้ี (พระธรรมปฎก, 2544) (พระพรหมคุณาภรณ, 

2538) ทั้งน้ี สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (2557) กลาวถึงการบริหารงานแบบปลอยวางไมใชเปนการวาง

เฉยหรือการไมรูรอนรูหนาว โดยมีรูปแบบการบริหารงานบนพื้นฐานของไตรลักษณ ในขณะที่สถาบัน

บริหารสารสนเทศและการจัดการความรู (2559) ไดอธิบายถึงความสําคัญในการจัดการดานการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management)  โดยผูประกอบการจะตองทําการวิเคราะหปจจัยแวดลอมใน

การดําเนินธุรกิจที่แปรปรวนตลอดเวลาจากหลักไตรลักษณ นอกจากน้ี พะชาญชนก (2559) ไดวิเคราะห

หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรเพื่อใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตโดยพิจารณาใน 3 ดานที่สําคัญ ไดแก 

การพิจารณาดานบุคคลซึ่งเนนการอยูรวมกันในสังคมซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาใชหลักสังคหวัตถุ ๔ 

อยาง ไดแก ทาน  ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา การพิจารณาดานปรากฏการณ ไดแก 

ประสบการณของบุคคลที่เกิดจากตัณหา ความอยากใน กามคุณทั้ง 5 และการพิจารณาดานสภาวธรรม 

ไดแก การพิจารณาถึงความเปนไปของจิต ความเปนเหตุเปนผลของสภาวธรรมภายในจิต อันเกิดจาก

ความยึดมั่นถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเปนอัตตาสงผลทําใหเกิดอุปาทานข้ึน  ดังน้ัน 

บุคคลหรือผูประกอบการจําเปนตองแกไขปญหาจากสภาวะธรรมโดยการพิจารณาาความเปนเหตุเปนผล

ของรูปกับนาม รวมทั้ง รวมทั้ง กนก แสนประเสริฐ ไดกลาวถึงความสัมพันธของหลักสัปปรุิสธรรมในพทุธ

ศาสนากับการบริหารจัดการเกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มี

คุณคา พบไดในสังคมมนุษย หรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาดวย

เหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทาน้ันที่จะเปนผูที่บริหารจัดการองคการที่ดีไดอนัตต

ลักษณะนําสูไตรลักษณะ เมื่อสิ่งทั้งหลายในสากลโลกน้ีมีลักษณะที่สําคัญคืออนัตตาแลว ก็ยอมจะ

กอใหเกิดลักษณะที่สําคัญอีก 2 ประการตามมาด่ังหวงโซที่รัดรอยมาเปนสายโซ ไดแก ทุกขลักษณะ และ

อนิจจลักษณะ รวมกันเปนไตรลักษณะ 

https://www.facebook.com/IKMTHAI/?__cft__%5b0%5d=AZUX9eEZNQrk1qTi9_BNM_fVZMxUHcJ7kwRa-hvQzofxaVXwVdnOZN5tadv2XMc2g-qxZO2grwdPtbwkMIFQlQt3igMDP8kBbvms2_ZrwTjO3oz3Kvwbp7hiTHpyEJqlw-iMvQgFCRfktNSF2HvwIdeiNZi_iJ_5db8Oo6o6ZgA6qA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/IKMTHAI/?__cft__%5b0%5d=AZUX9eEZNQrk1qTi9_BNM_fVZMxUHcJ7kwRa-hvQzofxaVXwVdnOZN5tadv2XMc2g-qxZO2grwdPtbwkMIFQlQt3igMDP8kBbvms2_ZrwTjO3oz3Kvwbp7hiTHpyEJqlw-iMvQgFCRfktNSF2HvwIdeiNZi_iJ_5db8Oo6o6ZgA6qA&__tn__=-UC%2CP-R
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                            รูปที่ 1  ความสัมพันธของหวงโซไตรลักษณ                  

ที่มา: ผูเขียน 

 

จากรูปที่ 1  แสดงถึงความสัมพันธของหวงโซไตรลักษณ ซึ่งไตรลักษณะ หมายถึงลักษณะสาม

อยางที่เกิดข้ึนดํารงอยูในสิ่งทั้งหลายไมมีขอยกเวนสําหรับบคุคลใด สัตวใดหรือสิ่งใดๆในโลกน้ี ไตรลักษณ

มีความเปนสากลที่ทุกคนทุกวงการใหการยอมรับ ประกอบดวยหวง 3 หวง โดยไตรลักษณะจะเริ่มจาก

สัตวทุกตัว บุคคลทุกคน สิ่งของทุกสิ่งมีลักษณะประจําคือ อนัตตลักษณะ ไมมีแกนสาระที่จะยึดถือเปน

หลักได ไมมีความแนนอน เปรียบเสมือนลกัษณะแกนกลางของตนกลวยที่เกิดจากการอัดกันแนนของ

กาบใบที่รวมตัวกันอยางหนาแนนทําใหเกิดลําตนเทียมมีหนาที่ชูกานใบพยุงใหกลวบต้ังตรงดูคลายตนไม  

และเมื่อตนกลวยไมมีแกนสาระในลําตนก็จะดําเนินเขาสูทุกขลักษณะที่ตนกลวยไมสามารถดํารงเปน

ลักษณะเปนลําตนอยูไดและตายไปในที่สุด ซึ่งจากการที่ตนกลวยมีอนัตตลักษณะและทุกขลักษณะ

ดังกลาว ก็จะไหลรวมไปสูอนิจจลักษณะที่ไมมีความเที่ยงแทแนนอน ไมสามารถยึดถือวาเปนตนกลวยอีก

ตอไป  ทั้งน้ีทุกขลักษณะและอนิจจลกัษณะมีความหมายโดยละเอียด ดังน้ี  (พระธรรมปฎก, 2544) (พระ

พรหมคุณาภรณ, 2538) 

1. ทุกขลักษณะ (Conflict) ความเปนทุกขภาวะที่ถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึนและสลายไป ภาวะที่

กดดัน 

ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางน้ันเปลี่ยนแปลงไป มีการเกิดข้ึนและ

การดับสลายบีบค้ันอยูตลอดเวลาจะทําใหคงอยูในสภาพน้ันไมได สงผลใหเกิดสภาวะที่ไมสมบูรณมีความ

บกพรองอยูในตัว ไมใหความสมอยากที่แทจริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และ

กอใหเกิดทุกขเกิดความผิดหวังแกผูเขาไปอยากไปยึดดวยตัณหา อุปาทาน สมเปนที่ต้ังแหงความทุกข  

2. อนิจจลักษณะ (Impermanence) ความไมเที่ยง ความไมคงที่ความไมคงตัว ภาวะที่เกิดข้ึนแลวเสื่อม

และสลายไป คือ เกิดดับ เกิดดับ มีแลวก็ไมมี สิ่งทุกอยางมีการเกิดและการแตกดับ เริ่มตนดวยการเกิด

และสิ้นสุดลงดวยความดับ เมื่อซอยยอยลงไปอีก ก็ย่ิงเห็นความเกิดและความดับ หรือการเริ่มตนและการ
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แตกสลายกระช้ันถ่ีเขามา เปนชวงวัยหน่ึงๆ ชวงระยะสิบปหน่ึงๆ ชวงปหน่ึงๆ ชวงฤดูหน่ึงๆ ชวงเดือน

หน่ึงๆ ฯลฯ ชวงยามหน่ึงๆ ตลอดถึงช่ัวเวลาขยับเขย้ือนเคลื่อนไหว แตละครั้งแตละหน จนกระทั่ง

มองเห็นความเกิดดับที่เปนไปในทุกๆ ขณะ ซึ่งเปนของมองเห็นไดยากสําหรับคนทั่วไป  

           

เพราะเหตุใดผูประกอบการจึงพลั้งเผลอกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจไดอยางไร 

แมวาสิ่งทุกอยางในโลกไมสามารถหนีพนความเปนอนิจจงั ทุกข และอนัตตาน้ี ซึ่งเปนลักษณะสามัญดดย

ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่แสดงตัวตนของสิ่งเหลาน้ันอยูตามธรรมดาตลอดทุกเวลา แตบุคคลทั่วไปก็ไม

สามารถมองเห็นได  ทั้งน้ี เพราะสิ่งทั้งหลายเสมือนมีสิ่งปดบังคอยซอนคลุมไว ดังน้ันถาผูประกอบการไม

สามารถมนสิการหรือไมสามารถพิจารณาอยางแยบคายอยางถ่ีถวนถองแทแลว ผูประกอบการก็จะมอง

ไมเห็นสิ่งเครื่องปดบังซอนคลุมอนัตตลักษณะเหลาน้ันไดเลย โดยเครื่องปดบังซอนคลุมเหลาน้ัน ไดแก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2544) 1. ฆนะ บังอนัตตลักษณะ ฆนะหมายถึง ความเปนแทงเปน

กอนเปนช้ินเปนอันเปนมวลหรือเปนหนวยรวม ซึ่งฆนะจะปดบังความจริงของอนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ  

สิ่งทั้งหลายที่เรียกช่ือวาอยางน้ันอยางน้ี ลวนเกิดจากเอาสวนประกอบทั้งหลายมารอบรวมปรุงแตงข้ึน 

เมื่อแยกยอยสวนประกอบเหลาน้ันออกไปแลว สิ่งที่เปนหนวยรวมซึ่งเรียกช่ือวาอยางน้ันๆ ก็ไมมี ดังรูปที่ 

3  จะเห็นไดวาฆนะจะมีลักษณะเหมือนบรรจุภัณฑที่หอหุมหนวยยอยๆ ใหดูคลายเปนกอนเดียวกัน 

เปรียบเสมือนรางกายของเราที่ประกอบดวยหนวยยอยที่เล็กที่สุด คือ เซลล ซึ่งเซลลจํานวนมากมายจะ

รวมตัวกันเปนเน้ือเย่ือ เน้ือเย่ือรวมตัวกันเปนอวัยวะตางๆ ทั้งหมด 32 ประการ แลวในที่สุดก็จะมีผิวหนัง

หอหุมเช่ือมปดอวัยวะทั้งหลายจนดูเสมือนเปนสวนเดียวกันของรางกายมนุษย เชนเดียวกับในสวนของ

ผูประกอบการที่ เผชิญกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจทั้ งสภาพแวดลอมภายนอกและ

สภาพแวดลอมภายใน โดยสภาพแวดลอม ภายนอกยังประกอบดวยสภาพแวดลอมยอยตางๆ เชน ปจจัย

ดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม และในสวนของปจจัยแวดลอมภายในองคการหรือบริษัทของ

ผูประกอบการน้ัน ก็ยังประกอบไปดวยสวนตางๆ แยกยอยรวมกันเปนองคการ เชน ฝายตางๆ แผนก

ตางๆที่มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เปรียบเสมือนอวัยวะของมนุษยในการดํารงชีวิตประจําวันเชน 

ฝายผลิตมีหนาที่ในการนําวัตถุดิบมาผานกระบวนการผลิตเพื่อใหไดสินคาสําเร็จรูป 
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                                รูปที่ 3 แสดงฆนลักษณะและตัวอยางของฆนะ   

ที่มา: ผูเขียน 

หรือฝายการตลาด เปนตน ดังรูปที่ 4  ซึ่งเมื่อผูประกอบการพิจารณาแยกแยะอยางละเอียดแลวจะพบวา

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจมีสวนประกอบซับซอนมากมายในแตละระดับทั้งสภาพแวดลอม

ภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน จนผูประกอบการอาจไมสามารถพิจารณามองเห็นปจจัยแวดลอม

ยอยๆ ที่ประกอบกันอยูอยางชัดเจน ดังน้ันเมื่อเกิดปญหาในการดําเนินธุรกิจแลว ผูประกอบการจึงไม

สามารถแยกแยะวิเคราะหวาปญหาที่เกิดข้ึนในขณะน้ันวามีสาเหตุเกิดมาจากปจจัยยอยใดใน

สภาพแวดลอมภายนอกหรือสภาพแวดลอมภายในแลวทําการแกไขอยางทันทวงที ซึ่งจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกการดําเนินธุรกิจในที่สุด 

 
                                    รูปที่ 4 แสดงสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ    

ที่มา: Stubbs and Cocklin (2008) P. 114 
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2. อิริยาบถ          

 หลังจากที่ผูประกอบการทราบถึงวารายไดที่ผูประกอบการตองการมีลักษณะที่ประกอบดวย

ปจจัยยอยๆหลอมรวมกัน ซึ่งยากตอการควบคุมหรือคาดเดาวาจะเกิดอะไรข้ึนตอไปในอนาคตหรือเรา

เรียกวารายไดน้ันมีลักษณะเปนแบบทุกขลักษณะที่ไมมีความแนนอน เที่ยงแท สามารถผันแปรไปได

ตลอดเวลา แตในความเปนจริงแลว มีผูประกอบการจํานวนมากไมสามารถมองเห็นทุกขลักษณะดังกลาว 

หากแตมองวารายไดที่ตนเองไดรับน้ันมีความเที่ยงแทแนนอน เดือนน้ีไดรายไดเทาน้ี เดือนหนาก็ตอง

ไดรับรายไดเทาเดิม ซึ่งการมองวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงสามารถคงอยูหรือต้ังอยูไดตลอดเวลาน้ัน เพราะ

ผูประกอบการคนน้ันมีอิริยาบถบดบังทุกขลักษณะทําใหไมสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทุก

เวลานาที ทั้งน้ี อิริยาบถ หมายถึง ความยักยายเคลื่อนไหวปดบังไว ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏสภาวะที่

ทนอยูมิได หรือภาวะที่คงสภาพเดิมอยูมิได หรือภาวะที่ไมอาจคงอยูหรือสภาพเดิมได เน่ืองจากมีปจจัย

แวดลอมทั้งภายนอกและภายในมาบีบค้ัน  โดยผูเขียนขอยกตัวอยางกรณีศึกษาของธุรกิจเบียรใน

ประเทศไทย โดยในสมัยกอนอุตสาหกรรมเบียรอยูภายใตการคุมครองของรัฐบาลมาโดยตลอด การขอต้ัง

โรงงานผลิตเบียร จะตองไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเสียกอน สงผลใหธุรกิจ

เบียรสิงหของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด สามารถดําเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 50 ปปราศจากการ

แขงขันภายใตนโยบาย   การหามต้ังโรงเบียรใหมของกรมสรรพสามิต จนถึงปพุทธศักราช 2534 ในสมัย

รัฐบาลอานันท ปนยารชุน  การผูกขาดในธุรกิจเบียรก็สิ้นสุด  เมื่อกระทรวงการคลังไดยกเลิกกฎเกณฑ

การหามต้ังโรงงานเบียรเพิ่มมาเปนการเปดเสรี สงผลใหบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ตองปรับแผนกล

ยุทธในการควบคุมระบบการจัดจําหนายที่เปนหัวใจสําคัญของการแขงขัน โดยผานชมรมผูคาเบียรสิงห 

ซึ่งเปนเครือขายเอเยนตจําหนายสินคาของบริษัท (กลยุทธอมตะ“เหลาพวงเบียร”และวันน้ีเปน“เบียร

พวง……,2560) 

3. สันตติ บังอนิจจลักษณะ        

 สันตติ มีความหมาย คือ ความสืบตอหรือความเปนไปอยางตอเน่ืองปดบังไว ทําใหอนิจจ

ลักษณะจึงไมปรากฏ ทั้งน้ี สิ่งทั้งหลายที่เรารูเห็นน้ันลวนแตมีความเกิดข้ึน และความแตกตางสลายอยู

ภายในตลอดเวลา แตความเกิดดับน้ันเปนไปอยางตอเน่ืองติดตอกันตลอดเวลารวดเร็วมาก คือ เกิด-ดับ-

เกิด-ดับ-เกิด-ดับ  ความเปนไปตอเน่ืองอยางรวดเร็วย่ิงน้ัน ทําใหเรามองเห็นวาเปนสิ่งน้ันคงที่ถาวรเปน

อยางหน่ึงอยางเดิมไมมีความเปลี่ยนแปลง เหมือนอยางตัวเราเองหรือคนใกลเคียงอยูดวยกันมองเห็นกัน

เสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อเวลาผานไปนาน สังเกตดู หรือไมเห็นกันนานๆ เมื่อพบกัน

อีกจึงรูวาไดมีความเปลี่ยนแปลงไปแลวจากเดิม แตตามความเปนจริงความเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดข้ึนอยู
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ตลอดเวลา ทีละนอย และตอเน่ืองจนไมเห็นชองวาง ยกตัวอยาง เชน คายรถยนตญี่ปุนไมยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของรถยนตไฟฟาโดยนายองอาจ พงศกิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรม

ยานยนตไทย ในฐานะตัวแทนบริษัทผูผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และบริษัทผูผลิตช้ินสวนยานยนต  ได

แถลงสนับสนุนยานยนตทุกประเภท ทั้งรถยนตสันดาปภายในและรถพลังงานไฟฟา แตการเปลี่ยนผานน้ี

คงตองใช เวลา โดยมี เทคโนโลยีไฮบริดเปนตัวเ ช่ือมสืบเ น่ืองจากเมื่อ วันที่  24 มีนาคม 2564 

คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ เสนอให รถยนตที่ขายในไทยต้ังแตป 2578 ตองเปนรถ

พลั งงานไฟฟารอยละ 100 ซึ่ ง เปนนโยบายที่มีผลกระทบตอ ธุรกิจของบริ ษัทผูผลิตรถยนต  

รถจักรยานยนต ผูผลิตช้ินสวนยานยนตสันดาปภายในคอนขางมาก   (คายรถสวนรัฐบาล บังคับขาย EV 

100% ในไทยป 2578 ไมงาย. 2564) 
 

แนวทางในการเปดเผยอนัตตลักษณะ      

 สืบเน่ืองจากสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจมีลักษณะเปนอนัตตลักษณะ กลาวคือ ไมมีแกน

สารชัดเจนไมมีตัวตน ไมมีใครเปนเจาของ ไมสามารถบังคับ ไรอํานาจควบคุม สงผลใหผูประกอบการไม

สามารถทราบเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไดแนนอน ดังน้ัน ผูประกอบการจึงควรพึงระลึกไวเสมอวา

การประกอบของเราน้ันเปรยีบเสมือนการดําเนินชีวิตในแตละวันที่ทุกยางกาวทุกเวลานาทีจะมีโอกาสเกดิ

อุบัติเหตุ เกิดความเสียหาย เกิดการขาดทุนไดตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน ผูประกอบการตองพิจารณาถึง

สภาวะปจจุบันที่กําลังเผชิญและนําขอมูลที่ไดนําไปพิจารณาอยางถ่ีถวนรอบคอบเพื่อวางแผนกําหนด

นโยบาย กลยุทธในการดําเนินธุรกิจในอนาคตตลอดเวลา ก็จะสงผลใหการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการมีแตความระมัดระวัง ไมยึดอยูกับอดีตหรืออารมณ เมื่อไดรับขอมูลขาวสารอยางใด ก็จะ

รูเทาทันไมปรุงแตงไมนํามาเปนเวทนาวาสิ่งน้ันดี สิ่งน้ันไมดี สิ่งน่ันพอใจ สิ่งน่ันไมพอใจ สิ่งน้ันมีความ

แนนอน หากแตผูประกอบการตองนําขอมูลขาวสารดังกลาวมาพิจารณาอยางรูเทาทันตามสถานการณที่

เกิดข้ึนจริง  และเมื่อผูประกอบการมีขอมูล ความรู ประสบการณในตนเองมากข้ึนเรื่อยๆ ความสามารถ

ในการตัดสินใจและไหวพริบก็เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ (สุรวุฒิ ปรีชานนท. 2533 หนา 91)   

 เพราะฉะน้ัน ผูประกอบการจําเปนตองพยายามเพิ่มพูนปญญาใหรูเทาทันธรรมชาติตางๆ ที่

เกิดข้ึน ทุกขณะจิตในปจจุบันเพียรระลกึสภาวะปจจบุันเพือ่ใหเห็นสภาวะเกิด ดับ เกิด ดับ ตอเน่ืองอยาง

รวดเร็ว ซึ่งผูประกอบการจะตองมีสติระลึกอยูกับปจจุบันตลอดเวลาโดยปลอยวางทั้งอดีตและอนาคต 

เพราะการยึดในอดีต ยึดในทิฏฐิมานะถือตนโดยมีความเห็นวามีตัวมีตนมีเรามีเขาจะสงผลใหจิตใจ

กระดางไมยอมสละอาสวะฉาบทาบดบังปญญาออกจากจิตใจของผูประกอบการน้ันเปนการมัวเมา

หลงใหลกับความสําเร็จที่เกิดข้ึนในอดีตทําใหเกิดความหย่ิงยโส โอหัง ละเลยในการวางแผนเตรียมพรอม
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ในสิ่งที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต(พระสุธรรมคณาจารย. เหตุปจจุบันของชีวิต) หรือแมกระทั่งความ

โศกเศราคร่ําครวญพิรี้พิไรถึงความลมเหลว ความผิดหวังในอดีตจนหมดกําลังแรงใจในการคิดพิจารณา

ดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต เพราะสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตก็เปนอดีตไปแลว ผูประกอบการไมสามารถยอน

กาลเวลาได ผูประกอบการตองรูสึกตัวอยูในขณะปจจุบนั โดยผูประกอบการจาํเปนตองพิจารณาแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจตามแนวของอริยมรรคซึ่งมีองคแปด กลาวคืองานการใดใดที่ผูประกอบการกระทํา

ตองประกอบดวยการเห็นชอบ การคิดชอบ การงานชอบ การพูดชอบ การประกอบอาชีพชอบ การ

กระทําความเพียรชอบ การทําสมาธิชอบ และการมีสติชอบ ซึ่งจะทําใหผูประกอบการมีสติรูเทาทันวาสิง่

ใดไดเกิดข้ึนในอดีตแลว สิ่งใดกําลังเกิดข้ึนในปจจุบนั สิ่งใดจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการพิจารณาแยกแยะ

ปจจัยยอยแวดลอมภายในและภายนอกในการดําเนินธุรกิจออกมาพิจารณาทีละปจจัยอยางละเอียดถ่ี

ถวน ดังรายละเอียดในรูปที่ 5  รายไดจากการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการน้ันประกอบดวยปจจัยยอย

ตางๆ มารวมกัน กลาวคือ เริ่มจากปจจัยยอยตางๆ ของปจจัยแวดลอมภายนอกที่ผูประกอบการไม

สามารถควบคุมใหเปนไปตามความตองการของตนเองได และปจจัยยอยตางๆ ของปจจัยแวดลอมภายใน

ที่ผูประกอบการสามารถควบคุมไดแตก็ไมสามารถควบคุมใหตรงตามความตองการของตนเองไดเสมอไป 

ตองคอยปรับเปลี่ยนไปตามปจจัยแวดลอมที่ตนเองไมสามารถควบคุมได ยกตัวอยางธุรกิจรานสะดวกซื้อ

ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ที่ระบาดในไทย นับต้ังแตปลายปพุทธศักราช 

2562 ประกอบกับการแขงขันในดานการสงเสริมการขายที่รุนแรงจากธุรกิจ Food Delivery ไมวาจะ

เปน LINE MAN Wongnai, Grab Food,  Gojek และ Robinhood ทําใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สั่งอาหารมารับประทานที่บานแทนการออกไปจับจายใชสอย สงผลใหยอดขายของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 

7-Eleven ในปพุทธศักราช 2563 มีรายไดรวม 300,705 ลานบาท ลดลง 33,356 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 10 โดยมีกําไรข้ันตนจํานวน 83,724 ลานบาท ลดลง 10,103 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.8 

(เอฟเฟกตโควิดทุบรายได “เซเวน”วูบ 3 หมื่นลาน ฉุดกําไร CPALL รวง 27.9%, 2564) (เปดศึกวงการ 

Food Delivery ไทย: การแขงขันที่ไมใชแคโปรโมช่ันสงฟร,ี 2563) ซึ่งจากตัวอยางดังกลาวขางตน จะ

เห็นไดวา ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่กอใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของ      7-Eleven  ประกอบดวย

ปจจัยแวดลอมภายนอก ไดแก สถานการณโรคระบาดโควิด-19  พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง 

สถานการณ  การแขงขันที่รุนแรงมากข้ึนของธุรกิจ Food Delivery สงผลใหกําไรข้ันตนในการดําเนิน

ธุรกิจของ 7-Eleven ลดลงถึงหมื่นลานบาท และในขณะเดียวกัน ทาง 7-Eleven ก็ไดพยายามสราง

ปจจัยแวดลอมภายในเพื่อเปนจุดแข็งของตนเองในการแกเกมที่เกิดจากอุปสรรคข้ึนโดยการเปดตัว

แอพพลิเคช่ัน “7 ELEVEN Delivery” ในการสงสินคาและอาหารใหผูบริโภคถึงบาน ต้ังแตเวลา 6.00 - 
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22.00 น. โดยกําหนดยอดสั่งซื้อสินคาอยางตํ่า 100 บาท ซึ่งก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภค

จํานวนมาก 

    

                         รูปที่  5  แสดงถึงหนวยยอยของปจจัยแวดลอมตางๆ ที่รวมตัวกันกอใหเกิดเปนรายได 

ที่มา: ผูเขียน 

กาลเวลาไรรอยตอ        

 ทั้งน้ี หากผูประกอบการมคีวามเพียรกระทําไปเรือ่ยๆ เปนกิจวัตรประจําวันก็จะไมมีอะไรมาเปน

ภาพลวงตาเปนภาพมายาในปจจุบันอีกตอไป ปจจุบันก็จะเปนปจจุบันที่โปรงใส ไมมีมายา ไมหลอกลวง

ตัวเองอีกตอไป ผูประกอบการจะมแีตความรูไปตามความจริงในปจจบุัน ไมปรุงแตง ไมมีอารมณถูกชักจงู

ไปโดยกิเลส ตัณหาอุปาทานความหย่ิงยโส ผูประกอบการจะมีความโปรงใสในปจจุบันเทาน้ัน  พรอมทั้ง

ไดสลัดสิ่งทั้งหลายที่เก็บไวจากอดีตออกไปหมดแลว ผูประกอบการจะสามารถมองเห็นอนาคตได  ทะลุ

ปรุโปรงเปนความจริง ไมใชความฝนอีกตอไป เพราะผูประกอบการจะรูวาอะไรจะเกิด อะไรจะไมเกิด 

และจะเกิดแบบไหน ดังน้ัน อดีต ปจจุบัน และอนาคต ก็จะไมมีความผิดหวังอีกตอไป เพราะมีความรูที่

แทจริงเหนือกาลเวลา กาลเวลาก็จะหมดความหมายสําหรับผูประกอบการ โดยผูประกอบการสามารถจะ

มองยอนอดีต มองปจจุบันและมองอนาคตไดทะลุปรุโปรงหมดทุกอยางหรือกลาวไดวากาลเวลาไมมีจะ

รอยตอสําหรับผูประกอบการ (สุรวุฒิ ปรีชานนท. 2553 หนา 124)  ทั้งน้ี ผูเขียนขอยกตัวอยางแนว

ปฏิบัติของผูประกอบการชาวญี่ปุนที่เขามารวมลงทุนดําเนินธุรกิจรวมทุนในประเทศไทย โดยผูเขียน

รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายเพื่อนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารที่มี

วาระการประชุมทุกเดือน เพื่อตรวจสอบและวางแผนปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจใหทันตอสภาวะการณ

ที่เกิดข้ึน โดยเครื่องมือตรวจสอบความเปนไปในอดีตประเภทหน่ึงที่ผูเขียนไดรับมอบหมายใหจัดทํา คือ 
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ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 งบกําไรขาดทุนรายเดือนที่มีสวนประกอบรายละเอียดที่สําคัญได แก 

รายได ตนทุนขาย กําไรข้ันตน คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร 

ตารางที่ 1 งบกําไรขาดทุนรายเดือน 

ที่มา: ผูเขียน  

 ซึ่งจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาในแตละเดือนน้ัน คณะกรรมการของบริษัทจะรับผิดชอบในแต

ละสวนงานที่รับผิดชอบ โดยฝายการตลาดจะพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลระหวางรายไดที่ไดรับและ

คาใชจายในการขายในแตละเดือนวามีแนวโนมเปนอยางไร หากรายไดมีแนวโนมลดลง ผูจัดการฝาย

การตลาดจะเรียกพนักงานฝายขายที่รับผิดชอบมาสอบถามถึงสาเหตุที่รายไดลดลงและรวมกันประชุมหา

แนวทางแกไข ในขณะเดียวกัน ในสวนของตนทุนขายน้ัน ผูจัดการฝายผลิตจะเปนผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบถึงความสัมพันธระหวางคาใชจายในสวนของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ของเสียระหวางการ

ผลิต คาแรงและคาลวงเวลาและปริมาณสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตไดวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

หรือไมอยางไร เพื่อที่จะดําเนินการแกไนทันทวงที และในสวนสุดทาย คาใชจายในการบริหารน้ันซึ่ง

เกี่ยวของฝายตางๆหลายฝาย เชน เงินเดือน คานํ้าไฟ คาวัสดุสิ้นเปลือง เปนตน จึงมีความจําเปน     ที่

ผูประกอบการที่เปนเจาของหรือกรรมการผูจัดการจะตองมารวจสอบกวดขันไมใหคาใชจายในสวน

ดังกลาวเพิ่มข้ึนโดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมไดเพิ่มข้ึนแตอยางไรเลย ซึ่งจากการควบคุมภายใน

ของคณะกรรมการบริหารของบริษัททําใหสามารถลวงรูถึงสัญญาณ (Signa) ของปญหาที่มีความเปนไดที่

จะเกิดข้ึนในอนาคต สงผลใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจอยางมีประสทิธิภาพทั้งดานการบริหารายไดและ

ตนทุนคาใชจายภายในองคการ รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานตางก็มีมีขวัญและกําลังใจที่ผูบริหารมา

รวมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันในที่สุด  ทั้งน้ี Berns M. et al. 

(2009) ไดทําการสํารวจผูประกอบการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปพุทธศักราช 2552 เพื่อทราบถึงแนวทางใน
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การดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกบริษัท โดยมีขอสรุปดังน้ี ผูประกอบการที่ตอบ

แบบสอบถามเหน็ควรในแนวทาง 2 ดาน ไดแก ดานที่ 1 การปรับปรุงตนทุน คาใชจายในการดําเนินงาน

ตางๆ รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในฝายตางๆกับฝายบริหารซึ่งจะเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจในการเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน มีความระมัดระวังในการใชทรัพยากร สงผลใหธุรกจิมี

ตนทุนในการดําเนินธุรกิจลดลง สวนดานที่ 2 น้ัน ธุรกิจจะตองเพิ่มรายไดโดยการสรางความสัมพันธ

ระหวางลูกคาและบริษัทซึ่งจะสงผลใหภาพลักษณของบริษัทดีข้ึนในสายตาลูกคา และในที่สุดก็จะสงผล

ใหธุรกิจมีกําไรในที่สุด ตามรายละเอียดในรูปที่ 6  

                 
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธของการควบคุมสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: Berns M. et al. (2009, P.23) 
 

กรณีศึกษาของธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจแนวย่ังยืน 

การดําเนินธุรกิจในสภาวการณปจจุบันตองเผชิญกับความทาทายหลายดาน นํามาซึ่งความเสี่ยงและ

โอกาส ดังน้ัน ธุรกิจจํานวนมากจําเปนตองปรับตัวและพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหสามารถอยูรอดและ

เติบโตไดอยางมั่นคงและย่ังยืน การพัฒนาองคการสูความย่ังยืนจึงเปน “เรื่องสําคัญ” ที่ทุกธุรกิจตอง

บูรณาการและขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบตามบริบทองคการ ยกตัวอยาง 

เชน บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ไดประกาศนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน เพื่อ

เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานใหแก 4 กลุมบริษัทบีทีเอสไดนําไปปฏิบัติ โดยอาศัยประเด็นดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการดําเนินธุรกิจ 

และยึดหลักการดําเนินงานที่โปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเหมาะสม เพื่อสรางผลตอบแทนดาน

การลงทุนในระยะยาว ควบคูไปกับการสรางความมั่นคงใหกับสังคมอยางย่ังยืน ดังรายละเอียดในรูปที่ 7 
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 นอกจากน้ี Bolton et al. (2006) ไดทําการวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจทาง

การตลาดพบวา ที่ผานมาธุรกิจไมมีแนวทางในการปฏิบัติที่มีรูปแบบชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ดังน้ัน ธุรกิจจึงตองใหความสําคัญเกี่ยวกับสวัสดิการของผูบริโภคโดยธุรกิจควรสรางผลประโยชนที่

ผูบริโภคควรจะไดรับจากการบริโภคสินคาและบริการจากธุรกิจไมวาจะดานอรรถประโยชนพื้นฐาน 

คุณภาพ ความปลอดภัย คาใชจายที่ถูกลง เปนตน เพราะฉะน้ัน ธุรกิจจึงควรสงขอมูลขาวสารถึงผูบริโภค

กลุมเปาหายใหชัดเจนครบถวนสมบุรณเพื่อไมใหผูบริโภคตกอยูในสถาวการณละลาละลังหรือ “sitting 

on the fence” หากแตใหผูบริโภคสามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกบริโภคในสินคาและบริการที่มีคุณคา

สําหรับพวกเขา 

 
รูปที่ 7 ปจจัยยอยตางๆ ในการดําเนินโยบายที่ย่ังยืนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)

ที่มา: https://www.btsgroup.co.th 

 

สรุป  

สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาไดตรัสถามพระอานนทในการระลึกและพิจารณามรณานุสติในแต

ละวัน พระอานนทกราบทูลตอบวา นึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระเจาขา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาตรัสตอบวา  ตถาคตเจริญมรณานุสติอยูทุกลมหายใจเขาออก  ดังน้ัน เธอพึงระลึกถึงมรณานุสติทุก

ลมหายใจเขาออก การที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสกับพระอานนทอยางน้ี อาจทําใหมีบุคคลบาง

คนเขาใจวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามองโลกในแงรายในการดําเนินชีวิตที่ใหพวกเราเหลา

พุทธศาสนิกชนตองคิดถึงความตายตลอดเวลา ไมตองมีเวลาไปคิดคํานึงถึงการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง

ทองแตอยางใด หากแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงช้ีใหเหลาพุทธศาสนิกชนเปนผูถึงพรอมในความ

ไมประมาทในการดํารงชีวิตเพราะชีวิตของเราแตละคนน้ันมีลักษณะที่เหมือนกันทุกคนคือ ชีวิตทุกชีวิตมี

https://www.btsgroup.co.th/
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ความไมเที่ยง มีทุกข เปนเพราะเราไมมีอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาสั่งใหชีวิตของเราใหมีสุขภาพที่

ดี จงมีรางกายที่แข็งแรงอยางน้ีไปตลอดจนแกเฒา จงไมมีโรคภัยไขเจ็บเขามากล้ํากราย ซึ่งจากคําสอน

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเปนการสอนใหพุทธศาสนิกชนไมลุมหลงยึดติดอยูกับอดีตวา เราน้ี

เคยแข็งแรง เราน้ีเคยมีสุขภาพดีไมมีโรคใดๆ ซึ่งจะทําใหเราไมมีความประมาทในการดําเนินชีวิต      

เพราะฉะน้ัน   ถาหากผูประกอบการสามารถพิจารณาสภาวะตางๆที่กําลังเผชิญอยูดวยปญญาในการ

หย่ังรูอยางถองแทถึงอนัตตลักษณะของสิ่งทั้งหลายในโลก รูความเปนไปในสถานการณที่เผชิญอยู ไม

ต้ังอยูในความประมาทแลว ก็จะสงผลใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมีโอกาสในการกอกําไรทุกป ทุก

ไตรมาส ทุกเดือน ทุกเวลานาที ทุกลมหายใจ ด่ังปจฉิมโอวาทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา 

“อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ หรือ ทานทั้งหลาย จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม” 
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การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตดัสินใจซ้ือประกนัโควิด-19  

ของนกัศกึษาระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

A Study on Consumer Behaviors toward COVID-19 Insurance Purchasing 

Decision of Postgraduates at University of  

The Thai Chamber of Commerce 

 

พิชชากร ชอบเที่ยงธรรม0

1,2 

         Pichchakorn Chobthiangtham1,2 

 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ครั้งน้ีมี 3 วัตถุประสงค คือ วัตถุประสงคที่ 1. เพื่อทราบถึง

ลักษณะตัวอยางทางดานประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วัตถุประสงคที่ 

2. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วัตถุประสงคที่ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ประชากรศาสตร พฤติกรรมการซื้อประกันโควิด-19 ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยการศึกษาครั้งน้ีใชทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว และทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีวิธีการ

เก็บรวมรวบขอมูลเปนขอมูลปฐมภูมิ โดยการจดัทําแบบสอบถาม 251 ชุด กลุมตัวอยางประชากร คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling ) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถ่ี รอยละและคาเฉลี่ย) ไคส

แควร (Chi-Square Test) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของกลุม

ตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่เลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวาลักษณะ

                                                        
1 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะเศรษฐศาสตร สาขาธุรกิจ E-mail buavypichakorn2541@gmail.com 
2 Master Degree of Business Economics at University of the Thai Chamber of Commerce  

  E-mail: buavypichakorn2541@gmail.com 
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ทั่วไป เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุ 20 – 30 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน 

มีรายได 10,001 – 20,000 บาท/เดือน ขอมูลพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่เลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวา บริษัท/สถาบันการเงินที่เลือกทําประกันโค

วิด-19 คือ บริษัท ทิพยประกันภัย สวนใหญมีทั้งประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ แหลงขอมูลที่มีผล

ตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 คือ สื่อออนไลน เชน Facebook Line Instagram สาเหตุที่

เลือกทําประกันโควิด-19 เพราะ เห็นถึงความสําคัญของประกันโควิด-19 มีคาเบี้ยประกันที่เลือกทําอยูที่ 

150 – 350 บาท และรูปแบประกันโควิด-19 ที่เลือกมีความคุมครองคารักษาพยาบาล มีความคุมครอง

การชดเชยรายได มีความคุมครองการเสียชีวิต ผลการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดของกลุม

ตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่เลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวา ดาน

ผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับปจจัยยอยคือ ช่ือเสียงและภาพลักษณของบริษัทประกันและธนาคาร ดาน

ราคา ใหความสําคัญกับปจจัยยอยคือ อัตราคาเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับวงเงินเอาประกัน และความ

คุมครองที่หลากหลาย ดานสถานที่จัดจําหนาย ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ การเสนอขายทาง

โทรศัพท ทางไปรษณีย หรือทางอีเมลเปนตน ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ 

การทําโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน ดานบุคลากร ให

ความสําคัญกับปจจัยยอย คือ ความนาเช่ือถือและบุคลิกภาพของตัวแทน/นายหนาขายประกัน ดาน

กระบวนการใหบริหาร ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ การพิจารณาอนุมัติและการสงมอบกรมธรรมที่

รวดเร็ว ผลการวิเคราะหและทดสอบหาความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากรศาสตร กับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 ผลการวิเคราะหและทดสอบหาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมกับ

การตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวา บริษัท/สถาบันการเงินที่ขายประกันโควิด-19  คาเบี้ย

ประกันที่เลือกซื้อ  รูปแบบประกันโควิด-19 ที่มีความคุมครองคารักษาพยาบาล  รูปแบบประกันโควิด-

19 ที่มีความคุมครองการชดเชยรายได รูปแบบประกันโควิด-19 ที่มีความคุมครองการเสียชีวิต มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19พฤติกรรมกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-

19 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ,โควิด-19 และประกันโควิด-19 
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Abstract 

A Study on Consumer Behaviors toward COVID-19 Insurance Purchasing Decision 

of Postgraduates at University of Thai Chamber of Commerce This study was a study on 

consumer behavior that affects the decision to buy COVID- 19 insurance which the 

samples were collected only from the postgraduates at University of Thai Chamber of 

Commerce using the method of Purposive Sampling.There were three main objectives 

on this study.  The first is to determine the characteristics of demography, economic, 

social, and consumer behavior that influence the decision to purchase COVID- 19 

insurance.  The second is to study the relationship between demography and consumer 

behavior that affects the decision to purchase COVID-19 insurance.  And the third is to 

know the factor of marketing mix that affect the decision to purchase COVID-19 insurance 

Marketing Mix (7Ps) The questionnaire was used in collecting primary data targeted at 251 

samples in total from the postgraduates at University of Thai Chamber of Commerce. The 

Descriptive Statistics and Chi- Square Test were used for analysis with the level of 

significance at 0.05 The results showed that the general information on the demography, 

economic and social of the respondents who purchased COVID-19 insurance were more 

male that female.  The most respondents were single having 20 -  30 year old and they 

mostly were working in private sector with 10,001 –  20,000 bath a month of salary.  For 

the information on the consumer behavior of the respondents who purchased COVID-19 

insurance, Dhipaya Insurance Pubic Co.Ltd. was the most popular choice among all other 

companies, and the most respondents indicated they also had both health insurance 

and accident insurance. Social media like Facebook, Line and Instagram were the major 

source for them to find information about COVIC-19 insurance options. The main reason 

of having COVIC-19 insurance was the consideration that it was very important. The most 

paying premium choice was between 150 – 350 baht per year. The most popular COVID-

19 insurance policy appeared to be the one that have all health care coverage, the loss 

of an income-producing coverage, and the death benefit coverage. For the study on the 

factor of Marketing max that affects the decision to purchase COVIC-19 insurance, the 
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result and process respectively.  For the product, it was the reputation and the image of 

the insurance company, while it was the premium rate that suit well with the overages 

for the price.  It was offering by phone mail or email for the place, and making 

advertisement through various media was for the promotion.  For the people, it was the 

sale agent credibility and personality, while it was the prompt approval and speedy policy 

delivery for the process.  Three finding should help provide information and guidelines 

for insurance industry it improve their policy with the premium that better meet customer 

needs. 

Keywords: Purchase decisions, COVID-19 and COVID-19 insurance 

    

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

โรคโควิด-19 คือโรคติดตอทาง ทางเดินหายใจและอากาศมีที่มาจากเช้ือไวรัสโคโรนา ซึ่งเช้ือ

ไวรัสโคโรนา เกิดจากการติดเช้ือจากสัตวในตลาดสดเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากพฤติกรรม

ของการถูกสงผานจากคางคาวมาสูงู และงูไปสูมนุษย ทั้งน้ี ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม เกิดการแพรระบาด

ข้ึนต้ังแตกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 แตทางการแพทยสามารถวินิจฉัยโรคและถอดรหัสพันธุกรรม

สําเร็จในตนเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โรคโควิด-19 เขามาแพรระบาดยังประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 

มกราคม พ.ศ. 2563 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขประกาศพบผูปวยหญิง อายุ 61 ป สัญชาติจีน เดินทางมา

จากเมืองอูฮั่น ซึ่งเธอเปนผูปวยโรคโควิด-19 ในประเทศไทยรายแรก และน่ันเปนจุดเริ่มตนของ

วิกฤตการณโรคระบาดครั้งน้ีในประเทศไทย 

ตาราง 1.1 แสดงจํานวนผูติดเช้ือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยรายใหมและสะสมต้ังแต วันที่ 18 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 6 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

  

  ที่มา : กรมควบคุมโรค  

รายการ จํานวน (คน) 

ผูติดเช้ือสะสม 29,571 

ผูเสียชีวิต 95 

ผูกําลังรักษาตัว 1,528 

ผูรักษาตัวหายแลว 27,948 
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ขอมูลทางทางสถิติจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลให วันที่ 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (มาตรการล็อก

ดาวน) เพื่อควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และผลของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (มาตรการล็

อกดาวน) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมและภาค

ประชาชน ดังน้ี 

 ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหลัก “หดตัว” เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป พ.ศ.2562

พบวา สาขาที่พักแรม/รานอาหาร มีการหดตัว 24.01% สาขาการผลิต มีการหดตัว 6.37% สาขา

กอสราง มีการหดตัว 3.17% และสาขาการคา มีการหดตัว 2.24% จากการเปดเผยขอมูลกระทรวง

แรงงานและสํานักงานประกันสังคมพบวา ไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2563 มีบุคคลวางงานเพิ่มข้ึนจากป

กอน โดยมีอัตราการวางงานอยูที่ 1.69% เพิ่มสูงข้ึนจากป พ.ศ. 2562 ที่ 0.98% หรือมีจํานวนผูวางงาน

อยูประมาณ 650,000 ราย จากขอมูลและตัวเลขขางตนสะทอนให เห็นถึงวิกฤตที่เกิดข้ึนกับ

ภาคอุตสาหกรรมจากโรคโควิด-19 ไดเปนอยางดี  

ภาคประชาชน รัฐบาลใหความสําคัญกับโรคระบาดโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข (กรม

ควบคุมโรค) ออกแผนแนวทางการปฏิบัติ ใหความรู ความเขาใจโดยจัดทําสื่อใหความรู รายงานขอมูล

ตัวเลขผูติดเช้ือตามสื่อหลักตางๆ รวมถึงการนําเขาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวคไบโอ

เทค และ บริษัท แอสตาเซนเนกา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 โดยใหอํานาจโดยใหอํานาจกับ

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเปนผูพิจารณาผูที่เหมาะสมในการฉีด กลุมเปาหมาย 4 กลุมแรกที่จะ

ไดรับวัคซีน ประกอบดวย บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาทั้งภาครัฐและเอกชน ผูที่มี

โรคประจําตัว เชน โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ข้ึน

ไป, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยูระหวางเคมีบําบัด, โรคเบาหวาน, โรคอวนที่มีนํ้าหนัก

มากกวา 100 กก. ข้ึนไป ผูมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป และ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด-19 

ที่มีโอกาสสัมผัสผูปวย นอกจากน้ีรัฐบาลเล็งเหน็ถึงความสําคัญในการปรบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาติฉบับที่ 12 ระหวางปพุทธศักราช 2560-2564 เพื่อมุงเนนการวางฐานรากที่มั่นคงและย่ังยืนของ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับพัฒนาคุณภาพทุนมนุษยใหพรอมรับวิกฤต ฟนฟูและ

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความย่ังยืน 

 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีผูติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทยสะสม ทั้งหมดจํานวน 3,628 คน 

และเปนผูปวยที่มาจากตางประเทศและกักกันในพื้นที่ที่รัฐกําหนดจํานวน 690 คน จากขอมูลตัวเลขจะ

เห็นไดวา สัดสวนผูปวยที่มาจากตางประเทศมีมากถึงรอยละ 19.02 ดังน้ันผูปวยที่มาจากตางประเทศจึง
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เปนสัดสวนสําคัญที่กอใหเกิดการระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 2 จากการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณ

การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบาน ประเทศเมียนมา เปนความเสี่ยงลาสุดที่ประเทศไทย

ควรจะตองเฝาระวังแนวพรมแดนเพื่อสกัดกลุมเสี่ยงที่ลักลอบขามแดนมาฝงประเทศไทยเพื่อไมใหการ

ระบาดเขามาในประเทศไทย จากผลกระทบ และขอมูลการแพรระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศเพื่อน

บานช้ีใหเห็นวา ประชาชนในประเทศไทยควรตระหนักถึงการรับมือกับสถานการณโรคโควิด-19 ซึ่งมี

แนวโนมสูงที่จะกลับมาระบาดซ้ําระลอกที่ 3 ในประเทศไทยอีกครั้ง เหตุผลดังกลาวน้ันทําใหธุรกิจการ

ขายประกันชีวิตเล็งเห็นถึงปญหา และผลกระทบที่ประชาชนจะไดรับ ธุรกิจประกันจึงออกแบบประกัน

สําหรับประชาชนที่ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพที่มีรูปแบบเนนไปในเรื่องของโรคโควิด-19 โดยมี

รูปแบบประกันมากมายเพื่อเปนตัวเลือกใหเหมาะสมกับกลุมของประชาชน และความตองการ 

ฉะน้ันการศึกษาใดๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้ประกนั

โควิด-19 ในประเทศ จึงมีความสําคัญเพื่อเปนประโยชนตอการบริหารจัดการวางแผนกลยุทธ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนในดานสวัสดิการสังคม รวมถึงดานสาธารณสุข 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อทราบถึงลักษณะตัวอยางทางดานประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

2. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร และ พฤติกรรมการซื้อประกันโควิด-19ที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา

ซึ่งการบริโภคและการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึน

ทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul 

W. Miniard, ค.ศ. 1990, หนา 3 อางถึงในศุภร เสรีรตัน, 2550, หนา 5) 
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ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) เปนการศึกษาถึงเหตุจงู

ใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทํา

ใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนที่ผานเขามาทางความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือน

กลองดํา (Buyer’s Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของ

ผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจ

ของผูซื้อจุดเริ่มตนอยูที่มีสิ่งมากระตุนทําใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง 

(Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 อางถึงในชัยณรงค ทรายคา, 2552 

หนา 8) 

แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค (Concept of Consumer Behavior) ในการศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหการศึกษามีความเปนไปไดชัดเจน จึงมีผูพยายามเสนอแนวคิด 

(Concept) หรือแบบจําลอง (Model) ข้ึนหลายรูปแบบ ในที่ น้ีขอเสนอตามลําดับกันไป

ดังตอไปน้ีแบบจําลองของคอตเลอรและอารมสตรอง (Model of Consumer Behavior by 

Philip Kotler and Gary Armstrong) 

ฟลิป คอตเลอรเปนผูมีช่ือเสียงทางดานการตลาดในยุคปจจุบันไดกําหนดแบบจําลอง

ของการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภค โดยแบงการพิจารณาออกเปนสิ่งกระตุนทางการตลาด

และสิ่งกระตุนอื่น (Marketing and Other Stimuli สิ่งกระตุนทางการตลาด ไดแก ปจจัยที่

เรียกวาสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) การวางจําหนาย (Place) และการสงเสริมการจาํหนาย (Promotion) สวนปจจัยกระตุน

อื่นๆ ไดแก  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technological) การเมือง 

(Political) และวัฒนธรรม (Cultural) 

ก ล อ ง ดํ า ขอ ง ผู ซื้ อ  ( Buyer’ s Black Box)  ป ร ะกอบ ด ว ยลั กษณะขอ ง ผู ซื้ อ  ( Buyer 

Characteristics)  และกระบวนการ ตัดสินใจของผู ซื้ อ  (Buyer Decision Process)การ

ตอบสนองของผูซื้อ (Buyer Responses) ไมวาดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา 

การเลือกผูจัดจําหนาย เวลาที่ซื้อและจํานวนที่ซื้อลักษณะของตัวแบบน้ีเริ่มจากการพิจารณา

ปจจัยที่เปนตัวกระตุน ซึ่งประกอบดวยปจจัยทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การวาง

จําหนาย และการสงเสริมการจําหนาย และปจจัยกระตุนอื่นที่แวดลอม ไดแก เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม ปจจัยทางการตลาดจะเปนตัวกระตุนโดยตรง 
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สวนปจจัยอื่น ไดแก สถานการณทางเศรษฐกิจซึ่งอาจช้ีใหเห็นอํานาจซื้อของผูบริโภค หาก

เศรษฐกิจเจริญเติบโตและขยายตัวผูบริโภคก็จะมีอํานาจซื้อสูงข้ึน หากเศรษฐกิจอยูในสภาวะ

ถดถอยอํานาจซื้อก็จะลดลง และยังมีเทคโนโลยีที่แตกตางกัน รวมทั้งวัฒนธรรมของแตละกลุม

สังคมเปนองคประกอบที่กระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ 

สรุปปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ดังน้ี การที่ผูบริโภค

ตัดสินใจซื้อสินคาใดจะผานกระบวนการของการเกีย่วของกับสินคาที่ซือ้มากอน ไมวาเปนการหา

ขอมูลเกี่ยวกับสินคา การพิจารณารายละเอียด และกระบวนการที่ผูบริโภคเกี่ยวของกับสินคา

ไดรับผลมาจาก 2 กลุมของปจจัย ไดแก 

1.กลุมแรก ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยาของแตละบุคคล เชน การจูงใจ การรับรู การ  

  เรียนรู ทัศนคติอื่นๆ 

2.กลุมที่สอง ไดแก ปจจัยทางสังคม เชน วัฒนธรรม ชนช้ันทางสังคม 

กลุมอางอิงและครอบครัวประกอบไปดวย การซื้อสินคาที่ตองใชความเกี่ยวของตํ่า (Low 

Involvement) ไดแก การซื้อสินคาประจําวันไมมีราคาสูง ไมมีผลทางสุขภาพมากนัก และไมได

ใชเทคโนโลยี ทําใหสามารถตัดสินใจไดงาย ไมตองหาขอมูลเกี่ยวกับสินคามากนักการซื้อสินคาที่

ตองใชความเกี่ยวของสูง (High Involvement) ไดแก การซื้อสินคาที่มีผลกับสุขภาพสูง มีราคา

แพง มีความสําคัญ หรือเปนสินคาช้ินใหญ หรือมีเทคโนโลยีข้ันสูง ผูซื้อตองพิจารณาดวยความ

รอบคอบ ต้ังใจหาขอมูลมาก (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552, หนา 75 ถึง 76) 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือที่หลายองคกรใชเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดกลุมเปาหมาย (Kotler & Kellerม 2012) จากปจจัยพื้นฐานเดิมจะ

ประกอบดวย 4 ปจจัย หรือ 4Ps ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) แตเพื่อใหสอดคลองกับ

การตลาดสมัยใหมที่มีการบริการเขามารวมดวย จึงไดพิจารณาเพิ่มอีก 3 ปจจัย คือ บุคลากร 

(People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จึงเรียก

ปจจัยใหมน้ีวา 7Ps (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547, o. 63) โดยสวนประสมทางการตลาดของ

สินคาและบริการ ประกอบดวย 7Ps ดังตอไปน้ี 



 

635 

 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 2. ปจจัยดานราคา (Price) ราคา 3. ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย (Place) 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5. ปจจัยดานบุคคล 

(People ) 6.ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) จากทั้ง 7 ปจจัยขางตนน้ันถือไดวามีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจดานสินคาและ

บริการหากปจจัยใดปจจัยหน่ึงมีความไมเหมาะสมอาจนํามาซึ่งความเสียเปรียบในเชิงการ

แขงขันทางธุรกิจได ทางผูศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะนําปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ดังที่ไดกลาวขางตนน้ีมาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยครั้งน้ีเพื่อนํา

ผลการวิจัยมาใชวางแผนกลยุทธทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

3. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Theory of Maslow's Hierarchy of Needs) 

อับราฮัม ฮาโรลด มาสโลว 

ไดอธิบายลําดับข้ันความตองการของมนุษยโดยนําเสนอออกมาในรูปแบบพีระมิดซึ่ง

แบงลําดับข้ันออกเปน 5 ข้ันดังภาพที่ 2.1 และเรียงลําดับจากลางสุดไปถึงบนสุดได ดังน้ี 

1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological) ไดแก ปจจัยสี่ เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่

พักอาศัย และยารักษาโรค เปนตน 

2. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ

สุขภาพ เปนตน 

3. ความรักและความเปนเจาของ (Love, Friendship, and Belonging) ไดแก ความรัก 

ครอบครวั และความเปนเจาของ เปนตน 

4. ความเคารพนับถือ (Esteem) ไดแก หนาที่การงาน เกียรติยศ ช่ือเสียง และความ

ภาคภูมิใจในตนเอง เปนตน 

5. ความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization) ไดแก การไปถึงจุดหมายสําคัญหรือ

จุดสูงสุดของชีวิต การสมปรารถนาด่ังสิ่งที่คาดหวังไวทุกประการ เปนตน 
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ภาพที่ 1 พีระมิดลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 

ที่มา : Nattaputch.com ( พีระมิดความตองการ ) 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย  

1. ประชากรกลุมเปาหมาย 

ประชากรที่เปากลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เน่ืองจากนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

เปนกลุมประชากรที่มีความหลากหลายทางดานประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติ 

ซึ่งกลุมประชากรมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตโควิด-19  

2. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรเปาหมายของงานศึกษาชุดน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย โดยมีขนาดประชากรจํานวนทั้งสิ้น 389  คน และสามารถหาจํานวนขนาดของ

กลุมตัวอยางไดจากการใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane จากสูตรการคํานวณของ Taro 

Yamane พบวาจากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 389 คนน้ัน ตองใชขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน

ทั้งสิ้น 198 คน จึงจะทําใหขอมูลมีความนาเช่ือถืออยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 หรือที่ระดับความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 น่ันเอง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมลู 

ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

4. ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการจัดเก็บขอมูลโดยวิธีการจัดทําแบบสอบถามออนไลน ดวย

เครื่องมือการสรางแบบสอบถามออนไลน จาก Google from 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

จากสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอมูลทบทวน

วรรณกรรม จากฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

ขอมูลแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากการศึกษาคนควาออนไลน  

5. การวิเคราะหขอมูล 

เปนการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา (คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย) 

ศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ดวยเทคนิคการทดสอบ

ไคสแคว (Chi-Square) ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

หอการคาไทยที่เลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวาลักษณะทั่วไป เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุ 20 – 

30 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน มีรายได 10,001 – 20,000 บาท/เดือน ผล

การศึกษาเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทยที่เลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวา บริษัท/สถาบันการเงินที่เลือกทําประกันโควิด-19 คือ บริษัท 

ทิพยประกันภัย สวนใหญมีทั้งประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ แหลงขอมูลที่มีผลตอแนวโนมการ

ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 คือ สื่อออนไลน เชน Facebook Line Instagram รองลงมาเปน การ

บอกกลาวจากญาติ/คนรูจัก ตัวแทน/นายหนาขายประกัน ตามลําดับ สาเหตุที่เลือกทําประกนัโควิด-19 

เพราะ เห็นถึงความสําคัญของประกันโควิด-19 มีคาเบี้ยประกันที่เลือกทําอยูที่ 150 – 350 บาท และ

รูปแบประกันโควิด-19 ที่เลือกมีความคุมครองคารักษาพยาบาล มีความคุมครองการชดเชยรายได มี

ความคุมครองการเสียชีวิต 

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่เลือกซื้อประกันโควิด-19 พบวา ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญ

กับปจจัยยอยคือ ช่ือเสียงและภาพลักษณของบริษัทประกันและธนาคาร ดานราคา ใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยคือ อัตราคาเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับวงเงินเอาประกัน และความคุมครองที่หลากหลาย 

ดานสถานที่จัดจําหนาย ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ การเสนอขายทางโทรศัพท ทางไปรษณีย 

หรือทางอีเมลเปนตน ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ การทําโฆษณา
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ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน ดานบุคลากร ใหความสําคัญ

กับปจจัยยอย คือ ความนาเช่ือถือและบุคลิกภาพของตัวแทน/นายหนาขายประกัน ดานกระบวนการ

ใหบริหาร ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ การพิจารณาอนุมัติและการสงมอบกรมธรรมที่รวดเร็ว  

3. ผลการวิเคราะหและทดสอบหาความสัมพนัธระหวาง ลักษณะทางประชากรศาสตร กับ

การตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 ทําการทดสอบโดยใชวิธี ไคสแควร (Chi-Square Test) กําหนด

ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร  

(เพศ มีคา Chi-Square = 3.829a คา df = 1 คา Sig = 0.050,อายุ มีคา Chi-Square  

= 2.093E2a คา df = 3 คา Sig = 0.000,สถานภาพ มีคา Chi-Square = 164.375a  

คา df = 2 คา Sig = 0.000,อาชีพ มีคา Chi-Square = 1.094E2a คา df = 6  

คา Sig = 0.000,รายได มีคา Chi-Square = 20.888a  คา df = 3 คา Sig = 0.000 ) 

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19พฤติกรรมกับการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันโควิด-19 ผลการ ดังตารางดังตอไปน้ี 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร Chi-Square df Sig 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

3.829a 

 

 

 

1 

 

0.050 

อาย ุ

- 20 – 30 ป 

- 31 – 40 ป 

- 41 – 50 ป 

- 51 – 60 ป 

- 60 ปข้ึนไป 

 

 

 

2.093E2a 

 

 

 

 

3 

 

 

 

0.000 

สถานภาพ 

- โสด 

- สมรส 

- หยาราง 

 

164.375a 

 

2 

 

0.000 

อาชีพ 

- ยังไมประกอบอาชีพ 

- ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ 

- พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

- พนักงานบริษัทเอกชน 

- ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

- ลูกจางทั่วไป 

- นักศึกษา 

- อื่นๆ 

 

 

 

 

1.094E2a 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0.000 
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4. จากตาราง วิเคราะหและทดสอบหาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อประกันโควิด-19 ทําการทดสอบโดยใชวิธี ไคสแควร (Chi-Square Test) กําหนดระดับนัยสําคัญ

ที่ 0.05 พบวา พฤติกรรม (บริษัท/สถาบันการเงินที่ซื้อประกัน 

โควิด-19 มีคา Chi-Square = 41.637a คา df = 3 คา Sig = 0.000,คาเบี้ยประกันที่เลือก

ซื้อ มีคา Chi-Square = 66.956a  คา df = 6 คา   Sig = 0.000,รูปแบบประกันโควิด-19 

ที่มีความคุมครองคารักษาพยาบาล มีคา Chi-Square = 100.721a คา df = 1 คา Sig = 

0.000,รูปแบบประกันโควิด-19 ที่มีความคุมครองการชดเชยรายได  

มีคา Chi-Square = 20.084a คา df = 1 คา Sig = 0.00,รูปแบบประกันโควิด-19 ที่มี

ความคุมครองการเสียชีวิต มีคา Chi-Square = 62.251a คา df = 1 คา Sig = 0.000 มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19 พฤติกรรมกับการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันโควิด-19 ดังตารางดังตอไปน้ี 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร Chi-Square df Sig 

บริษัท/สถาบันการเงินท่ีซื้อประกัน

โควิด-19 

- ทิพยประกันภัย 

- วิริยะประกันภัย 

- สินมั่นคงประกันภัย 

- อื่นๆ 

 

 

41.637a 

 

 

3 

 

 

0.000 

คาเบ้ียประกันท่ีเลือกซื้อ 

-          ไมมีคาใชจาย เพราะบริษัท  

หรือหนวยงานเปนผูจัดหาและชําระ

คาเบี้ยประกันให 

-          ไมมีคาใชจาย เพราะบริษัท

ประกันหรือสถาบันการเงิน ทํา

ประกันโควิด-19 ใหโดยอัตโนมัติ

เน่ืองจากเปนลกูคาของบริษัท

ประกันหรือสถาบันการเงินอยูแลว 

-          ตํ่ากวา 150 บาท 

-          150 บาท – 350 บาท 

-          351 บาท – 500 บาท 

-          501 บาท – 1,000 บาท 

-          สงูกวา 1,000 บาท 

 

 

 

 

 

66.956a 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0.000 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร Chi-Square df Sig 

 รูปแบบประกันโควิด-19 ท่ีทาน

เลือกซื้อมีความคุมครองคา

รักษาพยาบาลหรือไม  

- ม ี

- ไมมี  
 

 

 

100.721a 

 

 

 

1 

 

 

0.000 

 รูปแบบประกันโควิด-19 ท่ีทาน

เลือกซื้อมีความคุมครองการชดเชย

รายไดหรือไม  

- ม ี

- ไมม ี

 

 

 

20.084a 

 

 

1 

 

 

0.000 

 รูปแบบประกันโควิด-19 ท่ีทาน

เลือกซื้อมีความคุมครองการ

เสียชีวิตหรือไม  

- ม ี

- ไมม ี

 

 

 

62.251a 

 

 

1 

 

 

0.000 

 

อภิปรายผล 

1. ปจจัยทางประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้ประกันโควิด-19 ของกลุมตัวอยาง 

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในการวิจัยในครั้ง น้ีพบวา ปจจัย

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ( เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ) มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันโควิด-19 ที่แตกตางกัน ผลของการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ขางตน มีความสอดคลอง

กับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ของวิจัยฉบับน้ี และสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ที่วา
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ดวยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่ข้ึนอยูกับ กลุมปจจัย ไมวาเปน ปจจัยทางจิตวิทยาของแตละ

บุคคล หรือ ปจจัยทางสังคม ที่อาจสงผลใหกระบวนการตัดสินใจซื้อมีความแตกตางกัน  

2. ผูวิจัยสามารถนําทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) มาเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาครั้งน้ี ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยางของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในการวิจัยในครั้งน้ีพบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานสถานที่การจัดจําหนาย (Place) ความหลากหลายของชองทางการจัดจําหนาย เชน การ

เสนอขายทางโทรศัพท การเสนอขายทางไปรษณีย หรือ ทางอีเมลเปนตนมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกนั

โควิด-19 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญรองลงมาคือ ดานการสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) การทําโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน ผล

จากการวิจัยดังกลาวมีความขัดแยงกับ การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพราะผลการศึกษาของ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของสวนใหญ ผูบริโภคใหความสําคัญใน ดานผลิตภัณฑ และดานปจจัยกระบวนการ  

 

ขอเสนอแนะ 

1.  บริษัท/สถาบันการเงิน ที่ทําการเสนอขายรูปแบบประกันโควิด-19 ควรใหความสําคัญ 

แกปจจัยดานการตลาด ดังน้ี 1.ดานผลิตภัณฑ (Product) นอกจาก รูปแบบประกันที่มีความหลากหลาย

ตอบสนองและตรงกับความตองการ เงื่อนไขประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ อายุ

เทาไหรก็สามารถทําไดแลว บริษัทควรใหความสําคัญในเรื่องของระยะเวลาถือครองกรรมธรรม เพราะ ณ 

ปจจุบันรูปแบบประกันโควิด-19 มีเพียงรายปเทาน้ัน หากทางบริษัท/สถาบันการเงิน สามารถปรับ

รูปแบบประกันเปนตลอดชีพ และทําการปรับคาเบี้ยประกัน อาจทําใหผูบริโภคมีความสนใจซื้อประกัน

มากย่ิงข้ึน  2. ดานสถานที่การจัดจําหนาย (Place) คือ บริษัท/สถาบันการเงินควรมีการเสนอรปูแบบ

ประกันโควิด-19 ในชองทางที่หลากหลายมากย่ิงข้ึนไปกวาการเสนอขายทางโทรศัพท การเสนอขายทาง

ไปรษณีย หรือ ทางอีเมล ยกตัวอยางเชน การเสนอขายประกันโควิด-19 พรอมการทําธุรกรรมหนาเคาท

เตอรธนาคาร/หนาตูกดเงิน หรือสรางชองทางการซื้อประกันโควิด-19 ผานทาง Line Official ของ

บริษัท/สถาบันการเงิน ที่ผูบริโภคสามารถเลือกรูปแบบประกันที่เหมาะสมกับตนเอง และชําระคาเบี้ย

ประกันไดสะดวกสบาย โดยมีข้ันตอนไมยุงยาก คือ เมื่อผูบริโภคเลือกแบบประกนัโควิด-19 ที่เหมาะสม

กับตนเองและชําระเงินเรียบรอยแลว ระบบจะทําการออกกรมธรรมอิเล็กทรอนิกสไดทันที 3.ดานการ

สงเสริมทางการตลาด (Promotion) ณ ปจจุบันมีชองการประชาสัมพันธทางออนไลนที่หลากหลาย ซึ่ง

ทําใหบริษัท/สถาบันการเงิน สามารถสรางทางเลือกใหผูบรโิภคไดมากข้ึน ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกนั
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โควิด-19 ยกตัวอยางเชน บริษัท/สถาบันการเงินสรางแอคเคาทผานชองทาง Instagram ที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับการใหความรู ขอมูล รูปภาพ สถิติ ตัวเลข ที่มีความเกี่ยวของกับโรคโควิด-19 โดยตรงเพื่อดึงดูด

ความสนใจ ของผูบริโภคใหเห็นถึงความสําคัญของการทําประกันโควิด-19  

2. ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ควรใหความสําคัญกับ รูปแบบประกันที่มีความ

เหมาะสมกับตนเอง ยกตัวอยางเชน ผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 60 ป มีโรคเกี่ยวกับปอด โรคทางเดิน

หายใจ มีความเสี่ยงสูงในการติดเช้ือโควิด-19 ควรตัดสินใจเลือกทําประกันโควิด-19 ที่มีรูปแบบความ

คุมครองการเจ็บปวยดวยภาวะโคมาที่มีสาเหตุมาจากโรคโควิด-19 ที่ใหจํานวนเงินเอาประกันสูง  

 

ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยคร้ังตอไป 

เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีมีขอจํากัดในการศึกษาวิจัยดาน วิธีการเก็บขอมูล เน่ืองดวยสถาณ

การณโควิด-19 อีกทั้งเปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางเพียง 251 ราย ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมกลุมลูกคา

ทั้งหมด ขอมูลที่ใชในการศึกษาอาจไมเพียงพอซึ่งอาจสงผลใหการศึกษาที่ไดรับไมชัดเจนมากนัก ดังน้ัน

การศึกษาครั้งตอไป ควรมีวิธีการเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลที่

สามารถนําไปวิเคราะห พัฒนาและวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑไดจริง และตรงกับความตองการ

ของกลุมลูกคามากที่สุด  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางาน  

การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน และพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน โดยกลุมตัวอยางคือ 

พนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย จํานวน 116 คน โดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ ใช ในการวิจัยครั้ง น้ี  ประกอบดวย คารอยละ  

คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ความมี

อิสระในการทํางาน และการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางาน และความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน สามารถทํานาย

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานได รอยละ 23  

คําสําคัญ: ความมีอิสระในการทํางาน, การสนับสนุนโดยเพือ่นรวมงาน, พฤติกรรมสรางนวัตกรรมใน 

             การทํางาน  

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the relationship among Job Autonomy 

(JA), Coworkers Support (CWS) and Innovative Work Behavior (IWB). This study is 

conducted on a sample of 116 Thai employees in a research and development company 
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in Thailand. The researcher used the questionnaire as a tool for data collection. The 

statistics used for data analysis were percentage, Pearson’s Product Moment correlation 

and multiple regression analysis. The results found a positive relationship between Job 

Autonomy (JA), Coworkers Support (CWS) and Innovative Work Behavior (IWB). The finding 

revealed that Job Autonomy (JA) and Coworkers Support (CWS) can explain Innovative 

Work Behavior (IWB) at 23%. 

Keywords: Job Autonomy, Coworkers Support, Innovative Work Behavior 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สภาพเศรษฐกิจปจจุบันทุกประเทศกําลังเผชิญหนากับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจข้ันรุนแรง ซึ่งเปน

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว การ

เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยางพลิกผัน (Disruptive innovation) รวมถึงการแพรระบาดของโรค COVID-

19 สงผลใหการบริหารจัดการภาคเศรษฐกิจในประเทศมีความยุงยากและซับซอนเพิ่มข้ึน อีกทั้งยังสงผล

กระทบในวงกวางตอการแขงขันทางธุรกิจใหเกิดความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ในดานของการบริหารจัดการ

องคกร ควรจะตองมีการจัดระบบความสัมพันธระหวางหนวยงาน รวมถึงบุคลากรในองคกร โดยกําหนด

ภารกิจ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ฉัฐวัฒน ชัชณาภัฏฐ, 2563) ซึ่ง

นวัตกรรมในการทํางาน นับวามีความสําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนสิ่งทีช่วย

เพิ่มศักยภาพขององคกร และนวัตกรรมเปรียบเสมือนความจําเปนพื้นฐานที่ทุกองคกรควรมี ซึ่งนอกจาก

องคกรจะไดรับประโยชนจากพฤติกรรมสรางนวัตกรรมของตนเองแลว ยังถือเปนโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถและความเช่ียวชาญในสายงานของบุคลากรในองคกรอีกดวย (Amabile, Conti, Coon, 

Lazenby, & Herron, 1996) โดยพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล

ในการคิดริเริ่มสรางสรรค สรางแนวคิดใหม นําเสนอความคิด และนําแนวคิดมาปฏิบัติ เพื่อนําไปใชใน

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน กอใหเกิดมูลคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน (Yuan and Woodman, 2010) จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบวา พฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานมีปจจัยหลากหลายปจจัย สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปจจัย

ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ในสวนของความมีอิสระในการทํางาน (Job Autonomy) และปจจัยดาน
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คุณลักษณะทางสังคม ในสวนของการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน (Coworkers Support) ซึ่งผูวิจัยคาด

วาปจจัยทั้ง 2 ลักษณะน้ีจะสงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของพนักงาน 

ความมีอิสระในการทํางาน นับวาเปนตัวแปรสําคัญที่สุดในการออกแบบงานที่ตองอาศัย

แรงจูงใจของผูปฏิบัติงาน (Campion, 1988) เน่ืองจากความมีอิสระในการทํางาน หรือการที่ผูปฏิบัติงาน

น้ันมีอิสระในการจัดตารางการทํางาน มีโอกาสในการตัดสินใจ และเลือกวิธีที่ใชในการทํางาน เปน

สภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และการใหอิสระในการทํางานมากข้ึน จะสงผล

โดยตรงในระยะยาวตอพฤติกรรมการทํางานแบบริเริ่ม (Proactive Behavior)  

นอกจากปจจัยดานคุณลักษณะของงานที่สงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมแลว ผลงาน

นวัตกรรมที่เกิดข้ึน อาจเปนผลมาจากการทํางานรวมกันเปนกลุมงาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยเพื่อน

รวมงาน และบรรยากาศของเพื่อนรวมงานที่มีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน มีความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในงาน นับเปนปจจัยสูความสําเร็จที่สงเสริมพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานไดอีกดวย (รัตนา บรรณาธรรม, 2562)  

จากที่กลาวมาขางตน การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานจึงนับวามีบทบาทสําคัญในการเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากรในองคกรเพื่อใหทํางานไดดีข้ึน ซึ่งเปนการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่

เอื้อตอการสนับสนุน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานเปนอยางมาก รวมถึงการ

เรียนรูของบุคลากรในองคกร นับเปนการเพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงานในการมีสวนรวม

ตัดสินใจในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Kang, Snell and Swart, 2012)  

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยพิจารณาเลือกศึกษาถึงความสัมพันธ และการทํานายพฤติกรรม

ระหวางความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน ที่สงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรม

ในการทํางาน โดยกําหนดกรณีศึกษาคือ บริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย เน่ืองจากเปน

องคกรที่มีหนาที่หลักในการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหม หากองคกรสนับสนุนบุคลากรใหมี

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน จะสงผลใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติงานใหมๆ หรืออาจกอใหเกิด

นวัตกรรมในการทํางาน ทําใหผลของการทํางานน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ภูวนาถ วิสุทธากร และ

วิโรจน เจษฎาลักษณ, 2558) จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของพนักงานบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย 

เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการทํางาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองคกรดานการบริหาร

จัดการกระบวนการทํางาน เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของพนักงานในองคกร

ใหมีผลการดําเนินงานไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางาน และพฤติกรรมสรางนวัตกรรม

ในการทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน และพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงใน

ประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาการทํานายพฤติกรรมของความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนโดยเพื่อน

รวมงาน ที่สงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทาํงานของพนักงานสญัชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบรษัิท

วิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน (Innovative Work Behavior : IWB) 

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน เปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีจุดมุงหมายโดยตรงในการ

คิดริเริ่มสิ่งใหม และการแนะนําความคิดใหมที่เปนประโยชนตอองคกร การผลิตสินคา บริการและ

กระบวนการทํางานใหมอยางมีเปาหมาย ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมสรางนวัตกรรมใน

การทํางาน (De Jong & Den Hartog, 2010) มิติของพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน สามารถ

แบงออกไดเปน 4 มิติ คือ 

1. พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส (Opportunity exploration) คือ การมองหาโอกาส และมอง

หาหนทางที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีอยูใหดีข้ึน  

2. พฤติกรรมการสรางความคิด (Idea generation) คือ พฤติกรรมทางตรงในการหาแนวทาง

นําไปสูการปรับปรุงผลงาน ผลิตภัณฑ กระบวนการใหม รวมถึงการเขาสูตลาดใหม 

3. พฤติกรรมการเปนผูนําความคิด (Championing) คือ พฤติกรรมการมองหาการสนับสนุน 

และการสรางความรวมมือใหเกิดข้ึน รวมถึงการสรางอิทธิพลตอผูรวมงาน 

4. พฤติกรรมการประยุกตใช (Application) คือ ความพยายาม หรือการกระทําที่แสดงออก

เพื่อที่จะเปลี่ยนจากความคิดไปสูสิ่งที่จับตองไดจริง เชน การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑใหม 

 โดยปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน มีทั้งหมด 4 ปจจัย คือ 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยที่เกี่ยวกับงาน ปจจัยดานคุณลักษณะทางสังคม และปจจัยดานองคกร (Shalley 

& Gilson, 2004) ซึ่งการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับงาน ดานความมีอิสระใน
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การทํางาน (Job Autonomy) และปจจัยดานคุณลักษณะทางสังคม ในสวนของการสนับสนุนโดยเพื่อน

รวมงาน (Coworkers Support) เพื่อเปนแนวทางในการทํานายปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดพฤติกรรม

สรางนวัตกรรมในการทํางาน ซึ่งเมื่อองคกรทราบถึงปจจัยสําคัญที่สามารถสนับสนุนพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานแลว องคกรจะสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาบุคลากรใหมีความ

เหมาะสม และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน เพื่อใหองคกรมีความสามารถ

ทางการแขงขันและพัฒนาไดอยางย่ังยืน จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาแนวคิด 

และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในเรื่องความมีอิสระในการทํางาน และการสนับสนุนโดยเพื่อน

รวมงานในลําดับถัดไป 

 

2. ความมีอิสระในการทํางาน (Job Autonomy : JA) 

ความมีอิสระในการทํางาน คือ การที่ผูปฏิบัติงานมีอิสระในการใชวิจารณญาณ (Morgeson & 

Humphrey, 2006) การทํางานที่ใหเสรีภาพและอิสระอยางเปนรูปธรรมในดานการวางแผนงาน 

(Hackman and Oldham, 1980) โดยสามารถรับรูจากการไดรับอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน มี

อิสระในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และควบคุมการปฏิบัติการใหเกิดผล

ตามที่ตนตองการ (Parker et al., 2001) 

องคประกอบของความมีอิสระในการทํางาน ตามแนวคิดของ Parker, Axtell และ Turner 

(2001) ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี  

1. ความมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน คือ การที่ผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจจัดการ

กับการปฏิบัติงานที่สําคัญ และแกปญหาตางๆที่ตนปฏิบัติงานอยู  

2. ความมีอิสระในการควบคุมเวลาการปฏิบัติงาน คือ การที่ผูปฏิบัติงานสามารถกําหนดลําดับ

เวลาการทํางาน มีอิสระที่จะสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของตนได 

3. ความมีอิสระในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน คือ การที่ผูปฏิบัติงานสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน 

และเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

 นอกจากปจจัยที่เกี่ยวของดานความมีอิสระในการทํางานแลว ปจจัยที่เกี่ยวของดานสังคม ซึ่ง

หมายรวมถึงการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานก็นับเปนหน่ึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานดวยเชนกัน โดยจะทําการศึกษาแนวคิด และทบทวนวรรณกรรมดานการ

สนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานในลําดับถัดไป 

3. แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนโดยเพ่ือนรวมงาน (Coworkers Support : CWS) 
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การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน คือ การที่พนักงานไดรับการสนับสนุนและการปฏิบัติอยางดีจาก

เพื่อนรวมงาน ไดรับความชวยเหลือในเรื่องการทํางาน (Alder, McAllister and Chase, 2012)  โดยที่

การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานจะเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรู บูรณาการทางความคิด และความ

เช่ือมั่นของเพื่อนรวมงาน (Parker et al., 2006) จากการเปดโอกาสใหพนักงานทํางานรวมกัน ไดรับ

ความไววางใจจากผูรวมงาน ซึ่งจะทําใหพนักงานไดรับการปฏิบัติอยางดีจากเพื่อนรวมงาน ดังน้ันองคกร

ควรสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูจากเพื่อนรวมงาน เพื่อกอใหเกิดการนําเสนอความคิด

ใหมๆ และพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของพนักงานใหบุคคลปฏิบัติงานดานนวัตกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ (Isabel and Ma, 2014) ซึ่งการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานสามารถแบงได 3 

องคประกอบ ดังน้ี 1) การสนับสนุนที่เปนรูปธรรม คือการสนับสนุนผานการแสดงออกทีส่ามารถมองเหน็

ได 2) การสนับสนุนทางขอมูล คือ การที่เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในรูปแบบขอมูลคําแนะนํา และ 

3) การสนับสนุนทางอารมณ คือ การที่เพื่อนรวมงานแสดงออกโดยการใสใจใหกําลังใจ (กมล ศรีต้ังรัต

นกุล, 2556) 

ผลลัพธของการรับรูการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานน้ัน มาจากการที่บุคคลรับรูการสนับสนุน

จากเพื่อนรวมงาน และรูสึกมีสวนรวมในการทํางาน จะชวยสงเสริมใหพนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานความคิดสรางสรรคใหมๆ (Shalley et al., 2004) และเมื่อพนักงาน

ไดรับรูถึงสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีเพื่อนรวมงานสนับสนุนน้ี จะทําใหพนักงานพรอมรับความเสี่ยง

ในการเสนอความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมตางๆได (McLean, 2005) รวมถึงการที่พนักงานไดรับ

ความอิสระในการทํางานอยางสรางสรรค จะสงผลใหพนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ปรึกษาหารือ 

และรวมกันพัฒนางานใหเปนไปอยางมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โศภิต สัจจปญญาพิทักษ และ ภาสกร เตวิชพงศ (2561) ไดศึกษาบทบาทการเปนตัวแปรสื่อของ

ความผูกพันตองานในความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางานกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมใน

การทํางานของเจาหนาที่การตลาด โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่การตลาด จํานวน 400 คนที่

ปฏิบัติงานเต็มเวลาในองคการเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 1) ความมีอิสระในการทํางาน

สามารถทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของเจาหนาที่การตลาดไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 2) ความผูกพันตองานสามารถทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของ

เจาหนาที่การตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความมีอิสระในการทํางานสามารถทํานาย

ความผูกพันตองานของเจาหนาที่การตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความผูกพันตอ
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งานมีบทบาทการเปนตัวแปรสื่อแบบบางสวนในความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางานและ

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของเจาหนาที่การตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และมีอิทธิพลทางออมเทากับ .434 

รัตนา บรรณาธรรม (2562) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมของ

ขาราชการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนขาราชการสํานักอนามัย จํานวน 123 คน 

โดยสุมตัวอยางแบบงายจากผูมีผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข ในปงบประมาณ พ.ศ.

2558-2561 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการสํานักอนามัย รอยละ 94.4 มี

กระบวนการสรางนวัตกรรมอยางเปนระบบ รอยละ 84.9 มีการจัดการความรูและมีพฤติกรรมสราง

นวัตกรรม อยูในระดับสูง (mean=80.5, S.D.=0.64) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมของขาราชการสํานักอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ไดแกคุณภาพของผลงาน 

(r= 0.41) การสนับสนุนจากผูบริหาร (r=0.49) และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (r=0.45) 

Brandon Mendoza (2020) ทําการศึกษาถึงคุณภาพของเครือขายทางสังคม การแบงปน

ความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความเช่ือใจและไวใจที่มีสวนชวยในการสนับสนุนโดยเพื่อน

รวมงาน เพื่อสนับสนุนการสรางพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน โดยมีการศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางการรับรูการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน การรับรูการ

สนับสนุนจากองคกร และพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมในการทํางาน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานประจํา 

อายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 373 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และใชสถิติเชิงพรรณนาใน

การกําหนดคาความแปรปรวนของตัวแปร ซึ่งผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานระดับบุคคลอยางมาก และการสนับสนุนโดย

เพื่อนรวมงานมีอิทธิพลในดานการสนับสนุนพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ 

           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

(Innovative Work behavior) 
(De Jong and Hartog, 2010) 

ความมีอิสระในการทํางาน 

(Job Autonomy) 
(Parker, Axtell and Turner, 2001) 

 

การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน 

(Coworkers Support) 
(Isabel and Ma, 2014) 



 

653 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) โดยใชระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method) รวมถึงการ

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอน และรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัทวิจัยและ

พัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 162 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และกลุม

ตัวอยางสามารถคํานวณหาจากสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 คิดเปน

จํานวนทั้งสิ้น 116 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงมา

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การศึกษา โดยแบบสอบถามสามารถแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับรวบรวมขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนคําถามปลายปด

แบบตรวจรายการ (Checklist) มีลักษณะขอมูลเปนมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบดวย

ขอคําถามจํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามความมีอิสระในการทํางาน ศึกษาตามแนวคิดของ Morgeson & 

Humphrey (2006) โดยพัฒนาจากแบบวัด The work design questionnaire 

สวนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน ศึกษาตามแนวคิดของ Isabel and Ma 

(2014) ซึ่งเปนแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนโดย Subramanian and Youndt (2005) และ Gibson and 

Birkinshaw (2004)  

สวนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน ศึกษาตามแนวคิดของ Jeroen 

de Jong and Deanne den Hartog (2010)  และ Kleyse and Street (2001) 

แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และตรวจสอบ

ความเช่ือมั่น (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมทดลอง (Pilot study) จํานวนทั้งสิ้น 30 

คน มาคํานวณหาคาจําแนกเปนรายดาน พบวาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Cronbach’s Alpha, 1970) อยู

ระหวาง 0.804 – 0.908 
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3. วิธีการเก็บขอมูล 

ในการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบไมใช

ทฤษฎีความนาจะเปน  (Non-probability Sampling) โดยใช วิ ธี การสุ ม ตั วอย างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งผู วิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีการเลือกกลุม

ตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 116 คน โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 

4. การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา คือ คา

สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r) และ

ใชสถิติในการวิเคราะหการทํานายผลระหวางตัวแปรที่ศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple regression analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรจากพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท

วิจัยและพฒันาแหงหน่ึงในประเทศไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 59 

คน คิดเปนรอยละ 50.86 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ในสวนอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 52.59 ของกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด รองลงมา คือชวงอายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 39.66 ของกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ในดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 96 

คน คิดเปนรอยละ 82.76 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.66 

สวนใหญมีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 4 – 6 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 28.45 ของ

กลุมตัวอยางทั้งหมด 

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ผูวิจัยไดทําการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation)  เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่นํามาศึกษา ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน 

การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน และพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน โดยผลการศึกษามีดังน้ี 

2.1 ความมีอิสระในการทํางานกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 
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สมมติฐานท่ี 1 ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการ

ทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางความมีอิสระในการทํางานกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการ

ทํางาน 

 (n = 116) 

ความมีอิสระในการทํางาน 
พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

r sig 

ความมีอิสระในการทํางาน .382** 0.000 

   ** ระดับนัยสําคัญที่ .05 

จากการศึกษา พบวา ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางาน โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันมีคาเทากับ 0.382 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา หากพนักงานมีอิสระในการทํางานมากข้ึน พฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานก็จะเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 

2.2 การสนับสนุนโดยเพ่ือนรวมงานกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 2 การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมใน

การทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานกับพฤติกรรมสรางนวัตกรรมใน

การทํางาน             (n = 116) 

การสนับสนุนโดยเพ่ือนรวมงาน 
พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

r sig 

การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน .407** 0.000 

   ** ระดับนัยสําคัญที่ .05 

จากการศึกษา พบวา การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางาน โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันมีคาเทากับ 0.407 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา หากพนักงานไดรับการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานมากข้ึน 

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานก็จะเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 2  

2.3 ความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนโดยเพ่ือนรวมงาน สามารถทํานายพฤติกรรม

สรางนวัตกรรมในการทํางาน 
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สมมติฐานท่ี 3 ความมีอิสระในการทํางาน และการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานของพนักงาน

สัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย สามารถทํานายพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานได 

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวทํานาย คะแนนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

สัมประสิทธ์ิถดถอย การทดสอบคา t-test ของกลุมตัวอยาง และตัวทํานายที่มีความสําคัญในการทํานาย

พฤติกรรมการสรางสรรคนวัตกรรมของกลุมตัวอยาง  

(n = 116) 

ตัวทํานาย B S.D. beta t sig 

(Constant) 1.882 0.357 
 

5.267 0.000* 

ความมีอิสระในการทํางาน (X1) 0.244 0.080 0.271 3.064 0.003* 

การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน (X2) 0.269 0.077 0.311 3.517 0.001* 

R = 0.480, R2 = 0.230, Adjusted R2 = 0.216, F = 16.87 

   *ระดับนัยสําคัญที่ .05 

จากตารางที่ 3 เพื่อสรางสมการทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของพนักงาน

สัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย ผูวิจัยใชการวิเคราะหถดถอย

แบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี Enter ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา ความมีอิสระใน

การทํางานและการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน สามารถทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน

ของกลุมตัวอยางได คิดเปนรอยละ 23 (R2 = .230) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน

มาตรฐาน beta พบวา การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานสงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน

มากที่สุด เน่ืองจากมีคา beta สูงสุด รองลงมาคือ ความมีอิสระในการทํางาน ซึ่งสามารถสรางสมการ

ทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน ดังน้ี  

Y = 1.882 + 0.244X1 + 0.269X2 

โดยที่ Y  แทน  พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

X1 แทน ความมีอิสระในการทํางาน 

X2 แทน การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน 

 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่กลาววาความมีอิสระในการทํางาน และการสนับสนุนโดยเพือ่น

รวมงานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย สามารถ
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ทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานได โดยการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานสงผลตอพฤติกรรม

สรางนวัตกรรมในการทํางานไดมากกวาความมีอิสระในการทํางาน 

 

อภิปรายผล 

พฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน นับวาเปนพฤติกรรมที่สําคัญในการสนับสนุนให

พนักงานแสดงความคิดสรางสรรคในการทํางาน สําหรับการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาปจจัยทางดานที่

เกี่ยวกับงาน และปจจัยทางดานสังคม เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและการทํานายพฤติกรรม ใน

สวนความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน ที่สงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมใน

การทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทย  

ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงใน

ประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเทากับ 

0.382 สามารถอภิปรายไดวา ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางาน ซึ่งหมายความวา พนักงานที่มีอิสระการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน, มีอิสระใน

การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และมีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน จะมีพฤติกรรมสรางนวัตกรรม

ในการทํางานมากกวาพนักงานที่ไมมีอิสระในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Parzefall, 

Seeck, and Leppanen (2008) และงานวิจัยของ Spiegelarere,  Gyes,  Vandekerckhove, and 

Hootegem (2012)  ที่พบวา ปจจัยงาน (Job factor) ในดานความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

ในสวนผลการศึกษาดานการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงใน

ประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเทากับ 

0.407 สามารถอภิปรายไดวา การสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานอยูในระดับสูง ซึ่งหมายความวา หากพนักงานรับรูการสนับสนุนโดยเพื่อน

รวมงาน จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

เกษสุดา บูรณศักด์ิสถิตย (2562) ที่พบวา การรับรูการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน จะสงผลใหพนักงาน

เกิดความรูสึกมีสวนรวมในหมูคณะ และเปนการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงความคิด

สรางสรรคในการนําเสนอสิ่งใหมๆ นําไปสูการปฏิบัติเชิงนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากการศึกษาความสัมพันธแลว การศึกษาวิจัยครั้งน้ียังพบวาความมีอิสระในการทํางาน 

และการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน ยังสามารถทํานายพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานของ

พนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในประเทศไทยได รอยละ 23 โดยการ

สนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน จะสงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางานไดมากกวาความมีอิสระ

ในการทํางาน แสดงใหเห็นวา หากองคกรตองการพัฒนาใหพนักงานมีพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการ

ทํางาน องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีวัฒนธรรมในการทํางานที่ดีรวมกัน เพื่อใหพนักงานรับรูถึงการ

สนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานในองคกรไดรับการสนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน 

มีอิสระในการทํางาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานในองคกรมีพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน ทําให

องคกรมีโอกาสสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และประสบผลสําเร็จในระยะยาวได (วิเชียร สุขสรอย 

และคณะ, 2553) ดังน้ันบุคลากรในองคกรและพนักงานในองคกร จึงนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงที่สุด

ขององคกร มีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการทํางานที่เอื้อตอ

การสรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนาบุคลากรใหมีพฤติกรรมในการสรางนวัตกรรม เพิ่มสมรรถนะใน

การทํางาน รวมถึงการเพิ่มคุณคา (Value Added) ของสินคาหรือบริการ จะชวยสนับสนุนใหธุรกิจ

ขับเคลื่อนไปไดอยางย่ังยืน สิ่งที่สําคัญคือองคกรควรพัฒนาพนักงานใหสามารถแกไขปญหานอกกรอบได 

พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อใหพนักงานไดเกิดความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไดอยางตอเน่ือง รวมถึงสนับสนุนใหพนักงานมีความกลาคิด กลาทํา เพื่อชวยพัฒนาและ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรตอไปได (บุปผา ภิภพ และเชฐธิดา กุศลาไสยานนท, 2563) 

 

ขอเสนอแนะ 

1. สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานของพนักงาน เชน ปจจัยดานบุคคล การรับรูตนเอง ภาวะผูนํา และปจจัยดาน

องคกร ซึ่งอาจสงผลตอการเกิดพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน 

2. สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความมีอิสระในการทํางาน การ

สนับสนุนโดยเพื่อนรวมงาน และพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน ระหวางพนักงานสัญชาติไทย

และพนักงานตางสัญชาติที่ปฏิบัติงานในบริษัทวิจัยและพัฒนาเดียวกัน  

3. สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางในองคกรอื่นๆทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความชัดเจนมากข้ึนของลักษณะการทํางาน และการ

สนับสนุนปจจัยตางๆที่สงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมในการทํางาน เพื่อสงเสริมใหองคกรทั้งภาครัฐ



 

659 

 

และภาคเอกชนในประเทศไทยสามารถปรับตัว และพัฒนาบุคลากรในการสรางสรรคนวัตกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพษิณุโลก 

Factors affecting the consumers’ purchase decision to 

 buy Toyota cars in Phitsanulok 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภค ในจังหวัดพิษณุโลก  โดยกลุมตัวอยางคือ ผูที่เขาไปดูสินคาหรือรับบริการ

ภายในโชวรูมและศูนยบริการทั่วไปของโตโยตา และกลุมผูใชรถยนตโตโยตาภายในจังหวัดพิษณุโลก อายุ

ต้ังแต 20 ปข้ึนไป โดยเปนผูที่เคยใชรถยนตโตโยตาอยางนอย 1 ครั้ง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปน

จํานวน 385 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทาง

การตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก อยูรอยละ 32.2 ที่

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดแก การสงเสริมทาง

การตลาด (β = 0.270) ชองทางการจัดจําหนาย (β = 0.212) และราคา (β = 0.198) ตามลําดับ  

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, รถยนตโตโยตา 

 

Abstract 

The objective of this study was to study marketing mix factors affecting 

consumers' decision to buy Toyota cars in Phitsanulok. The sample groups were the 

customers who viewed products or received services in Toyota Showrooms and Customer 

Service Centers, and the Toyota car users in Phitsanulok, aged 20  years old and over, 
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who had driven Toyota cars at least once. The data was collected by using questionnaires 

for 3 8 5  sets. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such as 

Percentage, Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistics analyzed by Multiple 

Regression Analysis. The results of hypothesis testing were that the marketing mix factors 

such as prices, place (distribution channels) and promotions affected the consumers’ 

decision to buy Toyota cars in Phitsanulok at 32.2 percent with a statistically significant 

level of 0.05 by sorting the effect values in descending order, which is promotions (β = 

0.270), place (distribution channels) (β = 0.212), and prices (β = 0.198) respectively. 

Keywords: Marketing Mix, Purchase Decision, Toyata Car  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมข้ันตนที่ชวยสรางความมั่นคงและเปนสวนหน่ึงในการ

พัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การจางงาน การสรางมูลคาเพิ่ม ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ 

ดานยานยนต ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ต้ังแตป พ.ศ.2542 เปนตนมา มีการเขามาลงทุนเพื่อสราง

ฐานการผลิตภายในประเทศไทย โดยคายรถยนตช้ันนํามากมาย อาทิเชน โตโยตา, ฮอนดา, อิซูซุ, ฟอรด, 

นิสสัน เปนตน (ธนาภรณ ยศไพบูลย, 2559) จากสถิติการผลิต การจําหนาย และการสงออกของ

อุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ขอมูลเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยอดจําหนายรถยนตของอุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศ (Domestic Sales) 

พ.ศ.2560 มีจํานวน 346,250 คัน ตอมาในปพ.ศ.2561 มีจํานวน 399,657 คัน ตอมาป พ.ศ.2562 

จํานวน 398,386 คัน จะเห็นไดวาตัวเลขจํานวนคัน (Unit) ที่จําหนายนับจากปพ.ศ. 2560-2562 มี

ปริมาณที่เพิ่มข้ึนจากป 2560 เปนจํานวน 52,136 คัน เทากับมียอดจําหนายเพิ่มข้ึน 15% ในขณะที่ในป 

พ.ศ.2563  มีจํานวนคัน (Unit) ที่จําหนายอยูที่ 274,789 คัน นอยลงจากปพ.ศ.2562 31% นอกจากน้ี

ขอมูลที่วิเคราะหโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2563 มียอดจําหนาย

รถยนตของอุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศจาํนวน 263,549 คัน เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป

กอน (ป 2561) สวนในป พ.ศ.2563 ชวงไตรมาสเดียวกันยอดจําหนายลดลงอยูที่ 200,064 คัน แมตัวเลข

จากการจําหนายรถยนตสวนบุคคลจะเปนรองจากรถกระบะ แตแสดงใหเห็นถึงความนิยมรถยนตน่ังสวน

บุคคลที่ยังคงมีอยูเปนจํานวนมากภายในประเทศ ตัวเลขของแบรนดรถยนตที่มียอดขายสูงสุดรวมทุก

ประเภท โดยเรียงลําดับยอดขายสูงสุดไปตํ่าสุดใน 6 อันดับ คือรถยนตโตโยตา, อิซูซุ, ฮอนดา, มิตซูบิชิ, 
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นิสสัน และมาสดา จากตัวเลขยอดขายรถยนตประจําเดือนธันวาคมโดยเปนยอดที่รวมทั้งรถยนตน่ัง และ

รถเพื่อการพาณิชย ปพ.ศ. 2563 ระบุวาจากอดีตจนถึงปจจุบัน โตโยตาและฮอนดายังคงเปนแบรนด

รถยนตที่มียอดขายสูงที่สุด 1 ใน 3 โดยอันดับ 1 เปนแบรนดโตโยตา (จิตริน พฤกษางกูร, 2563) และ

ขอมูลประชาสัมพันธของบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (2563) แสดงใหเห็นถึงขอมูล

ยอดขายระหวาง 2 แบรนดที่ยังคงมีการแขงขันสูงสุดสุดในรอบ 4 ปที่ผานมา (ปพ.ศ. 2560-2563) และ

แบรนดโตโยตาสามารถครองอันดับ 1 ในใจของผูบริโภค  

 จังหวัดพิษณุโลกถือเปนจังหวัดซึ่งถือเปนศูนยกลางดานการขนสงโลจิสติกสของภาคเหนือ

ตอนลาง เช่ือมตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงประเทศเพื่อนบานอยาง 

เมียนมาร เวียดนาม มาเลเซีย และจีน เปนตน การแขงขันของแบรนดรถยนตหลากหลายแบรนดที่มีการ

นําเสนอกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน ถือเปนสิ่งกระตุนใหพฤติกรรมของผูบริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค ทําใหบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ตองวางแผนการ

ออกรถยนตใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการวางแผนเรื่องในเรื่องผลิตภัณฑ

และคุณภาพในแงมุมตางๆ  ตลอดจนการบริการหลังการขาย ศูนยบริการ และอะไหลรถยนต เพื่อให

สอดคลองกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปผานผูแทนจําหนายรถยนตโตโยตาในจังหวัด และหาแนวทางในการ

ดําเนินกิจการเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงน้ี ซึ่งงานวิจัยของ ธนาภรณ ยศไพบูลย (2559) ไดศึกษา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา รุนโคโรลา อัลติส ของผูที่อาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

รถยนตของผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานสมรรถนะ ดานดีไซน ดานราคา และดานความนาเช่ือถือของ

ผลิตภัณฑ เปนตน นอกจากน้ียังมีการศึกษาโดยนักวิจัยอื่นๆ พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาที่สําคัญ คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยประเด็นสําคัญ 3 อันดับ

แรก คือ ตราสินคาที่แข็งแกรง, ความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาโตโยตา และรูปลักษณของ

รถยนตที่สวยงาม (ณัฏฐ โตรุงเลิศ, 2558) รวมไปถึงการศึกษาปจจัยอื่นๆ อยางเชนพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภคเชนกัน (ณัฐฐิพงษ ภาคีรักษ, 2560)   

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา

ของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อศึกษาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

รถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลกมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะสามารถนําผลการศึกษาไปใช

เปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อใชในการวางแผนการตลาดได  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของ

ผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 

  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

1. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและยินดีที่จะจาย

เพราะมองเห็นถึงคุณคาของสินคาน้ัน รวมถึงการจัดจําหนายและกระจายสินคาที่สอดคลองกับพฤติกรรม

ในการซื้อของผูบริโภคเพื่อใหเกิดความสะดวก เขาถึงไดงาย และสามารถจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา

น้ันไดอยางถูกตอง (เสรี วงษมณฑา, 2542) สวนประสมทางการตลาด หรือเรียกวา 4P’s (ศิริวรรณ เสรี

รัตนและคณะ, 2552) โดยทั่วไปประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ (Product) คือ ตัวสินคาที่ถูกนําเสนอขาย

น้ันมีคุณภาพที่ดี ถูกออกแบบพัฒนามาเพื่อแกปญหาใหกับลูกคา สรางประโยชนใหกับลูกคา ซึ่งทําใหเกดิ

ความสนใจจากลูกคาจนนําไปสูการตัดสินใจซื้อ สินคาน้ันจะตองมีความโดดเดนจากภาพลักษณ หรือ

ประโยชน ฟงกช่ันในการใชงาน (2) ราคา (Price) คือการต้ังราคาที่ใหกับสินคาน้ันอยางเหมาะสม และ

ลูกคารูสึกไดถึงคุณคาของสินคาจนเกิดการยอมรับในราคาน้ัน ทําใหเกิดโอกาสในการขายและสงผลดีตอ

ธุรกิจไดมากกวา (3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือวิธีการหรือรูปแบบที่ธุรกิจเลือกใชเพื่อจัด

จําหนายสินคา ใหเปนการกระจายออกไปถึงลูกคาไดอยางทั่วถึง และครอบคลุม มีการเคลื่อนยายสินคาที่

มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี (4) การสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) คือ การประชาสัมพันธหรือโฆษณาเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับตัวสินคาไปถึงลูกคาได สราง

ความคุนเคย หรือเปนที่รูจกั รวมไปถึงความผูกพนักับตัวแบรนดผานการสงเสริมทางการตลาดซึ่งปจจัย

สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปจจัยถือเปนปจจยัที่มีความสําคัญในการวางกลยุทธหรือกาํหนดการใช

เครื่องมอืและกิจกรรม เพื่อใหเกิดความสนใจ จูงใจ อันนําไปสูการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและบริการจาก

ผูบริโภค นอกจากน้ันการวางแผนที่ชัดเจนและผลักดันเพื่อใหเกิดการสื่อสารไปยังลูกคา โดยให

ความสําคัญกับการสื่อสารทางการตลาดและสรางความสัมพันธกับลูกคา เปนสิ่งที่จะชวยใหสามารถ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

2. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
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 การตัดสินใจเปนการเลือกในสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งผานการพิจารณามาเปนอยางดีแลว หรือการเลอืก

ตางๆ โดยใหเหลือเพียงทางเลือกเดียว (ไพลิน ผองใส, 2536) ในขณะที่ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาว

วา การตัดสินใจ คือ การเลือกทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกที่มีอยู โดยการเลือกสินคาหรือบริการภายใต

ขอจํากัดที่มีในสถานการณ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนกระบวนการกอนที่ผูบริโภคจะซื้อ

สินคาหรือบริการ โดยผูประกอบการตองทําความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

สําหรับผูประกอบการเองการศึกษาและเรียนรูในเรื่องการตัดสินใจน้ีมีความสําคัญอยางย่ิง และยังชวยให

องคกรสามารถปรับกลยุทธการขายใหสอดคลองกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคไดอีกดวย 

(Johnston, 2013) โดยอดุลย และดลยา จาตุรงคกุล (2549) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภค โดยแบงออกเปนลําดับข้ันตาง ๆ คือ (1) การรับรูถึงปญหา หรือตระหนักถึงความตองการ 

(Need Recognition) ผูบริโภครับรูถึงสถานการณและปญหาที่ม ีรวมถึงสรุปไดวาตองการสินคาหรือการ

บริการใดที่จะนําไปสูการแกปญหาและตอบสนองความตองการของผูบริโภค (2) การคนหาขอมูล 

(Information Search) คือการคนหาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการทั้งหมดเพื่อนํามา

ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินคา (3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

alternatives) เปนการนําขอมูลที่ไดคนหามาวิเคราะหและประเมินถึงขอดีและขอเสีย รวมไปถึง

ทางเลือกที่เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคเองในขณะน้ัน (4) การตัดสินใจซื้อ (Purchasing) 

เปนการไดขอสรุปจากตัวเลือกที่มีและตัดสินใจซื้อสินคาน้ันเพื่อนํามาแกไขปญหาและตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดในที่สุด และ (5) พฤติกรรมหลังจากการซื้อ (Post purchase behavior) เปน

ความพึงพอใจ ความสนใจและการกระทําของผูบริโภคที่จะเกิดข้ึนกับสินคาหรือแบรนดหลังจากได

ตัดสินใจซื้อสินคาและเกิดการใชสินคามาแลว เมื่อผูบริโภคไดรับประสบการณในการบริโภคสินคาหรือ

บริการแลว อาจไดรับความพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได ซึ่งหากพึงพอใจ และผูบริโภคทราบถึงขอดีตาง ๆ

ของสินคา มุมมองก็จะเปนไปในดานบวก นอกจากจะเกิดการซื้อซ้ําแลวอาจมีการแนะนําใหเกิดผูบริโภค

รายใหมไดอีก แตหากตรงกันขาม หรือไมพึงพอใจ ผูบริโภคอาจเลิกซื้อสินคาและสงผลเสียอยางตอเน่ือง

จากการบอกตอจนผูบริโภครายอื่นๆ มีการซื้อนอยลงตามไปดวย (Kotler & Keller, 2012) ธุรกิจจึง

จําเปนตองคิดหาแนวทางเพื่อสรางแรงจูงใจ รวมถึงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับผลติภัณฑ

ไปใหถึงมือของผูบริโภค และเกิดแรงจูงใจจนสามารถทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดในที่สุด นอกจากน้ียัง

ตองใหความใสใจกับการบริการหลังการขาย ซึ่งจะชวยใหสามารถติดตามและทราบไดถึงความพึงพอใจ

หรือขอเสนอแนะที่จะมาจากผูบริโภค  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 เมวดี บุตรวงศนรา (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตอีโคคารใน

สถานการณนํ้ามันแพงของผูบริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดย

พบวาผูบริโภคตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ อัตราดอกเบี้ยผอนชําระตํ่า 

อัตราชําระภาษีของรถยนต อัตราวางเงินดาวน คาบํารุงรักษาและคาซอมแซม และปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย พบวาลูกคาพิจารณาจากทําเลที่ต้ังบรษัิทตัวแทนจําหนายที่ไปมาสะดวก ศูนยบริการ

ทั่วถึง มีพนักงานจํานวนมากไวคอยบริการและพนักงานมีการตอนรับที่ดี บริษัทตัวแทนจําหนายน้ันมี

ตัวอยางรถยนตรุนที่ตองการใหชมและทดลองขับได รวมไปถึงการตกแตงรถยนตเพื่อดึงดูดความสนใจ 

และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูบริโภคตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากการมีของแถม เชน 

ประกันภัยช้ัน 1 ฟร,ี จดทะเบียนฟรี, ชุดแตงประดับยนต การใหบริการที่รวดเร็ว ใหสวนลดในการเขารบั

บริการ สวนลดราคาขาย การจัดแสดงโชวสินคา (รถตัวอยาง) โฆษณาผานสื่อปายโฆษณาและมีการจัดชิง

โชคเพื่อตอบแทนลูกคาชวงเทศกาลตางๆ โดยปจจัยดานผลิตภัณฑไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนต ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรภพ บุษบง (2554) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อรถกระบะโต

โยตา ไฮลักซ วีโก ของผูบริโภคในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่พบวานอกเหนือจากปจจัยดานราคาเรื่องระยะเวลาผอนชําระ อัตรา

ดอกเบี้ยในการผอน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเรื่องตัวแทนจําหนายรถยนต มีจํานวนมาก

สามารถเขาถึงไดงาย การตกแตงโชวรูมเห็นอยางชัดเจน งายตอการเลือกดูสินคา วันและเวลาปด-เปดทํา

การของตัวแทนจําหนายเหมาะสมกับความตองการของผูซื้อ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เรื่อง

การยกเวนเงินดาวน, การผอนโดยมีดอกเบี้ย 0 เปอรเซ็น การใหคําแนะนําและความรูเกี่ยวกับรถยนต

ของพนักงานขายมีผลตอพฤติกรรมการซื้อรถของผูบริโภค ยังมีปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ ที่มี

ผลตอการซื้อของผูบริโภค คือ เรื่องความปลอดภัยในการขับข่ี การใหบริการในการนํารถไปตรวจเช็ค 

เรื่องการมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ ผูบริโภคใหความสําคัญกับรูปลักษณ ความสวยงาม 

หรูหรา สีสันของรถในขนาดและความสะดวกสบายในหองโดยสาร สมรรถนะของเครื่องยนต/ชวงลาง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561) ที่ศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดและพฤติกรรม

การซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลขนาดเล็กของผูบริโภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสัมภาษณเชิงลึก ที่

พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ เลือกซื้อย่ีหอโตโยตาเพื่อวัตถุประสงคการประกอบอาชีพ สมรรถนะดี

ประหยัดพลังงานเหมาะสมกับการใชงาน  ดานราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ วิธีการชําระเงิน คือ 
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เงินผอน ดาวนตํ่า ผอนระยะเวลาสูงสุด ดานการจัดจําหนาย โชวรูมใหมีความทันสมัย และสวยงามดึงดูด

ใจลูกคา มีการบริการหลังการขายที่ดี และมีข้ันตอนการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกโชวรูม และ

พนักงานขายใหมีความรูในผลิตภัณฑและการดูแลลูกคา และดานการสงเสริมการตลาดมีการ

ประชาสัมพันธในสถานที่ตางๆ การโฆษณาตามสื่อทีวีและวิทยุ ประชาสัมพันธในเครือขายอินเทอรเน็ต 

การจัดแสดงสินคานอกสถานที่ จัดโปรโมช่ันใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา ซึ่งปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน 

ชุมช่ืน (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตย่ีหอโตโยตารุนพรีอุสของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคาพิจารณางบประมาณสําหรับซื้อรถยนต การสงเสริมทางการตลาดตางๆ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้รถยนตของผูบรโิภค ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ศริน

ทิพย ธีรธนิตนันท และกิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.กลุมตัวอยาง 

สวนประสมทางการตลาด 4P 

ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) 

ชองทางจัดจําหนาย (Place) 

การสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) 

การตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา

ของผูบริโภคในจังหวัด

พิษณุโลก 
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 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปข้ึนไป 

เปนผูที่เขาไปเย่ียมชมสินคาและ/หรือรับบริการภายในโชวรูมและศูนยบริการทั่วไปของโตโยตาและกลุม

ผูใชรถยนตโตโยตาภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยเปนผูที่เคยใชรถยนตโตโยตาอยางนอย 1 ครั้ง 

2.การเลือกกลุมตัวอยาง 

 เลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมลูกคาที่เขารับ

บริการที่ศูนยบริการหรือเย่ียมชมโชวรูมโตโยตาภายในจังหวัดพิษณุโลก และกลุมผูใชรถยนตโตโยตา

ภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยกระจายแบบสอบถามออกไปจาก 385 ชุด และเฉลี่ยใหแตละสวนมี

ประมาณแบบสอบถามที่เทาๆ กัน เน่ืองจากประชากรที่มีอายุ 20 ปข้ึนไปไมสามารถระบุจํานวนไดอยาง

แนชัด จึงอิงจากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดย W.G. Cochran (1953)  ที่ระดับ

ความเ ช่ือมั่น 95% ผู วิจัยนําแบบสอบถามที่ เก็บขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) (สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) โดยผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคาระหวาง 0.746 

ถึง 0.921 จึงไดมีการนําขอคําถามดังกลาวไปใช 

3.เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

การเก็บขอมูลการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภคในจังหวัด

พิษณุโลกน้ัน ผูวิจัยไดออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดย

ทําการสรางแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อ โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนระดับการวัด

ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) และประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) สวนที่ 2) ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และสวนที่ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

เปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) จัดระดับการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคช้ัน (Interval Scale) เกณฑ

การวัดระดับความคิดเห็นที่ 1-5 เรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น นอยมากถึงมากที่สุด การแปรคาอิง

จากเกณฑการพิจารณาระดับความพึงพอใจ (Best,1981) 

4.การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคใน

จังหวัดพิษณุโลก ใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ และความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สวนสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภค 
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สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย คิดเปนจํานวนรอยละ 60.8 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 39.2 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อายุอยูในชวงระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 30.9 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 59.7 มีจํานวน

สมาชิกในครอบครัวไมเกิน 3 คน คิดเปนรอยละ 76.9 มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 51.2 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 20,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.9 

 

ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา 

 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหระดับความเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน 

สามารถวิเคราะหผลขอมูลไดดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ รถยนตมีระบบความ

ปลอดภัยที่นาเช่ือถือ สามารถใชงานไดจริง เชน ระบบABS, ระบบเตือนออกนอกเลน, ระบบควบคุมไฟ

สูงอัตโนมัติ เปนตน เปนอันดับแรก  (X� = 4.63, S.D. = 0.496) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (X� = 4.43, S.D = 0.467)  

ดานราคา จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ ราคารถยนตโตโยตามีความ

เหมาะสมกับระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่มี เปนอันดับแรก (X� = 4.41, S.D. = 0.562) ซึ่งจาก

ภาพรวมผลความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X� = 4.38, S.D. = 0.481)  

ดานชองทางการจัดจําหนาย จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ 

ศูนยบริการโตโยตามีการจัดหาและสงมอบรถยนตที่รวดเร็วตรงตามเวลาที่นัดหมาย เปนอันดับแรก (X� = 

4.63, S.D. = 0.505) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.52, S.D. = 0.469) 

ดานการสงเสริมทางการตลาด จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ มีการ

โฆษณาประชาสัมพันธขอมูล ขอเสนอตางๆผานทางสือ่สงัคมออนไลน (Facebook Fanpage, YouTube 

เปนตน) และสื่อสิ่งพิมพอยูเสมอ เปนอันดับแรก (X� = 4.53, S.D. = 0.500) ซึ่งจากภาพรวมผลความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (X� = 4.40, S.D. = 0.469) 

 



 

671 

 

ขอมูลดานการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา 

 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใหระดับความเห็นของการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ดาน สามารถวิเคราะห

ผลขอมูลไดดังน้ี 

ดานการรับรูถึงปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นในขอ รถยนตโตโยตาสามารถแกปญหาหรือความกังวลในการใชรถยนตของทานได เปน

อันดับแรก (X� = 4.59, S.D. = 0.492) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.57, 

S.D. = 0.433) 

ดานการรับรูคนหาขอมูล จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ ทานคนหา

ขอมูลเกี่ยวกับรถยนตโตโยตาเพิ่มเติมจากทางอินเตอรเน็ตและทานรับทราบขอมูลจากการไปชมงาน

Motor Show ประจําป เปนอันดับแรก (X� = 4.61, S.D. = 0.489) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยู

ในระดับมากที่สุด (X� = 4.59, S.D. = 0.435) 

ดานการประเมินผลทางเลือก จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ 

หลังจากที่ไดทราบถึงรายละเอียดขอมูลดานรถยนตและขอเสนอจากทางโตโยตา ทานมีแนวโนมที่จะซื้อ

รถยนตโตโยตา เปนอันดับแรก (X� = 4.58, S.D. = 0.525) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยูในระดับ

มากที่สุด (X� = 4.57, S.D. = 0.463) 

ดานการตัดสินใจซื้อ จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ในขอ  ทานตัดสินใจซือ้

รถยนตโตโยตาเน่ืองจากเช่ือวาเปนตัวเลือกที่ดีที่สุดจากตัวเลือกทั้งหมดที่มี เปนอันดับแรก (X� = 4.61, 

S.D. = 0.488) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.58, S.D. = 0.439) 

ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ จากขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอเมื่อ

ตองการซื้อรถยนตคันตอไปในอนาคตทานมีแนวโนมที่จะเลือกซื้อรถยนตโตโยตาเหมือนเดิม เปนอันดับ

แรก (X� = 4.59, S.D. = 0.493) ซึ่งจากภาพรวมผลความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.56, S.D. 

= 0.430) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  และการ

สงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัด

พิษณุโลก 

Model 
Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

  B                               Std.Error β     

คาคงท่ี (Constant) 38.306 2.711   14.129 .000 

ผลิตภัณฑ (X1) 

ราคา (X2) 

ชองทางการจัดจําหนาย (X3) 

การสงเสริมทางการตลาด 

(X4) 

-.080 

.773 

.851 

1.082 

.237 

.215 

.244 

.245 

-.020 

.198 

.212 

.270 

-.338 

3.591 

3.483 

4.415 

.736 

.000* 

.001* 

.000* 

R= 0.567  R2 = 0.322 Adj  R2 = 0.314  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 เมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกําหนด (R Square) = 0.322 แปลความหมายไดวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทาง

การตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก คิดเปนรอยละ 32.2 

สวนที่เหลืออีกรอยละ 67.8 เกิดจากอิทธิผลของตัวแปรอื่นๆ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติแลวพบวา Sig มีคา

เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังน้ันปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต

โตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของ

ผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด โดยพิจารณาจากคา Sig. ซึ่งมีคานอย

กวา 0.05 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดแก การสงเสริมทางการตลาด (β = 

0.270) ชองทางการจัดจําหนาย (β = 0.212) และราคา (β = 0.198) ตามลําดับ ซึ่งสามารถเขียน

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี  

 Z = 0.198(X2) + 0.212(X3) + 0.270(X4)  
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 โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 1 สามารถนํามาเขียน

เปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ไดดังน้ี 

 Y = 38.306 + 0.773(X2) + 0.851(X3) + 1.082(X4)  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินซื้อรถยนตโตโยตาของ

ผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก แตปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีผลตอการตัดสินซื้อ

รถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก  

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาในจังหวัด

พิษณุโลก สามารถสรุปประเด็นสําคัญและนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องของรถยนตมีระบบความปลอดภัยที่นาเช่ือถือ 

สามารถใชงานไดจริง เชน ระบบ ABS, ระบบเตือนการออกนอกเลน, ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ เปน

ตน และรถยนตมีการใชเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ทําใหขับข่ีไดอยางสะดวกข้ึน เปนตน โดยมีคาเฉลี่ยมากทีส่ดุ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรินทิพย ธีรธนิตนนัท และกิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555) ที่ระบุวากลุม

ตัวอยางใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปจจัยดานอุปกรณมีมาตรฐานและความทันสมัย ซึ่งสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา แตการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยน้ีพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑไมมีผลตอการตัดสินซื้อรถยนตโตโยตาของผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 

 จากการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาในจังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 3 ปจจัย ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูบริโภคใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก, ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด และดานการสงเสริมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก ในสวนของปจจัยดาน

ราคา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องของราคารถยนตโตโยตามีความเหมาะสมกับระบบความ

ปลอดภัยและเทคโนโลยีที่มี รถยนตโตโยตามีความคุมคากับคาบํารุงรักษา คาอะไหล คาซอมบํารุงไมแพง 



 

674 

 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเมวดี บุตรวงศนรา (2553) และศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561) ที่กลาววา

ผูบริโภคพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสมกับ

คุณภาพ คาบํารุงรักษา และคาซอมแซมเหมาะสม มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของผูบริโภค ใน

สวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจดัจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ งานวิจัยน้ี

พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องที่ศูนยบริการโตโยตามีการจัดหาและสงมอบรถยนตที่

รวดเร็วตรงตามเวลาที่นัดหมาย ศูนยบริการโตโยตาและโชวรูมมีหลายสาขากระจายทั่วจังหวัดในทําเลที่

เขาถึงไดสะดวก เวลาเปด-ปดของศูนยบริการโตโยตามีความเหมาะสมและมีความพรอมในการใหบริการ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรภพ บุษบง (2554) ที่พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเรื่อง

ตัวแทนจําหนายรถยนต มีจํานวนมากสามารถเขาถึงไดงาย การตกแตงโชวรูมเห็นอยางชัดเจน งายตอ

การเลือกดูสินคา วันและเวลา ปด-เปด ทําการของตัวแทนจําหนายเหมาะสมกับความตองการของผูซื้อ 

และในสวนของปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดงานวิจัยน้ีพบวา การที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ

ขอมูลและขอเสนอตางๆ ผานทางสื่อสังคมออนไลน (Facebook Fanpage, YouTube) และสื่อสิ่งพิมพ

อยูเสมอ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561) ที่กลาววาผูบริโภคพิจารณาดาน

การสงเสริมการตลาดในสวนของมีการประชาสัมพันธในสถานที่ตางๆ การโฆษณาตามสื่อทีวีและวิทยุ 

ประชาสัมพันธในเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากน้ันยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน ชุมช่ืน 

(2555) ที่พบวาการที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูล ขอเสนอตางๆ ผานทางสื่อสังคมออนไลน และ

สื่อสิ่งพิมพอยูเสมอ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต ในสวนของงานวิจัยน้ียังพบวา

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในสวนการเสนอระยะเวลาการผอนชําระอัตราดอกเบี้ยตํ่า และมีของ

แถม สวนลด ใหกับผูซื้อรถยนตมีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เมวดี บุตร

วงศนรา (2553) ที่กลาววาผูบริโภคพิจารณาอัตราดอกเบี้ยชําระตํ่า อัตราวางเงินดาวน การใหสวนลดใน

การเขารับบริการ สวนลดราคาขาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของผูบริโภค 

 

ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติสําหรับธุรกิจ  

 งานวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สามารถนําผลการศึกษา

ไปใชในการประกอบธุรกิจ เชน ปจจัยดานราคา ควรกําหนดราคาที่มีความเหมาะสมกับระบบความ

ปลอดภัยและเทคโนโลยีที่มี ซึ่งสอดคลองกับดานผลิตภัณฑจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับลูกคา และ

นําไปสูความรูสึกคุมคาเมื่อไดจะตัดสินใจซื้อรถยนต ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใสใจและ

มุงเนนไปที่ศูนยบริการที่มีการจัดหาและสงมอบรถยนตที่รวดเร็วตรงตามเวลาที่นัดหมาย เพื่อใหลูกคา
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รูสึกถึงความสะดวกและไมเสียเวลาหากตองเขามารับบรกิารจากศูนยบริการรถยนตโตโยตา และตองการ

กลับมาใชบริการซ้ํา และปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูล 

ขอเสนอตางๆ ผานทางสื่อสังคมออนไลน และสื่อสิ่งพิมพอยูเสมอเพื่อกระตุนใหลูกคารับรูถึงโปรโมช่ัน

และขอมูลอยางทั่วถึงและชวยกระตุนยอดขายไดจากลูกคาที่หลากหลายมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเน่ือง  

 เพื่อใหการศึกษาในครั้งตอไปสามารถดําเนินไปอยางครอบคลุมมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการศึกษาในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา ในจังหวัด

พิษณุโลก  

 1. ควรขยายขอบเขตของวิธีการในการเก็บขอมูลใหกวาง ข้ึน นอกเหนือจากการเก็บ

แบบสอบถาม เชนการสัมภาษณเพื่อใหไดรายละเอียดในเชิงลึก ประกอบกันการเกบ็ขอมูลสภาพแวดลอม

เพิ่มเติม เชน สังคม เศรษฐกิจ ตางๆ ที่อาจเปนตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาของ

ผูบริโภคไดในอนาคต 

 2. ควรมีการทําวิจัยหรือศึกษาขอมูลของผูบริโภคอยูเปนระยะๆ เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลที่เปน

ปจจุบัน และวางแผนในการพัฒนาหรือสงเสริมการขายเพื่อใหสามารถแขงขันตอไปไดในตลาด 

 3. ควรเก็บขอมูลหรือศึกษาจากกลุมตัวอยางในพื้นที่ใกลเคียงดวย เชนจังหวัดรอบขาง เพื่อใหได

ขอมูลประกอบการวิเคราะหหรือศึกษาที่ละเอียดและกวางขวางย่ิงข้ึน  
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกซ้ือผาอนามัยลอรเีอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม  

ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย (พ.ศ. 2523-2540) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Factors affecting to buying decision process of Laurier panty sanitary 

napkins ultra slim version of the generation y in Bangkok  

metropolitan region 

 

ภคมน  ไชยมหา0

1 , ชลลดา  สัจจานิตย12 

Pakamon Chaimaha1, Chonlada Sajjanit2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม และปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ กลุมผูที่เคยมีประสบการณซื้อ

ผลิตภัณฑผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิมที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 400 คน จากผลการศึกษา

พบวา การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง 

รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีตัวแปร ดานความดึงดูด 

(β = 0.781) ความไววางใจ (β = 0.534) และความเหมือนกับกลุมเปาหมาย (β = 0.442) ที่สามารถ

ทํานายความสัมพันธ ไดรอยละ 84.80 (R2 = 0.848) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัย

ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุม           

เจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ตัวแปรดานคุณภาพผลิตภัณฑ (β = 
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0.442) ดานตราสินคา (β = 0.228) และดานการออกแบบผลิตภัณฑ (β = 0.469) สามารถทํานาย

ความสัมพันธ ไดรอยละ 91.90 (R2 = 0.919) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ผาอนามัย, การตัดสินใจซื้อ, เจเนอเรช่ันวาย 
 

Abstract 

  The objective of this research is to study how celebrity advertising influence the 

decision to buy Laurier panty sanitary napkins Ultra slim version and product factors 

influencing the decision to buy Laurier panty sanitary napkins Ultra slim version of the 

Generation Y group in Bangkok metropolitan region. The sample groups used in this 

research are groups of people who have experience in buying Laurier panty sanitary 

napkins Ultra slim version living in Bangkok metropolitan region.  The method of 

purposive sampling was used in the selection. The data was collected by an online 

questionnaire (Google Form) on 400 people. The study results, Advertising using a well-

known person influences the decision to buy Laurier panty sanitary napkins Ultra slim 

version. There were variables of attractiveness (β = 0. 781), trust (β = 0. 534), and target 

similarity (β = 0. 442) that were able to predict a 84.80% correlation (R2 = 0. 848 ) with 

statistical significance at level 0.05 For the product factors influence the decision to buy 

Laurier panty sanitary napkins Ultra slim version of the Generation Y group in Bangkok 

metropolitan region and the product factor influences the decision to buy Laurier panty 

sanitary napkins Ultra slim version of the Generation Y group in Bangkok Metropolitan 

Region, it was found that product quality variables (β = 0.442), branding (β = 0.228) and 

product design (β = 0. 469) were able to predict the relationship at 91.90% (R2 = 0.919) 

with statistical significance at level 0.05 

Keywords: Sanitary napkins, Buying decision, Generation y 
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บทนํา 

  ตลาดผาอนามัยในประเทศไทยน้ัน ยังคงเติบโตเฉลี่ยปละ 3-5% มีมูลคาในดานของจํานวนอยูที่ 

140 ลานช้ินตอเดือน แบงเปน ผาอนามัยสําหรับกลางวัน 66.3% และผาอนามัยสําหรับกลางคืน 33.7% 

โดยมีโซฟเปนผูนําตลาด มีสวนแบงอยูที่ 50% ตามดวย ลอรีเอะ 37%, โมเดส 10% และอื่น ๆ 3% โดย

ผูหญิงไทยจะใชผาอนามัยเฉลี่ย 2-3 ช้ินตอวัน เดือนละประมาณ 5-7 วันทุกเดือน จะเห็นไดวาตลาด

ผาอนามัยมีการแขงขันเพื่อแยงชิงลูกคาอยางดุเดือด โดยแตละแบรนดเรงนําเอากลยุทธบริการใหม ๆ  

และจัดโปรโมช่ันทําตลาดผานชองทางออนไลนและออฟไลน เพื่อกระตุนความสนใจและกําลังซื้อของ

ผูบริโภค แตละแบรนดตางนํานวัตกรรมใหม ๆ เนนความบางเบาและนุมสบาย รวมถึงปองกันการซึม

เปอน มีทั้งแบบมีปกและไมมีปก ใชทั้งแบบกลางวันและกลางคืน ทยอยออกมาอยางหลากหลาย 

(ประชาชาติธุรกิจ, 2562) 

  จากสภาพการแขงขันของธุรกิจดังกลาว แนวทางหน่ึงที่ผูประกอบการจะสามารถลดปญหาการ

เผชิญกับภาวะการแขงขันดานราคาในตลาด คือ การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ และปรับตําแหนงของสินคาใหมีความโดดเดนและแตกตางไปจาก

สินคาและบริการประเภทเดียวกันที่มี การเพิ่มคุณคาในตลาดสินคาและบริการ บริษัทจะแขงขันกันใน

เรื่องของการมอบคุณคาของผลิตภัณฑสูลูกคา ซึ่งการเพิ่มคุณคาในผลิตภัณฑถือเปนหนทางเช่ือมระหวาง

การตัดสินใจลงทุนของบริษัทกับประโยชนที่ลูกคาจะไดรับจากผลติภัณฑ ธุรกิจแตละรายจึงพยายามหา

โอกาสพัฒนา และยกระดับคุณลักษณะตาง ๆ  ของผลิตภัณฑเสนอแกผูบรโิภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2560) 

จะเห็นไดวา มีสินคาจํานวนมากหลายชนิดที่แขงขันกันทางดานความดึงดูดใจบนสลากสินคา                     

การสรางสรรคมูลคา (Value Creation) กลยุทธสําคัญในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

ใหแกธุรกิจ ในยุคที่ตองขับเคลื่อนดวยทุนสมอง สติปญญา และความคิดสรางสรรค แทนการแขงขันดวย

การใชความไดเปรียบดานวัตถุดิบ แรงงาน และความสามารถในการผลิต ที่เห็นไดชัดเจนคือ กรณีของ 

ผาอนามัย ซึ่งมีผุประกอบการหลายราย และผูประกอบการแตละรายก็ตางนํากลยุทธออกมามากมาย

เพื่อใหเกิดความแตกตางจากคูแขง ทําใหผาอนามัยน้ันมีหลากหลายย่ีหอในทองตลาด แตละย่ีหอน้ันก็มี

รุนแตกตางกันออกไป บางย่ีหอก็แขงขันในแตละรุน เพื่อเปนการตอบสอนงความตองการของผูบริโภค 

ทําใหมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อไดอยางมาก และเปนปจจัยหน่ึงในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

การที่จะสรางความแตกตางจากคูแขงน้ัน ผูประกอบการตองสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) 
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  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะ แบบ

กางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเราช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อที่จะศึกษา

ถึงการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียง และปจจัยดานผลิตภัณฑที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใน

การเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิมอยางไร โดยในการศึกษาครั้งน้ีสามารถเปน

ประโยชนใหกับผูประกอบการหรือบุคคลที่สนใจในการทําธุรกิจคาปลีก ผูผลิต ผูคาที่เกี่ยวของหรือ

ใกลเคียงในระดับตาง ๆ ตอไป 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

       1. เพื่อศึกษาการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะ

แบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

       2. เพื่อศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง 

รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

  ภัสสรนันท อเนกธรรมกลุ (2553) ไดใหความหมายของคําวา บุคลผูมีช่ือเสียง หมายถึง บุคคลที่

มีช่ือเสียงโดงดังเปนที่รูจักของสาธารณชน อันเกิดจากการที่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือ

ในสาขาอาชีพตาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติช้ันเลิศ 4 ประการ คือ ความสามารถและทักษะพิเศษ (Talents) 

รูปลักษณภายนอก (Look) สถานะทางการเงินและสถานะทางสังคม (Status) และภาพพจนสวนบุคคล 

(Personal Image) ทําใหเปนที่รูจักของกลุมตลาดเปาหมาย ไมวาบุคคลน้ันจะอยูในวงการใดก็ตาม เชน 

นักแสดง พิธีกร นักรอง นักกีฬา นางงาม ไฮโซ เปนตน  

      ณัฏฐา อุยมานะชัย (2556) กลาววา ผูบริโภคสวนใหญมักใหความเช่ือถือขอมูลที่ไดรับจากกลุม

ดาราหรือคนดังเปนอยางมาก เพราะมีความเช่ือมั่นวา ขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลจากผูบริโภคดวยกันเอง 

(Peer to Peer) หรือจากผูเช่ียวชาญ (Expert to Peer) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงมากกวาตน และคิดวาขอมูล

ที่ไดรับไมใชการโฆษณาโดยเจาของสินคาและบริการ จึงยินดีที่จะเปดรับโดยปราศจากอคติ ผูบริโภคอาจ

มีความเช่ือถือดาราหรือคนดังคนใดคนหน่ึงอยูกอนแลว และเมื่อไดรับรูวาดาราหรือคนดังที่ตนช่ืนชอบ
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น้ันใชสินคาหรือบริการใด สวนใหญก็จะตองการที่จะใชสินคาหรือบริการน้ัน พรอมทั้งยินดีที่จะบอก

ตอไปยังคนใกลชิดอีกดวย จากที่กลาว การสงเสริมการขายผลิตภัณฑนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ

ตามเว็บไซต หรือโฆษณาตามพื้นที่เว็บไซตตาง ๆ แลว การกระตุนความสนใจของผูบริโภคไดเปนอยางดี 

คือ การโฆษณาผานดาราหรือคนดังที่ใชอางอิงในการทําธุรกิจ นอกจากน้ี การใชคุณสมบัติของตัวดารา

มาสรางความมั่นใจ (Confidently) ความเช่ือถือ (Believe) และความไววางใจ (Trust) ย่ิงเปนแมเหล็ก

ดึงดูดใจผูบริโภคอยูแลว หากย่ิงเลือกพรีเซ็นเตอรที่ตอบโจทยตรงตามผลิตภัณฑดวยแลว ก็ย่ิงสามารถ

ดึงดูดผูบริโภค ทําใหรูสึกผลิตภัณฑมีความนาสนใจไดย่ิง ๆ ข้ึนไปอีก ดังน้ัน การอางอิงจากดาราหรือคน

ดังผานอินาตาแกรมน้ันมีอิทธิพลและเปนตัวรับรองมาตรฐานอยางดีในการเลือกซื้อ จึงทําใหผูบริโภคเกิด

ความตองการซื้อสูงมากข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีดานผลิตภัณฑ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2560) ไดใหความหมาย ผลิตภัณฑ (Product) วาหมายถึง สิ่งที่นําเสนอขาย

โดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน และความตองการของตลาด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตน

หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ

จะตองมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทาํใหผลิตภัณฑสามารถ

ขายได ในการวางแผนสวนประสมการตลาดเริ่มตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ โดยถือเกณฑวาลูกคาจะ

พิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการ คือ1) รูปลักษณ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ2) สวนประสมบริการ

และคุณภาพบริการ3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน การที่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑ หรือบริการเพื่อใหตรงกับความตองการองตลาดเปาหมายน้ัน จะตองเลือกผลิตภัณฑ 

และสายผลิตภัณฑ ตลอดจนรูปราง ตราย่ีหอ หีบหอ และสิ่งบรรจุใหตรงตามความตองการของตลาด

เปาหมาย ทั้ง น้ีเพื่อใหการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดดําเนินไปไดสะดวกและงายข้ึน แมวา

ผลิตภัณฑจะเปนเพียงดานเดียวของสวนประสมทางการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญ ที่นักการตลาด

จะตองหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเปนอันดับแรก เพราะจะเปนตัวที่ลูกคาใหความสนใจมากกวาสวนผสม

การตลาดตัวอื่น ๆ ทั้งน้ีการนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product) มาใชในงานวิจัยครั้งน้ี 

เ น่ืองจากผูวิจัยเห็นวาปจจัยดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑอาจเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยของผูบริโภค โดยกําหนดให ผลิตภัณฑ เปนตัวแปรอิสระ 

ประกอบดวย1) คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) 2) ตราสินคา (Brand) 3) การออกแบบ

ผลิตภัณฑ (Design) 
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจเลือกซื้อ 

การตัดสินใจเลือกซื้อ (Buyer decision process) เปนกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคเพื่อ

ทําใหมีโอกาสผิดพลาดนอยลง หรือการตัดสินใจไดถูกตองมากข้ึน การตัดสินใจน้ีจะมีข้ึนภายใต

สถานการณตาง ๆ ที่สามารถทําการประเมินได และใชเกณฑหรือเครื่องมือในการพิจารณาทางเลือกที่ดี

ที่สุดในการตัดสินใจ การทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนเชิงจิตวิทยาและแบบเงื่อนไขเขามา

เกี่ยวของเสมอ ทั้งน้ี บุคคลตางมีเหตุผลในการดําเนินการเลือกผลลัพธหรือผลตอบแทนที่ดีที่สุด แตถามี

ทางเลือกทางเดียวปญหาการตัดสินใจก็จะไมเกิดข้ึนเพราะถึงอยางไรก็ตองเลือกตามวิถีทางเดียวที่มีอยู

น้ัน ซึ่งจะไมมีการเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทนที่ดีที่สุดหรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทน

มากกวาหน่ึงทางแลวก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีการที่จะทําใหไดผลตอบแทนมากที่สุด 

(ปญจพล อุยพานิชย, 2558) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลุม Generation Y 

กลุมคน Generation Y เปนกลุมประชากรที่มีขนาดใหญ ทั่วโลกตางใหความสําคัญกับกลุม

ประชากรน้ี โดยมีการศึกษาพฤติกรรมและ แนวคิด เพื่อทําความเขาใจและสื่อสารกับคนกลุมน้ี มี

นักวิชาการบางทานใหคําจํากัดความที่ครอบคลุมไปถึงกลุมประชากรทีเ่กิดกอนป ค.ศ. 2000 จัดเปนกลุม

Gen Y  โดยกลุม Gen Y เริ่มมีคําจํากัดความในเดือนสิงหาคมป ค.ศ.1993 ซึ่งในชวงแรกไมไดกําหนด

เงื่อนไขตามเกณฑอายุแตใหความหมายวา เปนชวงยุค Millennials ขณะที่นักคิดบางทานก็ใหคําจํากัด

ความกับกลุมดังกลาววา เปนชวงระหวาง Gen X กับ Gen Z คือกลุมคนที่ เกิดในชวงป ค.ศ. 1986-

1995 เน่ืองจากขอจํากัดทางเศรษฐกิจในชวงยุคน้ัน (เมทินี สิริสาร, 2554) สวน กานตพิชชา เกงการชาง 

(2556) กลาววา เปนกลุมคนที่เกิดต้ังแตป ค.ศ. 1977-1992 (พ.ศ. 2520-2535) แต Miller and 

Washington (2008) เห็นวาเปนกลุมที่เกิดระหวางป ค.ศ. 1981-2000 ที่ เกรียกวา Generation 

Millennials  พบวา กลุม Gen Y มีความเปนตัวของตัวเองสูง ดานการทํางานจะไมชอบอยูในองคกรที่มี

กฎเกณฑ หรือมีระเบียบที่เครงครัดจนเกินไป ชอบความแปลกใหม มักจะมีการเปลี่ยนแปลงงานอยู

บอยครั้ง โดยเปาหมายสูงสุดของชีวิตของกลุม Gen Y คือการมีธุรกิจสวนตัว ดวยสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยทําใหทัศนคติของกลุมดังกลาวเปลี่ยนไป ซึ่งตางจากกลุมอื่น ๆ  
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

            ตัวแปรตน                               ตัวแปรตาม 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       1.ประชากร (Population)  ประชากรที่ ใช ในการ ศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  คือ ผูบริ โภค               

เพศหญิง เจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้ง น้ี คือ ผูบริโภค             

เพศหญิง เจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จํานวน 400 คน จากสูตรการกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางแบบกรณีไมทราบคาสัดสวนของประชากรที่แนชัด กําหนดระดับความเช่ือมั่น 

95% คาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5  

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) คือ การแจก

แบบสอบถามใหกับคนที่เคยซื้อผลติภัณฑผาอนามัยลอรเีอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม มีอายุอยูใน กลุม

เจเนอเรช่ันวาย และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถเขาถึงขอมูลได

 

 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัย 

ลอรเีอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิม 

การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

• ความดึงดูดใจ (Attractiveness) 

• ความไววางใจ (Trustworthiness) 

• ความเหมือนกับกลุมเปาหมาย 

(Similarity) 

      

ปจจัยผลิตภัณฑ 

• คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) 

• ตราสินคา (Brand) 

• การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) 

H2 
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งายและประหยัดคาใชจาย โดยแจกแบบสอบถาม ออนไลนทางอินเตอรเน็ตในรูปแบบ google form 

หลังจากน้ันจะนําลิ้งค (Link) ไปโพสตใน Facebook ของผูศึกษา,ในเพจผูหญิง,เพจผูหญิง Beauty 

community และสงตอผานแอพพลิเคช่ันไลน (Line) จนกระทั่งสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจนไดจํานวน

ที่จํานวน 400 ตัวอยาง 

 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

        เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษาครั้ ง น้ี คือ แบบสอบถาม ที่ผู วิจัยไดสราง ข้ึน โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ไดแก 

 คําถามคัดกรอง ประกอบดวย 

 1. เปนผูเคยซื้อผาอนามัยลอรเีอะแบบกางเกง รุนอลัตราสลมิ 

 2. มีอายุอยูใน เจเนอเรช่ันวาย 

 3. อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครหรือปรมิณฑล 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาของการมีประจําเดือน ปริมาณการใชผาอนามัยตอวัน เปนคําถาม

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 สวนท่ี 2 ขอมูลระดับความสําคัญของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม แตละคําถามมีเกณฑในการตอบและใหความเห็น

โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมิณเปน 

5 ระดับ เรียงจากมากไปหานอย ใชมาตรวัดของลิเคิรท (Five-Point Likert Scale)  

 สวนท่ี 3 ขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม แตละคําถามมีเกณฑในการตอบและใหความเห็นโดยใช

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมิณเปน 5 

ระดับ เรียงจากมากไปหานอย ใชมาตรวัดของลิเคิรท (Five-Point Likert Scale)  

 สวนท่ี 4 ขอมูลระดับการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม แตละ

คําถามมีเกณฑในการตอบและใหความเห็นแบงเปน 5 ระดับ เรียงจากมากไปหานอย โดยใชมาตรวัดของ

ลิเคิรท (Five-Point Likert Scale)  

 

  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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  การตรวจสอบเน้ือหา ผูวิจัยทําการออกแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ 

ตรวจสอบโครงสรางเน้ือหา ความถูกตอง และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข เมื่อปรับปรุง 

แกไขเรียบรอยแลวเสนอตอผูเ ช่ียวชาญ จํานวน 3 เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของเ น้ือหา 

(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความ สอดคลอง (Index of Consistency: IOC) โดยใหคัดเลือก

คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองที่มากกวา 0.5 ข้ึนไป พบวา คาของดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามและวัตถุประสงค (IOC) ของ 22 ขอคําถามแตละขอมีคา 0.67 – 1.00 คะแนน และมีคาคะแนน

โดยรวมเทากับ 0.7727  

  การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู วิจัยไดพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 

30 ชุด โดยมีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของปจจยัดานการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงโดยรวม

เทากับ 0.959 ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมเทากับ 0.895 และ การตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยโดยรวม

เทากับ 0.947 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 

       แหลงขอมลูที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอมูลปฐมภูมิที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางเปาหมาย โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลทุติยภูมิเปนการนําขอมูลจากแหลงขอมูล

วิชาการที่เก็บรวบรวมไวแลว เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนังสือ วิทยานิพนธ 

รายงานการศึกษา รวมทั้งบทความทางวิชาการ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจากเว็บไซตตาง ๆ 

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ใชระยะเวลา 30 วัน คือระหวางเดือนมีนาคม- เดือนเมษายน 

2564 เมื่อไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจึงทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของ

แบบสอบถามจนครบถวน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

       ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

  1.การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการศึกษา 

  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.0 

สถานภาพ สมรส โสด คิดเปนรอยละ 58.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน คิดเปนรอยละ 

50.0 มีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.2 มีประจําเดือน 3-5 วัน คิดเปนรอยละ 

56.7 มีปริมาณการใชผาอนามัย 2-3 ช้ินจํานวน คิดเปนรอยละ 70.0  

  การวิเคราะหขอมูลดานการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงของผาอนามัยลอรีเอะแบบ

กางเกง รุนอัลตราสลิม 

        ปจจัยดานการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัย 

ลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิมอโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (x� = 4.02) แตเมื่อพิจารณา

รายขอ พบวาเรื่องที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ พรีเซนเตอรของผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง 

รุนอัลตราสลิมกําลังอยูในกระแสนิยมเปนอันดับแรก (x� = 4.13) รองลงมาคือ พรีเซนเตอรของ

ผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิม เปนที่รูจักของประชาชน (x� = 4.11) และพรีเซนเตอร

ของผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิม มีรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) คลายคลึงกับ

ทาน (x� = 4.09)  

  การวิเคราะหขอมูลของปจจัยดานผลิตภัณฑผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตรา สลิม 

        กลุมตัวอยางมีปจจัยดานผลิตภัณฑผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิมที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิมโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก (x� = 4.12) แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ 

คุณภาพผลิตภัณฑในดานผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิมเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเปน

(x� = 4.25) รองลงมาคือ คุณภาพผลิตภัณฑในดานผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตรา สลิมเปน

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในการซึมซับ (x� = 4.24) และตราสินคาดานความมั่นใจ เช่ือมั่นในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑที่มีตราสินคา ลอรีเอะ (x� = 4.23)  

   

การวิเคราะหขอมูลของการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตรา สลิม 

        การตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรเีอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิมโดยภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมาก (x� = 4.21) แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ           

มากที่สุด คือ ในอนาคต สามารถซื้อผลิตภัณฑผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิมเปนอันดับ
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แรก (x� = 4.17) รองลงมาคือ เลือกซื้อผลิตภัณฑผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิม             

เพราะตราสินคาเปนที่รูจักนาเช่ือถือ (x� = 3.86) และเลือกซื้อผลิตภัณฑผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง 

รุนอัลตราสลิม เพราะคุณสมบัติและประโยชน (x� = 3.78)  

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1 การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อผาอนามยัลอ

รีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

   จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิเคราะหการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบวา ตัวแปร ดานความดึงดูด (β = 0.781) ความไววางใจ (β = 0.534) และความ

เหมือนกับกลุมเปาหมาย (β = 0.442) สามารถทํานายความสัมพันธของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มี

ช่ือเสียงมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ัน

วาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดรอยละ 84.80 (R2 = 0.848) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

ตัวแปรอิสระ 

การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมี

ชื่อเสียง 

B Beta t Sig 

(Constant) 1.250  7.148 0.000 

ความดึงดูดใจ  0.812 0.781 17.165 0.001 

ความไววางใจ 0.553 0.534 6.249 0.000 

ความเหมือนกับกลุมเปาหมาย 0.487 0.442 6.765 0.000 

R2 =0.848 Adjusted R2 =0.369 , F = 1046.183, P < 0.05 

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบ

กางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา 
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ตัวแปร ดานคุณภาพผลิตภัณฑ (β = 0.442) ดานตราสินคา (β = 0.228) และดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑ (β = 0.469) สามารถทํานายความสัมพันธของปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลอืก

ซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไดรอยละ 91.90 (R2 = 0.919) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยผลิตภัณฑ 
B Beta t Sig 

(Constant) 4.859  6.839 0.000 

คุณภาพผลิตภัณฑ   0.487 0.442 6.765 0.000 

ตราสินคา 0.226 0.228 3.263 0.001 

การออกแบบผลิตภัณฑ 0.786 0.469 12.829 0.000 

R2 =0.919 Adjusted R2 =0.400, F = 401.15, P < 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราส

ลิม ของกลุม เจเนอเรช่ันวาย (พ.ศ. 2523-2540) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิเคราะหการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบวา ตัวแปร ดานความดึงดูด ความไววางใจ และความเหมือนกับกลุมเปาหมาย สามารถ

ทํานายความสัมพันธของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัย            

ลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล             

ไดรอยละ 84.80 (R2 = 0.848) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงาน วิจัย อริญชย 

ณ ระนอง (2558) กลาววา ทัศนคติตอโฆษณา และทัศนคติที่มีตอตราสินคา น้ันเปนตัวแปรค่ันกลางที่

ถายทอดอิทธิพลจากการรับรองผลิตภัณฑโดยบุคคลที่มี ช่ือเสียง (Celebrity Endorsement) ไปยัง

ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intentions) และยังพบวาการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงยังสงผลดีตอ

ทัศนคติที่มีตอโฆษณาและตราสินคา เน่ืองจากทําใหเกิด การช่ืนชอบ จดจําโฆษณาและตราสินคาไดมาก

ข้ึน และยังเกิดความเขาใจและความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนตัวชวยกระตุนใหเกิดความตองการ
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และสงผลใหเกิดการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑในที่สุด และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา วิบูลยศิริวงศ 

(2563) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผา

แฟช่ันผานอินสตาแกรม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา                     

การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานอินสตาแกรม ในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยดานความดึงดูดใจ (Attractive) ของบุคคลที่มีช่ือเสียงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ 

เสื้อผาแฟช่ันผานอินสตาแกรม ของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครมีอิทธิพลมากที่สดุ รองลงมาคือดาน

ความเคารพ (Respect) ของบุคลคลที่มีช่ือเสียง ดานความไววางใจ (Trustworthiness) ของบุคคลที่มี

ช่ือเสียง ดานความเหมือนกับกลุมเปาหมาย (Similarity) ของบุคคลที่มีช่ือเสียง และดานความชํานาญ

เช่ียวชาญ (Expertise) ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา 

ตัวแปร ดานคุณภาพผลิตภัณฑ ดานตราสินคา และดานการออกแบบผลิตภัณฑ สามารถทํานาย

ความสัมพันธของปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง                

รุนอัลตราสลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดรอยละ 91.90                 

(R2 = 0.919) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย เฉลิมพล คงจันทร (2558) 

ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยของผูบริโภคหญิงในรานสะดวกซื้อใน

จังหวัดสุรินทร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยของผูบริโภคหญิงในรานสะดวกซื้อใน

จังหวัดสุรินทร เปนตัวแปรเกณฑโดยวิธี Enter พบวา ดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรกในการพยากรณ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยของผูบริโภคหญิงในรานสะดวกซื้อในจังหวัดสุรินทร  

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

        ผลการวิจัยเรื่องปจจยัที่มผีลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อผาอนามัยลอรเีอะแบบกางเกง รุนอัลต

รา  สลิม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย (พ.ศ. 2523-2540) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูวิจัยเห็น

วาธุรกิจ/หนวยงาน/องคกรตาง ๆ  ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับผาอนามัยลอรีเอะแบบกางเกง รุนอัลตราสลมิ 

สามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังน้ี 
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1. ดานความดึงดูดใจ การตลาดควรให ความสําคัญในการเลือกคัดสรรการใชพรีเซนเตอรที่มี

บุคลิกภาพ หนาตา กริยาทาทาง ความนาเช่ือถือ ที่มีความโดดเดน และอยูในกระแสนิยม มาเปนอันดับ

แรก เน่ืองดวย พรีเซนเตอร เปรียบเสมือนภาพลักษณของผลิตภัณฑ ในระยะเวลาหน่ึง เมื่อพรีเซนเตอร

รักษาภาพลักษณที่ดีของตัวพรีเซนเตอร ก็จะสงเสริมตอภาพลักษณของผลติภัณฑไปในทิศทางที่ดี ในทาง

กลับกันเมื่อพรีเซนเตอรมีภาพลักษณที่ไมดี ก็อาจจะสงผลใหภาพลักษณของผลิตภัณฑไปในทิศทางที่แย

ลง เพราะฉะน้ันควรมีการคัดกรอง บุคคลที่มีช่ือเสียงอยูเปนระยะ ๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

      2. ความไววางใจ การตลาดควรเลือกใชบุคคลที่มีช่ือเสียงที่เปนที่รูจักของประชาชน ผูบริโภค

สามารถพบเห็นไดตามสื่อตาง ๆ ไดงาย เมื่อผูบริโภคไดรับชมโฆษณา ผูบริโภคจะเกิดการรับรูไดรวดเร็ว

และสนใจในโฆษณา ทําใหเกิดการ จดจําผลิตภัณฑที่นําเสนอได และเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ ทําให

เกิดการตัดสินใจซื้อได 

           3. การออกแบบผลิตภัณฑ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหมีรูปแบบตัวแผนผาอนามัยมีการนํา

เทคโนโลยีแผนเย็นเขามาใสไวในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหรูสึกเย็น สบาย ชวยลดความอับช้ืนบริเวณจุดซอน

เรนไดดีขณะมีประจําเดือน การนําเทคโนโลยีแผนเย็นมาใชทําให ดูมีความทันสมัยสอดคลองกับคานิยม

ของคนรุนใหม โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคเพศหญิงเจเนอเรช่ันวาย เพราะ เปนชวงอายุที่เพศหญิง

สวนมากอยูในวัยมีประจําเดือน มีวิธีการใชงานงายเชนเดียวกับการใชผาอนามัย ทั่วไป  

4. ความเหมือนกับกลุมเปาหมาย การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียง จากการศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในรุนเจเนอเรช่ันวาย มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สามารถสะทอนไดถึงการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูคนในเมอืง 

การตลาดควรคํานึงถึงการใชพรีเซนเตอรที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตคลายคลึงกับผูบริโภค 

          5. คุณภาพผลิตภัณฑ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหมีการคัดเกรดการใชวัสดุที่มี คุณภาพเย่ียมมาก

ที่สุด ไดมาตรฐาน และตองมีใบรับรองมาตรฐานเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา รวมถึง การผลิต

ผาอนามัยจะตองมีหนาที่ในการชวยดูดซับของเหลวไมใหเปรอะเปอน ที่สําคัญยังชวยเพิ่มความ

สะดวกสบาย และเพิ่มความมั่นใจในการใชชีวิตใหกับหญิงสาวที่อยูในชวงเวลาน้ันอีกดวย 

      6. ตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัยลอรีเอะ แบบกางเกง รุนอัลตราสลิม นอย

ที่สุดเมื่อพิจารณาคาเบตา บริษัทควรรักษาพรอมทั้งเสรมิสรางภาพลกัษณอันดีของตราสินคาซึ่งจะนําไปสู 

ความมีคุณคาในตราสินคาตอไป จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญพอใจภาพลักษณตราสินคาและ
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ผูผลิต ถึงแมวาการสราง คุณคาในตราสินคาจะตองใชเวลานานแตจะทําใหสินคาน้ัน ๆ มีช่ือเสียง 

สามารถรักษาลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาใหมไดตอไปใน อนาคต เปนการลดคาใชจายในการขาย เพิ่ม

ยอดขาย และลดการเปรียบเทียบราคากับสินคาคูแขง ทั้งยังมีประโยชนตอการขยาย ตราสินคาและสาย

ผลิตภัณฑใหมอีกดวย 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

      เน่ืองจากผลการวิจัยในครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวจํานวน 2 สมมติฐาน ดังน้ันผูวิจัย

จึงเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

       1. ควรศึกษาดานชองทางการจัดจําหนายวามีความทั่วถึงกลุมลูกคาเปาหมายมากนอยแค

ไหนเพื่อจะไดสามารถกระจายสินคาในการจําหนายไดมากข้ึนในอนาคต 

 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหทราบความคิดเห็นดาน

ตาง ๆ ของผูใชงาน ในการตัดสินใจเลือกซื้อผาอนามัย 

      3. ควรทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของกลุม Gen Z เพื่อขยายฐานลูกคา

กลุมใหมพวกนักศึกษา,วัยทํางานตอนตน เน่ืองจาก Gen Z  เปนเจเนอเรช่ันที่เช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

มากที่สุดเมื่อเทียบกับคนยุคอื่น Gen Z ใชเวลามากข้ึนบน social media เพื่อจะไดนําขอมูลไปปรับใช

เปนกลยุทธการเสนอขายสินคาใหกับกลุมคนกลุมน้ีไดในอนาคต 

 

เอกสารอางอิง 

 

กานตพิชชา เกงการชาง. (2556).  เจนเนอเรช่ันวายกับความทาทายใหมมนการบริหารทรัพยากรบุคคล. 

วารสารสังคมศาสตรและศิลปศาสตร. 2(1),15-27. 

เฉลิมพล คงจันทร.  (2558). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกซือ้ผาอนามัยของผูบริโภคหญงิในราน

สะดวกซื้อในจังหวัดสุรินทร. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 

และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทรวิชาการ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสรุินทร. วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558. หนา 395-401.  



 

693 

 

โชติกา วิบูลยศิริวงศ.  (2563).  อิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงกับการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาแฟช่ันผานอินสตาแกรม ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิระ ปรญิญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ณัฏฐา อุยมานะชัย. (2556). ผูทรงอทิธิพลในโลกออนไลนกบัพลงัการบอกตอ. วารสารนักบริหาร. 33(3), 

47-51.  

ประชาชาติธุรกิจ. (2562). ตลาดผาอนามัย โซฟ ลอรีเอะ เอลิส ขยับทพั-แขงนวัตกรรม.  (ออนไลน) 

สืบคนจาก https://www.prachachat.net/marketing/news-293128. 

ปญจพล อุยพานิชย.  (2558).  ทัศนคติและปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อนํ้านมถ่ัวเหลอืงผสม

ขาวโพดของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

ภัสสรนันท อเนกธรรมกุล.  (2553).  ผลกระทบจากการใชบุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity) ที่เปนผู

นําเสนอสินคา หลากหลายตราสินคาในงานโฆษณา.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและให

คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เมทินี สริิสาร. (2554).  ความคาดหวังเกี่ยวกบัการทํางานรวมกันของหัวหนางานกับลูกนองใหม. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วิจัย อริญชย ณ ระนอง. (2558).  อิทธิพลของทัศนคติที่มีตอการโฆษณาสินคาและทัศนคติที่มีตอตรา 

  สินคาในฐานะปจจัยค่ันกลางที่ถายทอดอิทธิพลของการรบัรองผลิตภัณฑโดยบุคคลที่มีช่ือเสียงสู 

ความต้ังใจซื้อ.  วิทยานิพนธ ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ศิริวรรณ เสรรีัตน.  (2560).  การบรหิารการตลาดยุคใหม = Marketing management ฉบับปรบัปรุง

ใหม.  กรุงเทพฯ: Diamond in Business World. 

สถาบันพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2556).  บริการเพิม่มลูคาการผลิต. (ออนไลน) สืบคน

จาก www.ismed.or.th/บริการเพิ่มมูลคาผลผลิต 

Miller, R. K., & Washington, K. (2008).  Generational focus.  The 2009 Entertainment,   

  media & advertising market research handbook, 157-166.  

 

 



 

694 

 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และองคประกอบของผลิตภณัฑที่มีผลตอ 

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Integrated Marketing Communication and Product Components affecting 

the consumer buying decision process of smart watches  

in the Bangkok metropolitan area 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และองคประกอบ

ของผลิตภัณฑที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่ซื้อและใชนาฬิกาอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ผลจาก

การวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-33 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท และประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ ดานการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการ

ประชาสัมพันธ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และองคประกอบของผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑที่คาดหวัง และศักยภาพของผลิตภัณฑ มี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, องคประกอบของผลิตภัณฑ, กระบวนการตัดสินใจซื้อ,  

             นาฬิกาอัจฉริยะ 
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Abstract 

The objectives of this research are to study the influence of integrated marketing 

communication and the product components affecting the consumer buying decision 

process on smart watches in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research 

were 400 consumers who bought and used smart watches. The results were as follows: 

most of the respondents were female, aged between 26-33, held a Bachelor’s degree, 

with a monthly income of less than 15,000 Baht, and worked as students. The results of 

the hypothesis testing can be concluded as follows: customers at different educational 

levels and an average income per month had a different effect on the buying decision 

processes of smart watches at a statistically significant level of 0.05. The integrated 

marketing communication in terms of advertising, personal sales, sales promotion and 

public relations affected the buying decision processes of smart watches at a statistically 

significant level of 0.05. The product components in terms of core product, expected 

product and the potential product affected the buying decision processes of smart 

watches at a statistically significant level of 0.05. 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Product components, Buying Decision  

                Process, Smart Watch 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

นาฬิกาเปนอุปกรณที่บอกเวลาที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีก็ไดมีการพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะหรือสมารทวอทช (Smart Watch) โดยมีบริษัทหลายบริษัท

ไดทําการผลิตนาฬิกาอัจฉริยะออกมาเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เราตองยอมรับวา

นาฬิกาอัจฉริยะ ไดเขามามีสวนเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของคนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงกับคน

รุนใหมหรือผูที่ช่ืนชอบในการออกกําลังกาย เพราะนาฬิกาอัจฉริยะมีความสามารถเหมือนสมารทโฟน 

เชน การสนทนาโทรศัพทผานทางนาฬิกาอัจฉริยะ การแสดงแผนที่และการนําทาง (GPS) การวัดอัตรา

การเตนของหัวใจ ในการทํางานของนาฬิกาอัจฉริยะจะทํางานควบคูไปกับสมารทโฟน ผานการเช่ือมตอ

ทาง Bluetooth นาฬิกาอัจฉริยะสามารถตอบสนองความตองการในการเขาถึงแอพพลิเคช่ัน หรือคําสั่ง

ไดโดยไมตองหยิบสมารทโฟนออกมา จากการสํารวจลาสุดของ Canalys (2020) พบวายอดสงออกและ
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สวนแบงทางการตลาดของนาฬิกาอัจฉริยะทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ. 2563 มียอดเติบโตเพิ่มข้ึน 

12% ซึ่งสวนกระแสของการแพรระบาดของสถานการณโควิด-19 ที่ทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา 

ถึงแมวาจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณโควิด-19 ทําใหผูคนไมสามารถออกจากที่พักได แตความ

ตองการในตลาดของนาฬิกาอัจฉริยะก็ยังเติบโตข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคบางกลุมไดทําการเลือกซื้อนาฬิกา

อัจฉริยะผานชองทางออนไลนแทนการซื้อหนารานมากข้ึน  

ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของนาฬิกาอัจฉริยะมีแนวโนมวาสูงข้ึน ทําใหการแขงขันในตลาด

เพิ่มสูงข้ึนดวย สงผลใหผูประกอบการออกแบบกลยุทธในรูปแบบใหม ในการสื่อสารการตลาดแบบเดิม

จะใชเพียงแคการโฆษณา หรือจากตัวพนักงานขายหนารานชวยในการแนะนําตัวผลิตภัณฑเทาน้ัน แตใน

ปจจุบันเราจะพบวามีการใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลายตัวเพื่อชวยกันในการ

กระจายขาวสารใหชัดเจนและสอดคลองกับตัวผลิตภัณฑที่ทางบริษัทตองการที่จะนําเสนอมากย่ิงข้ึน ซึ่ง

เครื่องมือที่นักการตลาดใชเพื่อใหบรรลุถึงแผนการสวนมากจะเปนการรวมกันของหลายเครื่องมือไมวาจะ

เปนการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาด

ทางตรง ทําใหผูบริโภคไดรับขอมูล ขาวสารที่ถูกตองตามที่ทางผูประกอบการตองการจะสื่อสารและ

เปนไปในทิศทางเดียวกันนําไปสูผลลัพธที่ดีตอทั้งตัวผูบริโภคและทางผูประกอบการ 

จากที่กลาวมาขางตนยังมีเครื่องมือที่สําคัญอีกตัวหน่ึงก็คือองคประกอบของผลิตภัณฑ ซึ่ง

องคประกอบของผลิตภัณฑจะประกอบไปดวย ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่

คาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งนาฬิกาอัจฉริยะถือวาเปนตัวหลักในการตัดสนิใจ

ในการเลือกซื้อของผูบริโภค ย่ิงนาฬิกาอัจฉริยะมีความนาสนใจ มีเทคโนโลยีใหมๆ ย่ิงทําใหผูบริโภคให

ความสนใจในตัวผลิตภัณฑมากย่ิงข้ึน ผูประกอบการจึงจําเปนที่จะตองกําหนดลักษณะขององคประกอบ

ของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภคไดอยางแทจริง ดังน้ันนักการตลาด

ของแตละบริษัทควรใหความสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑหลักหรือตัวนาฬิกาอัจฉริยะใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภค เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ และสามารถ

รับรูถึงความแตกตางจากตราสินคาคูแขงขันได จากการที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นถึงโอกาสในการ

ทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และองคประกอบของผลิตภัณฑ ที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผูบริโภค ประกอบดวย การโฆษณา การ

ขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาองคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่คาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

นาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กลุมชาติพันธุออกเน่ืองจากไดกําหนดกลุมผูตอบแบบสอบถามใหเปนผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เทาน้ัน และไดเพิ่มปจจัยประชากรศาสตรดานอาชีพมาในการศึกษาครั้งน้ีดวย ดังน้ันในการวิจัยในครั้งน้ี

จะใชตัวแปรเกี่ยวกับประชากรศาสตรทั้งหมด 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และอาชีพ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เปนกระบวนการวางแผนการติดตอสื่อสารทางการตลาด 

ผานการใชเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบรวมกันอยางเปนระบบและตอเน่ือง อาจเปนสื่อในรูปแบบ

ใหมหรือสื่อเดิมที่มีอยูแลว เพื่อสรางขาวสารใหเกิดอยางสม่ําเสมอและชัดเจนสอดคลองกับผลิตภัณฑ

และองคกร การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย 

การสงเสริมการขาย การใหขาวและประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง โดยวิธีการตางๆ จะถูกใช

อยางผสมผสานกันเพื่อความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Etzel, Walker and Stanton, 2007)  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคประกอบของผลิตภัณฑ  

องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) หรือ ระดับของผลิตภัณฑ (Five 

product levels) เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑที่นักการตลาดตองนํามากําหนด

ลักษณะของผลิตภัณฑเพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายได ซึ่ง

องคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชนหลัก รูปลักษณผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 

ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ (Kotler and Armstrong, 2018)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ การเสาะ

แสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เมื่อผูบรโิภคจะเกดิ

การตระหนักถึงปญหา ผูบริโภคก็จะหาแนวทางในการแกไขปญหาหากปญหาที่เกิดข้ึนไมหาย ไมลดลง 

หรือเพิ่มมากข้ึน ปญหาเหลาน้ันจะกลายมาเปนความเครียดที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการแกไขปญหา ซึ่ง

จะเปนในข้ันตอนตอไปคือการแสวงหาขอมูล ในการแสวงหาขอมูลจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณของ

ขอมูลที่ผูบริโภคมีอยูแลว ในการประเมินทางเลือกผูบริโภคจะตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุด โดยอาจใช

วิธีการประเมินทางเลือกดวยการเปรียบเทียบขอมูล อาจข้ึนอยูกับความเช่ือ คานิยมในตราสินคา หรือ

จากประสบการณของผูบริโภค ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคามีระยะเวลาและขอมูลแตกตางกัน 

สินคาบางประเภทตองมีการรวบรวมขอมูลที่มากมีระยะเวลาในการตัดสินใจนาน แตบางสินคาไมจําเปน

ที่จะตองใชขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนาน พฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะเกิดหลังจากซื้อสินคา

แลว ถาหากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวของสินคาก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา รวมถึงมีการแนะนํา

สินคาใหกับคนอื่นดวย แตถาหากผูบรโิภคไมเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็มีโอกาสในการเลิกซื้อและ

บอกตอในดานลบของตัวสินคาดวย (ศิรวิรรณ เสรรีัตน และคณะ, 2562) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริโภคที่เคยซื้อและใชนาฬิกาอัจฉริยะทีม่ีอายุ 18 ปข้ึน

ไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชสูตร

การคํานวณที่ไมทราบจํานวนประชากรแนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2558) โดยกําหนดใหมีคาความ

ผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ทั้งน้ีจะมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 385 

ตัวอยาง จึงทําการสํารองไวเพิ่มอีกจํานวน 15 ตัวอยาง รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 

400 คน 
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วิธีการสุมกลุมตัวอยาง  

ขั้นตอนท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเลือกศูนยการคา

ที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก สยามพารากอน (Siam Paragon) ไอคอนสยาม (Icon Siam) 

เทอรมินอล 21 (Terminal 21) เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท (ASIATIQUE The Riverfront) และ

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด (CentralWorld) (Tripadvisor, 2563) 

ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quota sampling) โดยกําหนดใหแตละพื้นที่

มีจํานวนกลุมตัวอยางที่จะทําการเก็บแบบสอบถามในสัดสวนที่เทากัน โดยแบงพื้นที่ละ 80 ชุด 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวจากกลุมตัวอยางดวยความเต็มใจ ตามเขตที่กําหนดไวในข้ันตอนที่ 1 

และ 2 จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผู วิจัยไดสรางเครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสามารถแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรศาสตร การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ องคประกอบของผลิตภัณฑ และกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ 

การวิเคราะหขอมูล  

1. การวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดังน้ี 

1.1 การ วิ เคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก   

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ การวิเคราะหขอมูลจะทําโดยการนําเสนอใน

รูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

1.2 การวิเคราะหขอมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การ

สงเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง การวิเคราะหขอมูลจะ

ทําโดยการนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สําหรับการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 

1.3 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชนหลัก รูปลักษณ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ การวิเคราะหขอมูลจะทํา

โดยการนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 
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1.4 การวิเคราะหขอมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลจะทําโดยการนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐาน ไดแก 

2.1 สมมติฐานที่ 1 ทดสอบเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ดานเพศ สถิติที่ใชในการ

ทดสอบคือ สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 

กลุมที่เปนอิสระตอกัน สวนลักษณะประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และอาชีพ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เปนการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุมในการวิเคราะหขอมูล   

2.2 สมมติฐานที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การ

โฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ในการทดสอบเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะ

ใชสถิติวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล  

2.3 สมมติฐานที่ 3 ทดสอบเกี่ยวกับองคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชนหลัก 

รูปลักษณผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ในการทดสอบเกี่ยวกับองคประกอบของผลิตภัณฑ จะใชสถิติ

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล 

 

สรุปผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 ลักษณะประชากรศาสตร กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 

63.80 มีอายุอยูที่ 26-33 ป มีจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา มีจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.30 มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีจํานวน 

131 คน คิดเปนรอยละ 32.80 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.30  

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในเรื่องการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
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พบวา ดานที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก การขายโดยพนักงาน และการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากบั 

4.27 และ 4.26 ตามลําดับ และระดับมาก ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 4.05 และ 3.85 ตามลําดับ 

องคประกอบของผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในเรื่ององคประกอบของ

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

องคประกอบของผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุดทุกตัว ซึ่งสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี ศักยภาพของ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณผลติภัณฑ และผลิตภัณฑควบ โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.39 4.37 4.34 4.34 และ 4.31 ตามลําดับ  

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เมื่อ

พิจารณาเปนรายข้ัน พบวา ข้ันที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก การตระหนักถึงปญญาและความตองการ 

การประเมินทางเลอืก พฤติกรรมภายหลังการซื้อ และการเสาะแสวงหาขอมูล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

4.30 4.26 และ 4.21 ตามลําดับ และระดับมาก ไดแก การตัดสินใจซื้อ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16  

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง

กัน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะในข้ันการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ และอาชีพ แตกตางกัน มี

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานขอท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดย

พนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปร B SE Beta T Sig. 

คาคงท่ี (Constant) 1.919 .162  11.808* .000 

การประชาสมัพันธ (X4)  .154 .031 .244 4.939* .000 

การโฆษณา (X1)  .171 .035 .231 4.868* .000 

การขายโดยพนักงาน (X2) .125 .034 .176 3.725* .000 

การสงเสรมิการขาย (X3) .107 .032 .153 3.339* .001 

r = 0.604, R2 = 0.364, Adjusted R2 = 0.358, SE = 0.368 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการประชาสัมพันธ 

(X4) การโฆษณา (X1) การขายโดยพนักงาน (X2) และการสงเสริมการขาย (X3) มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถนําไป

พยากรณกระบวนการตัดสนิใจซื้อโดยรวม ไดรอยละ 35.80 มีคาคงที่อยูที่ 1.919 หนวย สามารถนําคา

สัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการของกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ไดดังน้ี 

Y1 = 1.919 + 0.154(X4) + 0.171(X1) + 0.125(X2) + 0.107(X3) 

สมมติฐานขอท่ี 3 องคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ ที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตัวแปร B SE Beta T Sig. 

คาคงท่ี (Constant) 1.816 .170  10.668* .000 

ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (X3) .267 .048 .314 5.563* .000 

ผลิตภัณฑหลัก (X1) .174 .042 .218 4.116* .000 

ศักยภาพของผลิตภัณฑ (X5) .115 .043 .148 2.676* .008 

r  = 0.586, Adjusted R2 = 0.338, R2 = 0.343, SE = 0.374 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา องคประกอบของผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑที่คาดหวัง (X3) 

ผลิตภัณฑหลัก (X1) และศักยภาพของผลิตภัณฑ (X5) มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ 

ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถนําไปพยากรณกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อนาฬิกาอัจฉริยะโดยรวม ไดรอยละ 33.80 มีคาคงที่อยูที 1.816 หนวยสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของ

ตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการของกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ไดดังน้ี 

Y1 = 1.816 + 0.267(X3) + 0.174(X1) + 0.115(X5) 

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา มีกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะมากที่สุด เน่ืองจาก ผูบริโภคที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา เริ่มมีอาชีพในการทํางาน รายไดมั่นคง และยังมีกระบวนการตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อเปนแบบแผน ข้ันตอน และเปนเหตุเปนผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลักษมี อรรจนี

ยกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่อง องคประกอบของผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ 

Apple Watch ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ Apple Watch ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน และในเรื่อง

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท มีกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะมากที่สุด เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ีมีอํานาจในการซื้อมากกวาผูที่มีรายไดที่ตํ่า

กวา ซึ่งในการซื้อสินคาอาจมีการใชอารมณในการซื้อสินคาควบคูดวยหรือการตัดสินใจซื้ออยางฉับพลัน 

ทําใหไมจําเปนที่จะตองหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือผลติภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ถวัลย วัชรชัยกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ และภาพลักษณตราสินคาทีม่ี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ย่ีหอ Huawei ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานขอท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การขาย

โดยพนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ในดานการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ มีผลตอ
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กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธเชิงเสนตรงในเชิงบวก ซึ่งสามารถนําไปพยากรณกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ไดรอยละ 35.80 มีคาคงที่อยูที่ระดับ 1.919 หนวย ถาหากมีการเพิ่มการโฆษณา การ

ขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธเพิ่มมากข้ึน กระบวนการตัดสินใจซื้อ

นาฬิกาอัจฉริยะก็จะเพิ่มมากข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวงานวิจัยของ ถวัลย วัชรชัยกุล (2561) ไดทํา

การวิจัยในหัวขอเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ย่ีหอ Huawei ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กลาววา หาก

มีการเพิ่มการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการโฆษณา การขายโดยพนักงาน และการใหขาวและ

การประชาสัมพันธเพิ่มมากข้ึน และลดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขายลง 

ยอมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ย่ีหอ Huawei เพิ่มมากข้ึน 

สมมติฐานขอท่ี 3 องคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร องคประกอบของผลิตภัณฑในดาน

ผลิตภัณฑหลัก ผลิตภัณฑที่คาดหวัง และศักยภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซือ้นาฬิกา

อัจฉริยะโดยรวม ซึ่ งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว  อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี

ความสัมพันธเชิงเสนตรงในเชิงบวก ซึ่งสามารถนําไปพยากรณกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ 

ไดรอยละ 33.80 มีคาคงที่อยูที่ระดับ 1.816 หนวย ถาหากมีการเพิ่มผลิตภัณฑหลัก และผลิตภัณฑที่

คาดหวังเพิ่มมากข้ึน กระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะก็ยอมเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ มนัสสวี นกแกว (2555) ที่ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซือ้

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี ที่กลาววา ปจจัยดานคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่

ผูบริโภคใหความสําคัญไดแก ดานผลิตภัณฑหลัก รูปลักษณผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑที่คาดหวัง เน่ืองจาก

ผูบริโภคตองการผลิตภัณฑที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล มีระบบการทํางานที่มีความลื่นไหล 

ตัวเครื่องมีนํ้าหนักที่เบา สามารถพกพาไดสะดวก นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมตอกับไวไฟร (Wi-Fi) สามจี 

(3G) บลูทูธ (Bluetooth) 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. การกําหนดกลุมเปาหมาย ทางผูผลิตและผูจัดจาํหนายควรใหความสาํคัญกับกลุมเปาหมาย ที่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 25,001-35,000 บาท 

เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ีมีกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะในข้ันการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ดังน้ัน

ผูผลิตและผูจัดจําหนายควรทําการตลาดดานตางๆ สื่อถึงกลุมคนกลุมน้ีเพื่อใหรับทราบ รับรู และเขาถึง

ขอมูลของนาฬิกาอัจฉริยะ เชน การมีโปรโมช่ันพิเศษสําหรับเด็กจบใหม หรือ บุคคลที่ทํางานไมเกิน 5 ป 

หรือ กลุมบุคคลที่มีรายไดไมเกิน 30,000 บาท เปนตน 

2. ทางผูผลิตและผูจัดจําหนายควรใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการในดาน

การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากทัง้ 

4 ดานมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจ

ทําดวยการเพิ่มการโฆษณาผานทางโทรทัศน การมีโปรโมช่ันรวมกับเครือขายทางโทรศัพท การใหขอมูล

นาฬิกาอัจฉริยะจากการเขารวมการเปดตัวผลิตภัณฑ และการใหขอมูลนาฬิกาอัจฉริยะผานผูเช่ียวชาญ

หรือผูที่ใชงานจริง  

3. ทางผูผลิตและผูจัดจําหนายควรใหความสําคัญกับองคประกอบของผลิตภัณฑ ในดาน

ผลิตภัณฑหลัก และผลิตภัณฑที่คาดหวัง เน่ืองจากทั้ง 2 ดานน้ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

นาฬิกาอัจฉริยะ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจทําดวยการเพิ่มความเร็วในการประมวลผล

ขอมูล การทํางานอยางมีประสิทธิภาพของนาฬิกาอัจฉริยะตามที่โฆษณาไว และการใชงานนาฬิกา

อัจฉริยะที่งายไมซับซอน 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป  

1. เน่ืองจากงานวิจัยในครั้งน้ีไดทําการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคภายในเขต

กรุงเทพมหานครเทาน้ัน จึงควรมีการขยายพื้นที่ของกลุมตัวอยางไปตามพื้นที่ตางจังหวัด แลวนําผลที่

ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมผูบริโภค เพื่อทําใหงานวิจัยมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

ครอบคลุมกลุมผูบริโภค และจะไดทราบถึงความแตกตางของผูบริโภคในแตละพื้นที่อีกดวย ซึ่งขอมูลที่

ไดมาน้ันจะทําใหผูผลิตและผูจัดจําหนายสามารถนําขอมูลไปปรับใช ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และ

เพิ่มยอดขายใหกับตัวผลิตภัณฑในอนาคต 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจจัยดานอื่นๆ ที่มีอิทธิพลกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพิ่มมากข้ึน เชน 

หลักการตลาด 5R’S หลักการตลาด 4E’S กลยุทธทางการตลาด 5A เปนตน ซึ่งเปนแนวคิดและทฤษฎี
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ใหมๆ เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเปรียบเทียบและปรับปรุงในดานตางๆ และสามารถนําเสนอ

แนวทางการปรับปรุงในอนาคตใหดีย่ิงข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริยะในเชิงเปรียบเทียบ เกี่ยวกับองคประกอบของ

ผลิตภัณฑ ภาพลักษณตราสินคา เปนตน ของนาฬิกาอัจฉริยะที่เปนคูแขงกันกันทางการคา ที่จะสามารถ

นํามาปรับปรุง พัฒนาแกไข ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากร พฤติกรรม และ

ความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

ประชากรของผูใชงานกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile เพื่อศึกษาปจจัยดาน

ประชากรของผูใชงานที่แตกตางกันกับความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile และเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกันกับความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส.  A-mobile 

โดยใชวิธีการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

ใชวิธีการเก็บตัวอยางจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Area Sampling), การสุมตัวอยางแบบ

งาย (Simple Random Sampling) และการสุมตัวอยางกําหนดจํานวน (Quota Sampling) ตามลําดับ 

และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยใชการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพ 2 กลุมที่เปนอิสระตอกนั 

(Chi-Square) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance (F-test)) 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางของผูใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile เปนเพศหญิง อายุ 30 – 39 ป 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน  ธ.ก.ส. จํานวนรอยละ 50 ลูกคา จํานวน

รอยละ 50 โดยลูกคาสวนใหญ มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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มากกวา 50,001 บาท โดยมีพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ดังน้ีชองทางเริ่มตนการใช

งานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มาจากพนักงานธนาคาร ประเภทธุรกรรมที่ใชบริการมากที่สุด คือ 

ธุรกรรมการโอนเงิน โดยมีการใชงานเมนูเพิ่มเติมมากที่สุด คือเมนูผลิตภัณฑ ชวงเวลาที่ใชงานมากที่สุด 

คือชวงเวลา 08.01-12.00 น. ความถ่ีในการใชงานมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห ความพึงพอใจตอการใช

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 (มากที่สุด) พึงพอใจมาก

ที่สุด คือ ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.72 พึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.36 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรของผูใชงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชัน 

ธ.ก.ส. A-mobile และปจจัยดานประชากรของผูใชงานที่แตกตางกัน          มีความพึงพอใจในการใช

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกัน ทั้งน้ีพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

การใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกัน 

คําสําคัญ: แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile, พฤติกรรมของผูใชแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile, ความ 

             พึงพอใจของผูใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile 

 

Abstract 

A study on behavior and satisfaction of A-mobile application of Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives users in Bangkok aimed to study the 

demographic characteristics, behavior and satisfaction of A-mobile application users and 

the correlation among those three variables. The data were collected through 

questionnaires from a random sample of 400  application users by using quantitative 

methods (Cluster Area Sampling, Simple Random Sampling, and Quota Sampling). Data 

were analyzed through descriptive statistics namely frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypothesis testing was carried out by comparing the relationship 

between two independent variables (Chi-Square) and one-way analysis of variance (F-

test). The study indicated that the samples of users are married female with a Bachelor’s 

degree, ages between 30  and 39  years. Half are BAAC employees and another half is 

government officers with an average salary more than 50,001 Baht. Most samples of users 

recognized and started using BAAC  A-mobile application from an introduction by BAAC’s 

employees. The most common mobile banking activity is transferring money and the 
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most popular add-ons is product menu. The most active period is between 08.01 - 12:00 

a.m. with the usage frequency of more than 3  times a week. The satisfaction with BAAC 

A-mobile application was the most satisfied with the average 4.48; the most satisfied was 

the price, the average of 4.72.  Least satisfied is the physical evidence and presentation 

has an average of 4 . 36 .  The hypothesis testing results revealed that the demographic 

characteristics are related to the application usage behavior and the different levels of 

user satisfaction are from the differences in demographic characteristics and user 

behavior. 

Keywords: BAAC A-mobile application, Consumer behaviors in using BAAC A-mobile  

               application, Satisfaction in using BAAC A-mobile application 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปพุทธศักราช 2564 ถือเปนปที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในโลกหลายเรื่อง ไมวาจะเปนวิถี

ชีวิต New Normal ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณของผูคนไปอยางสิ้นเชิง ความกาวหนาของเทคโนโลยี

ที่ยังคงเดินหนา นําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐ การปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ ตลอดจน

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป(สุภาภรณ พรหรมบุตร, 2563) และเมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการ

พัฒนาดานตางๆ ธุรกิจจึงตองมีทัศนคติและความพรอมตอการปรบัเปลี่ยนรปูแบบบรกิาร ดังน้ันในบรบิท

ของธนาคารจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาธุรกิจใหเขาสูรูปแบบดิจิทัล ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีจะชวยสรางความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูบริโภคในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

โลกออนไลนมากข้ึน จากขอมูลธนาคารแหงประเทศไทยพบวา ป 2563 จํานวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ 

Mobile Banking เติบโตกวารอยละ 332 เดิมในป 2558 มีจํานวน 13.9 ลานบัญชี โดยในป 2563 บัญชี

ลูกคาที่ใชบริการ Mobile Banking มีจํานวนกวา 60.1 ลานบัญชี ซึ่งมีปริมาณการทําธุรกรรมผาน 

Mobile Banking จํานวนกวา 4,925 รายการ เติบโตจากป 2558 ทีม่ีปริมาณธุรกรรม 264 ลานรายการ 

มากถึงรอยละ 1,766 ทําใหทุกธนาคารตางแขงขันพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบ Mobile banking เพื่อให

ตอบสนองความตองการของลูกคามากทีสุ่ด โดยมีการใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย(อัจฉรยิ อนธนา

รักษ, 2562) เชน การโอนเงินทั้งภายในธนาคารและระหวางธนาคาร การตรวจสอบยอดบัญชี และการ

ทําธุรกรรมชําระเงินและชําระใบแจงหน้ี เปนตน ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหการพัฒนา Mobile 

banking เปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญของอุตสาหกรรมสถาบันการเงิน ธนาคารมีการแขงขันการพัฒนา 
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Mobile banking ที่รุนแรงมากข้ึน ทุกธนาคารตางพยายามรักษาฐานลูกคาเดิมและเรงขยายฐานลูกคา

ใหมเพื่อนําไปตอยอดในธุรกิจ ซึ่งความพึงพอใจของลูกคา การรักษาลูกคา และรายได เปนหัวใจหลัก  

ของธุรกิจบริการที่จะใชวัดความสําเร็จ ประสบการณลูกคาเปนหน่ึงคุณคาหลักที่สําคัญในธุรกิจบริการ 

ซึ่งจะเปนตัวขับเคลื่อนคุณคาและกําไรของกิจการ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในการ

กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง เปนอีกหน่ึงธนาคารที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคา โดยการขยายการใหบริการผานชองทางดิจิทัลในรูปแบบ Mobile Banking ที่เรียกวา  

ธ.ก.ส. A-mobile ซึ่งเปนหน่ึงในพันธกิจหลักของธนาคาร ที่สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันองคกร ปจจุบัน ธ.ก.ส. มี

ผูใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มากกวา 3 ลานบัญชี ซึ่งมีธุรกรรมภายในเดือนมกราคม 

2564 มากถึง 11,847,214 ธุรกรรม คิดเปนมูลคากวา 33,089 ลานบาท (ขอมูลจากรายงานผลการ

ดําเนินงานผลิตภัณฑดิจิทัล ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 ม.ค. 64) ดังน้ันจากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางใหธนาคารใชเปนขอมูล เพื่อทบทวน

แกไขปรับปรุงระบบแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งน้ีเพื่อตอบสนอง

ความตองการ และความเช่ือมั่นของผูใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ตอไป                                

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชัน  

ธ.ก.ส. A-mobile  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรของผูใชงานกับพฤติกรรมในการใช 

แอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile  

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรของผูใชงานที่แตกตางกันกบัความพึงพอใจในการใช 

แอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile  

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกันกบัความพงึพอใจในการใชแอพพลเิคชัน    

 ธ.ก.ส. A-mobile 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ผานแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถามไปถามกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คนที่ตองการศึกษา จากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม การสุมตัวอยางแบบงาย และ

การสุมตัวอยางกําหนดจํานวน โดยมีคําถามกอนการทําแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางวา “ทานเคยใช

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือไม” หากเคยใชจึงไดเริ่มดําเนินการทําแบบสอบถามตอไป ซึ่งผล

การเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 ชุด ไดรับการตอบคําถามครบสมบูรณคิดเปน รอยละ 100 และ

หลังจากไดแบบสอบถามครบเปนที่เรียบรอย ผูศึกษาจึงไดทําการนําแบบสอบถามทั้งหมดมาบันทึกและ

ลงรหัสโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําขอมูลไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป ผูศึกษา

เลือกใชแบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยลักษณะของ

แบบสอบถามปลายปด ซึ่งคําถามไดถูกแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

  สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชคําถามแบบปลายปด (Closed-ended 

Questioned) 

  สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของผูใชงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก ชองทางเริ่มตนการใชงาน ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน การใชงานเมนูเพิ่มเติม

ชวงเวลาที่ใชบริการ ความถ่ีในการใชงาน โดยใชคําถามแบบปลายปด (Closed-ended Questioned) 

  สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของผูใชงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ (Product) ความพึงพอใจดานราคา(Price) 

ความพึงพอใจดานการจัดจําหนาย (Place) ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด(Promotion)  

ความพึงพอใจดานการบุคลากร (People)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ (Process)  ความพึงพอใจ

ดานลักษณะทางกาย (Physical Evidence) โดยมีลักษณะคําถามแบบสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 

  ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกแบบสอบถาม

ที่มีคําตอบสมบูรณใชในการประมวลผล โดยการลงรหสัขอมูลในแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอง

แลวบันทึกลงคอมพิวเตอร เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่ง

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานมี 2 ประเภท 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลดานคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางโดยใชจํานวน (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
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เรขาคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อจัดรวบรวมขอมูลใหเปน

หมวดหมูและอธิบายขอมูล 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามในสมมติฐานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัวแปรตางๆ  โดยใชการ

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพ 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Chi-Square) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance (F-test)) 

 

สรุปผลการวิจัย  

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยดานประชากร พฤติกรรม และความพงึพอใจของผูใชงานแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-

mobile  

  ผลการศึกษาวากลุมตัวอยางผูใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile จํานวน 400 คน ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครทั้ง 10 สาขา ทั้งเพศชายและเพศหญิง พบวากลุมตัวอยางของผูใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. 

A-mobile สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30 – 39 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนักงาน ธ.ก.ส. จํานวนรอยละ 50 ลูกคาจํานวน รอยละ 50 โดยลูกคาสวนใหญ  มีอาชีพขาราชการ/

รัฐวิสาหกจิ/พนักงานของรัฐ รายไดเฉลี่ยมากกวา 50,001 บาท ตอเดือน ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 1

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile โดยมีชองทางเริ่มตนการใชงานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-

mobile มาจากพนักงานธนาคาร ประเภทธุรกรรมที่ใชบริการมากที่สุด คือธุรกรรมการโอนเงิน โดยมี

การใชงานเมนูเพิ่มเติมมากที่สุด คือเมนูผลิตภัณฑ ชวงเวลาที่ใชงานมากที่สุดคือชวงเวลา 08.01-12.00 

น. ความถ่ีในการใชงานมากกวา 3 ครั้ง ตอสัปดาห ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอการใช

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 (มากที่สุด) พึงพอใจมาก

ที่สุด คือ ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.72 พึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.36 ดังขอมูลที่

แสดงในตารางที่ 3 
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ปจจัยดานประชากร จํานวน รอยละ

เพศ

    ชาย 159 39.75

    หญิง 241 60.25

อายุ

    นอยกวา 30 ป 22 5.50

    30-39 ป 165 41.25

    40-49 ป 84 21.00

    50-59 ป 116 29.00

    60 ป ขึ้นไป 13 3.25

สถานภาพ

    โสด 138 34.50

    สมรส 227 56.75

    หยาราง /หมาย 35 8.75

ระดับการศึกษา

    ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 4 1.00

    มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 7 1.75

    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 19 4.75

    ปริญญาตรี 257 64.25

    ปริญญาโท 113 28.25

    ปริญญาเอก - -

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัย 

ดานประชากร (400 คน) 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรม 

การใชแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (400 คน) 

ชองทางเริ่มตนการใชงานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile  จํานวน(คน) รอยละ

 พนักงานธนาคาร 360 90.00

 Facebook Fanpage 77 19.25

 Line Official 137 34.25

 เว็บไซต ธ.ก.ส. 212 53.00

 สื่อประชาสัมพันธอื่นๆ เชน ใบปลิว ปายไวนิล 149 37.25

 อื่นๆ

        บันทึกเวียน 4 1.00

        รายการวิทยุ 1 0.25

        ญาติแนะนํา 1 0.25

ประเภทของธุรกรรมที่ใชงาน ลําดับที่ 1 รอยละ ลําดับที่ 2 รอยละ ลําดับที่ 3 รอยละ

โอนเงิน 327 81.75 33 8.25 26 6.50

ชําระคาสินคาและบริการ 18 4.50 190 47.50 70 17.50

เติมเงินคาโทรศัพท 10 2.50 42 10.50 96 24.00

ฝากสลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 14 3.50 39 9.75 72 18.00

ถอนเงินโดยไมใชบัตร 14 3.50 49 12.25 46 11.50

สแกนจาย 12 3.00 40 10.00 78 19.50

QR รับเงิน 5 1.25 7 1.75 12 3.00

การใชงานเมนูเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จํานวน(คน) รอยละ

เคย 290 72.50

ไมเคย 110 27.50

การใชงานเมนูเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

ขาวสาร 139 47.93

ผลิตภัณฑ 215 74.14

ความรู 120 41.38

ราคาสินคาเกษตร 73 25.17

ทีวี ธ.ก.ส. 30 10.34

ปรึกษาสินเชื่อ 30 10.34

คนหาสาขา 99 34.14

ตรวจสลาก 156 53.79

ขอมูลทางการเงิน 138 47.59
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ปจจัยดานประชากร(ตอ) จํานวน รอยละ

อาชีพ

    เกษตรกร 15 3.75

    พนักงาน ธ .ก.ส. 200 50.00

    ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 135 33.75

    พนักงานเอกชน 17 4.25

    รับจาง 18 4.50

    ไมไดประกอบอาชีพ 5 1.25

    อื่นๆ ประกอบไปดวย

        คาขาย 4 1.00

        ธุรกิจสวนตัว 1 0.25

        ลูกจางชั่วคราว 1 0.25

        Freelance 1 0.25

        ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 1 0.25

        เกษียณ 1 0.25

        ลูกจาง ธ .ก.ส. 1 0.25

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

    ไมเกิน 10,000 บาท 16 4.00

    10,001-20,000 บาท 50 12.50

    20,001-30,000 บาท 114 28.50

    30,001-40,000 บาท 52 13.00

    40,001-50,000 บาท 26 6.50

    มากกวา 50,001 บาท 142 35.50

ชวงเวลาในการใชบริการ ลําดับที่ 1 รอยละ ลําดับที่ 2 รอยละ ลําดับที่ 3 รอยละ

08:01-12:00 น. 161 40.25 55 13.75 103 25.75

12:01-16:00 น. 78 19.50 179 44.75 60 15.00

16:01-20:00 น. 111 27.75 102 25.50 146 36.50

20:01-24:00 น. 42 10.50 53 13.25 73 18.25

24:01-04:00 น. 3 0.75 4 1.00 12 3.00

04:01-08:00 น. 5 1.25 7 1.75 6 1.50

ความถี่ในการใชงาน จํานวน(คน) รอยละ

มากกวา 1 ครั้งตอวัน 97 24.25

เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/สัปดาห 119 29.75

มากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห 155 38.75

เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/เดือน 29 7.25

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัย 

ดานประชากร (400 คน) 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรม 

การใชแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (400 คน) 
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและความหมายของระดับความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามความพึงพอใจตอแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile 

 
 

สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรของผูใชงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใช             

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile พบวา อายุ , อาชีพ , รายได เฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ            

พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ชองทางเริ่มตนการใชงาน) ในชองทางเว็บไซต  ธ.ก.ส. 

และสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ และพบวา สถานภาพ, ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ชองทางเริ่มตนการใชงาน) เฉพาะชองทางเว็บไซตเทาน้ัน ผลการศึกษา

พบวาตัวแปรเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ชองทาง

เริ่มตนการใชงาน) (ดังแสดงในตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยดานประชากรของผูใชงานกบัพฤติกรรมในการใชแอพพลิเค

ชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile (ชองทางเริ่มตนการใชแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile) 

 

ความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile SD ความหมาย

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 4.42 0.65 มากที่สุด

ความพึงพอใจดานราคา 4.72 0.53 มากที่สุด

ความพึงพอใจดานการจัดจําหนาย 4.54 0.67 มากที่สุด

ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด 4.37 0.74 มากที่สุด

ความพึงพอใจดานบุคลากร 4.58 0.63 มากที่สุด

ความพึงพอใจดานกระบวนการ 4.40 0.78 มากที่สุด

ความพึงพอใจดานกายภาพ 4.36 0.82 มากที่สุด

𝑋�
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และผลการศึกษาตอมาพบวาเพศและสถานภาพไมมีความสัมพันธกับการทําธุรกรรมทางการเงินผาน

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile โดยพบวา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  มีความสัมพันธกับการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ลําดับที่ 1 โอนเงิน), อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-

mobile (ลําดับที่ 2 ชําระคาสินคาและบริการ), รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ลําดับที่ 3 เติมเงินคาโทรศัพท) (ดังแสดงในตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยดานประชากรของผูใชงานกบัพฤติกรรมในการใชแอพพลิเค

ชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile (ประเภทธุรกรรมที่ใชงานในแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile) 

 

 

 

 

ผลการศึกษาตอมาพบวาปจจัยดานประชากรทุกดาน มีความสัมพันธกับการใชงานเมนูเพิ่มเติม

ในแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ดังแสดงในตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรของผูใชงานกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเค

ชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile (การใชงานเมนูเพิ่มเติมในแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile) 

 

Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value

ลําดับที่ 1 โอนเงิน 11.465
a

0.075 37.166
a

0.042* 16.094
a

0.187 15.869
a

0.893 172.536
a

0.000* 55.722
a

0.003*

ลําดับที่ 2 ชําระคาสินคาและบริการ 7.510
a

0.276 40.654
a

0.018* 19.216
a

0.083 42.475
a

0.011* 151.732
a

0.000* 57.997
a

0.002*

ลําดับที่ 3 เติมเงินคาโทรศัพท 2.899
a

0.821 26.026
a

0.352 8.528
a

0.743 30.601
a

0.166 82.492
a

0.187 45.561
a

0.034*

*P-value<0.05

รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
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ผลการศึกษาถัดมาพบวาเพศมีความสมัพันธในการเลือกชวงเวลาในการใชบริการ                   

แอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ลําดับที่ 1 เวลา 08.01-12. 00 น. และสถานภาพมีความสัมพันธ   ใน

การเลือกชวงเวลาในการใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ในลําดับที่ 2                            

เวลา 12.01-16.00 น. (ดังแสดงในตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 7 แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยดานประชากรของผูใชงานกบัพฤติกรรมในการใชแอพพลิเค

ชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile (ชวงเวลาที่ใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ) 

 
 

ผลการศึกษาตอมาพบวาอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสมัพันธ  กับ

ความถ่ีในการใชงานแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-mobile (ดังแสดงในตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 8 แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยดานประชากรของผูใชงานกบัพฤติกรรมในการใชแอพพลิเค

ชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile (ความถ่ีที่ใชบริการแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile) 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานที่แตกตางกนัมคีวามพึงพอใจในการใชแอพพลเิคชัน               

ธ.ก.ส.A-Mobile แตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-

Mobile แตกตางกันดานสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากร, ดานกายภาพ ดานอื่นๆไมแตกตางกัน โดย

อายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ไมแตกตางกัน, สถานภาพที่

Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value

ลําดับที่ 1 08.01-12.00 น. 22.712
a 0.000* 17.958

a 0.590 9.192
a

0.514 14.235
a

0.818 58.325
a

0.537 20.417
a

0.725

ลําดับที่ 2 12.01-16.00 น. 6.187
a

0.288 29.729
a

0.074 26.771
a

0.003* 14.502
a 0.804 39.875

a
0.979 27.969

a 0.309

ลําดับที่ 3 16.01-20.00 น. 8.008
a

0.156 16.536
a

0.683 5.331
a

0.868 16.793
a

0.666 48.159
a

0.864 34.929
a

0.089

*P-value<0.05

รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value Chi-Square P-value

มากกวา 1 ครั้งตอวัน

เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/สัปดาห

มากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห

เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/เดือน

*P-value<0.05

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน

0.000* 25.256
a 0.047*6.477

a 0.091 32.435
a 0.001* 4.317

a 0.634 36.233
a 0.000* 81.662

a

เพศ อายุ สถานภาพ
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แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันเพียงดาน

บุคลากรเทาน้ัน ดานอื่นๆไมแตกตางกัน, ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชแอพ

พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ไมแตกตางกัน, อาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.

ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานผลิตภัณฑ, ดานการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดาน

บุคลากร, ดานอื่นๆไมแตกตางกัน, รายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-

Mobile แตกตางกันดานสงเสริมการตลาด ดานอื่นๆไมแตกตางกัน (ดังแสดงในตารางที่ 9) 

 

ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความพึงพอใจการใชแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

 

 

 

 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกันมีความพงึพอใจในการใชแอพพลเิคชัน ธ.ก.ส.              

A-Mobile แตกตางกัน  

 

 

 

พบวาพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกัน(ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน, การใชงานเมนูเพิ่มเติม

ความถ่ีในการใชงาน) มีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันในดาน

ผลิตภัณฑ โดยพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกัน(ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน, การใชงานเมนูเพิ่มเติม) มี

ความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานราคา ทั้งน้ีพฤติกรรมของ

ผูใชงานที่แตกตางกัน(ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน, การใชงานเมนูเพิ่มเติม) มีความพึงพอใจในการใชแอพ

พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานการจัดจําหนาย รวมทั้งพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกัน

(ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน, การใชงานเมนูเพิ่มเติม, ความถ่ีในการใชงาน) มีความพึงพอใจในการใชแอพ

พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานการสงเสริมการตลาดย่ิงไปกวาน้ันพฤติกรรมของผูใชงานที่

แตกตางกัน(ชองทางเริ่มตนการใชงาน, ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน, การใชงานเมนูเพิ่มเติม, ความถ่ีในการ

ใชงาน) มีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานบุคลากร นอกจากน้ัน

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

ดานผลิตภัณฑ 2.488 0.115 1.702 0.149 2.330 0.099 0.308 0.873 1.986 0.024* 1.523 0.181

ดานราคา 0.120 0.729 1.896 0.110 0.279 0.757 0.672 0.612 1.241 0.253 1.673 0.140

ดานการจัดจําหนาย 1.988 0.159 1.948 0.102 1.121 0.327 0.770 0.545 2.135 0.014* 1.125 0.346

ดานการสงเสริมการตลาด 9.145 0.003* 1.294 0.272 0.606 0.546 1.944 0.102 1.920 0.031* 2.509 0.030*

ดานบุคลากร 7.453 0.007* 0.780 0.539 3.463 0.032* 0.994 0.410 2.785 0.001* 0.818 0.538

ดานกระบวนการ 0.948 0.331 0.816 0.516 0.325 0.723 0.961 0.429 1.453 0.140 1.816 0.109

ดานกายภาพ 4.661 0.031* 0.238 0.917 1.860 0.157 1.593 0.175 1.101 0.357 0.675 0.642

*P-value<0.05

สถานภาพ อาชีพ

ANOVA

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพศ อายุ
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แลวพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกัน(การใชงานเมนูเพิ่มเติม) มีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน 

ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานกระบวนการ และพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกัน(การใชงานเมนู

เพิ่มเติม, ความถ่ีในการใชงาน) มีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดาน

กายภาพ (ดังแสดงในตารางที่ 10) 

 

ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความพงึพอใจการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

จําแนกตามพฤติกรรมของผูใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของดังน้ี โดยพบวาขอมูลปจจัยดานประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใชงานแอพ

พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรของผูบริโภค 

(Kotler & Keller, 2016) ที่กลาววา ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค 

ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคสามารถแปรเปลี่ยนได(Dynamic) เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําใหมีผลกระทบตอปจจยัดานความคิด 

ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภค ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน และภายนอก 

จึงทําใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดน่ิงอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไดตลอดเวลา 

(กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย, 2553) ทั้งน้ีผลการศึกษาที่พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชแอพ

พลิเคชันในระดับมากที่สุดน้ันเปนผลมาจากผูตอบแบบสอบถามเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจที่

ไดรับน้ันเปนเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆในหลายดานที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคล 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.                   Sig.

ดานผลิตภัณฑ 0.930 0.336 2.942 0.008* 10.196 0.002* 0.349 0.883 3.046 0.029*

ดานราคา 0.775 0.379 3.309 0.003* 6.358 0.012* 0.909 0.475 0.826 0.480

ดานการจัดจําหนาย 0.445 0.505 3.493 0.002* 4.607 0.032* 0.238 0.946 2.277 0.079

ดานการสงเสริมการตลาด 0.685 0.408 2.132 0.049* 4.325 0.038* 0.585 0.711 6.477 0.000*

ดานบุคลากร 7.324 0.007* 2.836 0.010* 6.347 0.012* 0.75 0.586 5.348 0.001*

ดานกระบวนการ 1.323 0.251 1.483 0.182 7.355 0.007* 1.016 0.408 1.183 0.316

ดานกายภาพ 1.785 0.182 1.699 0.120 6.252 0.013* 0.645 0.666 3.871 0.009*

*P-value<0.05

ชองทางเริ่มตนการใชงาน  ประเภทธุรกรรมที่ใชงาน การใชงานเมนูเพิ่มเติม ชวงเวลาในการใชบริการ ความถี่ในการใชงาน

ANOVA



 

720 

 

(Mullins, 1985) และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณภาภัช ธนชาติเตชินท, 2557) ซึ่งระบุวาผูบริโภคมี

ความพึงพอใจในการใชงานธุรกรรมทางธนาคารผานโมบายแอพพลิเคช่ัน พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 พบวาปจจัยดานประชากรของผูใชงานมีความสัมพันธ                

กับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (จักรินทร สันติ

รัตนภักดี, 2562) ซึ่งระบุวาชวงอายุที่แตกตางมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการโมบายแบงคกิ้ ง               

ผลการศึกษาพบวาตัวแปรเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส.                 

A-mobile (ชองทางเริ่มตนการใชงาน) แมวาเพศจะเปนปจจัยที่สงผลตอแนวโนมของทัศนคติและ

พฤติกรรมที่แตกตางกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550) แตสําหรับแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile             

ซึ่งเปนแอพพลิเคชันที่ใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่งผูใชงานในแตละเพศ สามารถรับรูไดถึง

ชองทางเริ่มตนในการใชงานไดเหมือนกัน จึงทําใหตัวแปรดานเพศไมไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน

การใชงานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส A-mobile (ชองทางเริ่มตนการใชงาน) และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(Suoranta & Mattila, 2004) พบวาขอมูลดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชงาน Mobile Banking นอกจากน้ันผลการศึกษายัง

พบวาตัวแปรของขอมูลสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการใชงานเมนูเพิ่มเติมของแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-

mobile ที่แตกตางกัน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (Talukder, Quazi, & Sathye, 2014) คุณภาพของ

ระบบมีผลกระทบเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการใชบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือดวย  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานประชากรของผูใชงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

การใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส.A-Mobile แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจ

ในการใชในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกันดานสงเสริมการตลาดดานบุคลากร, ดาน

กายภาพ ดานอื่นๆไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโวลแมน (Wolman, 1973) ที่กลาววา

ความพึงพอใจคือความรูสึก(Feeling) เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการ สถานภาพที่แตกตาง

กันมีความพึงพอใจในการใชในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส.A-Mobile แตกตางกันเพียงดานบุคลากร

เทาน้ัน ดานอื่นๆไมแตกตางกัน อาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-

Mobile แตกตางกันดานผลิตภัณฑ, ดานการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากร, ดาน

อื่นๆไมแตกตางกัน, รายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

แตกตางกันดานสงเสริมการตลาด ดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ (ปริญญา คมปรียา
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รัตน, 2561) ซึ่งผลการศึกษาพบวาเพศและอาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการ

แอพพลิเคช่ันทางการเงินที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกัน มีความพึง

พอใจในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile แตกตางกัน ซึ่งการวัดความพึงพอใจของผูใชงานน้ีเปน

หน่ึงในเครื่องมือติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา(ศิริวรรณ 

เสรีรัตน, 2546) ทั้งน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ (Parvin, 2018) ที่กลาววาความนาเช่ือถือ การ

ตอบสนองความมั่นใจ การเอาใจใสและการจับตองได เปนปจจัยที่สงผลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอ

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา 

 

ขอเสนอแนะ 

  1. ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางของผูใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มีผูใชงาน               

แอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มากถึง 110 คน หรือคิดเปนรอยละ 27.50 ไมเคยใชงานเมนูเพิ่มเติม

จากแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ดังน้ันธนาคารจึงควรพัฒนาเพื่อใหเกิดการเขาถึงการใชงานเมนู

เพิ่มเติมในแอพพลิเคชันมากย่ิงข้ึน ตลอดจนเพิ่มชองทางการสื่อสารหรือประชาสัมพันธผานทางชองทาง

ตางๆ เพื่อใหผูใชงานทราบถึงขอมูลและประโยชนจากการใชงานเมนูเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดการใช

ประโยชนจากแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันธนาคารและฝาย

สงเสริมการตลาดควรสรางการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานผานการโฆษณา ประชาสัมพันธ ในสื่อ

ตางๆ เพื่อใหผูใชงานเกิดการรับรูและเกิดแรงจูงใจผานการกระตุนใหผูใชงานเห็นถึงความจําเปน โดยการ

สื่อสารจะชวยกระตุนใหผูใชงานเกิดพฤติกรรมการใชบริการในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากการทํา

ธุรกรรมพื้นฐานในแอพพลิชัน 

2. ผลการศึกษาพบวาชองทางเริ่มตนการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มีความสัมพันธกับ

ปจจัยดานประชากร ผานชองทางเว็บไซตของธนาคารมากที่สุด ทําใหเห็นถึงการเขาถึงสื่อของผูใชงานทีม่ี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง ดังน้ันธนาคารจึงควรพัฒนาลักษณะการใชสื่อที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาในแตละ

กลุมใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตอมาพบวาธุรกรรมการโอนเงินเปนบริการที่

ผูใชงานเลือกใชมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 รองลงมาเปนธุรกรรมการชําระคาสินคาและบริการ เติมเงินคา

โทรศัพทตามลําดับ และยังมีความสัมพันธกันกับปจจัยดานประชากร(อายุ, อาชีพ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน) 

ดังน้ันธนาคารจึงควรใหความสําคัญกับลักษณะการใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัยย่ิงข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว และจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมของผูใชงานแอพ
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พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile มีความถ่ีในการเขาใชบริการมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาหน้ัน โดยพบวาอายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธตอการเขาใชงาน ธนาคารจึงควรใชโอกาสน้ี

ในการสื่อสารถึงผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆของธนาคารผานชองทางน้ีเพิ่มเติมไดอีกชองทางหน่ึงดวย 

  3. ผลการศึกษาดานความพึงพอใจตอการใชงานแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส A-mobile พบวา  ดาน

กายภาพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเพียง 4.36 แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางดานกายภาพของแอพพลิเคชัน ที่ยัง

ไมเปนที่นาสนใจสําหรับผูใชงาน ดังน้ันธนาคารและทีมพัฒนาแอพพลิชันควรหารือกันเพื่อสราง

แพลตฟอรมที่นาสนใจ หรือปรับรูปลักษณของแอพพลิเคชันใหมีความดึงดูด นาใชงานมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี

เพื่อนําไปสูความพึงพอใจและการใชงานที่เพิ่มมากย่ิงข้ึน รองลงมา คือความพึงพอใจดานการสงเสริม

การตลาด มีคาเฉลี่ย 4.37 โดยคาเฉลี่ยดังกลาวแสดงใหเห็นถึง   การสื่อสารการตลาดของธนาคารที่ยังไม

เพียงพอตอการรับรูของผูใชงาน ดังน้ันธนาคารควรสรางแผนการสื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลาย 

โดยมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปเพื่อนําไปสูความพึงพอใจ ในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งจะทําใหธนาคารสามารถ

ตอบสนองความตองการและสรางความเช่ือมั่นใหกับผูใชบริการแอพพลิเคชันไดเปนอยางดี ย่ิงไปกวาน้ัน

แผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสทิธิภาพจะนําไปสูการขยายฐานลูกคาใหมและสามารถนําไปตอยอดใน

ธุรกิจของธนาคาร เพื่อเปนแนวทาง  ใหธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการรวมถึงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันองคกรใหเปนไปตามพันธกิจหลักของธนาคารตอไป 

 4. ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมของผูใชงานที่แตกตางกันกับความพึงพอใจ

ในการใชแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile พบวาอาชีพที่แตกตางเกิดความพึงพอใจในแตละดานที่

แตกตางกันมากที่สุด ธนาคารจึงควรพัฒนาการใหบริการผานแอพพลิเคชันในรูปแบบที่มีความทันสมัย

และสอดคลองกับความตองการของผูใชงานที่มีอาชีพตางกัน เพื่อนําไปสูความพึงพอใจที่เพิ่มมากข้ึน ทั้ง

ตอแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรดวย ทั้งน้ีในสวน

ของพฤติกรรมที่แตกตางกันในการใชงานเมนูเพิ่มเติมและประเภทธุรกรรมที่ใชงาน เกิดความพึงพอใจใน

แตละดานที่แตกตางกันมากที่สุด ธนาคารจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาแอพพลิเคชันใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงจาก Digital Transformation โดยการสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ซึ่งจะทําใหแอพพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-mobile ประสบความสําเร็จและทําใหมีผูใชงานเพิ่มมากย่ิงข้ึน 
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ปจจัยที่สงผลตอประสบการณพนักงานของกลุมวัยเร่ิมทํางานในภาคเอกชนของประเทศไทย: 

Factors Affecting Employee Experiences among the First Jobber in Private Sector in Thailand 

 

วีรนุช หมาดหลู01 , เอกอนงค ต้ังฤกษวราสกลุ 1

2 

Weeranuch Mhadlhoo1, Ek-anong Tangrukwaraskul2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอประสบการณ

พนักงาน (EX) ของกลุมวัยเริม่ทํางานในภาคเอกชนของประเทศไทย โดยแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีใชศึกษา

แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1: การประเมินผลการปฏิบัติงานและรางวัลท่ีเปนตัวเงิน (PF), กลุมท่ี 2: การ

ออกแบบงาน การมสีวนรวมและการส่ือสาร (JIC) และกลุมท่ี 3: การเล่ือนข้ันจากภายใน ความมั่นคงในการทํางาน

และความเปนธรรม (ISF) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหสถิติจากคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

ผลการวิจัยพบวาแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 3 กลุม สงผลตอประสบการณพนักงาน โดยกลุมท่ี 2 (JIC) มี

อิทธิพลตอประสบการณพนักงานในระดับสูงท่ีสุด และกลุมท่ี 1 (PF) มีอิทธิพลในระดับตํ่าท่ีสุด  

คําสําคัญ: ประสบการณพนักงาน, แนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย, กลุมวัยเริ่มทํางาน 

Abstract 

 This research aimed to study the influence of HR Practices on the Employee Experience (EX) among 

the First Jobber in Private Sector in Thailand. HR Practices studied in this research are categorized into 3 groups 

i.e., HR Practice 1: Performance appraisal & Financial rewards feedback (PF), HR Practice 2: Job design, 

Involvement system and Communication (JIC) and HR Practice 3: Internal promotion, Security and Fair 

treatment (ISF). The questionnaires were adopted to collect data. Then data were analyzed using statistics 

namely Mean, S.D., Frequency, Pearson’s Correlation coefficient and Multiple linear regression at significant 

level of 0.01. The results revealed that HR Practices significantly affected EX, where HR Practice 2 (JIC) has the 

highest influence on Employee Experience and HR Practice 1 (PF) has the lowest effect. 

Keywords: Employee Experience, HR Practices, First Jobber 
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บทนํา 

กลุมวัยเริ่มทํางาน (First Jobber) คือกลุมคนที่สําเร็จการศึกษาและกาวเขาสูชีวิตการทํางาน

เต็มรูปแบบไดไมนานนัก หากพิจารณาตามชวงวัยจะพบวากลุมวัยเริ่มทํางานโดยสวนใหญเปนกลุมคนเจ

เนอเรชันวาย (Gen Y) และอีกสวนหน่ึงคือกลุมคนเจเนอเรชันซี (Gen Z) ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญที่จะ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต จึงมีงานวิจัยมากมายจากทั่วโลกที่พยายามศึกษาลักษณะและ

พฤติกรรมการทํางานของกลุมคนรุนใหมเหลาน้ี โดยเฉพาะในกลุม Gen Y ซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยี สื่อ

ออนไลนและการแสวงหาขอมูลขาวสารที่ทําไดอยางรวดเร็ว ทําใหทัศนคติ ความเช่ือ วิถีชีวิต รสนิยม 

และพฤติกรรมการทํางานมีความแตกตางไปจากรุนกอนหนาอยางสิ้นเชิง (พิมพธัญญา ฆองเสนาะ, 

2561) มักไมมีความอดทนตอการทํางาน รักอิสระ และไมชอบอยูในกรอบ การทํางานเพียงระยะสั้นหาก

ตองอยูในองคกรที่เกิดปญหาความขัดแยงหรือเกิดความไมพอใจตอระบบทํางาน และการตัดสินใจ

ลาออกจากงานเกิดข้ึนไดงาย (ปรารถนา ศรนุวัตร, 2557) ในขณะที่กลุม Gen Z ซึ่งเปนวัยที่ตอเน่ืองจาก

กลุม Gen Y และมีอายุที่ใกลเคียงกัน มีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีคลายคลึงกัน การสื่อสารระหวางคน

กลุมน้ี สวนใหญเปนการสื่อสารผานขอความบนหนาจอมือถือหรือคอมพิวเตอรแทนการพูด แตกลับเปน

กลุมคนที่มีแนวโนมมีความจงรักภักดีกับองคกรมากกวากลุม Gen Y (Gale, 2018) ในขณะที่การบริหาร

กําลังแรงงานในองคกร ผูนําและผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลในปจจุบันตางก็มีความพยายามอยางสูงใน

การตอบสนองวิธีการทํางานของพนักงานและสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพื่อรักษาคนเหลาน้ันไวในองคกรของ

ตนใหนานที่สุด แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของฝายผูประกอบการ

มากข้ึนดวยเชนกัน จึงเปนเรื่องทาทายสาํหรับผูบริหารในการทําความเขาใจกับความตองการของกลุมคน

รุนใหม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานและเสริมสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม และนําไปสูการสราง

แนวทางปฏิบัติในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ในโลกธุรกิจรวมสมัย พนักงานยังเปนหน่ึงในความสามารถหลักขององคกร การสรางกลยุทธในการดึงดูด 

กระตุนการมีสวนรวมและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเปนสิ่งสําคัญเพื่อความสําเร็จอยางย่ังยืน 

(Yildiz et al., 2020) จุดศูนยกลางของความสนใจในการจัดการบุคลากรขององคกรในอดีต มักให

ความสําคัญกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน แตในปจจุบันแนวทางการจัดการองคกรได

ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตและทัศนคติของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป หลายองคกรไดการนําแนวความคิด

เรื่องประสบการณพนักงาน (Employee Experience) มาประยุกตใชในงานทรัพยากรบุคคลมากข้ึน 

(Deloitte, 2017) พัฒนามาจากแนวคิดประสบการณลูกคา (Customer Experience) ซึ่งเปนกลยุทธ

ทางการตลาดที่ใชกันแพรหลาย โดยการมองวาพนักงานเปรียบเหมือนลูกคาคนหน่ึงที่ตองทําความเขา
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ใจความตองการ ใหความสําคัญกับทุกชวงเวลาหรือจุดสัมผัส (Touch Point) เพื่อสรางประสบการณเชิง

บวกที่ทําใหเกิดความประทับใจหรอืความจงรักภักดีตลอดวงจรชีวิตพนักงาน (Employee Life Cycle) 

เปนการสรางความผูกพันผานการมีประสบการณที่ดี (IBM, 2016) รวมถึงเช่ือมโยงการเดินทางของการ

เปนพนักงานใหมีสวนรวมในวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการจัดการเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในองคกรเขาไวดวยกันและเปลี่ยนเปนแรงบัลดาลใจ นําไปสูการสรางความทรงจําที่ดีในการทํางาน สราง

ความเปนอยูที่ดี (Well-Being) การพัฒนาแนวคิดดานทรัพยากรบุคคลในปจจุบันจึงมีถึงข้ันระบบ

วิเคราะหขอมูลพนักงานเชิงลึกเพื่อเขาใจความตองการระดับปจเจคบุคคล (Plaskoff, 2017) การ

ผสมผสานการดําเนินการดังกลาวจะทําใหพนักงานไดรับประสบการณที่ดีที่สุดทุกครั้งที่เขามาทํางาน 

ชวยทําใหพนักงานเต็มใจที่จะดึงศักยภาพที่มีอยู เพื่อสรางคุณภาพและคุณคาของงานใหดีที่สุด การสราง

ประสบการณพนักงานที่ดีในองคกร สามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจและการทุมเททํางานที่

มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในแงธุรกิจ ประสบการณเชิงบวกของพนักงานยังชวยทําใหเกิด

การสงคุณคาที่ดีใหแกลูกคา โดยมีหลักฐานในเชิงประจักษวาทําใหผลประกอบการและผลกําไรเพิ่มข้ึนได

อีกดวย (Morgan, 2017) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 3 กลุม ที่สงผลตอประสบการณพนักงานของ

กลุมวัยเริ่มทํางานในภาคเอกชนของประเทศไทย 

เพื่อสรางโมเดลจากสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ที่ใชทํานายประสบการณของ

พนักงานกลุมวัยเริ่มทํางาน  

 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดเร่ืองประสบการณพนักงาน (Employee Experience) 

นักวิชาการหลายทานกลาวถึงประสบการณพนักงานวาเปนการมองแบบองครวม (Holistic) (Bersin et 

al, 2017; Plaskoff, 2017) ผลรวม (Sum) (Maylett & Wride, 2017) หรือชุดของการรับรู  ( IBM, 

2016)  ซึ่งบงบอกถึงประสบการณทั้งหมดที่พนักงานไดเผชิญตลอดชีวิตการทํางาน ไมใชเฉพาะกับ

บางสวนเทาน้ันที่เกิดข้ึน และยังแสดงใหเห็นวาประสบการณของพนักงานไมใชสถานะที่คงที่ แตเปน

กระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง (Morgan, 2017) โดยการรับรูประสบการณจะแตกตางกันไปในแต

ละบุคคลผานการมีสวนรวมในงานและภายในสภาพแวดลอมขององคกร ซึ่งเปนการเสริมแรงในเชิงบวก
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เพื่อใหเกิดการพัฒนา การสงเสริม การมีสวนรวมและการรักษาบุคลากร (Itam & Ghosh, 2020) ทั้งน้ี 

แนวคิดของนักวิชาการแตละคณะจึงมีการนําเสนอองคประกอบของประสบการณพนักงานในมิติที่

แตกตางกันออกไป  

Bersin et al. (2017) เปนนักวิชาการที่เสนอแนวคิดประสบการณพนักงานในมุมมองแบบองครวม โดย

ได นํ า เ สนอกรอบแนวคิดที่ เ รี ยกว า  “Simply Irresistible Organization Model” ซึ่ ง กล าวถึง

องคประกอบ 5 มิติที่ชวยเสริมสรางประสบการณเชิงบวกของพนักงาน ไดแก Meaningful Work คือ

งานที่มีความหมายและมีคุณคาตอพนักงาน เปนงานที่ตรงตามสายอาชีพ พนักงานไดรับการคัดเลือกบน

พื้นฐานของความเหมาะสมสําหรับตําแหนง มีเครื่องมือและมีอิสระที่จะประสบความสําเร็จในสายอาชีพ

ของตน  

Supportive Management คือการบริหารจัดการและการจัดตําแหนงสมาชิกในองคกรใหเหมาะสม 

เพื่อมุงเนนการสนับสนุน ช้ีแนะ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหกับการทํางานของพนักงาน  

Positive Work Environment คือการมีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานเพื่อยกระดับประสบการณ

ของพนักงาน เน่ืองจากจะชวยใหมั่นใจไดวาสถานที่ทํางานสงเสริมสุขภาพพลานามัยอยางทั่วถึงและเปน

ธรรม  

Growth Opportunity คือการตระหนักถึงพนักงานสําหรับงานที่ทําไดดี ใหไดมีโอกาสในการเติบโตใน

สายอาชีพและตําแหนงงานก็สําคัญเชนเดียวกันในการสรางประสบการณที่เหนือกวาของพนักงาน 

เน่ืองจากพนักงานรูสึกมีอํานาจและมีความพยายามเมื่อพวกเขามั่นใจวาจะไดรับโอกาสที่เทาเทียมและไม

เลือกปฏิบัติ มีความมุงมั่นที่จะเตรียมความพรอมสําหรับงานที่สําคัญกวาในอนาคต  

Trust in Leadership คือความไววางใจในผูนํา เปนมิติที่เช่ือมโยงโครงสรางเขาดวยกันเน่ืองจากแสดง

ถึงความชัดเจนของวิสัยทัศน ความรูสึกศรัทธาและเช่ือมั่นของพนักงาน  

ปจจัยที่สามารถสงผลตอความรูสึก การรับรู หรือทัศนคติของพนักงาน มักเปนสิ่งที่เกิดข้ึนตอตัว

พนักงานโดยตรง โดยมีหลักฐานในเชิงประจักษจากการศึกษาเรื่องประสบการณพนักงานที่พบวาปจจยัที่

ทําใหเกิดประสบการณเชิงบวกที่สําคัญอยางหน่ึงคือแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Raymond et al., 

2020) ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีองคประกอบหลายดาน โดยแตละดานก็ไดมีการนํามาศึกษาถึงอิทธิพลตอ

ประสบการณพนักงานเชนเดียวกัน อาทิ บรรยากาศองคการ นโยบาย ความเปนผูนํา การสื่อสารภายใน 

เปนตน (Veena S. & Rashimi U., 2018; Jalaja V.& Sanjeev P., 2018) อยางไรก็ตาม ปจจัยขางตน

อาจมีอิทธิพลตอประสบการณพนักงานในระดับที่ไมเทากัน ดังตัวอยางการศึกษาของ Yildiz et al. 

(2020) ที่พบวาภาวะความเปนผูนํามีความสําคัญสูงที่สุดตอประสบการณเชิงบวก ในขณะที่การสื่อสาร
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เปนปจจัยที่สงผลตอประสบการณเชิงบวกตํ่าที่สุด หรือการศึกษาประสบการณพนักงานในชวงวิกฤติการ

แพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินเดียที่พบวา การสื่อสารภายในองคกร การสนับสนุนจากองคกร

และผูบังคับบัญชา รวมถึงสมดุลชีวิตการทํางานคือปจจัยที่สําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อน (Drivers) ใหเกิด

ประสบการณเชิงบวกของพนักงานในสถานบริการ (Nidhi Gupta & Kapil Pandla, 2020) 

นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยตอเน่ืองที่ช้ีใหเห็นความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงของประสบการณพนักงาน

และความผูกพันของพนักงาน (Tabitha D. & Rachel K., 2018) หรือการศึกษาในเชิงการตลาดที่พบวา 

ประสบการณเชิงบวกสงผลโดยออมตอความจงรักภักดีของลกูคา (Jang H. H. & Jin S. L., 2020) ดังน้ัน 

การนําแนวคิดเรื่องประสบการณพนักงานมาประยุกตใชจึงชวยใหสามารถกําหนดกลยุทธเพื่อใช

ประโยชนทั้งในแงการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงในแงการตลาด ทั้งในภาวะ

ปกติหรือแมแตภาวะวิกฤติไดอีกดวย  

1. แนวคิดเร่ืองแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Practices) 

แนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (HR Practices) เปนแนวคิดสําคัญที่ใชในการบริหารจัดการ

บุคลากรและมีการนํามาศึกษาในงานวิจัยตางๆ มากมาย ถือเปนปจจัยในองคกรที่มีอิทธิพลตอความรูสกึและ

ทัศนคติของพนักงานเปนอยางสูง โดยเฉพาะองคประกอบของแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษยในดาน

โครงสรางงาน บรรยากาศในองคการ รางวัล หรือภาวะผูนํา โดยผลงานวิจัยที่ผานมาพบวาองคประกอบ

เหลาน้ันสงผลตอพนักงานในดานความพีงพอใจในงาน (Yong L., 2020; Abuhashesh et al., 2018, Abdul 

R. & Raheela M., 2015) ความผูกพันของพนักงาน (อัจฉรา เฉลยสุข, 2556) ความต้ังใจที่จะคงอยู (ปยา

ภรณ หนอใหม, 2560) ความต้ังใจที่จะลดจดุออนและพัฒนาตนเอง (Yuxian L., 2019; ละออ นาคกุล, 2557) 

แรงจูงใจในการทํางาน (ลัดดา ภัชรวิภาส, 2550) ประสิทธิภาพการทํางาน (ลําไพ พรมชัย, 2560) ผลการ

ปฏิบัติงาน (วัชรพงษ อินทรวงศ, 2552) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี (สรียา บุญธรรม, 2558; J. Gould-

Williams, 2007) รวมไปถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน (นิรัญญา แซต้ัง, 2559) 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู วิจัยไดนําแบบจําลองหน่ึงของการศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยโดยวัชรพงษ อินทรวงศ (2552) ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Guest & Helsinki (2006) 

เปนแบบจาํลองที่ไดมีการจัดกลุม (Categories) แนวปฏิบัติดานทรพัยากรมนุษยออกเปน 4 กลุม ตามผลลพัธ

ของพฤติกรรมพนักงาน ไดแก  

กลุมที่ 1 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนตัวเงิน (Performance appraisal & Financial 

reward feedback) ซึ่งทําใหเกิดแรงจูงใจ  
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กลุมที่  2 ดานการออกแบบงาน ระบบการมีสวนรวมและการสื่อสารในองคกร (Job design, 

Involvement system, Communication) ทําใหเกิดโอกาสในการมีสวนรวมของพนักงาน  

กลุมที่ 3 ดานโอกาสในการเลื่อนข้ันจากภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเปนธรรมในองคกร 

(Internal promotion, Security, Fair treatment) ทําใหเกิดความผูกพัน 

กลุมที่ 4 ดานการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection) ซึ่งทําใหเกิดสมรรถนะ

ของบุคลากร  

การจัดกลุมดังกลาวทําใหสามารถวัดผลที่ครอบคลุมและไมซ้ําซอน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเหมาะสมกับ

บริบทที่ตองการศึกษา งานวิจัยน้ีจึงไดมีการปรับปรุงแบบจําลองน้ีโดยไมนําปจจัยในกลุมที่ 4คือการสรร

หาและการคัดเลือกพนักงานมารวมในกรอบแนวคิด เน่ืองจากอาจมีประเด็นที่ละเอียดออนในเรื่องการ

เก็บขอมูลที่ใชในการวัด ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1, กลุมที่ 2 และกลุม

ที่ 3 ขางตน กับตัวอยางในกลุมวัยเริ่มทํางานตามวัตถุประสงคที่ไดกลาวมาแลว 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 ผูวิจัยสรางกรอบแนวคิดโดยพื้นฐานของปญหางานวิจัย แนวคิด ทฤษฏี รวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่

เกี่ยวของ เพื่อใชศึกษาแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 กลุม ที่สงผลตอประสบการณพนักงานของกลุม

วัยเริ่มทํางานในภาคเอกชนของประเทศไทย ไวดังน้ี 

 

 HR Practices 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดัดแปลงจาก Guest & Helsinki, 2006) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) 

HR Practice 3: Internal promotion, Security, 
Fair treatment (ISF) 

 

HR Practice 2: Job design, Involvement 
system, Communication (JIC) 

 

HR Practice 1: Performance appraisal & 
Financial rewards feedback (PF) 

 

Employee Experience 

(1) Meaningful work 

(2) Supportive management 

(3) Positive work 

environment   

(4) Growth opportunity 

(5) Trust in leadership 

 (Bersin et al., 2017)  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งตองการศึกษาประชากรใน

กลุมวัยเริ่มทํางาน (First Jobber) แตไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน จึงกําหนดกลุมตัวอยางโดยใช

การคํานวณจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยสามารถคํานวณ

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ไดทั้งส้ิน 385 คน ทั้งน้ี ใชการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะ

เปน (Non-Probability) ในแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกเฉพาะกลุมตัวอยางที่ทํางานใน

องคกรเอกชนในประเทศไทยและมีอายุงานไมเกิน 5 ปเทานั้น ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยผานระบบออนไลนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวน หลักๆคือ 

สวนที่ 1 คําถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ป พ.ศ. เกิด สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการ

ทํางานรวม ประเภทธุรกิจขององคกร ประเภทงานที่ทํา พื้นที่การทํางานและรายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) รวม 

9 คําถาม  

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 3 กลุม โดยปรับปรุงแบบสอบถาม

ของวัชรพงษ อินทรวงศ (2552) ซึ่งดัดแปลงมาจาก Guest & Helsinki (2006) ไดแก กลุมที่  1: การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและรางวัลที่เปนตัวเงิน จํานวน 7 คําถาม กลุมที่ 2: การออกแบบงาน การมีสวน

รวมและการส่ือสาร จํานวน 8 คําถาม และกลุมที่ 3: การเล่ือนข้ันจากภายใน ความมั่นคงในการทํางานและ

ความเปนธรรม จํานวน 4 คําถาม รวม 19 คําถาม 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณพนักงานที่ไดรับจากองคกรและการทํางาน โดยปรับปรุง

แบบสอบถามของ Raymond et al. (2020) ซึ่ งอ างอิ งแนวคิดของ Bersin et al. (2017) ในเรื่ อ ง

ประสบการณพนักงาน และการวัดผลรวมของทุกองคประกอบ 5 มิติ ไดแก มิติที่ 1: งานที่มีความหมายและมี

คุณคาตอพนักงาน มิติที่ 2: การบริหารจัดการและการจัดตําแหนงสมาชิกในองคกรใหเหมาะสม มิติที่ 3: การ

มีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานเพื่อยกระดับประสบการณของพนักงาน มิติที่ 4: การตระหนักถึงพนักงาน

สําหรับงานที่ทําไดดีไดมีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และมิติที่ 5: ความไววางใจในผูนํา ในแตละมิติ

ประกอบดวย 4 ประเด็นคําถาม รวม 20 คําถาม 

การวัดความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Rating 

Scale) 5 ระดับคะแนน จาก 1 ถึง 5 โดยวัดความคิดเห็นในระดับตํ่าที่สุดคือไมเห็นดวยอยางย่ิง จนถึง

ระดับสูงที่สุดคือเห็นดวยอยางย่ิง การแปลผลของระดับความคิดเห็นน้ัน ใชคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) แปล

ความหมายดังนี้; 4.21 – 5.00 กําหนดใหเปนระดับสูงสุด, 3.41 – 4.20 กําหนดใหเปนระดับสูง, 2.61 – 3.40 
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กําหนดใหเปนระดับปานกลาง, 1.81 – 2.60 กําหนดใหเปนระดับตํ่า และ 1.00 – 1.80 กําหนดใหเปนระดับ

ตํ่าที่สุด 

การประมวลผลใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อวิเคราะหสถิติทั้ง เ ชิงพรรณนา 

( Descriptive Statistic) แ ละ เ ชิ ง อ นุ ม าน  (Inferential Statistic) ไ ด แ ก  ค า เ ฉ ล่ี ย  (Mean) ร อ ย ละ 

(Percentage) ความถ่ี (Frequency) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และในการทดสอบ

สมมุติฐานของงานวิจัยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

- Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 โดยมีการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) กับกลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน ซึ่งกําหนดคาความเช่ือมั่น (α) ไมตํ่ากวา 0.7 (อางถึงใน รัตนา ศิริพานิช, 2535) พบวากลุมคําถามมี

ความสอดคลองกัน แสดงผลดังตาราง 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) 

   

ผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เปนกลุมวัยเริ่ม

ทํางานที่มีอายุเฉล่ีย 26.50 ปและอายุการทํางานเฉล่ีย 3.18 ป แบงเปนเพศชาย รอยละ 37.4 เพศหญิงรอย

ละ 62.6 ทํางานองคกรเอกชนในกลุมธุรกิจบริการ การเงิน-การลงทุน อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป ธุรกิจ

การคาและกลุมธุรกิจกอสราง ทั้งนี้ กลุมตัวอยางไดใหคะแนนเฉล่ียของระดับความคิดเห็นตอตัวแปรตางๆ ไว

ดังนี้  

 

 

Variable  N of 

item 

Cronbach’s 

Alpha 

HR Practice 1 (PF) 7 .790 

HR Practice 2 (JIC) 8 .828 

HR Practice 3 (ISF) 4 .711 

Employee Experience (EX) 20 .911 
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Variable Mean S.D. 

HR Practice 1 (PF) 3.805 0.634 

HR Practice 2 (JIC) 3.772 0.616 

HR Practice 3 (ISF) 3.646 0.695 

Employee Experience (EX) 3.790 0.570 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนความคิดเห็นตอตัวแปรตางๆในงานวิจัย 

  

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 3 กลุมใน

ระดับสูง รวมถึงความคิดเห็นตอประสบการณพนักงานท่ีไดรับจากท่ีทํางานในระดับสูงเชนเดียวกัน (คะแนน

เฉล่ียอยูในชวง 3.41 - 4.20) 

การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Tests) จากวัตถุประสงคงานวิจัย 

1. แนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษยในกลุมตางๆที่สงผลตอประสบการณพนักงาน  

1.1 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไดผลดังตาราง 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 

จากตารางท่ี 3 ในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกันในระดับสูง (คา

มากกวา 0.6, อางถึงบุญศรี พรหมมาพันธุ, 2561) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

1.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสบการณพนักงาน ใชสมการเชิงเสนถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression) โดยวิธีการนําตัวแปรเขาท้ังหมด (Enter Regression) แสดงผลดังตาราง 

                                                 

               (n = 385) 

Pearson Correlation PF JIC ISF EX 

 PF 1 .703** .613** .718** 

JIC  1 .762** .839** 

ISF   1 .757** 

EX    1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .571 .096  5.983 .000** 

 PF .195 .032 .216 6.042 .000** 

 JIC .465 .040 .503 11.502 .000** 

 ISF .198 .032 .242 6.141 .000** 

 Dependent Variable: EX                      ** p < 0.01  

R = 0.872          R2 = 0.760            Adjust R2 = 0.758            F (3, 381) = 

401.219 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients) จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดย

วิธีการนําตัวแปรเขาท้ังหมด (Enter)  

จากตารางที่ 4 ในการทดสอบโมเดลอิทธิพลของตัวแปรทํานาย (Predictor) หรือตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables: PF, JIC, ISF) ตอ ตัวแปรตาม (Dependent Variable: EX) พบว ามีค า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบพหุคูณ R = 0.872 ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธที่สําคัญระหวางตัวแปรที่ใช

ทํานายและตัวแปรตาม โดยตัวแปรที่ใชทํานายสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 76.0 (R2 = 0.760) 

และการทดสอบยังบงบอกถึงอิทธิพลของตัวแปรทํานายที่มีตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา F 

(401.219, 3) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

2. การสรางโมเดลสมการทํานายประสบการณพนักงานจากปจจัยแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

จากผลการวิเคราะหขางตน สามารถสรางสมการเชิงเสนเพื่อใชในการทํานาย (Prediction) 

ประสบการณของพนักงานในองคกร โดยวัดจากความคิดเห็นตอแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษยในกลุม

ตางๆ ทั้ง 3 กลุมไดดังน้ี 

   EX = 0.571 + 0.195PF + 0.465JIC + 0.198ISF 

 

โดยที่   EX  คือ ระดับประสบการณพนักงานที่ไดรับจากที่ทํางาน 

  PF คือ ระดับความคิดเห็นตอแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษย กลุมที่ 1: การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและรางวัลที่เปนตัวเงิน 
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  JIC  คือ ระดับความคิดเห็นตอแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษย กลุมที่ 2: การ

ออกแบบงาน การมีสวนรวมและการสื่อสาร 

  ISF คือ ระดับความคิดเห็นตอแนวปฎิบัติดานทรัพยากรมนุษย กลุมที่ 3: การเลื่อน

ข้ันจากภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเปนธรรมในองคกร 

นอกจากน้ี จากผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบแตละตัวแปร

อิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามโดยใชสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Beta) จะพบวาแนวปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยในกลุมที่ 2: การออกแบบงาน การมีสวนรวมและการสื่อสาร (JIC) มีอิทธิพลตอ

ประสบการณพนักงานสูงที่สุด (Beta = 0.503) รองลงมาคือกลุมที่ 3: การเลื่อนข้ันจากภายใน ความ

มั่นคงในการทํางานและความเปนธรรมในองคกร (ISF) (Beta = 0.242) ในขณะที่แนวปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยในกลุมที่ 1: การประเมินผลการปฏิบัติงานและรางวัลที่เปนตัวเงิน (PF) มีอิทธิพลตอ

ประสบการณพนักงานตํ่าที่สุด (Beta = 0.216)  

 

การสรุปและอภิปรายผล 

1. จากการวิเคราะหปจจัยเรื่องแนวฎิบัติดานทรัพยากรมนุษย (HR Practices) ที่สงผลตอ

ประสบการณของพนักงานในกลุมวัยเริ่มทํางานในภาคเอกชนในประเทศไทย พบวาแนวปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 กลุม อันไดแก กลุมการประเมนิผลการปฏิบัติงานและรางวัลที่เปนตัวเงิน กลุมการ

ออกแบบงาน การมีสวนรวมและการสื่อสาร รวมถึงกลุมการเลื่อนข้ันจากภายใน ความมั่นคงในการ

ทํางานและความเปนธรรมในองคกร ลวนสงผลตอประสบการณของพนักงานในเชิงบวกทั้งสิ้น โดย

สอดคลองกับผลงานวิจัยกอนหนาน้ี (Veena S. & Rashimi U., 2018; Jalaja. V & Sanjeev P., 2018; 

Reymond et al., 2020) ที่ศึกษาถึงสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมภายในองคกร รวมถึงแนวปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ที่สงผลตอประสบการณของพนักงานเชนเดียวกัน 

2. องคประกอบของแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ลวนแตเปนเหตุการณหรือ

จุดสัมผัสที่พนักงานตองประสบโดยตรงในวงจรชีวิตการทํางานและสงผลอยางสงูตอความคิดและอารมณ

ความรูสึก ทั้งน้ี จากผลการศึกษาในงานวิจัยฉบับน้ี เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบวาสําหรบัพนักงานใน

กลุมวัยเริ่มทํางานน้ัน ปจจัยดานการออกแบบงาน การมีสวนรวมและการสื่อสาร มีอิทธิพลสูงที่สุดตอ

ประสบการณเชิงบวก แสดงใหเห็นวากลุมคนที่เพิ่งเริ่มตนเขาสูชีวิตการทํางานยอมตองการงานที่มีความ

ทาทาย การไดรับการยอมรับ การสื่อสารที่ดี รวมถึงการไดมีสวนรวมในทีมซึ่งแสดงถึงการมองเห็นคุณคา

ในตัวพนักงาน ในขณะที่ปจจัยดานการเลื่อนข้ันหรือความมั่นคงในงานอาจมีอิทธิพลตอประสบการณ
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พนักงานในระดับที่ตํ่าลงมาเน่ืองจากวัยเริ่มทํางานยังมีอายุงานนอย อีกทั้งพบวาสัดสวนของกลุมวัยเริ่ม

ทํางานยังมีสถานภาพโสดมากกวาสมรส จึงอาจยังไมใชวัยที่คํานึงถึงความกาวหนาในหนาที่การงานหรือ

ความมั่นคงในการทํางานมากนัก และในสวนปจจัยดานการประเมินผลงานและรางวัลที่เปนตัวเงิน พบวา

มีอิทธิพลตอประสบการณเชิงบวกตํ่าที่สุด อาจเน่ืองมาจากกลุมวัยเริม่ทํางานมักยังอยูในระดับเริ่มตนของ

ตําแหนงงานในองคกร ตองอาศัยการเรียนรูจากผูอาวุโสหรือผูบังคับบัญชา ความคาดหวังในผลงานและ

คาตอบแทนที่ไดจึงมักใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขององคกรในเบื้องตนมากกวาที่จะคาดหวังถึง

ผลงานหรือคาตอบแทนในระดับสูง  

3. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณและโมเดลของสมการเชิงเสนที่ใชในการทํานายประสบการณ

ของพนักงานในกลุมวัยเริ่มทํางานในภาคเอกชนน้ัน สามารถชวยใหผูบริหารพิจารณาและชวยในการ

ตัดสินใจไดวาองคกรควรปรับปรุงแนวปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแตละดานอยางไร อาทิหากองคกรมี

การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจตอแนวทางการ

ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยดังกลาว ควรมุงไปในเรื่องการออกแบบงาน การมีสวนรวมและการสื่อสาร

กอน (HR Practice 1: JIC) เน่ืองจากชวยสงผลใหพนักงานมีประสบการณที่ดีในการทํางาน ไดมากกวา

การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบติัดานทรัพยากรมนุษยในดานการประเมินผลการปฏิบัติงานและรางวัล

ที่เปนตัวเงิน (HR Practice 3: PF) เปนตน เพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยาการที่มใีหเหมาะสมกับเปาหมาย

ในการบริหารจัดการองคกร และเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดตอทั้งตัวบุคลากรเองและตอองคกรมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลจากการศึกษาในงานวิจัยช้ินน้ี สามารถนําไปประยุกตใชในองคกรโดยเฉพาะกับผูบริหาร

และนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะชวยใหสามารถวางนโยบายหรือแนวปฎิบัติที่เหมาะสมตอบุคลากรใน

องคกร เพื่อสรางประสบการณเชิงบวกใหแกกลุมคนในวัยเริ่มทํางานใหไดมากที่สุดตลอดวงจรชีวิตการ

ทํางาน โดยเริ่มตนต้ังแตพนักงานเขาทํางานจนถึงลาออกจากงาน  

2. การศึกษาวิจัยเรื่องประสบการณพนักงานในประเทศไทยยังมีจํานวนไมมากนัก การเก็บ

ขอมูลจึงเลือกเก็บในวงกวาง กลาวคือ ยังไมเจาะจงเลือกตามลักษณะงาน พื้นที่การทํางาน หรือธุรกิจใด

ธุรกิจหน่ึงโดยเฉพาะ จึงควรใชผลการศึกษาในเบื้องตนจากงานวิจัยน้ีเพื่อเปนแนวทางในงานวิจัยเชิงลึก

ตอไปในอนาคต เชน การศึกษากลุมวัยเริ่มทํางานในธุรกิจเฉพาะอยางหน่ึง ศึกษาตามกลุมลักษณะงาน

อยางใดอยางหน่ึง หรือการศึกษาและเปรียบเทียบประสบการณพนักงานที่ทํางานในภาคเอกชนกับ

ภาครัฐ เปนตน โดยจะเปนประโยชนตอองคความรูในเรื่องการจัดการองคกรไดตอไป 
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อิทธิพลของการบรกิารธนาคารในรปูแบบดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบดั้งเดิมที่มีตอผลการ

ดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ชวงกอนและหลังแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานระบบการชําระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกสแหงชาต ิ

The influence of banking services in digital banking and traditional banking 

on the performance of the banking industry before and after the launch of 

National e-Payment master plan 

 

ธารีรัตน ไพรสันต01, พรวรรณ นันทแพศย2 

Tareerat Paison1, Pornwan Nunthaphad2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบ

ดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบด้ังเดิมที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ชวงกอนและ

หลังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ และ

ศึกษาอิทธิพลของการบริการธนาคารดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบด้ังเดิมที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุม

ธนาคารขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทําการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิในชวงไตรมาสที่ 1 ป 

2554 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2563 รวมระยะเวลา 10 ป เพื่อนํามาวิเคราะหโดยการสรางสมการถดถอยพหุ

เชิงเสน (Multiple Linear Regression)  

ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษามีทั้งหมด 7 ตัวแปร คือ จํานวนสาขาธนาคาร รายไดคาธรรมเนียม

และบริการ มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง มูลคา

ธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง และตัวแปรหุนแสดงชวงกอนและหลัง

แผนยุทธศาสตรฯ ตัวแปรตามที่ใชวัดผลการดําเนินงานคืออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ผลการศึกษา

พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชยอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย 

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: tareerat.pai@ku.th 
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รายไดคาธรรมเนียมและบริการ ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และมูลคาธุรกรรมผานโมบาย

แบงกกิ้งมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชย ในขณะที่ปริมาณธุรกรรม

ผานโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธเชิงลบตอผลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชย 

คําสําคัญ: ดิจิทัลแบงกกิ้ง ธนาคารรูปแบบด้ังเดิม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

 

Abstract 

The objectives of this research are to study banking services in digital banking and 

traditional banking influence to the performance of the banking industry in the Stock 

Exchange of Thailand ( SET)  before and after the launch of National e- Payment master 

plan and study digital banking and traditional banking influence to the performance of 

groups of the banking industry categorized by size into small, medium and large. 

Secondary data is collected for 10 years, during quarter 1 2011 to quarter 4 2020. Multiple 

linear regression analysis is used for the analysis to find the relating affecting the 

performance of commercial banks industry.  

There are 7 independent variables as follows:  number of branches, fee and 

service income, value of internet banking transactions, number of internet banking 

transactions, value of mobile banking transactions, number of mobile banking 

transactions and a dummy variable indicating before and after National e-payment master 

plan period. Bank performance indicator as dependent variable is return on asset (ROA). 

The result indicates that out of 7 variables, the number of branches, number of mobile 

banking transactions and national e- Payment master plan period do not significantly 

influence the performance of commercial banks.  Fee and service income, number of 

internet banking transactions and value of mobile banking transactions are shown to have 

a positive relation, while value of mobile banking transactions has a negative relation to 

the performance of commercial banks in SET. 

Keywords: Digital banking, Traditional banking, Return on asset (ROA) 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหง

(National e-Payment Master Plan) เปนนโยบายจากภาครัฐที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย อันเปนกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแขงขันของภาค

ธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ปจจุบันอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือไดเขามามี

บทบาทในชีวิตประจําวันของคนเราและความกาวหนาของเทคโนโลยีถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว จนทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไป โดยผูบริโภคหันมาใหความสําคัญกับความ

สะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ไมวาจะเปนการซื้อสินคาหรือรับบริการผานชองทางออนไลน โดยเฉพาะ

การทําธุรกรรมทางการเงิน ผูบริโภคนิยมทําธุรกรรมผานชองทางธนาคารดิจิทัลแทนที่การทําธุรกรรม

ผานธนาคารรูปแบบด้ังเดิมที่จะตองเดินทางไปยังธนาคารโดยตรง จึงทําใหธนาคารตองปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดําเนินธุรกิจ โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการจากธนาคารผานชองทางออนไลนมากข้ึน 

ดังน้ันจะเห็นไดวาเทคโนโลยีมีความสําคัญกับธุรกิจธนาคารเปนอยางมากและธนาคารเริ่มมีการปรับตัว

กับเหตุการณน้ี บวกกับการผลักดันระบบการชําระเงนิแบบอิเล็กทรอนิกส (e-payment) อยางครบวงจร

จากภาครัฐ เน่ืองจากการเติบโตของปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลง

ไป ธนาคารจึงตองปรับตัวดวยการลดตนทุนการดําเนินงาน โดยปดจํานวนสาขาลงเปนจํานวนมากอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ.2559 ซึ่งทําใหธนาคารมีคาใชจายจากการดําเนินงานที่ลดลง ในขณะเดียวกัน

ธนาคารก็เพิ่มการลงทุนดานเทคโนโลยีเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐที่ตองการผลักดันให

เทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เกิดจากแขงขันดานการใหบริการผานเทคโนโลยีระหวางธนาคาร 

ดังจะเห็นจากการยกเลิกคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมออนไลน ซึ่งถือเปนหน่ึงในรายไดหลักของธุรกิจ

ธนาคาร นอกจากน้ีธนาคารยังตองการจะนําเสนอบริการของธนาคารผานโลกดิจิทัลแกผูบริโภคเพื่อตอบ

โจทยพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิทัล โดยหวังจะนําเทคโนโลยีมาเปนตัวสรางรายไดอีกทางหน่ึงใหแก

ธนาคาร ดวยการเล็งเห็นวาธนาคารจะไมสามารถเปนไดเพียงแคธนาคารเหมือนในอดีตอีกตอไปหาก

ตองการใหธุรกิจอยูรอดในยุคที่ทุกอยางถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี จึงเกิดเปนที่มาของงานวิจัยครั้งน้ีที่

ศึกษาตอยอดผลกระทบของการบริการธนาคารดิจิทัลแบงกกิ้งและธนาคารรูปแบบด้ังเดิมที่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมธนาคารวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในชวงกอนและ

หลังจากมีแผนยุทธศาสตรฯ นอกจากน้ีงานวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยในอดีตคือ

นอกจากจะศึกษาอิทธิพลที่มีตอกลุมอุตสาหกรรมธนาคารแลว ยังแบงกลุมธนาคารตามขนาดสินทรัพย

ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเปนธนาคารขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อใช

เปนขอมูลในการสนับสนุนและเปนประโยชนแกผูลงทนุที่มีความสนใจศึกษาแนวโนมของธุรกจิธนาคารใน
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อนาคตเมื่อเทคโนโลยีดานการทําธุรกรรมออนไลนเขามามีบทบาท นอกจากน้ียังเพื่อเปนประโยชนแก

ธนาคารในการวิเคราะหประเมินความคุมคาของการลงทุนดานเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบด้ังเดิมที่มีตอ

ผลการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ชวงกอนและหลังแผนยุทธศาสตรฯ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบด้ังเดิมที่มีตอ

ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจธนาคารขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1. ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เปน

ทฤษฎีที่ใชอธิบายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคน ทฤษฎีถูกอธิบายไววา ตัวแปร

ภายนอก (External Variables) จะทําใหเกิดพฤติกรรมการรับรูของผูใชงานใน 2 ลักษณะคือ การรับรู

ประโยชน (Perceived Usefulness) หมายถึงระดับที่ผูใชงานสามารถรบัรูวาการใชเทคโนโลยีน้ันจะชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได และการรับรูความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) 

หมายถึงระดับที่ผูใชงานสามารถรับรูวาเทคโนโลยีน้ันงายตอการใชงาน ซึ่งสองสิ่งน้ีจะสงผลตอทัศนคติ

ของผูใชงานที่มีตอเทคโนโลยีน้ัน (Attitude Toward Using) ที่กอใหเกิดพฤติกรรมความต้ังใจในการใช

งาน (Behavioral Intention to Use) และสุดทายจะนําไปสูการใชงานจริง (Actual System Use) 

(Davis, 1989) 

2. แบบจําลองของ DeLone และ McLean (Information Systems Success Model: IS  

Success Model) เปนแบบจําลองที่กลาวถึงการวัดความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยการอธิบาย

ความสัมพันธของ 6 ปจจัยหลักที่มีผลตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ดังน้ี (DeLone and 

McLean, 2003) 
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 2.1 คุณภาพของขอมูล (Information quality) คือคุณภาพของขอมูลที่ผูใชงานไดรับจาก

การใชงานระบบ โดยตองคํานึงถึงความงายตอการเขาใจ ความถูกตองแมนยําและความทันสมัยของ

ขอมูล  

 2.2 คุณภาพของระบบ (System quality) คือคุณภาพโดยรวมของระบบที่ผูใชงานสามารถ

ใชงานระบบไดสะดวก ซึ่งตองคํานึงถึงความเสถียรของระบบ ความรวดเร็วในและความปลอดภัย  

 2.3 คุณภาพของบริการ (Service quality) คือคุณภาพของการปฏิบัติตอผูใชระบบ ซึ่งควร

คํานึงถึงการโตตอบและตอบสนองตอผูใชงาน การไดรับความชวยเหลือ การยินดีรับฟงความคิดเห็นติชม 

 2.4 ความต้ังใจที่จะใชงาน (Intention to Use) คือการที่ผูใชงานเกิดความต้ังใจที่จะใชงาน 

ซึ่งไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากคุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพของบริการ  

 2.5 ความพึงพอใจของผูใชงาน (User satisfaction) คือความรูสึกยินดีพอใจของผูใชงานที่มี

ตอระบบ ซึ่งความพึงพอใจของผูใชงานเปนปจจัยที่สําคัญในการวัดความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 

 2.6 ประโยชนสุทธิ (Net benefits) คือประโยชนที่ผูใชงานระบบจะไดรับจากการใชงาน

ระบบ เปนผลลพัธสุดทายที่เกิดจากการใชงานและความพึงพอใจของผูใชงาน 

3. บริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Financial Service: MFS) ปจจุบัน

เทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนที่ไดถูกนํามาใชประโยชนใหผูใชบริการทําธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว และ

เขาถึงบริการชําระเงินไดทั่วถึงย่ิงข้ึน โดยสามารถแบงได 2 ลักษณะหลัก ดังน้ี 

 3. 1 Mobile banking (M-Banking)  ห ม าย ถึ ง ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร มขอ ง ธนาคา ร ผ า น

โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งผูใชบริการจะตองลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อใชบริการทางการเงินไดหลายประเภท 

เชน การโอนเงินระหวางบัญชีธนาคาร การตรวจสอบยอดบัญชี การซื้อขายตราสารหรือกองทุน 

 3. 2 Mobile payment ( M- Payment)  ห ม า ย ถึ ง ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม ชํ า ร ะ เ งิ น ผ า น

โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งแหลงเงินทุนที่ใชในการทําธุรกรรมอาจจะมาจากการหักจากบัญชีธนาคาร บัตรเด

บิต บัตรเครดิต หรือการใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (Mobile wallet/Mobile money) ที่ในปจจุบัน

ใหบริการโดยผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน โดย M-Payment ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน 

การโอนเงินระหวางกันโดยใช M-Money หรือการชําระคาสินคาและบริการใหกับรานคา เปนตน 

4. การวิเคราะหงบการเงิน โดยใชอัตราสวนทางการเงินในการวัดฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน อัตราสวนทางการเงินประกอบดวย 5 กลุม ดังน้ี 
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 4.1 อัตราสวนวัดสภาพคลอง (Liquidity ratio) คืออัตราสวนที่บงบอกถึงความสามารถใน

การชําระหน้ีระยะสั้นของกิจการ 

 4.2 อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย (Asset management ratios) คือ

อัตราสวนที่ใชวัดวากิจการไดนําสินทรัพยที่มีอยูมาใชอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

 4.3 อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหน้ี (Leverage ratio) คืออัตราสวนโครงสราง

ทางการเงินที่บงบอกวาเงินทุนของกิจการน้ันประกอบไปดวยหน้ีสินและสวนของเจาของเทาไหร 

 4.4 อัตราสวนวัดมูลคาทางการตลาด (Market value ratios) คืออัตราสวนที่วัดระหวาง

ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยของบริษัทเปรยีบเทยีบกับผลการดําเนินงานของบรษัิทในรูปของกําไรสทุธิตอ

หุน และมูลคาตามบัญชีตอหุน  

 4.5 อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio) คืออัตราสวนที่ใชวัด

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกิจการในการสรางกําไร ซึ่งในงานวิจัยน้ีใหความสนใจตอการวัด

ผลตอบแทนซึ่งสะทอนความสามารถในการทํากําไร เชน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return 

on asset: ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on equity: ROE) อัตราสวนกําไรสุทธิ 

(Net profit margin) เปนตน     

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอทุกอุตสาหกรรมรอบดาน เพื่อชวยในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาสินคาและบริการ ไมเวนแตธุรกิจธนาคารที่ถูกเทคโนโลยีเขามาแทรกแซง

ระบบการบริการ จนทําใหธนาคารไมสามารถที่จะปฏิเสธการเขามาของเทคโนโลยีแตกลับตองยอมรับที่

จะพัฒนาและหาโอกาสสรางรายไดจากเทคโนโลยีแทน การวัดความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร

สามารถพิจารณาไดจากหลายอัตราสวน จากการศึกษางานวิจัยในอดีตหน่ึงในอัตราสวนที่มักจะถูก

นํามาใชพิจารณาคืออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on asset) เน่ืองจากเปนตัวสะทอน

ประสิทธิภาพในการสรางกําไรจากสินทรัพยที่ธนาคารมีอยู จากงานวิจัยของ นันทนา ศรีสุริยาภรณ 

(2557) พบวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพย

ของกลุมธนาคาร ซึ่งราคาหลักทรัพยเปนสิ่งที่นักลงทุนใหความสําคัญ เพราะนอกจากเงินปนผลแลว นัก

ลงทุนตางคาดหวังกําไรจากการขายหลักทรัพย ซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางราคาซื้อและราคาขาย ผล

การศึกษาน้ียังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ นันตะราช (2551) จากความสัมพันธดังกลาว

นักลงทุนจึงสามารถใชอัตราผลตอบแทนตอสนิทรพัยเปนแนวทางคาดคะเนทิศทางการเปลีย่นแปลงราคา
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หลักทรัพยของกลุมธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสสรางกําไรจากการลงทุน เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยแสดงถึงผลการดําเนินงานของธนาคารและสามารถสะทอนออกมาใหเหน็ในราคาหลักทรัพย จึง

เปนที่มาของการใชอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของธนาคารในงานวิจัยน้ี 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ศึกษาถึงความสัมพันธของผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 

เมื่อมีการเปดใหบริการการทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและโมบายแบงกกิ้ง พบวาการเปด

ใหบริการใชงานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและโมบายแบงกกิ้งไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของธนาคารจากงานวิจัยของ จิรัชยา เย็นทรวง (2561) เน่ืองจากการเปดใช

บริการจะใชระยะเวลานานกวาจะปรากฏผลของการดําเนินงานอยางชัดเจน ในปเดียวกันมีงานวิจัยของ 

ธาม สถิตวิมล (2561) ที่พบวาการเปดใหบริการโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองมาจากธนาคารยังไมสามารถลดตนทุนลงได ไมวาจะเปน

คาใชจายจากการดําเนินงานสาขา คาใชจายดานเทคโนโลยีทางการเงิน เปนตน การทําธุรกรรมผาน

อินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและโมบายแบงกกิ้งไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการที่โทรศัพทมือถือเขามามี

บทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากข้ึนเปนเสมือนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมใหการทําธุรกรรมออนไลน

ไดรับความนิยมมากย่ิงข้ึน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ กชกร ปญญามโนธรรม (2560) ทําการศึกษา

ผลกระทบจากธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกสตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญพบวา ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแตไมมนัียสําคัญ เน่ืองมาจากในชวงระยะเริ่มตนของการเขามา

ของธุรกรรมออนไลนน้ัน ผูบริโภคสวนใหญยังคงไมมีความเช่ือมั่นในบริการ โดยเฉพาะเรื่องความ

ปลอดภัยของขอมูลการทําธุรกรรม นอกจากน้ีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีตนทุนที่

สูง รายไดที่เกิดจากการบริการเหลาน้ีอาจจะยังไมมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ

ธนาคารไดอยางชัดเจน ในขณะที่งานวิจัยของ สุดธิดา สน่ันศรีสาคร (2561) พบวาปริมาณธุรกรรมดิจทิลั 

ซึ่งประกอบดวยปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง และ

ปริมาณธุรกรรมผานตู ATM มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมี

นัยสําคัญ เพราะธนาคารจําเปนตองลงทุนดานประสิทธิภาพของดิจิทัลแบงกกิ้ง จึงอาจจะสงผลกระทบ

ตอความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของธนาคาร ซึ่งกําไรขาดทุนของของธนาคารพาณิชย

ประกอบดวยปจจัยหลายดาน เชน รายไดคาธรรมเนียมและบริการ รายไดจากดอกเบี้ย เปนตน โดย

สามารถสนับสนุนดานปจจัยอื่นที่กระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารไดจากผลงานวิจัย

ของ กชกร ปญญามโนธรรม (2560) พบวารายไดบริการโอนเงินและเรียกเก็บเงินมีความสัมพันธเชิงบวก

ตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากรายไดบริการโอนเงินและเรียกเก็บเงินเปน
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สวนหน่ึงของรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ซึ่งเปนรายไดรองจากรายไดดอกเบี้ย สอดคลองกับงานวิจัย

ของ พุธิตา แซลิ่ม (2562) ที่พบวารายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาน้ียังพบวาหลังการเปดใช

งานโมบายแบงกกิ้ง การเปลี่ยนแปลงของจํานวนสาขาธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 

กรอบแนวการวิจัย 

จาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาครั้งน้ีกําหนดกรอบแนวคิดไดเปน 2 สวนดังน้ี 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัยสวนทีห่น่ึง 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดงานวิจัยสวนทีส่อง 
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สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานงานวิจัยสวนที่หน่ึงและสวนที่สองตามวัตถุประสงคงานวิจัยดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ทิศทางแสดงความคาดหมายตัวแปรอิสระของสมมติฐานงานวิจัยสวนที่หน่ึง 

ตัวแปรอิสระ แสดงทิศทางของสมมติฐานงานวิจัย* 

จํานวนสาขาธนาคาร + 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ + 

มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง + 

ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง - 

มูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง + 

ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง - 

ตัวแปรหุนแสดงการเริ่มแผน National e-Payment + 

*ทิศทางคาดหมายสมมติฐานของการมีอิทธิพลอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคาร 

+ หมายถึง ทิศทางคาดหมายของตัวแปรอิสระมีทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

- หมายถึง ทิศทางคาดหมายของตัวแปรอิสระมีทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

 

ตารางท่ี 2 ทิศทางแสดงความคาดหมายตัวแปรอิสระของสมมติฐานงานวิจัยสวนที่สอง 

ตัวแปรอิสระ แสดงทิศทางของสมมติฐานงานวิจัย* 

 ธนาคา ร ขน า ด

ใหญ 

ธนาคารขนาด

กลาง 

ธนาคารขนาด

เล็ก 

จํานวนสาขาธนาคาร - - - 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ + + + 

มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง + + + 

ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง + + + 

มูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง + + + 

ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง + + + 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 การศึกษาน้ีใชกลุมตัวอยางธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวน 11 แหง และทําการแบงกลุมธนาคารพาณิชยไดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 รายช่ือธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแบงกลุมขนาด

ธนาคารตามหลักเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

 รายชื่อธนาคาร ชื่อหลักทรัพย 

ธนาคารขนาดใหญ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 

2. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 

3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 

4. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) BAY 

ธนาคารขนาดกลาง 

6. บริษัททุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) TCAP 

7. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB 

ธนาคารขนาดเล็ก 

8. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) CIMBT 

9. บริษัททิสโกไฟแนนเชียล จํากัด (มหาชน) TISCO 

10. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) KKP 

11. บริษัทแอลเอชไฟแนนซเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) LHFG 

การรวบรวมขอมูล  

ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 

พ.ศ.2554 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 40 ไตรมาส ซึ่งขอมูลระหวางป พ.ศ.2554 – 2558 

จะเปนชวงเวลากอนเริ่มแผนยุทธศาสตรฯ ขอมูลระหวางป พ.ศ.2559 – 2563 จะเปนชวงเวลาหลังเริ่ม

แผนยุทธศาสตรฯ ขอมูลปริมาณและมูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและโมบายแบงกกิ้ง เขาถึง

ไดจากขอมูลสถิติการชําระเงิน เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูลจํานวนสาขาธนาคารพาณิชยและ
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รายไดคาธรรมเนียมและบริการ เขาถึงไดจากขอมูลสถิติสถาบันการเงิน เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย 

ขอมูลที่ใชในการคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย เขาถึงไดจากขอมูลงบการเงินรายไตรมาส

ของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 11 แหง เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยนํามาคํานวณเปนคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามมูลคาหลักทรพัยตามราคา

ตลาด (Market Capitalization)  

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้ง น้ีทําการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิประกอบดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และการวิเคราะหโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติสรางสมการในรูปสมการถดถอย

เชิงซอน (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาวามีตัวแปรอิสระใดบางที่อธิบายการผันแปรของตัว

แปรตามได เริ่มตนจากการทดสอบ Unit Root Test ใชขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ราย

ไตรมาส ทําการทดสอบความน่ิง (Stationary) จากน้ันจะเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระ (Multicollinearity) การทดสอบ Autocorrelation ทดสอบวาตัวแปรความคลาดเคลื่อน (Error 

Term) มีการกระจายตัวที่ไมเปนอิสระตอกันหรือไม แบบจําลองน้ีใชวิธีการ Durbin-Watson  test เพื่อ

พิจารณาคาสถิติ Durbin-Watson  สุดทายการทดสอบ Heteroscedasticity คือการทดสอบความ

แปรปรวนไมคงที่ของตัวแปร ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก จํานวนสาขาธนาคาร รายได

คาธรรมเนียมและบริการ มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงก

กิ้ง มูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้ง ตัวแปรหุนแสดงการเริ่มแผน 

National e-Payment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) สามารถเขียน

สมการแสดงความสัมพันธไดดังน้ี  

1. การบริการธนาคารดิจิทัลแบงกกิ้งและการบริการธนาคารรูปแบบด้ังเดิมมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ชวงกอนและหลังแผนยุทธศาสตรฯ 

ROA_INDUSTRYt =  c +  b1IB_VOLUMEt +  b2IB_VALUEt +  b3MB_VOLUMEt + 

b4MB_VALUEt + b5BRANCHt + b6FEE_INCOMEt + b7DUMMY + ε 

2. การบริการธนาคารดิจิทัลแบงกกิ้งสงและการบริการธนาคารรูปแบบด้ังเดิมมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคารขนาดใหญ 
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ROA_LARGEt = c + b1IB_VOLUMEt + b2IB_VALUEt + b3MB_VOLUMEt + b4MB_VALUEt 

+ b5BRANCHt + b6FEE_INCOMEt + ε 

3. การบริการธนาคารดิจิทัลแบงกกิ้งและการบริการธนาคารรูปแบบด้ังเดิมมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของธนาคารพาณิชยขนาดกลาง 

ROA_MEDIUMt =  c +  b1IB_VOLUMEt +  b2IB_VALUEt +  b3MB_VOLUMEt + 

b4MB_VALUEt + b5BRANCHt + b6FEE_INCOMEt + ε 

4. การบริการธนาคารดิจิทัลแบงกกิ้งและการบริการธนาคารรูปแบบด้ังเดิมมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก 

ROA_SMALLt = c + b1IB_VOLUMEt + b2IB_VALUEt + b3MB_VOLUMEt + b4MB_VALUEt 

+ b5BRANCHt + b6FEE_INCOMEt + ε 

โดยที่ 

t คือ ขอมูล ณ ไตรมาสที่ t  

ROA_INDUSTRY คือ อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพย โดยเปนคาเฉลี่ยกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร 

ROA_LARGE คือ อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพย โดยเปนคาเฉลี่ยกลุมธนาคารขนาดใหญ  

ROA_MEDIUM คือ อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพย โดยเปนคาเฉลี่ยกลุมธนาคารขนาดกลาง 

ROA_SMALL คือ อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพย โดยเปนคาเฉลี่ยกลุมธนาคารขนาดเล็ก 

IB_VOLUME คือ ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งของธนาคารทั้งระบบ 

IB_VALUE คือ มูลคาธุรกรรมการโอนและชําระเงินผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งของธนาคารทั้ง

ระบบ 

MB_VOLUME คือ ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งของธนาคารทั้งระบบ 

MB_VALUE คือ มูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งของธนาคารทั้งระบบ 

BRANCH คือ จํานวนสาขาธนาคารพาณิชยทั้งระบบ 

FEE_INCOME คือ รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ 
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DUMMY คือ ตัวแปรหุนแสดงการเริ่มแผน National e-Payment 

c คือ คาคงที่ (Constant) 

b1-b7 คือ คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ (Regression Coefficient) 

𝜀𝜀 คือ คาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาสองหัวขอตามวัตถุประสงคงานวิจัย ดังน้ี 

1. อิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบด้ังเดิมที่มีตอผลการ

ดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ชวงกอนและหลังแผนยุทธศาสตรฯ 

ผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ตารางท่ี 4 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสําหรับงานวิจัยสวนที่หน่ึง 

Variable Mean Maximum Minimum S.D. 

BRANCH 6,648.25 7,061.00 6,013.00 319.22 

FEE_INCOME 42,646.93 52,623.00 28,261.00 6976.81 

IB_VALUE 5,212.63 7,587.00 2,113.00 1,434.37 

IB_VOLUME 67,162.05 242,414.00 18,808.00 54,406.72 

MB_VALUE 2,426.85 10,291.00 38.00 2,898.38 

MB_VOLUME 487,046.45 2,927,515.00 4,557.00 746,704.99 

ROA_INDUSTRY 0.34 0.42 0.19 0.06 

จากตารางที่ 4 จํานวนสาขาธนาคารพบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 6,648.25 สาขา จํานวนสาขาสูงสุดอยู

ที่ 7,061 สาขา และตํ่าสุดอยูที่ 6,013 สาขา รายไดคาธรรมเนียมและบริการพบวามีคาเฉลี่ยอยูที่  

42,646.93 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีคาสูงสุดคือ 52,623 ลานบาท คาตํ่าสุดคือ 

28,261 ลานบาท มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งมีคาเฉลี่ยคือ 5,212.63 พันลานบาท มูลคา

ธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งสงูสดุอยูที่ 7,587 พันลานบาท ตํ่าสุดอยูที่ 2,113 พันลานบาท ปริมาณ

ธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งมีคาเฉลี่ยที่ 67,162.05 พันลานบาท ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ต
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แบงกกิ้งสูงสุดคือ 242,414 พันลานบาท คาตํ่าสุดคือ 18,808 พันลานบาท มูลคาธุรกรรมผานโมบาย

แบงกกิ้งมีคาเฉลี่ยที่ 2,426.85 พันลานบาท มูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีคาสูงสุดคือ 10,291 

พันลานบาท คาตํ่าสุดคือ 38 พันลานบาท ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีคาเฉลี่ยที่ 487,046.45 

พันลานบาท ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิง้มีสงูสดุอยูที่ 2,927,515 พันลานบาท สวนคาตํ่าสุดอยูที่ 

4,557 พันลานบาท อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของอุตสาหกรรมธนาคารมีคาเฉลี่ยที่ 0.34 คาสูงสุด

เทากับ 0.42 คาตํ่าสุดเทากับ 0.19  

ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมธนาคารที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย แสดงผลการทดสอบดังน้ี 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

ของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร 

ตัวแปรอิสระ Coefficient Std.Error t-Statistic Prob 

D(D(BRANCH)) -0.0001 0.0001 -1.2331 0.2271 

LNFEE_INCOME_SA 0.1372 0.0531 2.5818 0.0150* 

D(LNIB_VALUE_SA) 0.0408 0.0613 0.6658 0.5106 

D(LNIB_VOLUME_SA) 0.8182 0.0330 2.4777 0.0191* 

D(LNMB_VALUE_SA) 0.6965 0.1325 5.2579 0.0000* 

D(LNMB_VOLUME_SA) -0.4821 0.1391 -3.4648 0.0016* 

DUMMY 0.0060 0.0140 0.4315 0.6692 

R-squared 0.5814    

Adjusted R-squared 0.4838    

F-Statistic 5.9530    

Prob(F-statistic) 0.0002    

Durbin-Watson Statistic 1.8789    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

ผลการวิเคราะหตารางที่ 5 พบวาคา Adjusted R-squared เทากับ 0.4838 หมายความวาตัว

แปรอิสระในสมการสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 48.38 สามารถอธิบายความสัมพันธของ 4 ตัว

แปรที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดังน้ี รายไดคาธรรมเนียมและ
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บริการของธนาคาร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 

โดยเมื่อกําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่แลวรายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะ

สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.1372 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาผลกระทบของ

โมบายแบงกกิ้งตอผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่ศึกษาโดยพุธิตา แซลิ่ม (2562) ที่พบวารายได

คาธรรมเนียมกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงบวกอยางไมมีนัยสําคัญ สําหรับ

ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและปรมิาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย แตปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

โดยเมื่อกําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่แลวปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งเพิม่ข้ึนรอยละ 1 จะสงผล

ใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.8182 ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ถาปริมาณธุรกรรมผานโมบาย

แบงกกิ้งเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลดลงรอยละ 0.4821 ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของสุดธิดา สน่ันศรีสาคร (2561) พบวาปริมาณการทําธุรกรรมผานดิจิทัลแบงกกิ้งซึ่งรวมถึง

การใชบริการผานตู ATM น้ันมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมี

นัยสําคัญ ปริมาณธุรกรรมออนไลนที่เพิ่มข้ึนน้ันสอดคลองกบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่

อธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคไววาผูบริโภคจะใชเทคโนโลยีน้ันๆก็ตอเมื่อรับรูถึงประโยชนและการใชงาน

ที่งาย ซึ่งการทําธุรกรรมออนไลนในปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วและใชงานงายเมื่อเทียบกับการ

เดินทางไปทําธุรกรรมยังธนาคารสาขา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคที่โทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทเปน

อยางมาก ปจจุบันไมเพียงแตธนาคารที่ใหบริการดานการทําธุรกรรมชําระคาสินคาและบริการ แตยังมี

การใหบริการธุรกรรมชําระเงินผานโทรศัพทมือถือโดยผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน จึงมีการอธิบาย

ถึงการบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (MFS) วาสามารถออกเปน 2 ลักษณะหลักคือการทํา

ธุรกรรมของธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่และการทําธุรกรรมชําระเงินผาน มูลคาธุรกรรมผานโมบาย

แบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยถามูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งเพิ่มข้ึนรอยละ 1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยจะเพิ่มข้ึนรอย

ละ 0.6965 ในขณะที่มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แผนยุทธศาสตรฯน้ัน มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองมาจากแผนยุทธศาสตรฯ 

เริ่มตนในป พ.ศ.2559 ซึ่งเปนเพียงระยะเวลาไมนานจึงอาจจะยังไมสามารถสะทอนภาพความสัมพันธได

ชัดเจนมากนัก ดานจํานวนสาขาธนาคารมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยในทิศทางตรง

ขามอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ถึงแมวาจํานวนสาขาธนาคารจะมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง แต
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เน่ืองจากการใหบริการธนาคารในรูปแบบด้ังเดิม จะมีคาใชจายดานการดําเนินงาน จึงอาจสงผลตอ

ความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร  

จากความสัมพันธของตัวแปรดานดิจิทัลแบงกกิ้งจะเห็นไดวามีทั้งความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันและทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร 

เน่ืองมาจากการทําธุรกรรมออนไลนเพิ่งไดรับความนิยมเพียงไมนาน ในอดีตยังมีผูบริโภคเปนจํานวนมาก

ที่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย นอกจากน้ีธนาคารยังตองมีการลงทุนดานโครงสรางพืน้ฐานเทคโนโลยี

สําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ เน่ืองจากตนทุนการลงทุนดานเทคโนโลยีน้ันสูงจึงตองใช

ระยะเวลาในการคืนทุน ธนาคารเริ่มมีการปดจํานวนสาขาใหบริการและปลดพนักงานประจําสาขา ซึ่ง

เปนการลดตนทุนการดําเนินงาน แตธนาคารก็ยังคงจําเปนที่จะตองพัฒนาดานระบบเทคโนโลยีเพื่อ

ตอบสนองและดึงดูดผูบริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และเปนการแขงขันกับธนาคารคูแขงอื่น

ดวย หากธนาคารสามารถบริหารจัดการตนทุนการดําเนินงานและนําเสนอบริการออนไลนที่มี

ประสิทธิภาพใหแกลูกคาได ก็จะมีโอกาสที่จะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวของ

ธนาคารพาณิชยได ดังในแบบจําลองของ DeLone และ McLean (2003) ที่กลาวถึงการวัดความสําเร็จ

ของระบบสารสนเทศ เสมือนกับการที่ธนาคารมีระบบการทําธุรกรรมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ ตอบ

โจทยความตองการของผูบริโภคได ก็จะทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะใชงานตอไป  

2. อิทธิพลของการบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงกกิ้ง และรูปแบบด้ังเดิมที่มีตอผลการ

ดําเนินงานของกลุมธุรกิจธนาคารขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

ผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ตารางท่ี 6 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสําหรับงานวิจัยสวนที่สอง 

Variable Mean Maximum Minimum S.D. 

ROA_LARGE 0.34 0.46 0.16 0.08 

ROA_MEDIUM 0.25 1.05 0.01 0.18 

ROA_SMALL 0.34 0.52 0.19 0.09 

ดานตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร จะมีคาทางสถิติดังเชนในงานวิจัยสวนที่หน่ึง เน่ืองจากเปนตัว

แปรอิสระชุดเดียวกันและเก็บขอมูลในชวงเวลาเดียวกัน ในสวนน้ีจึงจะทําการอานขอมูลคาทางสถิติของ

ตัวแปรตาม 3 ตัว ซึ่งแบงเปนกลุมธุรกิจธนาคารขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากตารางที่ 6 

พบวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธุรกิจธนาคารขนาดใหญมีคาเฉลี่ยคือ 0.34 คาสูงสุดคือ 
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0.46 คาตํ่าสุดคือ 0.16 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา 0.08 ตัวแปรอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ

กลุมธุรกิจธนาคารขนาดกลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.25 คาสูงสุดเทากับ 1.05 คาตํ่าสุดเทากับ 0.01 อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของธุรกิจธนาคารขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยที่ 0.34 คาสูงสุดคือ 0.52 คาตํ่าสุดคือ 

0.19   

ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคารขนาดใหญ พบวา

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ ปริมาณธุรกรรมอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและมลูคาธุรกรรมผานโมบายแบงก

กิ้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคารขนาดใหญอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 หากพิจารณาคา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 

0.3458 หมายความวาตัวแปรอิสระในสมการสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 34.58 จึงสามารถ

อธิบายความสัมพันธของ 3 ตัวแปรที่มีผลตอตัวแปรตามไดดังน้ี รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ

ธนาคาร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ โดยเมื่อ

กําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่แลวรายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลให

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.1076 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกชกร ปญญา

มโนธรรม (2560) ที่พบวารายไดบริการโอนเงินและเรียกเก็บเงินซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายไดคาธรรมเนียม

และบริการน้ันมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย เน่ืองจากรายได

คาธรรมเนียมและบรกิารเปนรายไดหลักของธนาคารพาณิชย ถึงแมวาปจจุบันน้ีจะมีการยกเลิกหรือลด

คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมออนไลนแตธนาคารยังคงมีรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการสวนอื่น 

ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและมูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อกําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่แลวปริมาณธุรกรรม

ผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มข้ึนรอยละ 

0.0830 ในขณะเมื่อกําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่แลวมูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะ

สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.5724 โดยสอดคลองกับการศึกษาของกชกร 

ปญญามโนธรรม (2560) ที่พบวาปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและปริมาณธุรกรรมผานโม

บายแบงกกิ้งมีความสัมพันธเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน

มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งไมมีนัยสําคัญตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยแตมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่จํานวนสาขาธนาคารมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับตัวแปรตามอยางไมมีนัยสําคัญ 
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ผลการศึกษาตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคารขนาดกลาง พบวา

ไมมีตัวแปรอิสระใดในสมการสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น

รอยละ 95 เมื่อพิจารณาคา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.0241 หมายความวาตัวแปรอิสระใน

สมการสามารถอธิบายตัวแปรตามไดเพียงรอยละ 2.41 หากพิจารณาที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 จะ

พบวามีเพียงรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่มีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสัมพันธเชิงบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคารขนาดกลาง ดานจํานวนสาขาธนาคารมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับตัวแปรตามอยางไมมีนัยสําคัญ สวนปจจัยดานดิจิทัลแบงกกิ้งไมมีนัยสําคัญตอตัวแปรตาม 

ไดแก ปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง และมูลคา

ธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ปริมาณ

ธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ทั้งน้ี

สังเกตไดวาทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอผลการดําเนินงานของธนาคารขนาดใหญและขนาด

กลางน้ันเปนไปในทศิทางเดียวกันทั้งหมด 

ผลการศึกษาตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรพัยของกลุมธนาคารขนาดเล็ก พบวา

มูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอตัราผลตอบแทนตอสนิทรัพยของ

กลุมธนาคารขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 หากพิจารณาคา 

Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.0723 หรือคิดเปนรอยละ 7.23 หมายความวาตัวแปรอิสระใน

สมการสามารถอธิบายตัวแปรตามไดเพียงรอยละ 7.23 หากพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระอื่นที่

ไมมีนัยสําคัญน้ัน จะพบวาจํานวนสาขาธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพย รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิง้และปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมคีวามสัมพนัธ

เชิงลบตอตัวแปรตาม ทั้งน้ีจะสังเกตไดวาทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมของกลุมธุรกิจธนาคารขนาดเล็กน้ันยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมธุรกิจธนาคาร

ขนาดใหญและขนาดกลาง ยกเวนเพียงมูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งที่มีทิศทางตรงขามกัน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวาปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและมูลคาธุรกรรมผานโมบาย

แบงกกิ้ง มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร ซึ่งเมื่อทําการทดสอบกับ

กลุมธนาคารทั้ง 3 ขนาด พบวาปริมาณธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งและมูลคาธุรกรรมผานโมบาย
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แบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยในกลุมธุรกิจธนาคารขนาด

ใหญ สวนมูลคาธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันตอกลุมธนาคารขนาดเล็ก 

ปริมาณธุรกรรมผานโมบายแบงกกิ้งมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับกลุมอุตสาหกรรมธนาคารอยาง

มีนัยสําคัญ ในขณะที่มูลคาธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งไมมีนัยสําคัญตออัตราผลตอบแทนของกลุม

ธนาคาร รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมธนาคาร รวมถึงธุรกิจธนาคารขนาดใหญและขนาดกลาง 

แสดงใหเห็นวาธนาคารยังคงมีรายไดหลักจากคาธรรมเนียมและบริการถึงแมวาจะขาดรายได

คาธรรมเนียมบางสวนไปจากการที่ยกเลิกคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมออนไลน แตการเปลี่ยนแปลงของ

จํานวนสาขาธนาคารไมมีผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของกลุมธนาคาร  

ขอเสนอแนะงานวิจัยคร้ังน้ี 

 จากการศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงการใหบริการธนาคารในรูปแบบดิจิทัลแบงกกิ้งและรูปแบบ

ด้ังเดิมที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชย ปจจุบันถือเปนยุคที่ถูกขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาปรับใชกับการทําธุรกรรมทางการเงิน และการผลักดันระบบ

การชําระเงินอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูการเปนสังคมไรเงินสด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศไทย ธนาคารจึงตองวางแผนกลยุทธในการเตรียมตัวที่จะรองรับปริมาณ

ธุรกรรมที่จะเพิ่มมากข้ึนในอนาคตและตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิทัล ดังน้ันธนาคารจึง

ควรมุงเนนและใหความสําคัญดานความถูกตองของขอมูล ความมีเสถียรภาพของระบบ และที่สําคัญคือ

ความปลอดภัย เพื่อเปนการปกปองและรักษาขอมูลผูบริโภคและเพิ่มความเช่ือมั่นไววางใจใหแกผูบริโภค  

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

ระบบรับและโอนเงินพรอมเพยเปนหน่ึงในโครงการแผนยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก หากสามารถนําขอมูลการ

ทําธุรกรรมผานระบบพรอมเพยมาใชทําการศึกษาได ผลที่ไดอาจจะสะทอนความสัมพันธของการทํา

ธุรกรรมผานดิจิทัลแบงกกิ้งตอผลการดําเนินงานของธนาคารมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 

กชกร ปญญามโนธรรม. (2560). ผลกระทบจากธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกสตอความสามารถใน

การทํากําไรของธนาคาร. การศึกษาคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



 

760 

 

จิรัชยา เย็นทรวง. (2561). ผลกระทบของ Digital Banking ที่มีผลตอการดําเนินงานของธนาคาร

พาณิชย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จุฑามาศ นันตะราช. (2551). ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยของ

กลุมธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. การศึกษาคนควาอิสระ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ธาม สถิตวิมล. (2561). ผลกระทบของ Mobile Banking ตอผลการดําเนินงานของธนาคาร. การศึกษา

คนควาอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

นันทนา ศรีสุริยาภรณ. (2557). ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาของหลักทรัพยของ 

กลุมธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. การศึกษาคนควาอิสระ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

นันทพร บ้ําสันเทียะ. (2555). ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญ. สารนิพนธ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พุธิตา แซลิ่ม. (2562). ผลกระทบของ Mobile Banking ตอผลการดําเนินงานและมูลคากิจการธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทย. การศึกษาคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุดธิดา สน่ันศรีสาคร. (2561). ดิจิตอลแบงกกิ้งกับผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย. 

การศึกษาคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Davis, F.D.  (1989) .  Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology. MIS quarterly, 319-340. 

DeLone, W. H. and McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information 

Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information  

Systems. 19(4), 9–30.  

 



 

761 

 

ปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจลงทนุในนาฬิกาหรูของกลุมนกัลงทนุทางเลอืก 

The Factors Affecting the Decision Making to Invest the Luxury 

Watches from alternative investors 

 

กิติยา โอวจริยาพิทกัษ01, ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม1

2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู และเพื่อศึกษาหาปจจัยดานการตระหนักที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน

ในนาฬิกาหรู เปนงานวิจัยเชิงปริมาณทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสอบถามกับกลุมผู

มีประสบการณลงทุนในนาฬิกาหรูจํานวน 452 คน โดยผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหโลจิตแบบสอง

ทางเลือกในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการลงทุน ผลการวิจัยพบวา

กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 24 – 41 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา

อยูที่ปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนเฉลี่ยของครัวเรือนอยูที่ 40,000 – 80,000 บาท ขอมูลดานความ

ตระหนักดานความสํานึกในคุณคา ความออนไหวตออิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน และความตองการความ

เปนเอกลักษณพบวามีภาพรวมอยูในระดับตระหนักมาก ผลการศึกษาขอมูลดานการตัดสินใจลงทุน

ในนาฬิกาหรูดานอรรถประโยชน ดานตราสินคา และดานคุณคาทางสังคมพบวาภาพรวมมีผลตอการ

ลงทุนมาก ผลการหาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการลงทุนในนาฬิกาหรูพบวาปจจัย สถานภาพ 

และความตระหนักดานความตองการความเปนเอกลักษณ มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู 

คําสําคัญ: นาฬิกาหรู, นักลงทุน, การตระหนักรู  
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Abstract 

 This research has the objective of research to study demographic factors 

affecting investment decisions in luxury watches. And to study the awareness factors 

that affect the decision to invest in luxury watches.  This quantitative research was 

collected by a questionnaire tool with a group of 4 52  experienced luxury watch 

investors. The researcher used Binary logistics regression analysis statistics to find the 

correlation between the variables to determine the factors that affected investment.  

The results of the research revealed that the majority of the target audience was 

male.  Are in the age range from 24  to 41  years old, have a marital status Have an 

education level at a bachelor's degree. Have an average monthly household income 

of 40 ,000  -  80 ,000  baht.  Value Consciousness factor, Susceptibility to Normative 

Influence factor and the Need for Uniqueness factor were found to be at a very 

conscious level. The results of a study on the decision to invest in luxury watches in 

utility Brand side In terms of social value, these were found that the overall effect 

had a great effect on investment. The results of the study found the factors affecting 

investment decisions in luxury watches found that the status factors and the 

awareness of the need for uniqueness Influencing the decision to invest in luxury 

watches. 

Keywords: Luxury watch / Investor / Conscious  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การลงทุนในอุตสาหกรรมทางเลือก  (Alternative Investment) เปน แนวทางหน่ึงในการ

สรางรายได ซึ่งเปนผลจากสภาวการณผันผวนของการลงทุนหลัก (Main Investment) อาทิ การผนั

ผวนของตลาดหุน จากรายงานของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการปรับมาตรการชอรต

เซลล และเกณฑ Ceiling-floor มาเพื่อลดความผันผวนของตลาดหุนไทย อันเปนผลกระทบมาจาก

ปญหาวิกฤตโควิด-19 ที่ทําใหเกิดความไมแนนอนของเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศทั่วโลก 

นาฬิกาหรูถือไดวาเปนตัวเลือกที่นาสนใจในการลงทุน โดย ทั่วโลกคาดวาจะเติบโตที่ CAGR 

(Compound Annual Growth Rate) 4% ในชวงเวลาคาดการณ ความสามารถในการจําหนาย

และความสามารถในการจายของแบรนดนาฬิกาที่มีมูลคา ทําใหพวกเขาเปนตัวเลือกแฟช่ันยอดนิยม
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ในหมูผูบริโภคทั่วทั้งภูมิภาค นาฬิการาคาตํ่ากวาและราคากลางกําลังไดรับแรงฉุดตลาดมากข้ึน 

เน่ืองจากความตองการนาฬิกาและเครื่องประดับ "มูลคาสําหรับผลิตภัณฑ" ที่เพิ่มข้ึนในหมูผูหญิง 

ขณะที่แนวโนมในเอเชียมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนกระแสตลาดทางเลือกอื่น ๆ  ตัวเลขการ

เติบโตตลาดนาฬิกาหรูในเอเชียยังคงมีความนาสนใจ โดยประเทศไทยถือไดวามีความนาสนใจใน

ตลาดนาฬิกาหรู โดยอยูในอันดับที่ 15 ของโลก และการเติบโตราว 12-15% สะทอนใหเห็นความ

นาสนใจของตลาดน้ีเปนอยางมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) โดยในป 2561 มูลคารวมของตลาดนาฬิกา

ในไทย มีมูลคาถึง 45,900 ลานบาท โดย ตลาดนาฬิกาหรู (Luxury Watch) หรือ นาฬิกาที่มีมูลคา 

500,000 บาทข้ึนไป มีสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 20 ของสวนแบงตลาดทั้งหมด และ ตลาด

นาฬิกาไฮเอนด (Hi-end Watch) หรือ นาฬิกาที่มีมูลคา 100,000 – 500,000 บาท ที่มีสวนแบง

การตลาดถึงรอยละ 34.80 ซึ่งถารวมทั้ง 2 ตลาด จะเห็นไดวา ตลาดนาฬิกาหรู ที่มีราคาต้ังแต 

100,000 บาทข้ึนไป น้ัน จะรวมแลวมีสวนแบงการตลาดถึง รอยละ 54.80  ซึ่งมากกวาตลาดนาฬิกา

อื่น ๆ  (มารเก็ตต้ิง อุปส, 2561) ทําใหในแงของการเติบโต ตลาดนาฬิกาหรูจึงมีความนาสนใจในการ

ลงทุนอยางมาก 

อยางไรก็ตามในตลาดนาฬิกาหรู น้ันมีความซับซอนยุงยาก จําเปนตองพิจารณาปจจัย

หลากหลายดาน อาทิ ระดับความรูความเขาใจในสินทรัพยทางเลือก อีกทั้ง ประเด็นดานชวงอายุ 

หรือ Generation และความเขาใจในสินทรัพยทางเลือกอื่น ๆ อาทิ การลงทุนในสินทรัพยทางเลือก

ทั่วไป (Traditional Investment Asset) การลงทุนดานดิจิทัล (Digital Investment) การลงทุนใน

สินทรัพยจริง (Real Asset) และการลงทุนในเครื่องประดับ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกา

หรู จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงทศิทางของการลงทุนใหมอยางการลงทุนทางเลอืกทีน่าสนใจ 

โดยนาฬิกาหรูเปนการลงทุนแนวดังกลาวที่กําลังไดรับความนิยมในประเทศไทย ทําใหผูวิจัยสนใจที่

จะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู โดยการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่

สงผลการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู ที่เปนสินทรัพยแบบดังเดิม และสินทรัพยแบบใหม และ

เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

โดยสามารถนําขอมูลไปสูการปรับปรุงการตัดสินใจลงทุนจากปจจัยที่มีผลไดแก ปจจัยดานความ

ตระหนัก และ ปจจัยดานการลงทุนในทางเลือกตาง ๆ เพื่อใหสามารถลงทุนในนาฬิกาหรูไดอยาง

เหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได

ตอเดือนเฉลี่ยของครัวเรือน ตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู  

2. เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานอันไดแก ความตระหนักดานความสํานึกในคุณคา ความตระหนัก

ดานความออนไหวตออิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน และความตระหนักดานความตองการความเปน

เอกลักษณ ตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหร ู

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตรและชวงอายุ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) กลาววา การใชขอมูลดานประชากรศาสตร เพื่อเปนการแบงสวน

ตลาดทําใหมีประสิทธิผลในการกําหนดตลาดเปาหมาย และงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น 

ประกอบดวย เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันในดานทัศนคติ

และพฤติกรรม อายุ (Age) กลุมอายุที่มีความแตกตางกันทําใหมีความช่ืนชอบรสนิยมที่แตกตางกัน 

โดยรสนิยมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย มีผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของแตละกลุมอายุที่แตกตางกัน ระดับการศึกษา (Education) ผูที่ไดรับในระดับสูงสงผลใหมีการ

บริโภคสินคาที่มีคุณภาพดีกวา รวมถึงมีราคาสูงกวาการบริโภคสินคาของผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่า 

อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพแตกตางกัน สงผลใหมีความตองการในดานสินคาและบริการ 

ที่ตางกัน และสุดทาย รายได (Income) ผูบริโภคที่มีรายไดปานกลาง และมีรายไดตํ่ามีขนาดตลาด

ใหญกวาผูบริโภคที่มีรายไดสูง สินคาและบริการตาง ๆจึงมีการแบงสวนตลาดตามรายได 

กิตติ ขุนสนิท (2560) ไดใหนิยามแนวคิดดานประชากรศาสตรวา เปนหลักการของความ

เปนเหตุเปนผล กลาวคือ พฤติกรรมตาง ๆของมนุษยที่เกิดข้ึนน้ันลวนมาตามแรงบังคับจากภายนอก

มากระตุน ซึ่งเช่ือวา มนุษยจะดําเนินตามแบบฉบับที่สังคมไดวางไว กลุมคนที่มีอายุใกลเคียงกันจะมี

พฤติกรรมคลายๆกัน เน่ืองจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไวใหแลวสําหรับคนรุนน้ัน ๆ สังคมทําให

ผูหญิงมีลักษณะนิสัย พฤติกรรมแตกตางจากผูชาย หรือคนที่มีการศึกษาก็จะมีพฤติกรรมที่แตกตาง

จากคนดอยการศึกษา สรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรน้ี เช่ือวา คนที่มีคุณสมบัติประชากรที่

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย 

แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรช่ันน้ัน นักวิจัยและนักการตลาดไดทําการแบงประชากรออกเปนเจ

เนอเรช่ันตาง ๆ ตามชวงอายุที่แตกตางกัน โดยใชเกณฑการแบงเจเนอเรช่ันจากการเปลีย่นแปลงตาง 
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ๆ ในชวงเวลาที่มีความสําคัญ รวมทั้งการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอมตาง ๆ  ไมวาจะเปนสื่อสงัคม 

และความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งเหตุการณตาง ๆ เหลาน้ันลวนสงผลใหแนวคิดของคนในแตละ

เจเนอเรช่ันมีความแตกตางกัน โดยแตละเจเนอเรช่ันลวนถูกหลอมรวมใหมีความคิด คานิยม ทัศนคติ 

มุมมองทางสังคม และมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน โดยจะเปนลักษณะเฉพาะที่เกิดข้ึนอยางถาวร และ

เติบโตไปพรอมกับคนในเจเนอเรช่ันน้ัน (Van den Bergh & Behrer, 2011) 

สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสด์ิ (2557) อธิบายถึงแนวคิดของ Andrew Shoaff ถึงความแตกตาง

ของคนในแตละเจเนอเรช่ันวา หน่ึงในเหตุของปญหาสังคมปจจุบันคือ ชองวางระหวางวัยที่สงผลทํา

ใหคนในสังคมมีความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมตอเรื่องตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน ในปจจุบันน้ี

แบงเปนกลุมคน 4 เจเนอเร ช่ัน ตามเกณฑไดแก  กลุมที่  1 เจเนอเร ช่ันบี (Baby Boomer 

Generation) หรือ "Gen-B" ซึ่งเปนคนสูงอายุในปจจุบัน (พ.ศ. 2489-2507) กลุมที่ 2 เจเนอเรช่ัน

เอ็กซ (Generation X) หรือ "Gen-X" ซึ่งเปนคนวัยทํางานในยุคปจจุบัน (พ.ศ.2508-2522) กลุมที่ 3 

เจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) หรือ "Gen-Y" ซึ่งเปนคนวัยต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลายถึงเริ่ม

ทํางานใหม (พ.ศ.2523-2540) และกลุมที่ 4 เจเนอเรช่ันซี หรือแซด (Generation Z) หรือ "Gen-Z" 

(พ.ศ.2540 ข้ึนไป) เปนคนกลุมวัยต้ังแตแรกเกิดถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูวิจัยไดทําการศึกษากับ

กลุมเจเนอเรช่ันทั้งหมด 2 กลุม ไดแก เจเนอเรช่ันเอกซ และเจเนอเรช่ันวาย โดยเปนกลุมเปาหมายที่

สําคัญทางการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการลงทุนสินทรัพยทางเลือก 

PIMCO (2019) ไดใหความหมายของการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) 

หมายถึง การลงทุนใด ๆ ที่อยูเหนือกวาการลงทุนระยะยาวแบบเดิม ๆ เชน หุนและพันธบัตร 

เน่ืองจากทางเลือกอื่นมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกับการลงทุนแบบเดิมที่ตํ่ากวา จึงมักใชเพื่อ

กระจายพอรตการลงทุนและใหผลตอบแทนที่อาจแตกตางจากการลงทุนแบบเดิม เชน กองทุน

ปองกันความเสี่ยง หุนเอกชน เครดิตทางเลือกและอสังหารมิทรัพย สําหรับนักรวมถึง รถโบราณ ไวน

หายากหรืองานศิลปะ และสินคาที่มีมูลคาอื่น ๆ  

CFI Education Inc. (2015) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของการลงทุนทางเลือก (Features of 

Alternative Investment) ที่แตกตางจากการลงทุนรูปแบบเดิมจะมีลักษณะของ ความสัมพันธตํ่า

กับการลงทุนแบบเดิม ซึ่งในแงของนักลงทุนจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการวางแผนการกระจาย

พอรตการลงทุน โดยนักลงทุนที่มีศักยภาพจะมีทําการประเมินถึงความสัมพันธที่ตํ่าทําใหมีโอกาสใน

การกระจายพอรตการลงทนุ  
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Timepiece Perfection (2015) ใหนิยามถึง นาฬิกาหรู (Luxury Watch) วาหมายถึง สิ่งที่

มิไดเปนเพียงเครื่องประดับ แตเปนสิ่งที่สามารถแสดงออกซึ่งเกียรติภูมิ (Prestige) ซึ่งนาฬิกาหรูน้ัน

จะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง ไดแก กลไกที่ผลิตเปนการภายใน ช่ือเสียงของแบรนด 

วัสดุล้ําคา และ ความซับซอนของการออกแบบ Yu (2016) ไดกําหนดลักษณะทางจิตวิทยาในการ

บริโภคสินคาหรูหราไว 3 ดาน ไดแก ความสํานึกในคุณคา (Value Consciousness: VC) ความ

ออนไหวตออิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน (Susceptibility to Normative Influence: SNI) และ ความ

ตองการความเปนเอกลักษณ (the Need for Uniqueness: NFU) โดยผูวิจัยไดนําองคประกอบทั้ง

สามมาใชเปนปจจัยดานความตระหนักในการตัดสินใจลงทุนในการศึกษาครั้งน้ีตอไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) สรุปไววา การตัดสินใจ วาหมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ

กระทํา สิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกตาง ๆ  ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ 

ของสินคาและ บริการอยูเสมอ โดยที่จะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของ

สถานการณ การตัดสินใจจึง เปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค จาก

ความหมายที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การตัดสินใจเปนกระบวนการหน่ึง ของผูบริโภคที่สงผลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและการเลือกใชบรกิารตาง ๆ  ในมุมองของ ราช ศิริวัฒน (2560) สรุปวา การ

ตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจาก

ทางเลือกตาง ๆ  ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ  ของสินคาและบริการอยู

เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัด การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่

สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค เชนเดียวกับ Stankevich (2017) ไดใหความหมายของ

กระบวนการตัดสินใจซื้อไววา การตัดสินใจซื้อ คือการนําความรู ประสบการณ ขอมูลตาง ๆที่ 

ผูบริโภคมีอยู หรือคนหามาใหม นํามาประกอบหรือเปรียบเทียบระหวางตัวเลือกกอนตัดสินใจเลือก

ซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งขอมูลน้ันอาจมาจากแหลงเดียว หรือหลายแหลงก็ได ซึ่งในดานการตลาดน้ัน 

มีจุดมุงหมายเพื่อสรางอิทธิพลในชวงเวลาที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาก

ที่สุด ซึ่งเรียกวา “ชวงเวลาสําคัญ” จากความหมายที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การตัดสินใจเปน

กระบวนการหน่ึงของผูบริโภคที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและการเลือกใชบริการตาง ๆ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูที่เคยลงทุนในสินทรัพยทางเลือกนาฬิกา ที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายอยูในชวงอายุต้ังแต 24 – 56 ป โดย

แบงเปนกลุม Generation X คนที่เกิดในป พ.ศ. 2508-2522 หรือชวงอายุระหวาง 42 – 56 ป และ

กลุม Generation Y คนที่เกิดในป พ.ศ. 2523-2540 หรือชวงอายุ 24 – 41 ป (Kotler, & Keller, 

2012) โดยไมทราบจํานวนที่แทจริงของประชากรที่เคยลงทุนในสินทรัพยทางเลือกนาฬิกา กลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีไดใชสูตร Cochran โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 5 หรอื 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และตองการความเช่ือมั่นไดเทากับรอยละ 95 (Cochran, 1977) ได ขนาด

ตัวอยางที่ตองการไมตํ่ากวา 384 ตัวอยาง เพื่อความสมบูรณของขอมูลผูวิจัยทําการเก็บเพิ่มเปน 400 

กลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามแหลงขอมูล โดยทําการแบงแหลงขอมูลออกเปน

แหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลงทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมลูจากการเก็บแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยางเปาหมายคือผูที่เคยลงทุนในสินทรัพยทางเลือกนาฬิกา ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยอยูในชวงอายุต้ังแต 22 – 54 ป จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยทําการกําหนดการแจกแบบสอบถาม

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการใชฐานขอมูลจากผูคานาฬิกาหรูในการเขาขอความ

รวมมือเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อทําการสํารวจเฉพาะกลุมเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะตรง

กับคุณสมบัติที่ตองการศึกษาใหมากที่สุด  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการศึกษาจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัย ทาง

อินเตอรเน็ต หองสมุด และรายงานตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งน้ี 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษา ครั้งน้ี ใชการวิเคราะหขอมูล 2 สวน ดังน้ี 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive method) เปนการศึกษาและวิเคราะหในสวนที่

เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคานาฬิกาหรู
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เพื่อการลงทุน ปจจัยดานความตระหนัก และปจจัยการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู โดยใชสถิติใน

การวิเคราะห ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

2. การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential method) เปนสถิติที่ใชในการสรุปอางอิงคาสถิติที่

เกิดข้ึนในกลุมตัวอยางที่ศึกษาไปยังกลุมประชากรของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยใชหลักความนาจะ

เปน (Proability) ในการทดสอบสมมติฐานและในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในนาฬิกาหรู โดยใชแบบจําลองที่มีการประยุกตมาจากหลักวิเคราะหความถดถอยเชิงโลจิสติค 

(Logistics Regression Analysis) เปนการวิเคราะหโลจิตแบบสองทางเลือก (Binary logistics 

regression) 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาในเชิงพรรณาพบวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 24 – 

41 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาอยูที่ปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนเฉลี่ยของครัวเรือนอยูที่ 

40,000 – 80,000 บาท ผลการศึกษาขอมูลดานความตระหนักดานความสํานึกในคุณคาพบวา

ภาพรวมมีความตระหนักมาก โดยประเด็นที่มีความตระหนักมากที่สุดไดแกประเด็น “การลงทุนใน

นาฬิกาหรูเปนรูปแบบการลงทุนในระยะยาว” ผลการศึกษาขอมูลดานความตระหนักดานความ

ออนไหวตออิทธิพลเชิงบรรทัดฐานพบวาภาพรวมมีความตระหนักมาก โดยประเด็นที่มีความ

ตระหนักมากที่สุดไดแกประเด็น “เขาใจถึงลักษณะทางสังคมกับความเหมาะสมในการเลือกสวมใส

นาฬิกาหรู” ผลการศึกษาขอมูลดานความตระหนักดานความตองการความเปนเอกลักษณพบวา

ภาพรวมมีความตระหนักมาก โดยประเด็นที่มีความตระหนักมากที่สุดไดแกประเด็น “การเลือก

นาฬิกาหรูใหเหมาะกับตัวทานตองอาศัยความเขาใจในตัวเองเปนสําคัญ” ผลการศึกษาขอมูลดาน

การตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูดานอรรถประโยชนพบวาภาพรวมมีผลตอการลงทุนมาก โดย

ประเด็นที่มีผลตอการลงทุนมากที่สุดไดแกประเด็น “การเลือกนาฬิกาหรูจําเปนตองอาศัยความรูใน

คุณสมบัติการทํางานของตัวเรือนที่ดี” ผลการศึกษาขอมูลดานการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูดาน

ตราสินคาพบวาภาพรวมมีผลตอการลงทุนมาก โดยประเด็นที่มีผลตอการลงทุนมากที่สุดไดแก

ประเด็น “การเลือกนาฬิกาหรูจากตราสินคาจะสรางความแตกตางจากผูใชนาฬิกาหรูอื่นๆ ได” ผล

การศึกษาขอมูลดานการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูดานคุณคาทางสังคมพบวาภาพรวมมีผลตอการ

ลงทุนมาก โดยประเด็นที่มีผลตอการลงทุนมากที่สดุไดแกประเด็น “มาตรฐานทางสังคมมีสวนในการ

แบงระดับของนาฬิกาหรูที่ทานเลือกลงทุน” 
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ตารางท่ี 1 สรุปทิศทางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู 

ตัวแปรอิสระ สัญลกัษณ ความหมายของตัวแปร ทิศทาง* ทิศทางที่คาดหมาย 

สถานภาพ Sta ตัวแปรสถานภาพ - + 

ความตระหนักดาน

ความตองการ

ความเปน

เอกลักษณ 

AckI 

ความตระหนักดาน

ความตองการความ

เปนเอกลกัษณ 

+ + 

*ทิศทางของโอกาสการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู 

+ หมายถึง มีอิทธิพลตอโอกาสในการตัดสินใจลงทุนมากกวาไมลงทุน 

- หมายถึง มีอิทธิพลตอโอกาสในการตัดสินใจลงทุนนอยกวาไมลงทุน 

ผลการศึกษาในเชิงอนุมานพบวาปจจัย สถานภาพ และความตระหนักดานความตองการความ

เปนเอกลักษณ มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู โดยจากการศึกษาพบวาปจจัยดานสถานภาพ มี

อิทธิพลในเชิงลบ กลาวคือกลุมตัวอยางอิงปจจัยดานสถานภาพมีโอกาสที่กลุมตัวอยางจะตัดสินใจลงทุน

ในนาฬิกาหรูนอยกวากลุมตัวอยางที่ตัดสินใจไมลงทุนในนาฬิกาหรู ในขณะที่ปจจัยความตระหนักดาน

ความตองการความเปนเอกลักษณมีอิทธิพลในเชิงบวก กลาวคือกลุมตัวอยางอิงปจจัยความตระหนักดาน

ความตองการความเปนเอกลักษณมีโอกาสที่กลุมตัวอยางจะตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูมากกวากลุม

ตัวอยางที่ตัดสินใจไมลงทุนในนาฬิกาหรู 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูของกลุมตัวอยางพบวาปจจัยสถานภาพที่

แตกตางกันมีความสัมพันธในเชิงลบตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูโดยพบวากลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรูมากที่สุดคือผูมีสถานภาพสมรส แตมีแนวโนมที่ปจจัยสถานภาพจะสงผลใน

เชิงลบตอการตัดสินใจที่จะลงทุนในนาฬิกาหรู ที่เปนสินทรัพยทางเลือกระยะยาว โดยผลการศึกษา

ดังกลาวมีความขัดแยงกับความคาดหมายของการต้ังสมมติฐานของงานวิจัย โดยจากการศึกษางานวิจัย

ของ ชุรีพร สีสนิท (2553) พบความสัมพันธของสถานภาพมีแนวโนมที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุนระยะยาว เชนเดียวกับในงานวิจัยของเก็จวลัย พลรักษ และ อุษา บุญถือ (2561) ที่พบวาการตัดสินใจ
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ลงทุนในกลุมสินทรัพยทางเลือก มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่หลากหลายมาเกี่ยวของ หากพิจารณา

ถึงเหตุผลของการตัดสินใจลงทุนจากปจจัยสถานภาพดังกลาวประเมินไดวาสินทรัพยประเภทนาฬิกาหรู 

มีสภาพคลองที่คอนขางตํ่า และตองอาศัยระยะเวลาในการสรางผลกําไรตามลักษณะของสินทรัพยระยะ

ยาว และอาจมีความเสี่ยงที่มูลคาตกไดหากมีรองรอยหรือเกิดความเสียหาย แตสําหรับผูที่มีสถานภาพ

สมรสที่มีความตองการจะรักษาสภาพคลองในรักษาสถานะทางการเงินใหดี โดยเมื่อพิจารณางานวิจัยที่

เกี่ยวของอื่นๆ อยางธนกร พันชนะ (2564) สุรัสวดี มนตรีภักด์ิ (2560) ที่มีภาพรวมของปจจัยสวนบุคคล

สงผลตอการตัดสินใจสินทรัพยทางเลือกในกลุมกองทุน หรือกลุมสินทรัพยระยะยาวอื่นๆ นอกเหนือจาก

นาฬิกาหรู แสดงใหเห็นวาสินทรัพยอยางหุนหรือกองทุนไดรับความไววางใจในการลงทุนระยะยาว

มากกวาการลงทุนในนาฬิกาหรูสําหรับการลงทุนในรูปแบบสินทรัพยทางเลือก 

 ในสวนของผลปจจัยที่มีผลตอการลงทุนพบวาปจจัยดานความตระหนักดานความตองการความ

เปนเอกลักษณมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการตัดสนิใจลงทุนในนาฬิกาหรูโดยพบวาการใสนาฬิกาหรทูาํ

ใหเกิดความเปนเอกลักษณเฉพาะใหแกผูสวมใส โดยผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจลงทุน

มากย่ิงข้ึนเมื่อมีความตองการเปนเอกลักษณมากย่ิงข้ึน โดยผลการศึกษามีความสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ Miremadi et al (2011) พบวาการตองการความเปนเอกลักษณที่แตกตางมุมมองดังกลาว เปนการ

สรางความสนใจจากคนในสังคมที่ใหความรูสึกถึงการสรางความแตกตางในการลงทุนจากการใชสินทรพัย

ที่มีความหรูหรา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดในการเลือกใชสินคา และในงานวิจัยของ 

Hannele et al (2018) พบวาคานิยมทางสังคมและการตองการความเปนเอกลักษณ สงผลใหเกิดการ

ตัดสินใจลงทุนในแบรนดสินคาที่หรูหราได เปนการสะทอนถึงการใชชีวิตอยูทางสังคมใหมีเอกลักษณ

เฉพาะ ในขณะที่ผลการศึกษาดังกลาวมีความขัดแยงกับงานวิจัยของRiley et al. (2016) ที่เนนเรื่อง

อรรถประโยชนของสินทรัพยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกลุมสินทรัพยทางเลือกและงานวิจัยของ 

พงษพันธ สันติธรรม (2562) ที่อาศัยมาตรฐานทางสังคมในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน 

 

ขอเสนอแนะ  

ในการวิจัยครังน้ีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1. โดยในงานวิจัยครั้งตอไปมีขอเสนอแนะใหดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษา

ทัศนคติ มุมมองความคิดเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับการเลือกนาฬิกาหรูซึ่งเปนหน่ึงในสินทรัพยทางเลือกมาใช
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พิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนดังกลาว เพื่อสรางความเขาใจการลงทุนดังกลาวในการตลาด

ตอไปในอนาคต 

2. สําหรับผูประกอบการคานาฬิกาหรู จะใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่ตองการความเปน

เอกลักษณของตัวนาฬิกาหรู เพื่อสรางการจูงใจในการลงทุนมากย่ิงข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ในการศึกษาวิจัยการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในนาฬิกาหรู  ผู วิจัย

ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.ภัทรกิตต์ิ เนตินิยมอาจารยที่ปรึกษาผูคอยใหความรูและความคําปรึกษาที่สงผล

ใหการดําเนินงานวิจัยประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบพระคุณผูใหขอมูลประกอบการ

ดําเนินงานวิจัย จนนําไปสูผลลัพธที่มีประสิทธิภาพย่ิง ทายที่สุดน้ีขอขอบพระคุณผูมีพระคุณทั้งหมดที่ให

การชวยเหลือในการวิจัยที่ผานมาทั้งหมด 
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อิทธพิลของคณุภาพการบรกิารตอความพึงพอใจของลูกคา:  

กรณศีึกษารานอาหาร AAA จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Influence of Service Quality on Customer Satisfaction:  

A Case Study of AAA Restaurant in Bangkok  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการ

ตอความพึงพอใจของลูกคารานอาหาร AAA กลุมตัวอยางเปนลูกคารานอาหาร AAA จํานวน 404 คน ใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการวิจัย สถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ที่ใช

ในการทดสอบสมมติฐาน คือ คาสถิติ t การวิเคราะหคาความแปรปรวน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ประกอบอาชีพ

พนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท  คุณภาพ

การบริการของรานอาหาร AAA อยูในระดับสูงมาก ความพึงพอใจของลูกคาอยูในระดับสูงมาก ปจจัย

สวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีความพงึพอใจในการใหบริการ

ของรานอาหาร AAA ไมแตกตางกัน อีกทั้งปจจัยคุณภาพการบริการ ดานความนาเช่ือถือ องคประกอบ

ทางกายภาพ การตอบสนอง และความมั่นใจ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา สวนคุณภาพการ

บริการดานความเอาใจใส ไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

คําสําคัญ: คุณภาพบริการ  รานอาหาร  ความพึงพอใจของลูกคา 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท, โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ํา, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Email: Sinpetch.k@ku.th 
2 รองศาสตราจารย, ภาควิชาการจัดการการผลิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Abstract 

 This study is considered as a quantitative research.  The objective of this 

research is to investigate the influence of service quality on customer satisfaction of 

AAA restaurant. Data were collected by questionnaire from a sample of 404 customers. 

Statistical techniques applied for data analysis were descriptive statistics including 

frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistics in hypothesis testing are 

as follow: Independent Sample t-test, One-way ANOVA and multiple linear regression 

analysis. The results of the study indicated that most of the respondents were female, 

aged between 21 – 30 years old, working in a private company and earned monthly 

income between 20,001 and 30,000 baht.  Customers rate the service quality of AAA 

restaurant at a very high level and customer satisfaction was at a very high level. The 

results of hypothesis testing indicated that gender, age, occupation and average 

monthly income did not affect on customer satisfaction. The aspects of service quality 

dimension as Reliability, Tangible, Responsiveness and Assurance show the positive 

relationship with customer satisfaction while the aspect of Empathy did not affect on 

customer satisfaction at the 0.05 statistically significant level.  

Keywords: Service quality, SERVQUAL, Restaurant, Customer Satisfaction 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 แมวาสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเขตกรุงเทพมหานครในปจจุบันอยูในในภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวก็ยังพบวาผูบริโภคจํานวนมากยังคงนิยมการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เน่ืองจากมี

ความสะดวกสบายมากกวาการประกอบอาหารเอง แตดวยลักษณะของสินคาที่สามารถทดแทนกันได 

รวมถึงรานอาหารที่มีอยูเปนจํานวนมาก ผูประกอบการจึงจําเปนตองสรางความแตกตางใหเหนือกวา

คูแขง และกลยุทธหน่ึงที่สําคัญเปนอยางย่ิงคือการบริการที่ทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจ เปนปจจัยหน่ึงที่

สําคัญในการพัฒนาสูความสําเร็จ 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินสถานการณธุรกิจรานอาหารป 2563 วามีจํานวนลูกคาและยอดขาย

ที่ลดลงอยางหนักจากสถานการณ COVID-19 ผูบริโภคเลี่ยงการออกไปทํากิจกรรมนอกบาน จํานวน

นักทองเที่ยวจากตางชาติหดตัวถึง 45% โดยกลุมรานอาหารที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Full Service 

restaurant) ที่เนนการน่ังรับประทานในรานไดรับผลกระทบโดยตรง แมวาภาพรวมธุรกิจจะฟนตัวอยาง

คอยเปนคอยไป แตกิจกรรมเพื่อดึงดูดใหลูกคามาใชบริการย่ิงมีความรุนแรงข้ึน โดยมีปจจัยสําคัญ คือ

การสรางความเช่ือมั่นใหลกูคารูสึกปลอดภัย นําเสนอประสบการณและบรรยากาศที่ดีกระตุนใหอยากมา

ใชบริการ ซึ่งลวนเปนสวนประกอบที่สําคัญของคุณภาพการบริการ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) เพราะ

เมื่อลูกคาไดรับบริการจากพนักงานที่มีความสุภาพเปนมิตร การแนะนําอาหารที่ตรงตามความตองการ

อยางมีความรู รวมถึงใหบริการที่ไมเกิดความผิดพลาด ในบรรยากาศรานที่มีความเปนสวนตัว สะอาด 

สวยงาม  จะสามารถสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาที่มาใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ นับเปนคุณคา

ที่สําคัญของรานอาหารในการสรางความแตกตางจากคูแขงไดเปนอยางดี นําไปสูการแนะนําบอกตอ 

รวมถึงการกลับมาใชบริการซ้ําในอนาคต ทําใหธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่ดี (Harr, 2008)  

จากเหตุผลขางตนที่กลาวมาทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของ

รานอาหารที่เปนหน่ึงในสวนประกอบสําคัญที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา เพื่อเปนประโยชนแก

ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารได นําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่ อเพิ่ ม

ความสามารถในการแขงขันสําหรับพัฒนาธุรกิจ และจะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได

ดีข้ึนเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการที่มีคุณภาพ   

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจของลูกคารานอาหารAAA  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคารานอาหารAAA โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่

แตกตางกัน  
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

1.แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

Kotler and Keller (2016) อธิบายถึงปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม และปจจัยดาน

จิตวิทยาที่สงผลตอความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค เรียกวาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค Schiffman 

and Wisenblit (2015) กลาวถึงทัศนคติของแตละบุคคลที่อาจมีทัศนคติตอสิ่งเดียวกันไดแตกตางกัน 

เกิดไดจากความเขาใจ ความรูสึก และแนวคิดที่แตกตางกัน เปนเหตุผลใหงานวิจัยบางสวนนําหัวขอดาน

ปจจัยสวนบุคคลมาศึกษาผลกระทบตอคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา  Mokhlis 

(2012) ใชตัวแปรดานเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพมาเปนสวนหน่ึงในศึกษาผลตอการรับรูคุณภาพ

การบริการ โดยทําการศึกษาพบวาปจจัยดานความเอาใจใส องคประกอบทางกายภาพ และความมั่นใจ 

ในลูกคาเพศชายมีการรับรูในระดับที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ สวนปจจัยดานความเช่ือมั่น และการ

ตอบสนองตอลูกคา มีระดับการรับรูที่ไมแตกตางในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ซึ่งขอสรุปที่ได 

มีความสอดคลองกันกับการศึกษาของ Omar, Ariffin and Ahmad (2014) ที่อภิปรายไววาลูกคาเพศ

หญิง มีระดับความพึงพอใจที่มากกวาลูกคาเพศชาย เน่ืองจากสามารถรับรูไดถึงความใสใจ ความเอาใจใส 

และการแสดงออกไดมากกวาลูกคาเพศชาย ซึ่งโดยรวมแลวปจจัยของคุณภาพการบริการดาน

องคประกอบทางกายภาพ ความมั่นใจ และความเอาใจใส  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ แตความ

เช่ือมั่นกับการตอบสนองน้ันยังสรุปไมได แสดงใหเห็นถึงปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา มีผล

ใหแตละคนมีการรับรูขอมูลอางอิงตามกรอบความคิดของตนเอง ทําใหบุคคลเหลาน้ีมีการรับรู ความเช่ือ

และทัศนคติที่แตกตางกัน (สริยา  พนานุสรณ และ ณัฐพล  อัสสะรัตน, 2554) 

 

2.ความหมายของการบริการ 

การบริการ คือกิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการของบุคคลหรือองคกรเพื่อตอบสนอง

ความตองการของบุคคลอื่น เปนกระทําหรือกิจกรรมใดๆที่ฝายหน่ึงนําเสนอตออีกฝายหน่ึง ซึ่งเปนสิ่งที่

จับตองไมไดและไมสามารถแสดงความเปนเจาของได โดยการกระทําน้ันอาจรวมหรือไมรวมอยูกับสินคา

ที่จับตองได (Kotler and Keller, 2016) จึงสามารถพิจารณาไดถึงคุณลักษณะเฉพาะของการบริการ ที่

ในหลายธุรกิจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยเปนกิจกรรม การกระทํา หรือ

ปฏิสัมพันธตางๆที่มุงเนนใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ไดรับ 
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3.แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

Parasuraman et al. (1988) ทําการวิจัยโดยสรางเปนปจจัยในการวัดการรับรูคุณภาพการ

บริการ SERVQUAL (Service Quality)  อธิบายถึงความพึงใจของลูกคาที่ประกอบดวยขอคําถาม

สําหรับวัดชองวางระหวางความคาดหวังการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคา ซึ่งหากลูกคามีความ

คาดหวังมากกวาคุณภาพการบริการที่รับรู หมายความวาลูกคาไมเกิดความพึงพอใจในบริการน้ัน แตถา

หากลูกคามีความคาดหวังนอยกวาหรือเทากับคุณภาพการบรกิารทีร่ับรู หมายถึงลูกคามีความพึงพอใจใน

บริการ โดยที่ความพึงพอใจของลูกคา  หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคาที่เกิดจากการเปรียบเทียบ

ผลประโยชนจากสิง่ที่ไดรบักับความคาดหวัง (Kotler and Keller, 2016) อีกทั้ง Hossain (2019) กลาว

วาผูบริโภคที่มีพฤติกรรมที่กินอาหารนอกบานน้ันมีความตองการที่มากกวาอาหาร คือตองการความ

บันเทิงและความสะดวกสบายระหวางที่ใชเวลากับเพื่อนหรือครอบครวัเพิ่มข้ึนมา แตเน่ืองจากการบรกิาร

น้ันมีธุรกิจที่หลากหลาย อางอิงจาก Cronin and Taylor (1992) ใชแบบจําลองการวัดคุณภาพบริการ 

SERVQUAL ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลในการนําไปใชไดในธุรกิจการบริการหลายประเภทรวมถึง

รานอาหารดวย โดยปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือลักษณะของธุรกิจบริการน้ัน  

Wu and Mohi (2015) ยังใหแนวคิดเพิ่มเติมวาแมจะเปนธุรกิจรานอาหารเหมือนกัน แตยังคงมีความ

แตกตางกันอยูในดานที่ต้ังทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมของประเทศ ขนาดของราน จํานวนโตะ การตกแตง

สภาพแวดลอม และลักษณะการใหบริการต้ังแตแบบมีพนักงานบริการเต็มรูปแบบ ไปจนกระทั่งลูกคา

บริการตัวเอง ดังน้ันการวัดคุณภาพการบริการดวยแบบจําลอง SERVQUAL อาจปรับใชไดเพื่อใหมีความ

แมนยํามากข้ึนเพื่อสามารถใชวัดคุณภาพไดตามลักษณะการบริการที่เกิดข้ึน   

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพการบริการที่สงอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคารานอาหาร

ไดถูกใชในหลายการวิจัย อาทิ Aftab et al. (2016) ทําการศึกษาโดยใชแบบจําลอง SERVQUAL ไววา 

ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพ ปจจัยดานการตอบสนอง ปจจัยดานความมั่นใจ รวมทั้งปจจัยดาน

ความนาเช่ือถือและความเอาใจใสน้ันตางทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและมีผลตอการเพิ่มระดับความ

พึงพอใจของลูกคา ทั้งยังทําใหเกิดความตองการใชบริการซ้ําในอนาคต Andaleeb and Conway 

(2006) ใชแบบจําลองเฉพาะ (Transaction-specific model) ที่พัฒนามาจากเครื่องมือ SERVQUAL 

ทําการวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพบริการ ดานคุณภาพอาหาร และดานราคา โดยใชการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ สรุปวาความพึงพอใจของลูกคาน้ันเกิดจากอิทธิพลของการตอบสนองของพนักงาน ราคา 

และคุณภาพอาหารตามลําดับ สวนปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพน้ันไมสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งมีการวิจัยรานอาหารบนเกาะในประเทศมอริเชียส โดยศึกษาอิทธิพลของ
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คุณภาพการบริการที่มีตอความพึ งพอใจของลูกคาด วยแบบจําลอง SERVPERF ที่พัฒนาจาก 

SERVQUAL ซึ่งพิจารณาปจจัยดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนอง ความมั่นใจ การเอาใจใส และ 

ดานองคประกอบทางกายภาพ และนํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ไดขอสรุปวาปจจัยดานคุณภาพ

อาหารหรือความนาเช่ือถือมีผลตอความพึงพอใจสงูสดุ (Ramseook-Munhurrun, 2012)  นอกจากน้ียัง

มีการวิจัยเชิงคุณภาพของ Harr (2008) ในประเทศสิงคโปร โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมลูกคาที่

ใชบริการรานอาหารถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ โดยพบวาความเอาใจใส เมื่อ

พนักงานเลือกโตะที่มีความเปนสวนตัวน้ันทําใหลูกคารูสึกไดรับความสําคัญ ความมั่นใจที่อธิบายถึง

วัตถุดิบที่ใชและวิธีการปรุง และองคประกอบทางกายภาพ การตกแตงรานที่นาประทับใจ การจัดโตะวาง

จาน ชอนอยางเปนระเบียบ พนักงานรวมถึงลูกคาที่มาใชบริการมีการแตงตัวที่เหมาะสม ทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ สวนปจจัยดานการตอบสนอง และความนาเช่ือถือน้ัน ลูกคามองวาไดรับความเช่ือมั่นจาก

ขอมูลที่ไดรับกอนไปใชบริการจากการบอกเลา การประชาสัมพันธผานสื่อ ช่ือเสียงของราน หรือการจัด

อันดับโดยสมาคมตางๆ  

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาตัวช้ีวัดดานคุณภาพการบริการมีการเลือกปจจัย

ที่นํามาใชวัดผลปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคของแตละงานวิจัยและลักษณะของรานอาหารที่มีความ

แตกตางกัน รวมถึงผลที่ไดจากการวิจัยยังไมสอดคลองกัน อีกทั้งการพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคลดาน 

เพศ อายุ อาชีพ ยังสามารถเปนตัวกําหนดถึงความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภคใหรับรูไดถึงคุณภาพ

การบริการที่สงผลตอความพึงพอใจน้ันยังมีการศึกษากันไมมากนัก ผูวิจัยจึงเห็นถึงชองวางในการศึกษา

เพื่ออธิบายอิทธิพลของปจจัยที่ใชวัดคุณภาพการบริการในบริบทของรานอาหารในประเทศไทยโดย 

เลือกใชแบบจําลอง SERVQUAL เพราะเปนเครื่องมือที่ถูกใชวัดคุณภาพบริการข้ันพื้นฐานที่ถูกใชในทุก

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ ประกอบดวยปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพ ปจจัยดานความ

นาเช่ือถือ ปจจัยดานการตอบสนอง ปจจัยดานความมั่นใจ และปจจัยดานความเอาใจใส รวมถึงการ

วิเคราะหความสัมพันธที่เช่ือมโยงความพึงพอใจกับปจจัยสวนบุคคล ดังน้ี 

1. องคประกอบทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง สวนประกอบที่ปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรม 

เครื่องมืออุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่ใชในการใหบริการ รวมถึงการแตงตัวของพนักงานที่

สามารถสังเกตได 

2. ความนาเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการใหไดตามที่สัญญาไวอยางถูกตอง 

เหมาะสม มีความสม่ําเสมอกับผูรบับรกิารในทุกครัง้ของการบรกิาร ทําใหลูกคารับรูถึงการบริการน้ันวามี

ความนาเช่ือถือ 
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3. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) คือ พนักงานมีความพรอมและความเต็มใจที่จะ

ใหบริการ โดยสามารถบริการไดอยางรวดเร็วทั่วถึง  

4. ความมั่นใจ (Assurance) คือ ความมีมารยาท ความนาเช่ือถือ และความปลอดภัย ของผู

ใหบริการ หมายถึง ผูใหบริการมทีักษะ ความสามารถในการใหบริการดวยความสุภาพ มีกริยามารยาท มี

ทักษะ ความรูความสามารถในการใหบริการ และตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความสุภาพ ทํา

ใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพบริการที่ไดรับ 

5. ความเอาใจใส (Empathy) ประกอบดวยดานการเขาถึงการบริการ การสื่อสาร การรูจักและ

เขาใจลูกคา หมายถึง ความหวงใย ใหความใสใจในลูกคา ตามความตองการที่แตกตางกันในแตละบุคคล 

 4.กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย

กําหนดความสัมพันธของตัวแปรไวดังแผนภาพที่ 1 

 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ (Survey research) 

จากลูกคาที่มาใชบริการ ดวยแบบสอบถามประเภทใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลดวยตนเอง โดย

รายละเอียดวิธีการศึกษาแบงดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการรานอาหาร AAA จํานวน 404 ชุด ทําการ

เลือกสุมตัวอยางเปาหมายโดยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางพัฒนามาจากเครื่องมือ SERVQUAL 

และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงเปน 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 4 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปน

แบบเลือกตอบ สวนที่ 2 จํานวน 22 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับระดับการรับรูคุณภาพการบริการรานอาหาร 

AAA ใชมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert scale) 5 ระดับ ประกอบดวยปจจัยจํานวน 5 ดาน ไดแก ดาน

องคประกอบทางกายภาพ ความนาเช่ือถือ การตอบสนอง ความมั่นใจ และความเอาใจใส 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบรกิารของรานอาหาร AAA ใชมาตรวัดแบบลิเคอรท 

(Likert scale) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ไดแก คาสถิติ t-test, การวิเคราะหคาความแปรปรวน (One-way ANOVA) และการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) จากน้ันนําไปทดสอบเบื้องตน (Pre-test) กับกลุม

ตัวอยางจํานวน 32 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยไดคาในชวง 0.757 - 0.903 ซึ่งแสดงวา

แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นที่ยอมรับได 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 5 สวนดังน้ี 

 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
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ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 404 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 21 – 

30 ป ประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 

30,000 บาท 

2. คุณภาพการบริการรานอาหารAAA 

จากการศึกษาความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของลูกคารานอาหาร AAA พบวา รานอาหาร 

AAA มีคุณภาพการบริการแตละดานเฉลี่ยแลวอยูในระดับสูงมาก โดยพิจารณาคาเฉลี่ย (X̅) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานไดรายละเอียดดังน้ี ดานความเอาใจใส (X̅ = 4.27, S.D. =0.80) 

ดานองคประกอบทางกายภาพ (X̅ = 4.25, S.D. =0.78)  ดานความมั่นใจ (X̅ = 4.25, S.D. =0.80) ดาน

ความนาเช่ือถือ (X̅ = 4.25, S.D. =0.83) และดานการตอบสนอง (X̅ = 4.22, S.D. =0.83)   

3. ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของลูกคารานอาหาร AAA 

จากการศึกษาพบวา ลูกคารานอาหาร AAA มีความพึงพอใจอยูในระดับสูงมากโดยพิจารณา

คาเฉลี่ย (X̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดาน ดังน้ี การยินดีแนะนํารานAAA แกผูอื่นใหมา

ใชบริการ (X̅ = 4.31, S.D. =0.75)  การยินดีใชบริการรานอาหาร AAA ในอนาคต (X̅ = 4.22, S.D. 

=0.82)  และการมีความพึงพอใจในการบริการโดยรวม (X̅ = 4.19, S.D. =0.83)   

4. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของลูกคารานอาหาร AAA จําแนกตาม

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจจําแนกตามเพศลูกคา 

เพศ MEAN S.D. t Sig. 

ชาย (n = 185) 4.23 0.62 -0.392 0.695 

หญิง (n = 219) 4.25 0.62   

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลดานเพศดวยคาสถิติ  t-test พบวาคา p-

Value (Sig) เทากับ 0.695 น่ันคือเพศของลูกคาที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจําแนกตามอายุ อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของลูกคา 

ปจจัยสวนบุคคล MEAN S.D. F Sig. 

อายุ ตํ่ากวาหรือเทากบั 20 ป 4.23 0.64 1.569 0.168 

 21 – 30 ป 4.21 0.65   

 31 – 40 ป 4.34 0.52   

 41 – 50 ป 4.23 0.57   

 51 – 60 ป 4.29 0.68   

 61 ปข้ึนไป 3.78 0.85   

อาชีพ นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 4.16 0.82 0.483 0.789 

 ขาราชการ / พนักงานของรัฐ 4.24 0.53   

 พนักงานรฐัวิสาหกิจ 4.22 0.63   

 พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 4.26 0.61   

 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย 4.30 0.56   

 อาชีพอิสระ หรือ อื่นๆ 4.09 0.62   

รายไดเฉลี่ย  

ตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือเทากบั 10,000 บาท 4.02 0.67 1.135 0.341 

10,000 – 20,000 บาท 4.20 0.70   

20,001 – 30,000 บาท 4.31 0.56   

30,001 – 40,000 บาท 4.28 0.55   

40,001 – 50,000 บาท 4.19 0.58   

 50,001 บาทข้ึนไป 4.13 0.84   

จากตารางที่ 2  ทดสอบปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนดวยคาสถิติ  

F-test (One-way ANOVA)  พบวา  มี p-Value (Sig) เทากับ 0.168  0.789  และ 0.341 ตามลําดับ 

ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

จากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2  จึงสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว น่ันคือปจจัยสวนบุคคล

ดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของลูกคาที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตาง

กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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5. อิทธิพลของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจของลูกคารานอาหาร AAA  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณระหวางคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกคา 

คุณภาพการ

บริการ 
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

(Constant)  0.292 0.132  2.206 0.028* 

Tangible  0.308 0.057 0.294 5.432 0.000* 

Reliability  0.405 0.065 0.393 6.185 0.000* 

Responsiveness  0.202 0.056 0.199 3.604 0.000* 

Assurance  0.149 0.059 0.141 2.523 0.012* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05      Adjusted R Square = 0.706 

จากตารางที่ 3 พบวาคุณภาพการบริการเพียงแค 4 ดานเทาน้ันที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ลูกคารานอาหาร AAA  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยคุณภาพการบริการดานองคประกอบทาง

กายภาพ ดานความเช่ือมั่น ดานการตอบสนอง และดานความมั่นใจ รวมกันสามารถอธิบายความพึง

พอใจของลูกคาได รอยละ 70.6  

 เมื่อพิจารณาปจจัยที่เปนตัวช้ีวัดคุณภาพการบริการทั้ง 4 ดานพบวา ดานความนาเช่ือถือ มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาสูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพ ดานการ

ตอบสนอง และดานความเช่ือมั่น โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเปน 0.405  0.308  0.202  และ 

0.149 ตามลําดับ โดยทั้งน้ีปจจัยคุณภาพการบรกิารดานความเอาใจใส ไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ลูกคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 



 

785 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวาลูกคาที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มี

ระดับความพึงพอใจตอรานอาหาร AAA ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ Omar et al. 

(2014) ที่พบวาลูกคาเพศหญิงมีความพึงพอใจสงูกวาเพศชาย โดยใหเหตุผลไววาเพศหญิงมคีวามสนใจใน

แตละข้ันตอนระหวางการไดรับบริการ รวมถึงสามารถรับรูไดมากกวาถึงความใสใจมากกวาเพศชาย อีก

ทั้งความแตกตางดานเพศของลูกคา มีผลตอการเขาถึงวิธีที่ ใชสื่อสารใหขอมูล (Mokhlis, 2012) 

นอกจากน้ันการศึกษาของ สริยา พนานุสรณ และ ณัฐพล  อัสสะรัตน (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

การบริการของรานอาหารไทยในประเทศญี่ปุน พบวาปจจัยดานประชากรณศาสตร เพศ อายุ อาชีพ ไมมี

ผล แตรายไดมีผลโดยในกลุมลูกคาที่มีรายไดนอยมีความคาดหวังคุณภาพการบริการที่สูงกวา เพราะ

รานอาหารไทยในประเทศญี่ปุนมีราคาคอนขางสูง ลูกคาจึงตองการความคุมคามากกวาเพื่อใหเกิดความ

พึงพอใจ ซึ่งความไมสอดคลองน้ีอาจเกิดจากความแตกตางของกลุมตัวอยางในแตละประเทศ ปจจัยดาน

ภูมิศาสตร ปจจัยทางวัฒนธรรม ที่ทําใหมีทัศนคติแตกตางกันได 

ผลการศึกษาที่พบวามีความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของ

ลูกคา คุณภาพการบริการในระดับสูงสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Parasuraman et al. (1988) ที่ใชเครื่องมือ SERVQUAL อธิบายถึงปจจัยของคุณภาพการบริการที่

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา และสอดคลองกบังานวิจัยของ Aftab et al. (2016) เรื่องความสําคัญ

ของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจของลูกคาในรานอาหารจานดวนในประเทศปากีสถาน 

เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Omar et al. (2014) ในรานอาหารอาหรับที่ต้ังในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง

พบวาคุณภาพการบริการมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคารานอาหาร โดยเมื่อ

พิจารณาแตละดานพบวา 

 คุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือ มีอิทธิพลตอการเพิ่มระดับความพึงพอใจสูงสุด เพราะ

ลูกคามีความคิดเห็นวารานอาหารสามารถใหบริการไดอยางไมเกิดความผิดพลาด เสิรฟอาหารและคิดเงนิ

ไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นารีรัตน ติภากร (2560) ที่ศึกษาเรื่องความคาดหวัง

คุณภาพบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารไทยของผูบริโภคชาวเมืองอันซีประเทศ

ฝรั่งเศส ที่แสดงใหเห็นวาความนาเช่ือถือ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความเพิ่มระดับความพึงพอใจเพราะ

ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับความสามารถที่รานอาหารกระทําไดตามสัญญาที่แจงไว เชนเดียวกับ 

Bunchalieo et al., (2018)  ศึกษาเรื่องการเพิ่มคุณภาพการบริการของรานอาหารญี่ปุนโดยการ
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วิเคราะหความสําคัญของความพึงพอใจ ที่ระบุถึงปจจัยดานความนาเช่ือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดตอความพึง

พอใจของลูกคา 

 คุณภาพการบริการดานองคประกอบทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการเพิ่มระดับความพึงพอใจของ

ลูกคารองลงมา อาจเพราะรานอาหารAAA มีการตกแตงรานที่เปนเอกลักษณนาดึงดูดใจ มีการแบง

สัดสวนอยางเหมาะสมของบริเวณราน การจัดสรรทางเดินตอจํานวนโตะที่แตกตางจากรานอื่นๆบริเวณ

ใกลเคียง อีกทั้งพนักงานยังแตงกายเหมาะสมกับการตกแตงของราน ซึ่งสอดคลองการงานวิจัยของ 

Monther and Mahadevan (2019) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจ

ของลูกคาในรานอาหารอาหรับในประเทศมาเลเซีย และงานวิจัยของ Al-tit (2015) ที่ศึกษาผลของ

คุณภาพบริการ และคุณภาพอาหาร ตอความพึงพอใจของลูกคาและเพิ่มอัตราการรักษาลูกคาไว พบวา

องคประกอบทางกายภาพมีความสัมพันธในทิศทางที่ชวยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกคา  

 คุณภาพการบริการดานการตอบสนอง มีอิทธิพลตอการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกคา ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ รุงโรจน จีรพัฒนกุล (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพการ

ใหบริการ คุณคาที่รับรูที่สงผลตอความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาในการใชบริการรานอาหารเพื่อ

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และการศึกษาของ Aftab et al. (2016) เรื่องความสําคัญของคุณภาพ

การบริการตอความพึงพอใจของลูกคา กรณีศึกษารานอาหารจานดวน พบวา ความพรอมใหบริการของ

พนักงาน ความเต็มใจแนะนําอาหาร การตอบสนองตอคํารองขอไดแมในเวลาที่ลูกคาเยอะ เปนสวนของ

คุณภาพการบริการดานการตอบสนองที่สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจมากข้ึน 

คุณภาพการบริการดานความมั่นใจ มีอิทธิพลตอการเพิ่มระดับความพึงพอใจ สอดคลองกับ 

Monther and Mahadevan (2019) ที่ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจของ

ลูกคาในรานอาหารอาหรับในประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ียังอางอิงจาก Hossain (2019) ศึกษาผลของ

ปจจัยการรับรูคุณภาพการบริการตอความพึงพอใจของลูกคาในอุตสาหกรรมบริการ พบวาการสราง

ความมั่นใจแกลูกคา ความสุภาพออนนอม การแนะนําอาหาร ทําใหลูกคารูสึกสบายใจปลอดภัยเมื่อรับ

บริการ มีผลทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 

คุณภาพการบริการดานความเอาใจใส ไมสงผลตอการเพิ่มระดับความพึงพอใจ ซึ่งไมสอดคลอง

กับ Aftab et al. (2016) ที่ศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคาในรานอาหารจานดวน 

และ Hossain (2019) ที่ศึกษารานอาหารในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งพบวาความเอาใจใสมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของลูกคา อาจเปนเพราะชวงเวลาดําเนินการเก็บขอมูลเปนชวงบังคับใชมาตรการปองกัน
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และควบคุมโรคโควิด 19 สําหรับสถานประกอบการในประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ และ

การดําเนินงานไปสูมาตรฐานการใหและรับบรกิารใหมที่ผูประกอบการและลูกคาตางไมคุนเคย เมื่อความ

ตองการของลูกคาแตกตางไปจากสถานการณปกติ มีความตองการใหรานจัดเตรียมอุปกรณทําความ

สะอาดเพิ่มเติม ลดการปฏิสัมพันธกับพนักงาน ลดการสัมผัสใกลชิดหรือการเวนระยะหางเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน (ขวัญฤทัย เดชทองคํา, 2563) ทําใหปจจัยดานความเอาใจใส ไมมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของลูกคา 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งน้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการบริการและความพึงพอใจใน

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทาน้ัน ผลอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาผานไปในระยะหน่ึง ดังน้ันการนําขอมูลไปใช

ในการอางอิงควรกระทําอยางระมัดระวัง   

2. ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารควรใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการ เพราะถึงแมวาจะ

อยูในชวงภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว หรือภายใตมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 

ปจจัยน้ีก็ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ 

3. การศึกษาครั้งน้ีทําการเก็บขอมูลในชวงที่หนวยงานภาครัฐบังคับใชมาตรการปองกันและ

ควบคุมโรคโควิด 19 สําหรับสถานประกอบการในประเทศไทย จึงอาจทําใหผูบริโภคมีมุมมองตอการใช

บริการรานอาหารแตกตางไปจากชวงปกติ และอาจสงผลตอระดับความคิดเห็นที่ผูบริโภคมีตอคุณภาพ

การบริการและความพึงพอใจในขณะน้ันดวย 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการ

บริการในเชิงลึกมากข้ึน เชน การสัมภาษณและการสนทนากลุม (Focus group) กับลูกคาและศึกษา

ปจจัยที่ทําใหพนักงานพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการศึกษา

ครั้งน้ีไดสังเกตเห็นถึงความสําคัญของพนักงานที่เปนองคประกอบสําคัญของคุณภาพการบริการที่จะ

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอไป 
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ปจจัยทางดานคณุภาพการใหบรกิารที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศนูยรบัเรื่อง

รองเรียนราคาสนิคาและบรกิารสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Service Quality that Affected User Satisfaction of Hot Line 1569, 

Department of Internal Trade, Ministy of Commerce, 

Thailand in Bangkok and Its Vicinities 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานคุณภาพ

การใหบริการตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 

1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูบริโภคที่เคยใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการ

สายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จํานวน 400 คน มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือและมีวิธีการแจกแบบสะดวก  

โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก วิเคราะหขอมูลจากคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห Independent Sample T-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและ

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05 ผลการศึกษาพบวาปจจัยประชากรศาสตรมีเพียงปจจัยดานอายุที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 ในสวนของปจจัยดานคุณภาพ

การใหบริการทั้ง 5 ดานมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบรกิารศูนยรับเรื่องรองเรยีนราคาสินคาและบรกิาร

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ํา, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Email: phanuwat.pe@ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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สายดวน 1569 โดยเรียงลําดับปจจัยที่สงผลมากที่สุดไดแก ปจจัยดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 

รองลงมาเปนปจจัยดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการ ปจจัยดานการตอบสนองตอ

ผูรับบริการดานการตอบสนองตอผูรับบรกิาร ปจจัยดานความเอาใจใสในการบริการและปจจัยดานความ

เปนรูปธรรมทางการบริการตามลําดับ 

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

Abstract 

The objective of the study was to the demography and the service quality factor 

effecting to user satisfaction of hot line 1569 Department of Internal Trade, Ministy of 

Commerce, Thailand in Bangkok and its vicinities. A sample was selected from consumers 

who live in Bangkok and its vicinities and used to hot line 1569  Department of Internal 

Trade, Ministy of Commerce, Thailand are 400 simples. Descriptive analysis, independent 

sample T-Test, One-way ANOVA and simple linear regression analysis was used for data 

analysis and has statistically significant at 0.05 level.  After study, the demography is age 

affecting and the service quality are 5  factors affecting to user satisfaction of hot line 

1569 Department of Internal Trade, Ministy of Commerce, Thailand in Bangkok and its 

vicinities. 

Keywords: Service quality, User satisfaction 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย มีหนาที่จัดระบบ สงเสริมและพัฒนาการระบบตลาดใหมี

ประสิทธิภาพและมีความเปนธรรม รวมถึงจัดระเบียบและสงเสริมเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตร อีก

ทั้งยังสงเสริมใหผูบริโภครูจักการปกปองสทิธิประโยชนจากการอุปโภคบริโภคสินคาหรือบริการ อีกทั้งยัง

กํากับดูแลสินคาและบริการใหเพยีงพอตอความตองการของผูบรโิภคอีกดวย ดวยการน้ีกรมการคาภายใน

จึงไดมีการจัดต้ัง ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการ “สายดวน 1569” ข้ึนเพื่อเปนชองทางที่
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ผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ หรือไมไดรับความเปนธรรมในการอุปโภคบริโภค

สินคาหรือบริการ จะไดสามารถแจงใหทางกรมการคาภายในทราบ และดําเนินการตรวจสอบเพื่อสราง

ความเปนธรรมใหแกผูบริโภคและผูประกอบการ อีกทั้งยังเปนชองทางในการประชาสัมพันธหรือติดตอ

สอบถามขอมูลตางๆ ได ซึ่งไดต้ังอยูที่ อาคารกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ช้ัน 3 ภายใตการ

บริหารงานของ กองตรวจสอบและปฏิบัติการกรมการคาภายใน ซึ่งปจจุบันมีคูสายเปดใหบริการทั้งสิ้น 

30 คูสาย โดยเปดใหบริการสําหรับวันจันทรถึงวันเสารเวลา   08.30 – 16.30 น. (ไมพักเที่ยง) โดยนอก

เวลาทําการผูใชบริการสามารถฝากขอความไวในระบบและในวันทําการจะมีเจาหนาที่ติดตอกลับไป 

โดยในป 2563 ที่ผานมามีผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการ “สายดวน 

1569”  จํานวน 6,800 ราย ซึ่งควบคูไปกับการเติบโตและปญหาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการแพร

ระบาดของเช้ือ Covid-19 ทําใหมีผูบริโภคโทรศัพทเขามาสอบถามเกี่ยวกับราคาและปริมาณของ

หนากากอนามัยและเจลเอลกอฮอล เปนจํานวนมาก ซึ่งในชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 มีจํานวน

สายถึง 3,894 ราย เปนรอยละกวา 57 ของจํานวนผูใชบริการ สวนอีกรอยละ 38 เปนผูบริโภคที่ไมไดรับ

ความเปนธรรมในการอุปโภคบริโภคสินคาอื่น และอีกรอยละ 5 เปนผูบริโภคที่โทรศัพทเขามาสอบถาม

ถึงขอมูลทั่วไป 

จากขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาดานปจจัยทางดานคุณภาพการใหบริการที่

สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อใหทราบวาปจจัยดาน

คุณภาพการใหบริการจะสงผลตอการความพึงพอใจของผูใชบริการ หรือไม และปจจัยดานคุณภาพการ

ใหบริการในแตละปจจัยสงผลมากนอยเพียงใด เพื่อนําขอมูลเหลาน้ีไปเปนประโยชนในการพัฒนาการ

ใหบริการ การสรางกลยุทธ การวางแผนการบริหารจัดการของ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ

อาชีพที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2.เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับศึกษาและอาชีพที่สงผลตอความ

พึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.ทําใหทราบถึงปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยน้ีไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 2013) เสนอวา คุณภาพเปนสิ่งที่เกิดจากความคาดหมาย

ของ ลูกคาหรือผูรับบริการที่มีตอบริการน้ัน กลาวโดยสรุปไดวา คุณภาพก็คือ ผลิตภัณฑบริการที่ดีที่สุด 

โดยมีคุณคาและมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูใชบริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ 

ระหวางความคาดหวังและการรับรูในการใหบริการหรือผลิตภัณฑ หากผูรับบริการไดรับการบริการ 

เปนไปตามที่คาดหวัง กลาวไดวา การบริการมีคุณภาพ ซึ่งองคประกอบของคุณภาพการบริการมี

รายละเอียดดังน้ี 

1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ใหเห็น

ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใช ในการ

ติดตอสื่อสารและสัญลักษณรวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล หวงใยและ
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ความต้ังใจจากผูใหบริการ บริการที่ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบริการ รับรูถึงการ

ใหบริการน้ันๆ ไดชัดเจนข้ึน  

2. ความนาเช่ือถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตรงกับ

สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตองเหมาะสมและไดผลออกมาเชนเดิม

ในทุกจุดของบริการความสม่ําเสมอจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับน้ัน มีความนาเช่ือถือ

สามารถใหความไววางใจได  

3. ความเช่ือมั่นในบริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเช่ือมั่นใหเกิด

ข้ึนกับผูบริการ ผูใหบริการจะตอง แสดงถึงทักษะความรูสามารถในการใหบริการและ ตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกริยามารยาทที่ ดีใชการ ติดตอสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและใหความมั่นใจวาผูบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุด  

4. ความตอบสนองตอความตองการ (Responsiveness) หมายถึง การแสดงถึงความ พรอม

และความเต็มใจที่จะใหบริการโดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผู

บริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการรวมทั้งจะตองกระจายการ

ใหบริการไปอยางทั่วถึงรวดเร็ว  

5. ความเอาใจใสในบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการ

ตามความตองการที่แตกตางของผูบริการแตละคน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

(Lin, Chen & Chiu, 2010) กลาววา ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการ รับรูของบุคคลแต

ละบุคคลวาพอใจ หรือมีความสุขโดยเกิดจากการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลน้ัน ๆ  เปรียบเทียบกับความคาดหวังใน ผลิตภัณฑหรือบริการที่

ตองการจะไดรับ โดยประเมินจากที่รับผลิตภัณฑหรือบริการจริงกับผลิตภัณฑ หรือบริการที่คาดหวังไว 

(Kolter and Keller,2016) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ คือความรูสึกพอใจ หรือผิดหวังของบุคคล

ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการไดใชสินคา หรือบริการจริงกับความคาดหวังของลูกคา หาก

ความรูสึกเมื่อไดใชสินคาหรือบริการมีมากกวาความคาดหวังของลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ 
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 (Cheng et al.,2018) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจ คือความแตกตางของความคาดหวังกอน ใช

บริการ และการรับรูถึงประสิทธิภาพหลัง จากไดรับบริการ หากมีการรับรูประสิทธิภาพในการใช บริการ

มากกวาความคาดหวังของลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

(Aday & Andersen, 1978) กลาวถึง ทฤษฎีพื้นฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการและความรูสึกที่ผูใชบริการไดรับจากบรกิารเปนสิ่งสาํคัญที่จะชวยประเมินระบบบริการวา

ไดมีการเขาถึงผูใชบริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทน้ัน คือ  

1. ความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับจากบริการ (Convenience) ซึ่งแยกออกเปน  

1.1 การใชเวลารอคอยในสถานที่บริการ (Office Waiting Time) 

1.2 การไดรับการดูแลเมื่อมีความตองการ (Availability of Care When Needs)  

1.3 ความสะดวกสบายที่ไดรับในสถานบริการ (Base of Getting to Care)  

2. ความพึงพอใจตอการประสานงานของการบริการ (Co-ordination) ซึ่งแยกออกเปน  

2.1 การไดรับบริการทุกประเภทในสถานที่หน่ึง คือ ผูใชบริการสามารถขอรับบริการ ตาม

ความตองการของผูใชบริการ (Getting all needs met at one place)  

2.2 ผูใหบริการใหความสนใจผูใชบริการ  

2.3 ไดมีการติดตามผลงาน (Follow-up)  

3. ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากบริการ (Information)  

4. ความพึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) ไดแก การแสดงอัธยาศัย

ทาทางที่ดี เปนกันเองของผูใหบริการ และความสนใจ หวงใยตอผูใชบริการ 

5. ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ไดแก คุณภาพของการบริการตอ

ผูใชบริการ 

6. ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ (Output-off-pocket cost) ไดแก คาใชจายตาง ๆ 

ที่เกิดข้ึนของผูใชบริการ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กรณ ธาดาฐิติกรณ (2562) ที่ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผู

เสียภาษีปายในพื้นที่สํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครพบวาคุณภาพการใหบริการ ดานความเปน

รูปธรรมของการบริการ ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการใหความรูสึก

เช่ือมั่น และดานการเอาใจใส สงผลตอความพึงพอใจของผูเสยีภาษีปายในพื้นที่สาํนักงานเขตธนบุร ีอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พรรณนิภา เกลาชู (2562) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ 

Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห ผลการศึกษาพบวาคุณภาพบริการมีผลตอความพึงพอใจในการ

ใหบริการของ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะหทั้ง 3 ดาน ไดแก ความนาเช่ือถือ การใหความ

มั่นใจและความเอาใจใสลูกคา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

อาทิตยา เรืองเนตร (2562) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความ

จงรักภักดีของลูกคาธนาคารอาคารสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษา

พบวา คุณภาพการใหบริการของธนาคารอาคารสงเคราะหโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจมากที่สุด โดย

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารอาคารสงเคราะหในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความไววางใจหรือความ

นาเช่ือถือ และความใสใจลูกคา และจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาลูกคาใหความสําคัญกับพนักงานผู

ใหบริการ เชน การเอาใจใสและเต็มใจใหบริการ การใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยการใหบริการดวย

ความรวดเร็ว  เปนตน 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. สมมติฐานที่เกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

 

 

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 

- ความเปนรูปธรรมของการบริการ 

- ความนาเชื่อถอืไววางใจในการบริการ 

- การตอบสนองตอผูรับบริการ 

- การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 

- การเอาใจใสในการบริการ  

ท่ีมา (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 2013) 

 
 
 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ

ศูนยรับเร่ืองรองเรียนราคา

สินคาและบริการสายดวน 

1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย 
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สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบรกิาร

ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

2. สมมติฐานที่เกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 

สมมติฐานที่ 5 ปจจัยดานความเปนรูปธรรมทางการบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการที่แตกตางกันมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรยีนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคา

ภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 7 ปจจัยดานการตอบสนองตอผูรับบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย ของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 8 ปจจัยดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 9 ปจจัยดานความเอาใจใสในการบรกิารที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย ของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 
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วิธีการศึกษา 

งานวิจัยน้ีจะใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวิจัยแบบสํารวจ (Survey) โดย

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลกับประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเน่ืองจากในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะ

ทางประชากรที่หลากหลาย ผูวิจัยไมสามารถทราบจํานวนประชากรเปาหมาย ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ี

จึงกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร โดยการคํานวณตามสูตรของ Cochran ที่

ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 สามารถคํานวณกลุมตัวอยางไดจํานวน 385 คน ผูวิจัยจึงไดจัดทํา

แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยแบบสอบถามที่ใชไดถูกจัดทําโดยการพัฒนาศึกษาและรวบรวม

จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจ ซึ่งแบบสอบถาม

จะแบงออกเปน 3 สวน คือ 1)ขอมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร 2)แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการ

ใหบริการ 3)แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและ

บริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยเปนการวัดระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามโดยการใหคะแนน 

การวิเคราะหขอมูลจะใชการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ซึ่งสถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการวิเคราะหขอมลูเพือ่

อธิบายขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรและขอมูลระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางประกอบดวย

การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห Independent 

Sample T-Test เพื่อลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันดานเพศ 3) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร

ของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันดานอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 4) การวิเคราะหสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพการใหบริการตอความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเกบ็แบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 ตัวอยาง ผลการศึกษา

แบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามมจีํานวนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย คิดเปนรอยละ 61.5 และ 38.5 ตามลําดับ อยูในชวงอายุ 31-40 ปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.8 

รองลงมาเปนชวงอายุ 20-30 ปคิดเปนรอยละ 38.5  ตามดวยชวงอายุ 41-50 ปคิดเปนรอยละ 10.8 

และชวงอายุ 51 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 5.0 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สดุคิดเปนรอยละ 

71.3 รองลงมาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรีเปนรอยละ 22.8 ระดับมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 3.5 และ

ระดับตํ่ากวามัธยมคิดเปนรอยละ 2.5 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 51.5 

รองลงมาคืออาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 33.3 ตามดวยอาชีพแมบาน/พอบาน/ลูกจาง

รายวัน/รับจางทั่วไป/คาขายคิดเปนรอยละ 10.0  และอาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของคุณภาพการใหบริการซึ่งประกอบดวยดานความ

เปนรูปธรรมทางการบริการผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานเจาหนาที่ใหบริการ

ดวยนําเสียงที่มีความสุภาพมากที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.127(เห็นดวยมาก) ดานความนาเช่ือถือและ

ไววางใจในการบริการกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานเจาหนาที่ใหบริการ

ตรงตามเวลาที่เปดใหบริการมากที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.135(เห็นดวยมาก) ดานการตอบสนองตอ

ผูรับบริการกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานเจาหนาที่มีความเต็มใจในการ

ใหบริการมากที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.207(เห็นดวยมาก) ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการกลุม

ตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานเจาหนาที่สามารถรายงานผลการตรวจสอบขอ

รองเรียนใหผูรับบริการไดเขาใจอยางถูกตอง ครบถวนมากที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.042(เห็นดวย

มาก) และดานความเอาใจใสในการบริการกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงาน

เจาหนาที่สามารถรับรูความตองการของผูใชบริการไดมากที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.122(เห็นดวย

มาก) 

ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจของผูใชบรกิารศูนยรบัเรื่องรองเรยีนราคาสนิคาและบรกิาร

สายดวน 1569 ผูตอบแบบสอบถามรูสึกถึงความหวงใยจากนํ้าเสียงของพนักงานเจาหนาที่ไดแปนอยางดี 

ซึ่งมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นมากที่สุดอยูในระดับ 4.172(เห็นดวยมาก) 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจยัดานประชากรศาสตรทีม่ีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรบั

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 โดยใชการวิเคราะห Independent-Sample T 

Test ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันดานเพศและใชการ

วิ เคราะหความแปรปรวนทางเ ดียว (One-Way ANOVA)  สํ าหรับการทดสอบลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันดานอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05  

จากการวิเคราะห Independent-Sample T Test พบวาไดคา Sig. เทากับ 0.054 ซึ่งมากกวา

ระดับนัยสําคัญที่ α เทากับ 0.05 จึงสรุปไดวา เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแสดงผลในตาราง

ที่ 1 

ตารางท่ี 1 คาสถิติเปรียบเทียบการความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามเพศ 

เพศ N Mean Std. Deviation Sig 

ชาย 154 3.9974 0.66979 0.054  
หญิง 246 4.0220 0.62786 

จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวาการทดสอบปจจัยดาน

อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพกับความพึงพอใจของผูใชบริการไดคา Sig. เทากับ 0.016 0.468 และ 

0.198 ตามลําดับ ซึ่งปจจัยดานอายุมีคา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญที่ α เทากับ 0.05 จึงสรุปไดวาอายุ

ที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสาย

ดวน 1569 สวนปจจัยดานระดับการศึกษาและอาชีพมีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญที่ α เทากับ 0.05 

จึงสรุปไดวาระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่อง

รองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแสดงผลในตารางที่ 2 ตารางที่ 

3 และตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 2 คาสถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามอายุ 

ชวงอายุ N Mean Std. Deviation Sig 

20-30 ป 154 4.0494 0.63372 0.016 

31-40 ป 183 3.9590 0.67279 

41-50 ป 43 4.2326 0.52269 

51 ปขึ้นไป 20 3.7450 0.54914 

 

ตารางท่ี 3 คาสถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา N Mean Std.Deviation Sig 

ตํ่ากวามัธยมศึกษา 10 4.0700 0.77610 0.468 

มัธยมศึกษา 14 4.2214 0.53375 

ปริญญาตรี 285 3.9853 0.63373 

สูงกวาปริญญาตรี 91 4.0593 0.67527 

 

ตารางท่ี 4 คาสถิติเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N Mean Std. Deviation Sig 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 133 4.0857 0.62342 0.198 

พนักงานบริษัทเอกชน 206 3.9680 0.65730 

รั บ จ า ง ท่ั ว ไ ป / ธุ ร กิ จ

สวนตัว 
40 3.9200 0.69879 

อ่ืนๆ 21 4.1619 0.47061 

สวนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569  โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ

คุณ(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการทุกดานไดแก 

ดานความเปนรูปธรรมทางการบริการ ดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนอง
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ตอผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ดานความเอาใจใสในการบริการสงผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 จากคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธสามารถเรียงลําดับจากปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียน

ราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 มากที่สุดไดแก ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ(Sig.0.000)  

ดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการ(Sig.0.000) ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ(Sig.0.000) 

ดานความเอาใจใสในการบริการ(Sig.0.000) และดานความเปนรูปธรรมทางการบริการ(Sig.0.002) ซึ่ง

แสดงผลในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุของคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 0.304 0.080  3.809 0.000 

ดานความเปนรูปธรรมทางการ

บริการ 

0.103 0.033 0.099 3.158 0.002 

ดานความนาเชื่อถือและ

ไววางใจในการบริการ 

0.190 0.035 0.228 5.504 0.000 

ดานการตอบสนองตอ

ผูรับบริการ 

0.212 0.035 0.216 6.006 0.000 

ดานการใหความมั่นใจแก

ผูรับบริการ 

0.237 0.030 0.294 7.999 0.000 

ดานความเอาใจใสในการ

บริการ 

0.178 0.036 0.179 4.914 0.000 
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ตารางท่ี 6 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลวิจัย 

1. ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. ปจจัยดานอายุที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3. ปจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. ปจจัยดานอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับ

เรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ปจจัยดานความเปนรูปธรรมทางการบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 

1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  ของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

6. ปจจัยดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการที่แตกตางกันมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการ

สายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 6 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 

สมมติฐาน ผลวิจัย 

7. ปจจัยดานการตอบสนองตอผูรับบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

กรมการคาภายใน  

กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

8. ปจจัยดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 

1569 กรมการค าภายใน กระทรวงพาณิชย  ของผูบริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

9. ปจจัยดานความเอาใจใสในการบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยใช

การวิเคราะห Independent-Sample T Test  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-Way 

ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาปจจัยดานอายุสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรือ่ง

รองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเข

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพไมสงผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย ของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. การศึกษาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการซึ่งประกอบไปดวย ดานความเปนรูปธรรมทางการ

บริการ ดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการให

ความมั่นใจแกผูรับบริการและดานความเอาใจใสในการบริการโดยการใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง
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พหุคุณ(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน

สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของสมการถดถอยปจจัยดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการมีตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 มากที่สุด รองลงมาเปนปจจยั

ดานความนาเช่ือถือและไววางใจในการบริการ ปจจัยดานการตอบสนองตอผูรับบริการดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ ปจจัยดานความเอาใจใสในการบริการและปจจัยดานความเปนรูปธรรม

ทางการบริการตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

ในสวนของงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ันผลสํารวจที่ไดจากกลุมตัวอยางอาจจะยังไมครอบคลุมประชากรที่

เคยใชบริการศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและบริการสายดวน 1569 กรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย งานวิจัยครั้งตอไปควรขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อใหไดผลสํารวจที่ครอบคลุมมากข้ึน 
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การตอบสนองของราคาหลกัทรพัยตอการประกาศจายปนผล หลกัทรพัยกลุม SET50 

Stock price reaction to dividend announcement SET50 index 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประกาศจายปนผลกับราคาหลักทรัพยของบริษัทใน

กลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชวิธีการศึกษาเหตุการณ มาประยุกตใชและ

เลือกใชแบบจําลองทางการตลาด งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจายปนผล

ในชวงกอนและหลังการประกาศจายเงินปนผล 30 วัน ของบริษัทหลักทรัพยฯ จากขอมูลการประกาศ

จายปนผลระหวางป พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 ตามเกณฑที่กําหนด ผลการศึกษาพบวาไมเกิดอัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ย ในชวงการประกาศจายปนผลและไมเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ย

สะสม ระหวางป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 แตเมื่อดูผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยรายวันของกลุมตัวอยางก็

จะพบวา ในวันที่ เกิดเหตุการณการประกาศจายเงินปนผลน้ันมีผลตอบแทนผิดปกติเกิดข้ึนและ

เปรยีบเทียบผลกระทบรายวันที่เกิดข้ึนในวันที่เกิดเหตุกาณอยางมีนัยสําคัญ แสดงวานักลงทุนใหความ

สนใจตอเหตุการณประกาศจายปนผลและไดรับผลตอบแทนเกินปกติในชวงกอนประกาศจายปนผล 

คําสําคัญ: การประกาศจายเงินปนผล, เงินปนผล, การตอบสนองของหลักทรัพย, ราคาหลกัทรพัย 

 

Abstract 

The study aims to examine the stock price reaction to dividends announcement: 

SET50 to study a different period of dividend announcements such before dividend 
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announcement, on period of announcement and after official announcement, how 

effect to abnormal returns and effects to returns of stock price in each situation.  By 

applying Event Study Methodology and choosing Market Model for calculation returns 

of stock. Furthermore, the study generated data the effect of dividend announcements 

towards security prices in window periods of 30 days prior to and after the dividend 

announcements between 2017 and 2020.   Then, they are chosen by determined 

criteria.  The results showed that there was no Average Abnormal Return (AAR) occurred 

during the dividend payment and no Cumulative Average Abnormal Return ( CAAR) 

between 2017 - 2020 but the average abnormal return of sampling groups indicated 

that most of the abnormal return and the daily comparison occurred on the dividend 

announcement day resulting in a significant abnormal price changed of securities shows 

that investors receive higher returns during the dividend payment announcement. 

Keywords: Dividend Announcement, Dividend, Stock Respond, Stock Price 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การลงทุนในหลักทรัพยประเภททุนหรือหุนสามัญจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน ถูกแบง

ออกเปนสองรูปแบบคือ ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพย (Capital Gain) และเงินปนผล 

(Dividend) โดยผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพย ทั้งน้ี นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจาก

การขายหลักทรัพยใหแกบุคคลอื่น สวนผลตอบแทนในรูปเงินปนผลน้ัน นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทน

จากสวนแบงผลการดําเนินงานของกิจการมาจายใหผูถือหุน โดยมีทฤษฎี Dividend Irrelevance 

Theory ที่ไดนําเสนอโดย Miller and Modigliani (1961) หรือ MM กลาววา การจายปนผลไมมีผลตอ

ราคาหลักทรัพย โดยความสามารถในการหากําไร (Earning Power) และความเสี่ยงทางธุรกิจ 

(Business risk) จะกระทบตอมูลคาของกิจการ ซึ่งมีความคิดเห็นที่ตางจากแนวคิดของ Gordon (1963) 

และ Linter (1962) มีความเห็นที่ขัดแยงซึ่งมีความเห็นวาการประกาศนโยบายปนผลมีความสําคัญตอ

มูลคาของกิจการ ตามทฤษฎี The Bird in the hand Theory กลาวคือ ผูถือหลักทรัพยยินดีที่จะรับปน

ผลในรอบปจจุบัน มากกวาการทํากําไรจากราคาหลักทรัพยที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนในอนาคต แตใน

สถานการณที่เกิดข้ึนจริง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจายปนผล ราคาหลักทรัพยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
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ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงการจายปนผล ซึ่งทั้งสองทฤษฎีพยายามอธิบายความสัมพันธ

ระหวางอัตราการจายเงินปนผลกับราคาหลกัทรพัยที่เปลีย่นแปลงไป โดยพิจารณานโยบายเงินปนผลควร

คํานึกถึงแนวคิดของการตอบสนองตอขาวสารจากการประกาศจายเงินปนผลที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเงิน

ปนผลที่เปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอนหนา (Dividend Change) กับการจายเงินปนผลที่ตางจากการ

พยากรณ (Dividend Surprises) จึงเปนตัวแปรในการทดสอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สามารถ

อธิบายถึงการตอบสนองตอขอมูลขาวสารของการประกาศจายเงินปนผล (Information content of 

dividend announcements) ซึ่งแนวคิดน้ีไดกลาววา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจายเงินปนผลจะสงผล

ใหราคาหลักทรัพยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน การศึกษาของ Miller and Rock (1985) 

เสนอวา เมื่อนักลงทุนทราบถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยไมไดเกิดจากการที่นัก

ลงทุนหวังเงินปนผลมากกวากําไรสะสม แตการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยที่สูงข้ึนหรือลดลงน้ัน จะมี

อิทธิพลของขอมูลที่แฝงอยูในการประกาศจายเงินปนผล กลาวคือผูบริหารมขีอมูลที่เกี่ยวกับแนวโนมของ

บริษัทที่ดีกวานักลงทุน จึงเปนชองทางหน่ึงในการสงขอมูลใหแกนักลงทุนและเครื่องมือที่ผูบริหารใช คือ

การสงขอมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปนผล ดังน้ัน ผูบริหารจะพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง

การจายเงินปนผล โดยเฉพาะการลดลงการจายปนผล เน่ืองจากเปนการสงขอมูลที่ไมดีใหแกนักลงทุน 

และผูบริหารไมตองการจายเงินปนผลเพิ่มข้ึนเพราะกลัววาเมื่อจายเงินปนผลเพิ่มข้ึนแลวอาจจะตองลด

การจายเงินปนผลลงในอนาคต ซึ่งเปนการสงขอมูลในเชิงลบใหแกนักลงทุน ดังจะเห็นไดจากผล

การศึกษาของ Lintner (1962) and Williams (1985)  

โดยทําการศึกษาขอมูลหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The 

Stock Exchange of Thailand: SET) เพื่อใหไดผลลัพธจากการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอผูสนใจหรือ

นักลงทุนในการรับรูสัญญาณจากการประกาศจายเงินปนผลที่มีความแตกตางจากชวงเวลากอนหนาหรือ

การจายปนผลที่ตางจากการพยากรณ เพื่อใชประกอบในการพจิารณาการเปลีย่นแปลงของราคาและการ

ตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยของประเทศไทย (SET50 Index) ตอการประกาศ

จายปนผล 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 ทฤษฎีแบบจําลองการประเมินราคาหลักทรัพย (The Capital Asset Pricing Model : CAPM) ถูก

พัฒนาโดย William F. Sharpe และ Jack L. Treynor มีแนวคิดวา ระดับของอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุน

จะไดรับควรข้ึนอยูกับความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งไดรับการชดเชยจากความเสี่ยงที่ เปนระบบหรือคา

สัมประสทิธ์ิเบตา (β ) และแสดงความสมัพันธระหวางอตัราผลตอบแทนที่ตองการกับความเสี่ยงที่เปนระบบ

ของหลักทรัพย โดยความเสี่ยงที่เปนระบบไมสามารถขจัดออกไปไดดวยการกระจายการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยน้ัน จึงมีการประยุกตใชแนวคิด CAPM มาเปนความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดในรูปแบบของแบบจําลอง Market Model ในการวิเคราะห

การถดถอยของอัตราผลตอบแทนของตลาด (Rmt ) และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Rit ) เพื่อ

คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ α  (Alpha) และ β  (Beta) ดังสมการ 

α β ε= + +Rmi iR tit it  

ซึ่งเปนมาตรช้ีวัดความเสี่ยงที่เปนระบบที่ไดจากการปรับปรุงเสน Security Market Line (SML) 

ซึ่งแสดงใหเห็นวา อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนใน หลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงจะ

เทากับอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk free Rate) บวกดวยผลคูณระหวาง

สวนชดเชยความเสี่ยงจากตลาดและคาเบตาของหลักทรัพยน้ัน (สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548) ซึ่งการศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยเมื่อมีการประกาศจาย

ปนผล โดยใชแบบจําลองตลาด (Market Model) ตามทฤษฎี CAPM ในการหาผลตอบแทนที่คาดหวังโดย

การนําผลตอบแทนรายวันของหลักทรัพย (Rit ) และ SET INDEX (Rmt ) ในชวง Estimation Interval 

มาเขาสมการถดถอย เพื่อหาคาพารามิเตอร อันไดแก คา α   และคา β  ของหลักทรัพยใด ๆ ซึ่งจะทําใหได

สมการแสดงถึงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนราคาหลักทรัพยกับผลตอบแทนของ SET INDEX 

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ของหลักทรัพยที่เกิดข้ึนจริง ในชวงเหตุการณ

ประกาศจายปนผล หักลบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย (Expected Return) ในชวงเวลา

เดียวกัน ดังสมการ 

= −R E(R )i isA is sR  

เพื่อเปรียบเทียบกันระหวางชวงกอนการประกาศจายปนผล ชวงประกาศจายปนผล และภายหลัง

การประกาศจายปนผล จะสงผลให อัตราผลตอบแทนเกินปกติในชวงเหตุการณสูงกวาในชวงกอนประกาศ
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จายปนผล และชวงภายหลังประกาศจายปนผล ในรายที่มีการจายปนผลเพิ่มข้ึนและลดลง น่ันคือนักลงทุน

จะตอบสนองขาวสารทางดานบวกกรณีจายปนผลเพิ่มและ ตอบสนองทางดานลบในกรณีที่ลดการจายปน

ผลลง (นนทวัชร อนุสรณพาณิชย, 2548) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ณัฐพล มะลิซอน (2563) ไดศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจายเงินปนผลตอการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนทํา

การเก็บขอมูลบรษัิทที่มขีอมูลการซือ้ขายและมกีารจายเงินปนผลอยางตอเน่ือง โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะ

ทําการศึกษาในชวงเวลาต้ังแตปพ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีการประกาศจายเงินปนผลทั้งสิ้น 442 ครั้ง 

จากบริษัททั้งหมด 67 บริษัท โดยในการศึกษาครั้งน้ีใชแบบจําลองตลาดรวมกับการใชการศึกษา

เหตุการณ ซึ่งไดทําการกําหนดชวงเกิดเหตุการณเปนวันกอนและหลังวันเกิดเหตุการณการประกาศ

จายเงินปนผล 20 วัน รวมเปนชวงเกิดเหตุการณทั้งหมด 41 วัน เพื่อทําการหาผลตอบแทนผิดปกติที่

เกิดข้ึนจากการประกาศจายเงนิปนผล โดยแบงกลุมการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ หลักทรัพยที่อยูใน

กลุม SET100 และหลักทรัพยที่อยูในกลุม SETHD ผลจากการศึกษาที่ไดพบวา การประกาศจายเงินปน

ผลไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย แตเมื่อดูถึงผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยรายวัน 

ของทั้งสองกลุมตัวอยางก็จะพบวา ในวันที่เกิดเหตุการณการประกาศจายเงินปนผลน้ัน มีผลตอบแทน

ผิดปกติเกิดข้ึนมากที่สุดและในดานการเปรียบเทียบผลกระทบรายวันที่เกิดข้ึนพบวาในวันที่ เกิด

เหตุการณ หลักทรัพยที่อยูในกลุม SETHD น้ันมีผลตอบแทนผิดปกติสูงกวาหลักทรัพยที่อยูในกลุม 

SET100 

 Dr.Hari Om and Sonal Goel (2018) ไดศึกษาถึงผลของการประกาศจายเงินปนผลตอ

พฤติกรรมราคาหุน การประกาศจายเงินปนผลเปนการเพิ่มความมั่งค่ังของผูถือหุนองคกรตาง ๆ 

จําเปนตองจายเงินปนผลใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอ งานวิจัยน้ีทําใหทราบถึงพฤติกรรมการ

เคลื่อนไหวของหุนในป 2560 กับบริษัท 60 แหงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบอมเบยเกี่ยวกับวิธี

การศึกษาไดกําหนดชวงเหตุการณ (Even Window) เปนวันกอนและหลังวันเกิดเหตุการณการประกาศ

จายเงินปนผล 20 วัน ผลการศึกษาที่ไดพบวา การสังเกตการณไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติในชวงระหวางเวลากอนและหลังในชวงการประกาศจายเงินปนผล 
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Kavita Chavali and Nusratunnisa (2013) ไดศึกษาถึงผลกระทบของเงินปนผล (เงินสดและหุน) 

ตอราคาหุนที่มีผลตอประสิทธิภาพของบริษัทในประเทศอินเดีย จากบริษัทที่เกี่ยวของประสินคาอุปโภค

บริโภคจํานวน 67 บริษัท ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตเดือน เมษายน 2550 ถึง สิงหาคม 2554 ใน

การศึกษาไดใชวิธีการศึกษาวิธี Market Model ที่ใชวัดผลกระทบจากการประกาศเงินปนผลและผลกระทบ

ตอราคาหุนจากเหตุการณ 41 วัน ซึ่งไดทําการกําหนดชวงเกิดเหตุการณเปนวันกอนและหลังวันเกิด

เหตุการณการประกาศจายเงินปนผล 20 วัน ผลการวิจัยพบวา ตลาดมีการตอบสนองเชิงบวกตอการประกาศ

จายเงนิปนผลและผลตอบแทนเฉลี่ยผิดปกติ (AAR) ที่เปนบวกอยางมีนัยสําคัญในชวงวันประกาศ 

Miller and Modigliani (1961) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลกับมูลคาของหุน

สามัญ โดยเสนอทฤษฎีนโยบายเงินปนผลไมมีผลตอราคาหุนสามัญ เพราะมูลคาของกิจการข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทไมไดข้ึนอยูกับสัดสวนการแบงผลกําไรและนักลงทุนสามารถรับ

ผลตอบแทนชดเชยเงินปนผลไดจากกาํไรสวนตางของราคาหุน ดังน้ัน นโยบายเงินจงึไมมีความหมายตอมูลคา

หลักทรัพย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ราคาหลักทรัพยและการประกาศจายปนผลของกลุมบริษัท SET50 จากขอมูลราคาปดรายวัน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการประกาศจายปนผลทุกปจากผล

ประกอบการประจาํปเทาน้ัน เกณฑการคัดเลือกโดยใชรายช่ือบริษัทหลักทรัพย 50 อันดับแรกที่ประกาศ

โดยตลาดหลักทรัพยฯ ในดัชนี SET50  และตองประกาศจายปนผลจากผลประกอบการรอบระยะเวลา 

12 เดือน ซึ่งมีจํานวน 48 หลักทรัพยที่ผานเกณฑ ใชจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เกี่ยวกับราคาหลักทรัพยและการประกาศจายปนผลของกลุมบริษัท SET50 ซึ่งนํามาจากฐานขอมูล 

www.settrade.com โดยรวบรวมขอมูลยอนหลังรายวัน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

การศึกษาในครั้งน้ีกําหนดใหชวงเกิดเหตุการณ (Event Window) มีระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่มี

มติจายปนผล วันที่ประกาศจายปนผลและผลประกอบการประจําป และวันที่ประกาศขาวตอสาธารณะ 
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การศึกษาเหตุการณแบงออกเปน 3 ชวง และกําหนดชวงประมาณการแตละชวง ดังน้ี 

1) ชวงประมาณการ (Estimation Period) เปนชวงที่ราคาของหลักทรัพยยังไมถูกกระทบดวย

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกาศจายปนผล นําไปคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ α  (Alpha) และ  β  

(Beta) ของแตละบริษัท หาอัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริง หรือ ผลตอบแทนปกติ (Normal Return) 

โดยจะเริ่มจาก 60 วัน กอนมีมติจายปนผล ถึง 30 วันกอนมีมติจายปนผล (ชวง -61 ถึง -32)  

2) ชวงกอนเกิดเหตุการณ (Pre-Event Period) เปนชวงเวลากอนวันที่เกิดเหตุการณโดยจะ

คํานวณอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่เกิดจากเหตุการณการประกาศจายปนผล โดยชวงเวลาที่นํามา

คํานวณ คือ กอนมีมติจายปนผล 30 วัน (ชวง -31 ถึง –2) 

3) ชวงเกิดเหตุการณ (Event Period) เปนชวงเวลารอบ ๆ วันที่เกิดเหตุการณโดยจะคํานวณ

อัตราผลตอบแทนเกินปกติที่เกิดจากเหตุการณการประกาศจายปนผล และวัดวาอัตราผลตอบแทนเกิน

ปกติน้ีแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญหรือไม คือ วันมีมติจายปนผล วันประกาศจายปนผล และวันที่

สื่อออกขาวสารประกาศจายปนผล 3 วัน (ชวง -1 ถึง 1) 

4) ชวงหลังเกิดเหตุการณ (Post-Event Period) เปนชวงเวลาหลังวันที่เกิดเหตุการณโดยจะ

คํานวณอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่เกิดจากเหตุการณการประกาศจายปนผล โดยชวงเวลาที่นํามา

คํานวณ คือ หลังวันที่สื่อออกขาวสารประกาศจายปนผล 30 วัน (ชวง 2 ถึง 31) 

 ในการศึกษาผลตอบแทนผิดปกติจากหลักทรัพย ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มีการจดทะเบียนอยูใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ัน จึงไดใชราคาตลาดหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย มาทําการคํานวณผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยในชวงประมาณการ (Estimation Period) ดัง

สมการตอไปน้ี      

1. อัตราผลตอบแทนปกติของหลักทรัพย กรณีหลักทรัพยยังไมมีผลกระทบจากเหตุการณ

ประกาศจายปนผล (ชวง Estimation Period) 

1.1 การคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย (Rmt ) โดยใชขอมูลราคาตลาด

หลักทรัพย Set Index รายวันในชวง -61 ถึง -32 ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย สามารถคํานวณได

ดังน้ี
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SET - SETt t-1R =mt SETt-1
 

โดยที่ Rmt  อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงของตลาดหลักทรัพย (Set Index) ณ วันที ่t 

 SETt  ราคาดัชนีตลาดของตลาดหลักทรพัย (Set Index) ณ วันที ่t 

 SETt-1  ราคาดัชนีตลาดของตลาดหลักทรพัย (Set Index) ณ วันที ่t-1 

ทั้งน้ี สมการแสดงเปนอัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย (Set Index) 

โดยเฉลี่ย จากราคาปดเมื่อสิ้นวันทําการ  

1.2 การคํานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Rit ) โดยใชขอมูลราคาตลาดหลักทรัพย 

Set Index รายวันในชวง -61 ถึง -32 ผลตอบแทนของหลักทรัพย สามารถคํานวณไดดังน้ี 

t

P - Pi it t-1R =i Pit-1
 

โดยที่ Rit  อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย i ณ วันที ่t 

 Pit  ราคาปดของหลักทรพัย i ณ วันที ่t 

 Pit-1
 ราคาปดของหลักทรพัย i ณ วันที ่t-1 

1.3 แนวคิดการหาผลตอบแทน โดยใชแบบจําลองตลาด (Market Model) โดยแบบจําลอง

ที่ใชเพื่อหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จะมี

ความสัมพันธไดดังน้ี  

α β ε= + +Rmi iR tit it  

โดยที่ Rit  อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย i ณ วันที่ t 

 Rmt  อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงของตลาดหลักทรัพย (Set Index) ณ วันที่ t 
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 αi  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เมื่ออัตราผลตอบแทนตลาด = 0 

 βi  ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i  กับอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดหรือคาสัมประสิทธ์ิที่ไดจากการคํานวณความสัมพันธแบบถดถอย 

(Ordinary Least Squares: OLS) 

 εit  อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Abnormal Return) ของหลักทรัพย i ณ ชวงเวลา

ที่ t  (ชวง -61 ถึง -32) 

2. อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย (Expected Return) กรณีหลักทรัพยไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณประกาศจายปนผล (ชวง Event Period, Pre-Event Period และ Post-Event Period) 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยในชวงเหตุการณที่ตองการศึกษา (Even 

Study; S) โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิ α  (Alpha) และ  β  

(Beta) เพื่อใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดที่คาดหวัง (Expected Return) โดยใช

แบบจําลองของตลาด ดังน้ี 

α β= +) RmiE( s iRi s  

โดยที่ E(Ris )  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย i ณ วันที่ s (ชวง -32 ถึง +31) 

 Rms  อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงของตลาดหลักทรัพย (Set Index) ณ วันที่ s 

 αi  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เมื่ออัตราผลตอบแทนตลาด = 0 

 βi  ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i 

3. อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย (Abnormal Return: AR) กรณีหลักทรัพยไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณประกาศจายปนผลและรอบ ๆ เหตุการณ (ชวง Event Period, Pre-Event Period 

และ Post-Event Period) 

3.1 การคํานวณอัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย (Abnormal Return: AR) ของ

หลักทรัพยที่เกิดข้ึนจริง ในชวงเหตุการณประกาศจายปนผล หักลบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ

หลักทรัพย (Expected Return) ในชวงเวลาเดียวกัน โดยใชแบบจําลองของอัตราผลตอบแทนเกินปกติของ

หลักทรัพย ดังน้ี 
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= −R E(R )i isA is sR  

โดยที่ ARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

 Ris  อัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

 E(R )is  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

3.2 การคํานวณอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลักทรัพย (Cumulative Abnormal 

Return: CAR) ของหลักทรัพยที่ เกิดข้ึนจริง เพื่อคํานวณอัตราผลตอบแทนสะสมในชวงเหตุการณ

ประกาศจายปนผล สําหรับการทดสอบการตอบสนองตอราคาหลักทรัพยจะตองดูการเปลี่ยนแปลงสะสม

ในชวงเวลาที่กําหนด โดยใชแบบจําลองของอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลักทรัพย ดังน้ี 

= ∑
=
n

ARisi
C is 1
AR  

โดยที่ CARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลกัทรัพย i ณ วันที่ s 

 ARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

3.3 การคํานวณอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพย (Average Abnormal 

Return: AAR) ของหลักทรัพยทีเ่กิดข้ึนจริง โดยใชแบบจําลองของอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของ

หลักทรัพย ดังน้ี 

= ∑
=
n ARis

i
AARis

s1 ni
 

โดยที่ AARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

 ARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

 nis  จํานวนตัวอยางของหลักทรัพย i ณ วันที ่s ที่ใชศึกษา 

3.4 การคํานวณอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมของหลักทรัพย (Cumulative 

Abnormal Return: CAAR) ของหลักทรัพยที่ เกิดข้ึนจริง เพื่อทดสอบการตอบสนองตอราคา
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หลักทรัพยจะตองดูการเปลี่ยนแปลงสะสมในชวงเวลาที่กําหนด (ชวง -61 ถึง -32) โดยใชแบบจําลอง

ของอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลักทรัพย ดังน้ี 

= ∑
=
n

AARisC is i
R

1
AA  

โดยที่ CAARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมของหลกัทรพัย i ณ วันที่ s 

 AARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

4. การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Statistic Hypothesis Testing) ใชการทดสอบนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

4.1 สมการท่ีใชในการคํานวณหาคา t-Statistic ตามสมมติฐานท่ี 1 

=− =
nis

AAR AARi is s
s.e.(AAR ) s.e.(AR ) /i is s

t Test  

โดยที่ AARis  อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยของหลักทรัพย i ณ วันที่ s 

 s.e.(AAR )is  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยของ

หลักทรัพย i ณ วันที่ s 

 s.e.(AR )is  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาอัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย i 

ณ วันที่ s 

 nis  จํานวนตัวอยางของหลักทรัพย i ณ วันที่ s ที่ใชศึกษา 

4.2 สมการท่ีใชในการคํานวณหาคา t-Statistic ตามสมมติฐานท่ี 2 

∑
            

2
t2

t1

CARR CARRt ,t t ,t1 2 1 2t-test= =

s.e. CAARt ,t s.e. AAR1 2 t ,t1 2
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โดยที่ CARRt ,t1 2
 อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมของหลกัทรพัยจากวันที ่ 1t  ถึง

วันที่ 2t  

  
 
 

s.e. CAARt ,t1 2
 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม

ของหลักทรัพยจากวันที่  1t  ถึงวันที่ 2t  

  
 
 

s.e. AARt ,t1 2
 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยของ

หลักทรัพยจากวันที่  1t  ถึงวันที่ 2t  

 

4.3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test  ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อทดสอบวาการ

จายเงินปนผลมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพยหรือไม 

กรณี ปฏิเสธ 0H  ถา − > −t Test t Critical _ Value  เน่ืองจากความแตกตางระหวาง

คาของสัมประสิทธ์ิที่ประมาณไดจากกลุมตัวอยางและคาของสัมประสิทธ์ิใน 0H  มีมากเกินไปที่ระดับ

นัยสําคัญน้ัน ๆ 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอการประกาศจายปนผลหลักทรัพยกลุม SET50 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยขอมูลของหลักทรัพย จํานวน 39 หลักทรัพย

ในชวงเวลาป พ.ศ. 2560  - พ.ศ. 2563 โดยใชขอมูลเฉพาะหลักทรัพยที่มีการประกาศจายปนผลจากผล

ประกอบการประจําปเทาน้ันและมีการจายปนผลติดตอกันตลอดระยะเวลา 4 ป เพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยดังกลาว ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี  

1. อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ย (Average Abnormal Return: AAR) ของหลักทรัพย

ในชวงเหตุการณที่มีการประกาศจายปนผล โดยใชวิธีวิจัยแบบเหตุการณศึกษา พบวา ยอมรับ 0H  หรือ 

ไมเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ การที่บริษัท

ประกาศจายปนผลไมกอใหเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติในชวงเวลาเหตุการณ  
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รูปท่ี 1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยในชวงเหตุการณประกาศจายปนผล  

ป พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

จะเห็นวาชวงเหตุการณของทั้ง 4 ปที่ทําการศึกษา ไมเกิดอัตราผลตอนแทนเกินปกติเฉลี่ย 

(Average Abnormal Return : AAR) แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา

เหตุการณประกาศจายปนผลของหลักทรัพยกลุม  SET50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวง

ป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ไมสงผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

 2. อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมของหลักทรัพย (Cumulative Abnormal 

Return: CAAR) ดําเนินการทดสอบอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ในชวงเวลา

เหตุการณ คือ ระหวางวัน -31 ถึงวันที่ 31 โดยทําการทดสอบในชวงเวลาที่แตกตางกัน พบวา อัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) มีอัตราผลตอบแทนแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญโดยที่คา 

− > −t Test t Critical _ Value  ทั้งชวงประมาณการ ชวงกอนเหตุการณ และหลังเหตุการณ 

กลาวคือ เหตุการณประกาศจายเงินปนของบริษัทสงผลใหเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม 

(CAAR) แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญจึงปฏิเสธ 0H  แตในชวงเหตุการณไมกอใหเกิดผลตอบแทน

เกินปกติเฉลี่ยสะสมที่แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางท่ี 1 ตารางทดสอบ −t Test  ระหวางอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Average Abnormal Return: CAAR) ป พ.ศ. 2563 

DAY n CAAR SD t - Test 
t - Critical 

one-tail 
Sig 0.05 

-31,31 63 1.026022 0.373435 12.525688 1.669804 Y 

-20,20 41 0.838864 0.303898 16.577028 1.683851 Y 

-10,10 21 0.660086 0.198505 8.277109 1.724718 Y 

-10, -5 6 0.175991 0.056510 4.545635 2.015048 Y 

-5,-1 5 0.146984 0.046446 4.607419 2.131847 Y 

-1,1 3 0.090383 0.030708 3.155671 2.919986 Y 

1,5 5 0.165372 0.053676 4.114414 2.131847 Y 

5,10 6 0.205112 0.065097 4.820098 2.015048 Y 

10,20 11 0.017247 0.016693 -1.514184 1.812461 N 

20,31 12 0.046429 0.027242 -0.342931 1.795885 N 

จากการทดสอบ t – Test ระหวางอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Average Abnormal Return: CAAR) ในชวงเวลาเหตุการณ คือ ระหวางวัน -31 ถึงวันที่ 31 โดยทําการ

ทดสอบในชวงเวลาที่แตกตางกัน พบวา อัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) มีอัตรา

ผลตอบแทนแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญโดยที่คา − > −t Test t Critical _ Value  ทั้งชวง

ประมาณการ ชวงกอนเหตุการณ และหลังเหตุการณ กลาวคือ เหตุการณประกาศจายเงินปนของบริษัท

สงผลใหเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญจึงปฏิเสธ 

0H  

  

อภิปรายผล 

      การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอการประกาศจายปนผลหลักทรัพยกลุม SET50 

ของตลาดหลักทรัพยฯ ครั้งน้ี  มีการคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาด อัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่การคาดหวังโดยนําการศึกษาเหตุการณมาประยุกตใชและทําการ



 

821 

 

ทดสอบสมติฐานโดยวิธีทางสถิติ จากทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพกลาววา คือตลาดหลักทรัพยที่ซึ่งราคา

หลักทรัพยไดสะทอนขาวสารเกี่ยวกับขอมูลหลักทรัพยน้ันอยางรวดเร็วและทั่วถึงโดยทันที โดยเช่ือวานัก

ลงทุนรับรูขาวสารทั้งหมดในรูปแบบของราคาหลักทรัพยทําใหเกิดธุรกรรมการซื้อขาย และราคา

หลักทรัพยมีการตอบสนองตอขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วโดยผานการรับรูของนักลงทุนในตลาดซึ่งไม

สามารถกอใหเกิดกําไรเกินปกติได และไมกอใหเกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฐพล มะลิซอน (2563) และ Dr.Hari Om and Sonal Goel (2018) 

ผลของการสื่อสารขอมูลประกาศจายปนผลตอสาธารณะในการศึกษาเหตุการณ ยังมีผลกระทบทําให

ราคาของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ แสดงวานักลงทุนไดรับผลตอบแทนเกินปกติ

ในชวงกอนประกาศจายปนผล ดังน้ัน เมื่อบริษัทสามารถเลือกใชการสงสัญญาณประกาศจายปนผลไป

เปนเครื่องมือหน่ึงที่จะชวยลดผลกระทบดานลบใหลดนอยลงได เน่ืองจากการสงสัญญาณเปนการสื่อสาร

ขอมูลคุณภาพของบริษัทไปยังนักลงทุนในตลาดที่นาเช่ือถือ ทําใหการตอบสนองของนักลงทุนตอบริษัท

เปนไปในทางที่ดีข้ึน 

สําหรับนักลงทุน กลยุทธที่ เหมาะสมสําหรับการลงทุนในหลักทรัพย SET50 ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยคือการถือครองการลงทุนในระยะยาว และขายทํากําไรเมื่อราคาหลักทรัพย

ปรับตัวสูงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาในครั้งน้ี ไดศึกษาจากสมมติฐานจากการประกาศเงินปนผล ซึ่งไมมีเหตุการณอื่นใด

ที่มากระทบตอราคาหลักทรัพย เชน การประกาศกําไร การซื้อหลักทรัพยคืน เปนตน ดังน้ันในการศึกษา

ครึ่งตอไปควรมกีารนําเหตุการณที่อาจจะกระทบตอราคาหลักทรัพย เพื่อใหทราบถึงผลกระทบน้ันแตกตาง

จากเดิมอยางไร 

 2. การลงทุนในหลักทรัพยกลุม SET50 ที่มีการประกาศจายปนผล โดยการแสดงเครื่อง หมาย 

XD เหตุการณภายหลังวันประกาศเปนระยะเวลา 30 วันไมกอใหเกดิผลตอบแทนทีผ่ิดปกติ ซึ่งนักลงทุนจะ

ไมสามารถหากําไรเกินปกติจากการลงทุนในชวงเวลาดังกลาวได ซึ่งเปนแนวทางที่เปนประโยชนตอผูใช

ขอมูล ดังน้ี 
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   ดานนักลงทนุ เพื่อใชขอมูลทีไ่ดรับจากกรณีศึกษาในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย หรือถือครอง

หลักทรพัยไวในระยะเวลาหน่ึงอยางนอย 30 วันทําการ เพื่อรอใหราคาหลักทรัพยปรับตัวและขายเพื่อทํา

กําไรจากสวนตางของราคาหลกัทรัพยน้ัน เน่ืองจากหลงัวันที่กิจการประกาศจายปนผลและข้ึนเครือ่งหมาย 

XD นักลงทุนจะไมไดรับผลตอบแทนที่เกินปกติหากดําเนินการขายหลักทรัพยจากผลการศึกษาขางตน  

   ดานกิจการ เพื่อใหผูบริหารสามารถใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย เมื่อมีการ

ประกาศจายปนผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายทางการเงิน ทิศทางการบริหารงานของ

บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการวางแผนปองกันความเสี่ยงเมื่อราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมี

นัยสําคัญภายหลังที่กิจการประกาศข้ึนเครื่องหมาย XD 
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การทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเลก็ทรอนกิสอยางไรใหดึงดดูใจผูซ้ือ 

How to Create a System of E-Marketplace to Attract Buyers 

 

บุญจรีย เจษฎาปกรณ01, ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล2, นิตยา เปลงเจริญศิริชัย3 

Boonjaree Jassadapakorn1, Songwut Srirattanamongkol2, Nitaya Plengjaroensirichai3 

 

บทคัดยอ 

 ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบหน่ึงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่นิยมกัน 

ปจจุบันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายใหญในประเทศไทยเปนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ที่มาจากตางประเทศ สวนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปนของคนไทยไดรับความนิยมนอยมาก 

การพึ่งพาแตตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนของตางประเทศมีความเสี่ยงตอการปรับเปลี่ยน

นโยบายทางการคา และยังเปนชองทางใหสินคาจากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาของไทย การ

จัดทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหดึงดูดใจผูซื้อ จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะทําให

ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศได แตการออกแบบและจัดทํา

ระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ึนมาเองตองใชระยะเวลานานและมีคาใชจายมาก ดังน้ัน การ

นําเอาจุดเดนของระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีช่ือเสียงมาปรับใชจึงเปนแนวทางที่นาสนใจ 

คําสําคัญ: ตลาดกลางพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส, การพาณิชยอเิล็กทรอนิกส, การซื้อสินคาออนไลน 

 

Abstract 

 E-Marketplace is a popular form of Electronic Commerce. Currently, the major E-

Marketplaces in Thailand are E-Marketplaces that come from abroad. The E-Marketplace 

belonging to Thai people is less popular. Dependence on an E-Marketplace that belongs 

                                                        
1 อาจารยประจําคณะสหวิทยาการ,  สาขาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย,  มหาวิทยาลัยคริสเตียน,  Email: boonjaree@yahoo.com 
2 อาจารยประจําคณะสหวิทยาการ,  สาขาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย,  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
3 อาจารยประจําคณะสหวิทยาการ,  สาขาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย,  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
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to a foreign country is at risk of modifying trade policies and is also a channel for foreign 

products to compete with Thai products. Creating a Thai E-Marketplace system to attract 

buyers, is another way to make the E-Marketplace of Thailand compete with foreign 

countries.  Designing and customizing an E-Marketplace system is time consuming and 

costly, so adopting the strengths of the famous E-Marketplace system is an interesting 

approach. 

Keywords: E-Marketplace, E-Commerce, Shopping Online 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันการซื้อขายสินคาออนไลนหรือที่เรยีกกันวาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับความนิยม

สูงมาก เน่ืองจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขายและพฤติกรรมของคนทั่วไปที่นิยมทํา

กิจกรรมตางๆ ทางอินเทอรเน็ต สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) ไดสํารวจพฤติกรรม

ของผูใชอินเทอรเน็ตในป 2563 พบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ช่ัวโมง 25 นาที ซึ่งเพิ่มข้ึน

จากป 2562 ถึง 1 ช่ัวโมง 3 นาที และเมื่อนํามาเทียบกับปแรกที่เริ่มทําผลสํารวจคือป 2556 ก็คิดเปน

อัตราการเติบโตที่เพิ่มข้ึนถึง 3 เทา ดวยเหตุผลหลักคือ การที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงายและมี

เครือขายที่ครอบคลุม สวนเหตุผลรองลงมาคือ มีความจําเปนตองใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนและบริการตางๆ 

ในชีวิตประจําวันสามารถทําผานออนไลนมากข้ึนดวย ขณะเดียวกันผลกระทบจาก COVID-19 ก็เปนอีก

ปจจัยหน่ึงที่ชวยกระตุนใหผูคนหันมาเลือกทํากิจกรรมออนไลนแทนการเดินทางออกจากบาน หรือเพื่อ

หลีกเลี่ยงการตองพบปะผูคนโดยเฉพาะในที่สาธารณะ โดยกิจกรรมทางออนไลนที่ไดรับความนิยมเปน

อันดับ 1 คือการใช Social Media หรือสังคมออนไลน เชน Facebook LINE Instagram และการซื้อ

สินคาออนไลนไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 6 

สวนชองทางการซื้อสินคาออนไลนน้ัน ผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส 

พบวา ชองทางที่ผูซื้อนิยมเปนอันดับที่ 1 คือ Shopee คิดเปน 91.0% อันดับที่ 2 คือ Lazada คิดเปน 

72.9% และอันดับ 3 คือ Facebook Fanpage คิดเปน 55.1% ซึ่งสอดคลองกับการเก็บรวบรวมขอมูล

ของ iPrice Thailand เกี่ยวกับเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มีผูเขาชมรายเดือนมาก

ที่สุดในไตรมาศที่ 4 ป 2563 ซึ่งแสดงใหเห็นวา อันดับที่ 1 คือ Shopee มีผูเขาชม 51,242,700 คน 
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อันดับที่  2 คือ Lazada มีผู เขาชม 38,539,000 คน และอันดับที่  3 คือ JD Central  มีผู เขาชม 

2,203,700 คน 

 

ภาพท่ี 1 ชองทางถูกใจคนซื้อคนขายทางออนไลน 

ที่มา: https://www.etda.or.th/getattachment/newsevents/pr-news/ETDA/ETDA-released-

IUB-2020/20210409_IUB2020_presentation13.JPG.aspx, สืบคนเมื่อ 21 เมษายน 2564 

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะ

เติบโตเพิ่มข้ึน โดยรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผูซื้อนิยมมากที่สุดคือ ตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ซึ่งดูไดจากผลสํารวจชองทางในการซื้อสินคาออนไลนและจํานวนผูเขา

ชมเว็บไซตตอเดือนที่แสดงใหเห็นวาเว็บไซตยอดนิยมสองอันดับแรกคือ Shopee และ Lazada โดยมี

คะแนนทิ้งหางจากอันดับอื่นๆ คอนขางมาก ทั้งสองเว็บไซตน้ีมีรูปแบบเปนตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสและเปนของตางประเทศ ในขณะที่เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหลายแหงของคนไทยซึ่ง

มีรูปแบบเปนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชนเดียวกัน เชน Lnwshop Weloveshoping และ 

Thailand Postmart กลับไดรับความนิยมจากคนไทยนอยมาก จากผลสํารวจของสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสพบวาความนิยมของผูซื้อในเว็บไซตเหลาน้ีมีเพียง 6.3%, 3.3% และ 1.1% 

ตามลําดับ การหาแนวทางที่จะทําใหเว็บไซตเหลาน้ีดึงดูดใจผูซื้อจึงเปนเรื่องที่สําคัญ 

https://www.etda.or.th/getattachment/newsevents/pr-news/ETDA/ETDA-released-IUB-2020/20210409_IUB2020_presentation13.JPG.aspx
https://www.etda.or.th/getattachment/newsevents/pr-news/ETDA/ETDA-released-IUB-2020/20210409_IUB2020_presentation13.JPG.aspx
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ความหมายและประเภทของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนการทําธุรกรรมซื้อ

ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคาและบริการบนอินเทอรเน็ต โดยใชเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันเปนสื่อในการ

นําเสนอสินคาและบริการตางๆ รวมถึงการติดตอกันระหวางผูซื้อและผูขาย ทําใหผูเขาใชบริการจากทกุที่

ทุกประเทศ หรือทุกมมุโลกสามารถเขาถึงรานคาไดงายและตลอด 24 ช่ัวโมง  สามารถแบงตามรูปแบบ

ทางการคาได 5 ประเภท ดังน้ี 

1. เว็บไซตแคตตาล็อกสินคาออนไลน (Online Catalog Website) เปนเว็บไซตในรูปแบบของ

แคตตาล็อกออนไลน ที่มีรูปภาพและรายละเอียดสินคาพรอมขอมูลในการติดตอรานคา ไมมีระบบชําระ

เงินผานทางเว็บไซตหรือระบบตะกราสินคา (Shopping cart) ผูสนใจสินคาตองติดตอเขามาเพื่อ

สอบถามและสั่งซื้อสินคา 

2. รานคาออนไลน (E-Tailer) เปนเว็บไซตที่มีทั้งระบบจัดการสินคา ระบบตะกราสินคา 

(Shopping cart) ระบบชําระเงิน รวมถึงการขนสงสินคา ครบถวนสมบูรณแบบ ผูซื้อสามารถสั่งซื้อสินคา

และทําการชําระเงินผานเว็บไซตไดทันที 

3. การประมูลสินคา (E-Auction) เปนเว็บไซตที่มีการนําสินคาไปประมูลขายกัน โดยจะเปนการ

แขงขันกันในการเสนอราคา หากผูใดเสนอราคาสินคาไดสูงสุดในชวงเวลาที่กําหนด ก็จะชนะการประมูล 

และสามารถซื้อสินคาตามราคาที่เสนอไป 

4. การประกาศซื้อ-ขาย (E-Classified) เปนเว็บไซตที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจประกาศความ

ตองการ ซื้อ-ขาย สินคาของตนไดภายในเว็บไซต เว็บไซตจะทําหนาที่เหมือนกระดานขาว และตัวกลาง

ในการแสดงขอมูลสินคาตางๆ เว็บไซตสวนใหญจะมีการแบงหมวดหมูสินคาไวดวย หากมีคนสนใจซื้อ

สินคาที่ประกาศไวก็สามารถติดตอโดยตรงไปยังผูประกาศขายไดทันทีจากขอมูลที่ลงไวในเว็บไซต 

5. ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) เปนรูปแบบของเว็บไซตที่เปนเสมือน

ตลาดนัดขนาดใหญ ภายในเว็บไซตจะมีการรวบรวมเว็บไซตของรานคา และบริษัทตางๆ มากมาย โดยมี

การแบงหมวดหมูของสินคาไว เพื่อใหผูใชสามารถเขาไปดูสินคาภายในรานคาตางๆ ในเว็บไซตไดโดยงาย 
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ขอดีของตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การสรางเว็บไซตขายสินคาของตนเองมีขอดีคือสามารถออกแบบ ปรับแตง และควบคุมกิจกรรม

ตางๆ ในเว็บไซตไดตามตองการ ใชเปนที่เผยแพรขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ใหเปนที่รูจักและ

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากที่สุด อีกทั้งยังชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจดวย แตตอง

ใชเงินลงทุนสูง ทั้งการลงทุนดานเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงการสราง

เว็บไซตประเภทรานคาออนไลน (E-Tailer) ซึ่งตองมีระบบซื้อขายครบถวน ก็ย่ิงมีคาใชจายเพิ่มมากข้ึน 

ผูขายหลายคนจึงเลือกชองทางอื่นแทน อยางเชน การขายผาน Social Media หรือสังคมออนไลน เชน 

Facebook Instagram Line แตขอเสียของการขายผาน Social Media คือ มีความนาเช่ือถือตํ่ากวาการ

มีเว็บไซตที่จดทะเบียนอยางถูกตองซึ่งสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของรานได ทําใหผูซื้อบางคนไมกลา

ซื้อสินคาผานชองทางน้ี ชองทางการขายผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่

ไดรับความนิยมในปจจุบัน เน่ืองจากมีขอดีดังตอไปน้ี 

ดานผูซื้อ 

1. ทําใหมั่นใจในการซื้อสินคาวาจะไดสินคาตามที่ตองการ ไมถูกหลอกลวง เพราะเปนเว็บไซตที่

มีความนาเช่ือถือ เน่ืองจากเจาของตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมักเปนผูประกอบการรายใหญ 

สามารถตรวจสอบขอมูลได 

2. คนหาสินคาที่ตองการไดงาย สินคามีหลากหลาย สะดวกในการเปรียบเทียบขอมูลของสินคา

แตละราน 

ดานผูขาย 

1. เปดรานไดงายและรวดเร็ว ไมตองลงมือสรางรานคาออนไลนดวยตนเอง เพราะสามารถใช

รูปแบบสําเร็จรูปที่ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจัดเตรียมไวให พรอมทั้งมีเครื่องมืออํานวยความ

สะดวกใหพรอม ไมวาจะเปน ระบบตะกราสินคา การชําระเงิน และการจัดสงสินคา ทําใหประหยัด

ตนทุนและเวลา 

2. ไมตองการหาลูกคาเอง เพราะตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะทําหนาที่ประชาสัมพันธ

ใหคนรูจัก จัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย และโปรโมทใหรานติดอันดับในเว็บไซตคนหาขอมูล (Search 

Engine) 
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สถานการณตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผานมา ภายใตสถานการณที่รัฐดําเนินมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโรคดวยการสั่งปดเมือง ปดหางสรรพสินคาและศูนยการคา พรอมกับเชิญชวนใหประชาชนอยูบาน 

สงผลกระทบตอธุจกิจหลายแหงจนถึงข้ันที่อาจตองยุติหรือเลิกกิจการไป เน่ืองจากสูญเสียรายไดเปน

จํานวนมาก แตในขณะเดียวกันก็ทําใหพฤติกรรมของผูคนเปลี่ยนไป ในชวงที่มีการกักตัวและทํางานอยูที่

บาน (Work from Home) ผูคนหันมาซื้อสินคาออนไลนกันมากข้ึน โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคที่เปน

สิ่งจําเปนและขาดไมได ทําใหผูขายตองปรับกลยุทธการขายจากที่ขายในชองทางปกติเพียงอยางเดียวมา

เปนแบบผสมผสาน คือขายในชองทางปกติและขายแบบออนไลนควบคูกันไป และชองทางการซื้อขาย

ออนไลนที่เปนที่นิยมโดยทั่วไปก็คือ ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายใหญที่ครองสวนแบงการตลาดในไทยคือ Shopee 

Lazada และ JD  Central ซึ่งทั้งหมดเปนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มาจากตางประเทศ โดย 

Shopee เปนของบริษัท Sea Group มีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศสิงคโปร แตผูถือหุนใหญก็คือบริษัท 

Tencent จากประเทศจีน สวน Lazada เปนของ Alibaba Group จากประเทศจีน และ JD Central 

เปนการรวมทุนของ เจดีดอทคอม (JD.com) จากประเทศจีน กับบริษัท เซ็นทรัลกรุป จํากัด ของไทย 

สวนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปนของคนไทยไดรับความนิยมจากผูซื้อและผูขายนอยมาก การ

พึ่งพาแตตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนของตางประเทศอาจจะไมคอยเปนผลดีนัก เพราะการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายทางการคาของตลาดกลางเหลาน้ี เชน อัตราคาธรรมเนียม หรือเงื่อนไขในการซื้อขาย

สินคา อาจสงกระทบโดยตรงตอผูซื้อและผูขาย และยังเปนชองทางใหสินคาจากตางประเทศเขามา

แขงขันกับสินคาของไทยดวย ดังน้ัน การจัดทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยให

นาสนใจและดึงดูดใจผูซื้อ จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะทําใหตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยมี

สวนแบงทางการตลาดเพิ่มข้ึน สามารถแขงขันกับตางประเทศได ภาครัฐสามารถเขามาดูแลและควบคุม

ไดอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูซื้อและผูขาย และผูประกอบการรายยอยของไทยสามารถใช

เปนชองทางในการขายสินคาออนไลนได 



 

829 

 

 

ภาพท่ี 2 สถานการณของผูนํารานอีคอมเมริซในประเทศไทย 

ที่มา: https://ipricethailand.com/insights/mapofecommerce, สืบคนเมื่อ 21 เมษายน 2564 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหดึงดูดใจผูซื้อ 

การจัดทําระบบของตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหดึงดูดใจผูซื้อ คือการออกแบบระบบที่

จะทําใหผูซื้อเกิดความพึงพอใจ อยากที่จะซือ้สนิคาภายในเว็บไซต และมั่นใจวาจะไดสินคาตามที่ตองการ 

ซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง 

https://ipricethailand.com/insights/mapofecommerce
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ขจีนุช สวัสดินาม ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอความไววางใจตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย พบวา ปจจัยองคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอความไววางใจในการซื้อ

ผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก ชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร (Community) การปรับแตง 

(Customization) และการติดตอสื่อสาร (Communication) 

ชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร (Community) หมายถึง สวนที่ใหผูใชบริการสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดโดยแสดงความคิดเห็นบนกระทู (Web Board) ของเว็บไซต มีเครื่องมือสําหรับติดตอภายใน

ของผูใชบริการที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อคอยอํานวยความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นหรือ

แลกเปลี่ยนขอมูล 

การปรับแตง (Customization) หมายถึงรูปแบบการใหบริการที่สามารถปรับแตงการใชงานให

มีความเหมาะสมกับผูใชบริการภายในเว็บไซต ตลอดจนผูบริโภคสามารถปรับเปลีย่นภาษาไดหลากหลาย

ภาษา มีระบบแสดงสถานะและรายละเอียดของการสั่งซื้อ มีระบบบันทึกประวัติรายการสินคาในการ

สั่งซื้อที่ผานมา มีการเก็บขอมูลของผูใชเว็บไซตเพือ่การนําเสนอขอมลูทีต่รงกบัลกัษณะและความตองการ

ของผูใชเฉพาะราย 

การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง วิธีที่ผูใชสามารถเขาถึงเว็บไซตไดงายและ

รวดเร็วหรือเปนการสื่อสารแบบสองทาง หรือเปนชองทางในการสื่อสารและติดตอกับผูใชบริการเว็บไซต 

การออกแบบแจงขอมูลขาวสาร กิจกรรมการสงเสริมการขายแกลูกคาผานทางอีเมล (E-mail) หรือผาน

ทางแอพพลิเคชัน อยางสม่ําเสมอ 

สุณิศา ตรงจิตร ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด

กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ประสิทธิภาพของเว็บไซตและการใหขอมูลขาวสาร โปรโมช่ัน เปน

ปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ กลาวคือระบบงานของเว็บไซตตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสตองสามารถใหบริการไดถูกตองแมนยํา เครื่องมือตางๆ บนเว็บไซตเขาใจงายและสะดวก

ตอการทํารายการ เว็บไซตสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางรวดเร็ว ระบบงานของเว็บไซตสามารถ

ใหบริการไดตลอดเวลาและมีเสถียรภาพ ข้ันตอนการซื้อสินคาต้ังแตตนจนจบกระบวนการสะดวก 

งายดาย เว็บไซตสามารถใหบริการบรรลุตามคําสั่งที่ลูกคาปอนเขาไป มีการจัดหมวดหมูสินคาที่ละเอียด 

มีการใหขอมูลขาวสาร โปรโมช่ัน แกสมาชิกผานทาง E-mail หรือ SMS โดยตรง 
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อยางไรก็ตาม การออกแบบและจัดทําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ึนมาเองตองใช

ระยะเวลานานและมีคาใชจายมาก เพราะตองลองผิดลองถูก หากไมไดผลตอบรับตามที่ตองการก็ตอง

แกไขใหมแลวลองนํามาใชอีกครั้ง ดังน้ัน การนําเอาจุดเดนของระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่

มีช่ือเสียง เชน Lazada และ Shopee มาปรับใช จึงเปนแนวทางที่จะทําใหประหยัดเวลาและมัน่ใจวาจะ

ไดผลตอบรับที่ดีแนนอน เพราะการที่เว็บไซตน้ันมียอดขายเปนจํานวนมากก็ยอมแสดงใหเห็นวามีการ

ออกแบบระบบที่ดีทําใหผูซื้อเกิดความพึงพอใจ ซึ่งขอเสนอแนะในจัดทําระบบตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของไทยใหดึงดูดใจผูซื้อโดยนําระบบตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีช่ือเสียงมาปรับ

ใช มีดังน้ี 

 1. มีระบบที่คนหาสินคาไดอยางรวดเร็ว  ระบบตองมีตัวกรองการคนหาอยางละเอียด เชน 

หมวดหมู ย่ีหอ ชวงราคา สถานที่จัดสง ประเภทของราน เพื่อใหผูซื้อคนหาสินคาไดตรงตามความ

ตองการในเวลาอันรวดเร็ว มีระบบคาดเดาคํา เชน เมื่อกรอกคําวา กระดาษ ระบบก็จะแสดงตัวเลือกมา

ให เชน กระดาษทิชชู กระดาษ a4 กระดาษทราย มีตัวเลือกในการจัดเรียงผลการคนหา เชน เรียงตาม

ความเกี่ยวของ ราคา สินคาขายดี และสามารถคนหารานคาจากการกรอกช่ือรานได 

 2. มีแพลทฟอรมที่สามารถติดต้ังในอุปกรณพกพาหรือทีเ่รยีกวา Mobile Application  ปจจุบนั

อุปกรณพกพา เชน สมารทโฟน แท็บแล็ต เปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย การทําแพลทฟอรมใหสามารถ

ติดต้ังบนอุปกรณเหลาน้ีไดก็เปนการเพิ่มชองทางในการซื้อสินคา ทําใหเกิดความสะดวกในการซื้อเพราะ

ถาใชอุปกรณเหลาน้ีเปดเว็บไซตโดยตรงก็จะเห็นภาพที่มีขนาดเล็กเกินไปเน่ืองจากขอจํากัดของขนาด

หนาจอ นอกจากน้ียังทําใหผูซื้อสามารถซื้อสินคาไดตลอดเวลาไมวาจะอยูสถานที่ใดเพราะพกอุปกรณ

เหลาน้ีติดตัวเสมอ  โดย Mobile Application ที่จัดทําข้ึนน้ีควรรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ 

Android 

 3. หนาแสดงรายละเอียดสินคาสามารถแสดงวีดีโอและสินคาที่เกี่ยวของได  การซื้อสินคา

ออนไลน ผูซื้อไมไดเห็นสินคาจริงและไมมีพนักงานขายคอยใหคําแนะนํา การทําระบบใหผูขายสามารถใส

ไฟลวีดีโอลงไปในหนาสินคาของตนเอง ก็จะทําใหผูซื้อเห็นรายละเอียดของสินคาไดอยางชัดเจนและ

เขาใจวิธีใชงานไดดีย่ิงข้ึน เมื่อผูซื้อเขาไปดูหนารายละเอียดสินคาแสดงวามีความสนใจในสินคาประเภท

น้ัน ระบบตองสามารถแสดงสินคาที่เกี่ยวของได เชน แสดงสินคาอื่นของรานน้ันที่อยูในประเภทเดียวกัน

เพื่อจูงใจใหผูซื้อซือ้สนิคามากกวาหน่ึงช้ิน และแสดงสินคาของรานอื่นที่มีลกัษณะใกลเคียงหรอืเหมือนกบั

สินคาที่ผูซื้อเลือกดูเพื่อใหผูซื้อสะดวกในการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ราน 
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 4. มีระบบพูดคุย (Chat) กับรานคา  บางครั้งผูขายใสรายละเอียดสินคาไมครบถวน ระบุไม

ชัดเจน หรือสินคามีหลายขนาด หลายแบบ ทําใหผูซื้อเกิดความสงสัยและไมแนใจวาถาซื้อไปแลวจะได

สินคาตรงตามความตองการ จึงตัดสินใจไมซื้อ การมีระบบพูดคุยกับรานคาจะชวยใหผูซื้อสามารถ

สอบถามขอสงสัยตางๆ จากรานคาไดโดยสะดวก และมั่นใจที่จะซื้อสินคาช้ินน้ัน 

 5. มีระบบแสดงสถานะของสินคาที่เปนปจจุบัน  เมื่อมีการสั่งซื้อสินคาแลว ตองมีการแสดง

สถานะของสินคาจนกวาจะถึงมือผูซื้อ เพื่อใหผูซื้อมั่นใจวาจะไดสินคาอยางแนนอน การแสดงสถานะตอง

เปนปจจุบัน และควรเช่ือมตอกับระบบขอมูลของบริษัทขนสงสินคาดวย เพื่อใหลูกคาสามารถตรวจสอบ

สถานะตางๆ ไดในที่เดียว โดยไมตองเขาไปตรวจสอบที่เว็บไซตของบริษัทขนสง 

 6. การชําระเงินงายและสะดวก ตองมีตัวเลือกในการชําระเงินที่หลากหลาย การชําระเงิน

ปลายทางเปนตัวเลือกที่ตองมี เพราะผูซื้อบางคนยังไมไววางใจในการซื้อของออนไลนและบางคนก็ไม

สะดวกที่จะชําระดวยวิธีอื่น หากเลือกชําระดวยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เมื่อกรอกขอมูลเสร็จควรมี

ตัวเลือกวาจะบันทึกขอมูลบัตรเพื่อใชในครั้งตอไปหรือไม ถาเลือกบันทึกไวครั้งตอไปผูซื้อก็สามารถชําระ

เงินไดโดยไมตองกรอกขอมูลอีก หากเลือกชําระดวยการโอนเงิน ก็ควรมีรหัสการชําระเงินหรือ มี QR 

Code ให เพื่อที่ผูซื้อจะไดไมตองจํารายละเอียดของบัญชีที่รับโอน สามารถนํารหัสน้ันไปใชไดเลย 

 7. มีระบบที่อํานวยความสะดวกในการคืนสินคาหรือคืนเงิน  เมื่อผูซื้อไดรับสินคาเรียบรอยแลว 

อาจพบวาสินคาไมตรงกับที่สั่งซื้อ เชน ขนาดหรือสีไมตรงกับทีร่ะบุไว ไดสินคาที่ชํารุด หรือไดสินคาไม

ครบ การมีระบบที่อํานวยความสะดวกในการคืนสินคาจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจที่จะ

กลับมาซื้อสินคาในครั้งตอไป ระบบคืนสินคาตองมีความสามารถในการรับรายละเอียดและเหตุผลในการ

คืนที่ลูกคากรอกลงไป และสามารถใสรูปภาพหรือไฟลวีดีโอเพื่อเปนหลักฐานได รวมทั้งตองช้ีแจงและ

แนะนําข้ันตอนในการคืนสินคา หรือใหผูซื้อเลือกไดวาจะสงคืนกับบริษัทขนสงใด และสามารถแจงผูซื้อ

วาสถานะการดําเนินการเปนอยางไรและจะไดเงินคืนเมื่อไร โดยอาจแจงผานระบบเอง สงทางอีเมล หรอื 

SMS 

8. ผูซื้อสามารถบันทึกสินคาที่ช่ืนชอบได  ผูซื้อแตละคนมักมีสินคาที่ตองสั่งซื้ออยูเปนประจํา 

หรือบางครั้งคนเจอสินคาที่ตองการแตยังไมพรอมที่จะซื้อในขณะน้ัน การทําใหผูซื้อสามารถบันทึกสินคา

ที่ ช่ืนชอบในระบบไดทําใหผูซื้อประหยัดเวลาในการสั่งซื้อเพราะไมตองคนหาใหม ระบบควรมี

ความสามารถในการแจงเตือนดวยหากสินคาที่ผูซื้อคนน้ันช่ืนชอบไดปรับลดราคาหรือจัดโปรโมช่ัน 
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9. มีระบบการใหคะแนนรานคาโดยผูซื้อ ระบบการใหคะแนนจะชวยคัดกรองรานคาที่ดีและไมดี

ได หลังจากผูซื้อไดรับสินคาเรียบรอยแลว ผูซื้อตองสามารถเขามาในระบบเพื่อใหคะแนนรานคา กรอก

ขอมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น และใสรูปภาพหรือวีดีโอ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูซื้อคนอื่นที่

จะซื้อจากรานน้ัน รูปภาพและวีดีโอจะชวยเสริมใหเห็นวาสินคาที่ขายกับสินคาที่ไดรับตรงกันหรือไมและ

การบรรจุหีบหอเปนอยางไร อยางไรก็ตาม ระบบควรใหผูซื้อสามารถแกไขคะแนน และเพิ่มความคิดเห็น

เขาไปในภายหลังได เพื่อเปดโอกาสใหผูขายแสดงความรับผิดชอบโดยแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน เชน 

จัดสงสินคาไปใหใหมเน่ืองจากสงสินคาผิดหรือสงสินคาไมครบ 

 10. มีการกระตุนใหผูซื้อเขามาเย่ียมชมอยางสม่ําเสมอ  การจูงใจใหผูซื้อเขามาเปนประจํา จะ

ชวยเพิ่มยอดของผูเย่ียมชมและชวยเพิ่มยอดขายดวย เพราะเมื่อผูซื้อเขามาบอยครั้งก็มีโอกาสที่จะซื้อ

สินคามากข้ึน โดยวิธีการที่ใชอาจจะเปนการใหคะแนนผูซื้อทุกๆ วันที่เขามาเย่ียมชม หรือเลนเกมสและ

สะสมคะแนนไปเรื่อยๆ ซึ่งคะแนนที่สะสมไวสามารถนําไปแลกของรางวัลหรือนําไปเปนสวนลดในการซือ้

สินคาได 

 

สรุป 

 การทําตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสําเร็จน้ัน การสรางระบบใหดึงดูดใจผู

ซื้อเปนเพียงแคองคประกอบหน่ึง จําเปนตองอาศัยองคประกอบอื่นรวมดวย การโฆษณาประชาสัมพันธ

เพื่อใหเว็บไซตเปนที่รูจักก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งสามารถทําไดในหลายๆ ชองทาง ไมวาจะเปนทางสื่อสังคม

ออนไลน อีเมล สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน การออกงานตางๆ หรือแมแตการลงโฆษณาแบบมีคาใชจายผาน

ทาง Facebook หรือ Google และควรมีการทํา SEO (Search Engine Optimization) ดวยซึ่งเปนการ

ทําใหเว็บไซตติดอยูในอันดับตนๆ ของผลการคนหาดวยคําสําคัญ (Keyword) ที่กําหนดไว เน่ืองจาก

ปจจุบันคนสวนใหญนิยมคนหาขอมลูทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บไซตประเภท Search Engine นอกจากน้ี

การจัดรายการสงเสรมิการขาย เชน การลดราคาสินคา การใหคูปองสวนลด การแจกของรางวัล ก็เปนสิง่

ที่ควรทําเพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาซื้อสินคา และอีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญมากที่สุดคือการใหบริการลูกคาในเรื่อง

ของการแกไขปญหาหรือตอบขอสงสัย เพื่อใหลูกคาประทับใจและกลับเขามาซื้ออีกจนกลายเปนลูกคา

ประจําในที่สุด 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการทํางานเปนทีม

ในองคกรวิจัยและพัฒนา และจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรมและ

องคประกอบของการทํางานเปนทมี ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหเกดิความเขาใจ การประสานงาน การชวยเหลอื

สนับสนุนในการทํางานเปนทีมมากข้ึน  นําไปซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานและการพัฒนาสงมอบ

เทคโนโลยีออกสูตลาด ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานองคกรวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงใน

จังหวัดปทุมธานี  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลต้ังแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2564 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ใชแบบสอบถามจํานวน 314 ชุด และสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ 

วิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางและวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะหความ

สอดคลองของแบบจาํลอง คือ p-value = 0.065, CMIN/DF = 1.150, GFI = 0.951, CFI = 0.993, TLI 

= 0.987, NFI = 0.952 และ RMSEA = 0.022 และพบวาความฉลาดทางวัฒนธรรมมีผลกระทบตอการ

ทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.001 โดยองคประกอบที่สําคัญที่สุดของความฉลาดทางวัฒนธรรม คือ ความจูงใจทางวัฒนธรรม และ 

องคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทํางานเปนทีม คือ การตรวจสอบ ซึ่งสามารถใชเปนวิธีการพัฒนา
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บุคลากรเพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความฉลาดทางวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึนนํามาซึ่งการเกิดการทํางานเปน

ทีมที่มีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ:  ความฉลาดทางวัฒนธรรม การทํางานเปนทีม องคกรวิจัยและพัฒนา 

 

Abstract 

 The research objectives were to study the impact of cultural intelligence on 

teamwork in research and development organizations (R&D) and prioritize the factors of 

cultural intelligence and teamwork as a guideline to understand, coordination, and 

support teamwork. The population in this study was the employees in R&D organization 

in Pathum Thani Province. The simple random sampling was used as a sampling method. 

The data were collected from February 2021 to March 2021 by using questionnaires which 

314 returned and analyzed by Structural Equation Modeling ( SEM)  and Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). The structure was consistent with empirical data (p-value = 0.065, 

CMIN / DF = 1.150, GFI = 0.951, CFI = 0.993, TLI = 0.987, NFI = 0.952, and RMSEA = 0.022) 

and cultural intelligence has an effect on teamwork with 0. 001 significance level.  The 

most important component of cultural intelligence was motivational cultural intelligence 

and teamwork was monitoring.  These results can be used as a guideline for personnel 

development to work as a team. Moreover, the organization should focus on motivational 

cultural intelligence for promoting personnel to become more culturally intelligent which 

is effect on teamwork. Also, monitoring is the most emphasis to manage team work. 

Keywords:  Cultural Intelligence, Teamwork, Research and Development Organizations 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สําหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาผลของดัชนีการวัดระดับความสามารถในการแขงขันที่จัดทํา

โ ด ย  World Economic Forum:  WEF แ ล ะ  International Institute for Management 
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Development: IMD ป 2562 แลว พบวา ความทาทายสําหรับการกาวสูเศรษฐกิจนวัตกรรมของไทย

จะตองมีการผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาองคกรวิจัยและพัฒนาใหมีความเขมแข็ง มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (สภาพัฒน, 2562) ธุรกิจตองหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพือ่ใหสอดคลองกับเศรษฐกิจนวัตกรรม โดยในประเทศไทยมีองคกรทางดานวิจัยและ

นวัตกรรมซึ่งเปนองคกรจากทั้งภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา เอกชน และองคกรอิสระของรัฐ (พงศพันธ 

แกวตาทิพย, 2562) เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) เปนตน การวิจัยจึงน้ีมุงเนนที่กลุมองคกรดานการทําวิจัยและสรางนวัตกรรม ที่มุง

ผลักดันใหประเทศไทยแข็งแกรงและเจริญรุงเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก นําไปสูเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ผานโครงการวิจัยตาง ๆ นําสงเทคโนโลยีหรือ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพออกสูตลาด โดยลักษณะโครงสรางขององคกรวิจัยและพัฒนาน้ัน จะแบงออกเปน

กลุมงานวิจัยตาง ๆ  เปนลักษณะการทํางานเปนทีมที่มีความชํานาญเฉพาะทาง เชน กลุมวิจัยและพัฒนา

ดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐและเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน

ระบบเครือขายอัจฉริยะ เปนตน โดยในศตวรรษที่ 21 น้ี การทํางานเปนทีมถือเปนรูปแบบการทํางานทีม่ี

ประสิทธิภาพมากที่สุดรูปแบบหน่ึง ซึ่งไดนําการเปลี่ยนแปลงมากมายมาสูยุคที่ถูกผลักดันใหจัดต้ังกลุม

และทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อบรรลุเปาหมาย แกปญหา สรางความคิดเพิ่มเติม พัฒนาทักษะการเอาตัว

รอด (Ashley Khawam, Toni DiDona, and Breada Hern, 2017) และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ

ในการดําเนินงาน บุคลากรในทีมตองไดรับโอกาสในการแสดงแนวทางในการแกปญหา หรือการจัดการ

โครงการตาง ๆ รวมดวย (Sanjana Parumasur, 2013) 

 นอกจากน้ีแลวการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนาจะตองมีการจัดการและบริหาร

เกี่ยวกับบุคลากรภายในองคกร ซึ่งสวนใหญเปนผูเช่ียวชาญดานเทคนิคที่มีความรูพื้นฐานเฉพาะทางสูง มี

คุณลักษณะเฉพาะหลายอยาง ที่แตกตางเฉพาะบุคคล การคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ ทักษะและ

ความสามารถของบุคลากรน้ัน ๆ การรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายที่เพิ่มมากข้ึน 

รวมถึงทักษะที่เกี่ยวของในฝายงานซึ่งตองพิจารณาใหมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในแตละสวน 

โดยที่ความเขาใจในความแตกตางของแตละบุคคลน้ัน สามารถบงช้ีไดโดยความฉลาดทางวัฒนธรรมของ

แตละบุคคล (cultural intelligence: CQ) ที่เปนโครงสรางที่บงช้ีถึงความสามารถของแตละบุคคลใน

การเขาใจและอยากที่จะเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูรวมทีม (Soon Ang et al., 2007) ซึ่ง
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เปนสิ่งที่สําคัญในการทําใหการทํางานรวมกันภายในทีมใหเกิดความเขาใจซึ่งกนัและกัน การปฏิบัติตอ

เพื่อนรวมทีม การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะสามารถชวยในการจัดการบริหารบุคลากรใน

ทีมวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกัน ในการวิจัยน้ีจึงศึกษาผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมทีส่งผล

ตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนา ที่ตองรวบรวมสมาชิกในทีมที่มีทักษะ ความรู  

ความสามารถ เทคนิค ความเปนปจเจกบุคคล ที่มีความเฉพาะและหลากหลาย มาทํางานรวมกันเพื่อ

บรรลุเปาหมายของทีมวิจัย เพื่อใหเปนแนวทางใหเกิดความเขาใจ การประสานงาน การชวยเหลือส

นุบสนุนในการทํางานเปนทีมมากข้ึน  นําไปซึ่งประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาเทคโนโลยี การทํากําไร 

ยกระดับคุณภาพการบริการ สงมอบเทคโนโลยีออกสูตลาด รวมถึงสงเสริมใหประเทศไทยกาวไปสู

ประเทศที่พัฒนาแลว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการทํางานเปนทีมในองคกร

วิจัยและพัฒนา  

2. เพื่อจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรมและองคประกอบ

ของการทํางานเปนทีม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาผลกระทบของความฉลาด

ทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนา ณ องคกรวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึง

ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural 

Intelligence) มีปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ปจจัย ตัวแปรตาม คือ การทํางานเปนทีม (Teamwork) มีปจจัยที่

เกี่ยวของ 5 ปจจัย  ดังแสดงในภาพที่ 1 และมีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานภายในองคกรวิจัย

และพัฒนาแหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานีจํานวน 582 คน โดยมี กลุมตัวอยางที่ทําการเก็บขอมูลโดยเลือก

ตัวอยางแบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการกําหนดขนาดของตัวอยางสําหรับ

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชเกณฑทั่วไป (General Rule) 

ตามทฤษฎีของ Hair, J. F. et al. (2010) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวนพารามิเตอรซึ่งเปนตัวแปรสังเกต

ไดในแบบจําลองทั้งสิ้น 29 ตัวแปร ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับศึกษาครั้งน้ี คือ 290 - 348 

ตัวอยาง ซึ่งจากการลงเก็บขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม ผูศึกษาไดขนาดของตัวอยางทั้งสิ้น 314 

ตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

โดยประกอบดวย 3 สวน  (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจรายการและแบบ

ปลายเปด จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด (2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความฉลาด

ทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) ประกอบดวย 13 คําถาม เปนคําถามปลายปดทั้งหมด ลักษณะ

คําถามเปนแบบมาตรสวน (Likert Scale) โดยใหกลุมตัวอยางตอบลักษณะพฤติกรรม ความคิด หรือ

ความเขาใจ ที่ตรงกับตนเอง (3)  แบบสอบถามเพื่อประเมินการทํางานเปนทีม (Teamwork) 
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ประกอบดวย 16 คําถาม เปนคําถามปลายปดทั้งหมด ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวน (Likert Scale) 

ใหกลุมตัวอยางตอบลักษณะการทํางานเปนทีมที่ตรงกับการทํางานฝายตนเอง  

3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) นํา

แบบสอบถามที่สรางข้ึนไปทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของ

เน้ือหาเน้ือหาจะมีความเที่ยงตรงไดก็ ตอเมื่อมีความสอดคลองกับขอกําหนด หรือวัตถุประสงคที่ได จาก

การทบทวนวรรณกรรมเปนบรรทดัฐาน โดยอาจอาศัย ผูเช่ียวชาญหรือผูมี ประสบการณในการประเมิน

วิเคราะห (face validity) (อารยา องคเอี่ยม และ พงศธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะห

เครื่องมือแบบสอบถามที่มาจากเน้ือหา การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด งานวิจัย และการนิยามศัทพ ใน

การจัดทําขอคําถาม และไดเสนอตออาจารยผูสอนวิชาระเบียบวิจัย ผูที่มีความรู ที่มีความเช่ียวชาญใน

เรื่องที่วิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ภาษาที่ใชและลักษณะของขอคําถาม และ

รวบรวมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะกอนนําไปใชทดสอบภาคสนาม (pretest) 

 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางที่เปนกับพนักงานภายในองคกรวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 34 ชุด และ

นําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ตามวิธีของคอนบราค Cronbach coefficient 

alpha ของแตละตัวแปร คาที่ไดควรอยูระหวาง 0.6-1.00 โดยคา ≥ 0.6 เปนคาที่ยอมรับได (Cipriano 

Forza, 2002) พิจารณารอยละของความแปรผัน เพื่อดูวาขอคําถามซึ่งเปนตัวแปรสังเกตสามารถอธิบาย

ตัวแปรไดเทาใด ซึ่งขอคําถามตองสามารถอธิบายตัวแปรไดรอยละ 50 ข้ึนไป (Cipriano Forza, 2002) 

ซึ่งผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ใหผลการทดสอบที่คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ผลของคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา คอนบราค ในแตละตัวแปร อยูระหวาง 0.645 ถึง 0.862 ซึ่งมีคามากคา 0.6 

ตามเกณฑที่กําหนดไว และคารอยละของความผันแปร อยูระหวางรอยละ 50.797  ถึง 78.813 ซึ่งมีคา

มากกวารอยละ 50 ตามเกณฑที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวา แบบสอบถามสามารถอธิบายตัวแปรไดและ

สามารถสื่อสารไปยังผูตอบแบบสอบถามตามไดตรงกับความเขาใจกับผูวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ผานการทดสอบ

คุณภาพและความนาเช่ือถือ โดยการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานภายในองคกรวิจัยและพัฒนาแหง

หน่ึงในจังหวัดปทุมธานีจํานวน 314 ชุด โดย ไดทําการแจกแบบสอบถามโดยที่สุมจบัสลากทีมวิจัยในการ

แจกแบบสอบถาม เมื่อสุมทีมวิจัยแลว ผูวิจัยไดติดตอผูประสานงานของแตละทีมวิจัยและขอความ

ชวยเหลือใหแจกจายสมาชิกในทีมเพื่อตอบแบบสอบถาม  
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5. คาสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล การวิจัยน้ีใชการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural 

Equation Modeling: SEM) เพื่อหาผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการทํางานเปน

ทีม ตามกรอบแนวคิดที่ไดศึกษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป AMOS แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 

ข้ันตอน (1) คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง (2) การวิเคราะหความเช่ือมั่นและความตรงเชิงโครงสรางของ

ขอมูล (3) การตรวจสอบความกลมกลืนสอดคลองของแบบจําลอง (4) การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน และ 

(5) การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 

ตางรางท่ี 1 ความถ่ีและรอยละของขอมลูคุณลักษณะทั่วไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

คุณลักษณะทั่วไปสวน

บุคคล 

ระดับของคุณลักษณะ

ทั่วไปสวนบุคคล 

ความถ่ี รอยละ 

เพศ 

ชาย 128 40.9 

หญิง 186 59.1 

รวม 314 100 

อายุ 

21 - 30 ป 109 34.6 

31 - 40 ป 114 36.2 

41 - 50 ป 79 25.2 

51 - 60 ป 12 3.9 

รวม 314 100 

การศึกษาสงูสุด 

ปริญญาตร ี 133 42.5 

ปริญญาโท 117 37.0 

ปริญญาเอก 64 20.5 

รวม 314 100 
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2. ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นและความตรงเชิงโครงสรางของขอมูล 

ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นและความตรงเชิงโครงสรางของขอมูลโดยคาคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา คอนบราค และคารอยละของความผันแปร 

ตัวแปร จํานวนขอ

คําถาม 

คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา  

คอนบราค 

คารอยละของความ

ผันแปร 

การรบัรูและเขาใจในวัฒนธรรม (ME) 3 0.611 56.964 

ความรูทางวัฒนธรรม (CO) 4 0.766 60.484 

ความจูงใจทางวัฒนธรรม (MO) 3 0.701 63.242 

พฤติกรรมทางวัฒนธรรม (BE) 3 0.685 62.069 

การสือ่สาร (CM) 3 0.809 72.673 

การต้ังคาเปาหมาย (G) 3 0.667 60.770 

การรวมมือกัน (CP) 3 0.707 63.445 

การตรวจสอบ (M) 3 0.746 66.833 

ภาวะผูนํา (L) 4 0.832 66.964 

 

3. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแบบจําลอง โดยอางอิงจาก Kelloway Kevin (2015) 

ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังน้ี  

ตารางท่ี 3   คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหความสอดคลองของแบบจําลอง 

ดัชนีบงช้ีความเหมาะสมพอดี เกณฑ คาสถิติ ผลการศึกษา 

p - value P > 0.05 0.065 มีความสอดคลอง 

CMIN/DF < 2.00  1.150 มีความสอดคลอง 

GFI > 0.95  0.951 มีความสอดคลอง 

CFI > 0.95  0.993 มีความสอดคลอง 

TLI > 0.95  0.987 มีความสอดคลอง 

NFI > 0.95  0.952 มีความสอดคลอง 

RMR มีคาเขาใกลศูนย  0.023 มีความสอดคลอง 

RMSEA < 0.05  0.022 มีความสอดคลอง 
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4. ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน  

ตารางท่ี 4  แสดงคานํ้าหนักขององคประกอบของตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 และ ตัวแปรสงัเกต 

ตัวแปรแฝงอันดับ

ที่ 2 

ตัวแปรแฝง

อันดับที่ 1 

คานํ้าหนักของ

องคประกอบของตัว

แปรแฝงอันดับที่ 1 

ตัวแปร 

สังเกต 

คานํ้าหนักของ

องคประกอบ 

ของตัวแปรสังเกต 

Cultural ME 0.59   

  ME1 0.83 

  ME2 1.16 

  ME3 0.53 

CO 0.61   

  CO1 0.67 

  CO2 0.78 

  CO3 0.81 

  CO4 0.87 

MO 0.90   

  MO1 0.70 

  MO2 0.51 

  MO3 0.67 

BE 0.70   

  BE1 0.73 

  BE2 0.87 

  BE3 0.62 
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ตารางท่ี 4  แสดงคานํ้าหนักขององคประกอบของตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 และ ตัวแปรสงัเกต (ตอ) 

ตัวแปรแฝงอันดับ

ที่ 2 

ตัวแปรแฝง

อันดับที่ 1 

คานํ้าหนักของ

องคประกอบของตัว

แปรแฝงอันดับที่ 1 

ตัวแปร 

สังเกต 

คานํ้าหนักของ

องคประกอบ 

ของตัวแปรสังเกต 

Teamwork CM 0.82   

  CM1 0.64 

  CM2 0.77 

  CM3 0.78 

G 0.85   

  G1 0.58 

  G2 0.50 

  G3 0.62 

CP 0.97   

  CP1 0.49 

  CP2 0.41 

  CP3 0.86 

M 1.01   

  M1 0.60 

  M2 0.66 

  M3 0.83 

L 0.98   

  L1 0.64 

  L2 0.83 

  L3 0.82 

  L4 0.77 
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5. การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 

ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ใหคาสัมประสิทธ์ิเสนทางของความฉลาดทาง

วัฒนธรรมสงผลตอการทํางานเปนทีม เทากับ 0.66 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  

 
ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 

 

อภิปรายผล 

1.  คุณลักษณะของกลุมตัวอยางจากปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 314 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 59.1 มีอายุระหวาง 30-41 ป 

จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 36.3 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 

42.3  

2. ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นและความตรงเชิงโครงสรางของขอมูล ผลการวิเคราะหความ

เช่ือมั่นและความตรงเชิงโครงสรางของขอมูลโดยคาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา คอนบราค และคารอยละของ

ความผันแปร พบวา คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา คอนบราค ของตัวแปรที่ศึกษา อยูระหวาง 0.611 ถึง 0.809 

ซึ่งมีคามากคา 0.6 แสดงวามีคาความเช่ือมั่นที่ยอมรับได และคารอยละของความผันแปร อยูระหวางรอย
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ละ 56.964  ถึง 72.673 ซึ่งมีคามากกวารอยละ 50 ตามเกณฑที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวา แบบสอบถาม

สามารถอธิบายตัวแปรไดและสามารถสื่อสารไปยังผูตอบแบบสอบถามตามไดตรงกับความเขาใจกับผูวิจยั 

สามารถนําไปวิเคราะหความสอดคลองของแบบจําลอง ปจจัยเชิงยืนยัน และแบบจําลองสมการ

โครงสรางได 

3. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแบบจําลอง การประเมินความสอดคลองกลมกลืนของ

แบบจําลอง (Evaluating the Data – Model Fit) เปนการประเมินความสอดคลองระหวางแบบจาํลอง

ปจจัยเชิงยืนยันอันดับที่ 2 กับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนที่ได

จากการวิเคราะหผานเกณฑทั้งหมด  ไดแก คา P เทากับ 0.065  คาไคสแควรสัมพัทธ (CMIN/DF) 

เทากับ 1.150 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of Fit Index: GFI) เทากับ 0.951 คาดัชนี

ระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.993 คาดัชนีวัดระดับความ

สอดคลองเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เทากับ 0.987 คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสม

พอดีอิงเกณฑ (Norm Fit Index: NFI) เทากับ 0.952 และดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการ

ประมาณคาความคาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.022 

จึงแสดงวาแบบจําลองปจจัยเชิงยืนยันกับขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกัน 

4. ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน จากการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA)  การรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม (ME) ความรูทางวัฒนธรรม (CO) ความจูงใจทาง

วัฒนธรรม (MO) และ พฤติกรรมทางวัฒนธรรม (EE) มีคานํ้าหนักขององคประกอบ (Factor Loading) 

เทากับ 0.59 0.61 0.90 และ 0.70 ตามลําดับ จึงแสดงวา การรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม ความรูทาง

วัฒนธรรม ความจูงใจทางวัฒนธรรม และ พฤติกรรมทางวัฒนธรรม สามารถอธิบายความฉลาดทาง

วัฒนธรรมได นอกจากน้ี การสื่อสาร (CM) การต้ังคาเปาหมาย (G) การรวมมือกัน (CP) การตรวจสอบ 

(M) และ ภาวะผูนํา (L) มีคานํ้าหนักขององคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 0.82 0.85 0.97 1.01 

และ 0.98 จึงแสดงวา การสื่อสาร การต้ังคาเปาหมาย การรวมมือกัน การตรวจสอบ และ ภาวะผูนํา 

สามารถอธิบายการทํางานเปนทีมได 

5. การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางที่

อธิบายความฉลาดทางวัฒนธรรมสงผลตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนามีคาสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลเทากับ 0.66 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จึงแสดงวา ความฉลาดทางวัฒนธรรมมี

ผลกระทบทางตรงตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ที่ศึกษาผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สงผล

ตอการทํางานเปนทีมในองคกรวิจัยและพัฒนา โดยการวิเคราะแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural 

Equation Modeling: SEM)  พบวาความฉลาดทางวัฒนธรรมมีผลกระทบตอการทํางานเปนทีมใน

องคกรวิจัยและพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  ซึ่งพบวา ความฉลาดทางวัฒนธรรมมี

ผลกระทบตอการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ Yousofpourfard (2010) ที่ไดทําการศึกษาความฉลาด

ทางวัฒนธรรมที่เปนแนวทางใหมในการจัดการการทํางานเปนทีมในทีมที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ซึ่งเปนการประเมินความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทํางานเปน

ทีม ใหผลการศึกษาไววา ความฉลาดทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธในเชิงบวกระหวางความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของทีมและการทํางานเปนทีม และสนับสนุนการศึกษาของ Collins et al. (2015) ที่

ทําการศึกษาปจจัยมนุษยในการทํางานเปนทีมเสมือนในเอเชียตะวันออก เปรียบเทียบระหวาง

อินโดนีเซีย ใตหวัน และเวียดนาม ไดระบุไววา ปจจัยสําคัญของมนุษย ไดแก ความฉลาดทางวัฒนธรรม

ของแตละบุคคล มีอิทธิพลอยางมากตอความเต็มใจในการแบงปนความรูของสมาชิกในทีม ซึ่งเปน

ประโยชนตอการทํางานเปนทีม นอกจากน้ีแลว Crotty and Brett (2012)  ที่ศึกษาความสัมพันธของ

การรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม (cultural metacognition) ซึ่งเปนมิติของความฉลาดทางวัฒนธรรมกบั

การทํางานเปนทีม กลาววา เมื่อสมาชิกในทีมมีการรับรูและเขาใจในวัฒนธรรมมากข้ึน การทํางานเปน

ทีมมีแนวโนมมากข้ึน สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ช้ีใหเห็นความสําคัญของการมีสมาชิกของทีมที่

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีความสามารถในการรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม เปนตน 

 การพิจารณาองคประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรมของพนักงานองคกรวิจัยและพัฒนา

แหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี พบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดของความฉลาดทางวัฒนธรรมของพนักงาน

องคกรวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี คือ ความจูงใจทางวัฒนธรรม รองลงมาคือ พฤติกรรม

ทางวัฒนธรรม ความรูทางวัฒนธรรม และ การรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม ตามลําดับ ซึ่งจากงานวิจัยอืน่ 

ๆ พบวา องคประกอบทั้ง 4 ปจจัย คือ (1) การรับรูและเขาใจในวัฒนธรรม (Metacognition Culture 

Intelligence) (2) ความรูทางวัฒนธรรม (Cognitive Cultural Intelligence) (3) ความจูงใจทาง

วัฒนธรรม  (Motivational Cultural Intelligence) (4) พฤติกรรมทางวัฒนธรรม (Behavioral 

Cultural Intelligence) สามารถอธิบายถึงความฉลาดทางวัฒนธรรมได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอน

หนาน้ี ของ Ang et al. (2007) Rose (2010) Imai and Gelfand (2010) และ Gozzoli and Gazzaroli 

(2018) ที่ไดระบุวาทั้ง 4 ปจจัยน้ีเปนองคประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรม 
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 การพิจารณาองคประกอบของการทํางานเปนทีมของพนักงานองคกรวิจัยและพัฒนาแหงหน่ึง

ในจังหวัดปทุมธานี พบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทํางานเปนทีมของพนักงานองคกรวิจัยและ

พัฒนาแหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี คือ การตรวจสอบ รองลงมา คือ ภาวะผูนํา การรวมมือกัน การต้ังคา

เปาหมาย และ การสื่อสาร ตามลําดับ ซึ่งจากงานวิจัยอื่น ๆ  พบวา องคประกอบทั้ง 5 ปจจัย คือ (1) การ

ตรวจสอบ (Monitoring) (2) ภาวะผูนํา (Leadership) (3) การรวมมือกัน (Cooperation) (4) การต้ังคา

เปาหมาย (Goal Setting) (5) การสื่อสาร (Communication) สามารถอธิบายถึงการทํางานเปนทีมได 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ี โดย (1) นิภาพร ทองดํา (2559) Arias et al. (2014)  ระบุวา การ

ตรวจสอบ เปนปจจัยหน่ึงในที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม (2) นิภาพร ทองดํา (2559)  กรวิภา งาม

วุฒิวงศ (2559 และ Arias et al. (2014) ระบุวา ภาวะผูนํา เปนหน่ึงในปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน

เปนทีม (3) นิภาพร ทองดํา (2559)  ณัฐภรณ เกตุชู (2561)  ระบุวา การรวมมือกัน เปนหน่ึงในปจจัยที่

เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม (4) กรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ณัฐภรณ เกตุชู (2561) Hadley et al 

(2016) ระบุวา การต้ังคาเปาหมาย เปนหน่ึงในปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม และ (5) นิภาพร 

ทองดํา (2559)  กรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ณัฐภรณ เกตุชู (2561) Arias et al. (2014) ระบุวา การ

สื่อสาร เปนหน่ึงในปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะ 

1.จากผลของงานวิจัยในครั้งน้ี พบวา ความฉลาดทางวัฒนธรรมสงผลตอการทํางานเปนทีมใน

องคกรวิจัยและพัฒนา จึงเปนแนวทางใหองคกรกลุมทางดานวิจัยและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการ

ทํางาน กระตุนใหพนักงานมีความฉลาดทางวัฒนธรรม โดยที่เนนไปที่องคประกอบของความฉลาดทาง

วัฒนธรรม ไดแก ความจูงใจทางวัฒนธรรม พฤติกรรมทางวัฒนธรรม ความรูทางวัฒนธรรม และการรับรู

และเขาใจในวัฒนธรรม ตามลําดับ เพื่อทําใหองคกรเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการรวมมือกันของ

ทุกฝาย เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของทีมและองคกรตอไป  

2. สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรนําแบบจําลองน้ีไปศึกษากับประชากรในองคกรอื่นที่

ไมใชองคกรวิจัยและพัฒนา โดยที่ปรับเปลี่ยนองคกระกอบของการทํางานใหเขากับบริบทขององคกร 

เพื่อใหสามารถนําไปพัฒนาการทํางานเปนทีมในองคกรกลุมอื่น ๆ ตอไปได 
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาชุดของลูกคา กรณศีึกษา : รานเชาชุดไทย Look At Dress 

Factors affecting customers' choice of costume rental, Case Study:  

Look At Dress Shop, Khlong Luang District Pathumthani Province. 

 

ธนพนธ กิ่งสระนอย1, ธนิษฐนันท จันทรแยม2 

Thanapon Kigsannoi1 , Thanitnan Chanyeam2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาชุดของลูกคา กรณีศึกษา : ราน Look At Dress 

อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี“ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสวนประสมการตลาดในธุรกิจบริการ 

(4Ps) ที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกรานเชาชุด กรณีศึกษา : ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ระเบียบวิธีวิจัยเปนการรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ใชกลุมตัวอยาง คือ 

กลุมผูบริโภคที่มาติดตอเชาชุดไทย ราน Look At Dress ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จํานวน 

287 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 174 คน มีอายุ 21 – 30 ป จํานวน 120 คน มี

สถานภาพโสด จํานวน 166 คน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 120 คน ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 78 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท จํานวน 110 คน 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (4Ps) ในภาพรวมมีความสําคัญอยูใน

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม 

ราชูปถัมภ, E-mail: Thanapon.ksn@gmail.com 
2 อาจารยประขําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีความสําคัญระดับมากที่สุด คือ ดานชองทางการจัด

จําหนาย ในเรื่องทําเลที่ต้ังรานสามารถเดินทางไดสะดวก  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สมมติฐานที่1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่แตกตางกันของผูบริโภคในการเชาชุดไทย ราน Look At Dress อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการเลือกราน

เชาชุดราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

คําสําคัญ: ชุดไทย, ปจจัยทางการตลาด, รานเชาชุด, ราน Look At Dress, อําเภอคลองหลวง 

 

ABSTRACT 

Subject education:  Factors affecting customers' choice of costume rental, Case 

Study: Look At Dress Shop, Khlong Luang District Pathumthani Province. The objective is 

to study the marketing mix in the service business, affecting consumers in choosing a 

rental shop.  The research methodology is to collect data obtained from questionnaires. 

The sample was used as a group of consumers who come to rent a Thai dress from the 

Look At Dress shop during of January -  March 2021, totaling 287 people.  The data were 

analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard 

deviation, and inferential statistics including multiple regression analysis.  

The majority of the sample were female, with 174 people aged 21-30 years, 120 

people.  Has the status of being unmarried, totaling 166 people, having an education at 

the bachelor's degree, totaling 120 people, working as a private company employee of 

78 people with an average monthly income of 15,000 - 20,000 Baht, 110 people in total. 

The results of the research showed that the marketing mix factor in the service business, 

in general, was extremely important.  When considering each aspect, it was found that 

the aspect that is of greatest importance is the distribution channel and the location of 

the shop that can be easily traveled. 
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The results of hypothesis testing showed that, Assumptions 1:  Different personal 

factors affect different marketing mix factors of consumers when renting a Thai dress at 

Look At Dress shop, Klong Luang District. Pathumthani Province. Assumptions 2: Marketing 

mix factor correlated with the selection of Look At Dress rental shop, Klong Luang District. 

Pathumthani Province was statistically significant 0.05, consistent with the hypothesis. 

Keywords: Thai dress, marketing factor, dress rental shop, Look At Dress shop, Klong 

Luang District 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากกระแสตามรอยละคร เรื่ องบุพเพสันนิวาสไดทํ า ให ร านเช า ชุดไทยในจั งห วัด

พระนครศรีอยุธยามียอดเชาชุดไทยที่เพิ่มข้ึน 3 เทา ทําใหเกิดกระแสของสื่อออนไลนที่มีการพบเห็นกลุม

คนแตงกายดวยชุดไทยทํากิจกรรมตาง ๆ สงผลใหในปจจุบันเกิดกระแสในเรื่องของการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทยที่มากข้ึน โดยมีภาครัฐและเอกชนรวมสนับสนุนรณรงคเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย ดวย

การจัดกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สํานักงาน บริษัทและองคกรดวยธีมชุด

ไทย (หนังสือพิมพแนวหนา, 2563 : ออนไลน) ทําใหกระแสในเรื่องชุดไทยขยายออกไปอยางกวางขวาง 

ธุรกิจชุดไทยจึงเปนอีกหน่ึงธุรกิจที่มีความนาสนใจในแงของการสรางรายได จากกระแสชุดไทยที่ไดรับ

การอนุรักษมากข้ึน ผูประกอบการที่มองเห็นโอกาสจึงเกิดเปนธุรกิจทางดานชุดไทยตาง ๆ และดวยธุรกิจ

รูปแบบน้ีมีตนทุนที่ไมสูงมาก จึงทําใหลูกคาสามารถเชาในราคาที่ถูกได (ณัฐชยา บุญมี,2559) 

เน่ืองจากมีธุรกิจที่ใกลเคียงเกิดข้ึนมามากมายจึงทําใหเกิดการแขงขันกันอยางมาก โดยแนวทาง

หน่ึงในการพัฒนาน่ันก็คือการนําเอากลยุทธองคกรหรือธุรกิจมาปรับใชเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา 

กอใหเกิดการแขงขันเชิงรุกซึ่งนําไปสูความไดเปรียบกับธุรกิจเดียวกัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกเชาชุดของลูกคากรณีศึกษา : ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี ทั้งน้ี

ผูประกอบการรานเชาชุดไทยสามารถใชขอมูลที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการนําไปพัฒนางานธุรกิจ

การใหบริการเชาชุดไทยและเพื่อเปนขอมูลแกผูประกอบธุรกิจในการประยุกตใชการวางแผนกลยุทธ

การตลาดใหมีความชัดเจนตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยางแทจริง ไดรับการยอมรับ

และไววางใจจากผูบริโภคตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกรานเชาชุด กรณีศึกษา : 

ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เชิงสํารวจ (Survey Method) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกเชาชุดของลูกคา กรณีศึกษา : ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี“ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกรานเชาชุด 

กรณีศึกษา : ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอื

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและอาศัยแนวคิดตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

สมมุติฐานการวิจัย  

ผูศึกษาไดต้ังสมมุติฐานการวิจัยดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่แตกตางกันของผูบริโภคใน

การเชาชุดไทย ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี 

2.ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการเลือกรานเชาชุด กรณีศึกษา : ราน Look 

At Dress อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูบริโภคที่มาติดตอในการเชาชุดไทยราน Look At Dress อําเภอ

คลองหลวง จําหวัดปทุมธานี ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จํานวน 1,023 คน 

กลุมตัวอยาง สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ กลุมผูบริโภค

ที่มาติดตอในการเชาชุดไทย ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี โดยการกําหนด
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ขนาดของตัวอยางประชากรใชวิธีการของยามาเน (Taro Yamane,1973, p. 886) ที่ระดับความมี

นัยสําคัญ 0.05 และขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 5% และสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 0.05 โดยมี

สูตรในการคํานวณขนาดตัวอยางดังน้ี 

n = N
1+Ne

2 

โดย      n        คือ         จํานวนกลุมตัวอยาง  

N        คือ         จํานวนทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา  

e         คือ         ความผิดพลาดที่ยอมรบัได (โดยกําหนดเทากับ 0.05)  

   (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) 

เมื่อแทนคาในสูตรจะได 

n  = N

1+Ne
2 

 

     n    = 1,023

1+(1,023)(0.05)
2   

 

= 287 

ดังน้ันจึงไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 287 คน 

 

เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ  

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกเชาชุดของลูกคา กรณีศึกษา : ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี โดย

ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอความที่มีคําตอบ 3 สวน ซึ่งประกอบดวย  
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สวนที่  1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

สวนที่ 2 เปนคําถามที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

บริการ (4Ps)  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากหลายคําตอบในแตละคําถาม 

ซึ่งคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยจะมีตัวเลือกในการตอบ 5 

ระดับ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับเหตุผลของผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานเชาชุด 

กรณีศึกษา : ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

เกณฑระดับคาคะแนน  

มากที่สุด  5  คะแนน  

มาก   4  คะแนน  

ปานกลาง   3  คะแนน  

นอย    2  คะแนน  

นอยที่สุด   1  คะแนน 

เกณฑในการแปลคะแนนเฉลี่ยสําหรับระดับความคิดเห็น โดยผลจากการคํานวณจะใชสูตรการ

หาความกวางอันตรภาคช้ัน ความกวางของอันตรภาคช้ัน   

= 
พิสัย 

จํานวนชั้น 
 

=   5 - 1 

5
 

=   0.8 

มีการกําหนดเกณฑในการแปลผลในแตละชวงคะแนนเฉลี่ยในการวิจัยตามแนวคิดของเบสท 

(Best W. John. 1997, p 190) มีรายละเอียดดังน้ี  

คาเฉลี่ย  4.21-5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
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คาเฉลี่ย  3.41-4.20  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  

คาเฉลี่ย   2.61-3.40  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  

คาเฉลี่ย  1.81-2.60  หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย  

คาเฉลี่ย  1.00-1.80  หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาชุดของลกูคา กรณีศึกษา 

: ราน Look At Dress อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานีผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 

287 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาสถิติ 

โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป โดยผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (4Ps)  

สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

ตารางท่ี 1.1 แสดงความถ่ีและรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 113 39.4 

หญิง 174 60.6 

รวม 287 100 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1.1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมี

จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 60.6 และเปนเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 39.4 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงความถ่ีและรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 15,000 บาท  59 20.6 

15,000 - 20,000 บาท   110 38.3 

30,000-45,000 บาท  100 34.8 

   45,000-60,000  บาท 18 6.3 

มากกวา 60,000 บาท     - - 

รวม 287 100 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1.2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 15,000 - 20,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมา รายได 30,000-45,000 

บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รายไดตํ่ากวา 15,000  บาท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

20.6 และรายได 45,000-60,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.3  

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (4Ps) 

ตารางท่ี 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผล ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 𝒙𝒙 S.D. แปลผล 

1.ช่ือเสียงของรานเชาชุดไทยเปนที่นาเช่ือถือ 4.31 0.80 มากที่สุด 

2.ความสวยงามของชุดไทยที่ใหบริการเชา 4.09 0.94 มาก 

3.ความใหมของชุดไทยที่ใหบรกิารเชา 4.26 0.90 มากที่สุด 

4.มีรูปแบบชุดไทยทีห่ลากหลาย 4.23 0.97 มากที่สุด 

5.ขนาดของชุดไทยที่หลากหลาย เชน S, M, L, XL 4.19 0.31 มาก 

6.มีการจัดชุดไทยแตละแบบแยกไวเปนหมวดหมู 4.22 0.94 มากที่สุด 

7.มีทั้งชุดไทยผูชายและชุดไทยผูหญิงใหบริการ 4.23 0.92 มากที่สุด 

8.มีบรกิารใหเชารองเทาและเครื่องประดับพรอมชุดไทย 4.41 0.74 มากที่สุด 

9.มีการใหบริการที่ครบวงจรทั้งแตงหนาและทําผม 3.02 0.93 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.11 0.83 มาก 



 

860 

 

 จากตารางที่ 1.3 พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญ ดานผลิตภัณฑ (Product) มีภาพรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณาตามรายการจะพบวา การบริการใหเชารองเทาและ

เครื่องประดับพรอมชุดไทย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมา ช่ือเสียงของรานเชาชุดไทยเปนที่นาเช่ือถือ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และความใหมของชุดไทยที่ใหบริการเชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

ตารางท่ี 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผล ดานราคา (Price) 

ดานราคา (Price) 𝒙𝒙 S.D. แปลผล 

1.มีราคาใหเลือกหลายระดับตามแตละแบบของชุดไทย 4.25 0.89 มากที่สุด 

2.ราคาคาเชาชุดไทยที่ถูกกวารานอื่น 
4.15 

 
0.97 มาก 

3.ราคาที่สามารถตอรองได 4.26 0.90 มากที่สุด 

4.จํานวนเงินทีเ่กบ็เงินมัดจํามีความเหมาะสม 4.22 0.88 มากที่สุด 

5.การแจงราคาใหทราบชัดเจน ทัง้ชุดไทยและเครื่องประดับ 4.20 0.92 มาก 

6.มีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายรูปแบบ เชน การจายเงินสด 

โอนเงิน พรอมเพย 
4.20 0.92 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.91 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1.4 พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญ ดานราคา (Price) มีภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 เมื่อพิจารณาตามรายการจะพบวา ราคาที่สามารถตอรองได มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.26 รองลงมา มีราคาใหเลือกหลายระดับตามแตละแบบของชุดไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และ

จํานวนเงินที่เก็บเงินมัดจํามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 
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ตารางท่ี 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผล ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 𝒙𝒙 S.D. แปลผล 

1.ทําเลที่ต้ังรานสามารถเดินทางไดสะดวก 4.34 0.82 มากที่สุด 

2.มีพื้นที่จอดรถ 4.23 0.97 มากที่สุด 

3.มีชองทางในการสอบถามไดเปนรายบุคคล 

เชน Facebook, Line, Instagram และทาง

โทรศัพท 

4.20 0.92 มาก 

4.มีบรกิารจัดสงและรับคืนชุดไทย 4.22 0.93 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.25 0.91 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 1.5 พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญ ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

มีภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เมื่อพิจารณาตามรายการจะพบวา ทําเลที่ต้ังราน

สามารถเดินทางไดสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 รองลงมา มีพื้นที่จอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมี

บริการจัดสงและรับคืนชุดไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 

ตารางท่ี 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผล ดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 𝒙𝒙 S.D. แปลผล 

1.มีการโฆษณาชุดไทยในแตละชวงเวลาที่เหมาะสม 3.02 0.93 ปานกลาง 

2.การจัดโปรโมช่ันเชาชุดไทยมากกวา 1 ชุดมีสวนลด 4.43 0.74 มากที่สุด 

3.การลงรีวิวชุดไทยแบบตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต 4.26 0.90 มากที่สุด 

4.รานเชาชุดไทยมีเว็บไซตเปนของตนเอง 4.34 0.82 มากที่สุด 

5.การบอกตอของผูทีเ่คยใชบริการรานเชาชุดไทย 4.20 0.92 มาก 

6.พนักงานมกีารใหที่แนะนําปรึกษา ชวยเหลอืในการเลือก

ชุดและชวยลูกคาแตงตัว 
4.42 0.82 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.11 0.86 มาก 
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 จากตารางที่  1.6 พบวา กลุมตัวอยางที่ ศึกษาสวนใหญ ดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) มีภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณาตามรายการจะพบวา การ

จัดโปรโมช่ันเชาชุดไทยมากกวา 1 ชุดมีสวนลด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมา พนักงานมีการใหที่

แนะนําปรึกษา ชวยเหลือในการเลือกชุดและชวยลูกคาแตงตัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และการลงรีวิวชุด

ไทยแบบตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

 

สรุปผลการวิจัย  

1.ขอมูลทั่วไปขอผูตอบแบบสอบถาม  

จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจจํานวน 287 ชุด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 174 คน มีอายุ 21 – 30 ป จํานวน 120 คน มีสถานภาพโสด จํานวน 

166 คน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 120 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 

78 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 110 คน 

2.สรุปขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (4Ps) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (4Ps) ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีความสําคัญระดับมากที่สุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่อง

ทําเลที่ต้ังรานสามารถเดินทางไดสะดวก รองลงมา ดานราคา ในเรื่องราคาที่สามารถตอรองได  

ดานที่มีความสําคัญระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ ในเรื่องมีบริการใหเชารองเทาและ

เครื่องประดับพรอมชุดไทย รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องการจัดโปรโมช่ันเชาชุดไทย

มากกวา 1 ชุดมีสวนลด 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาชุดของลูกคา กรณีศึกษา : ราน Look At Dress 

อําเภอคลองหลวง จําหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่ผูบริโภคให

ระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องทําเลที่ต้ังรานสามารถเดินทางได

สะดวก รองลงมา ดานราคา ในเรื่องราคาที่สามารถตอรองได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จรินทร ผล



 

863 

 

วาทิพย (2561) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานเชาชุดไทยในเขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา 

ระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานเชาชุดไทย อยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 4 ดาน ดังน้ี ดานชองทางการจําหนาย ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด 

ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการใชบริการรานเชาชุดไทยดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน และปจจัยสวน

บุคคลของผูใชบริการรานเชาชุดไทยมีความสัมพันธกับผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเชาชุดไทย 

 

ขอเสนอแนะ  

1.  ดานผลิตภัณฑ ควรมีการพัฒนารูปแบบของรองเทาและเครื่องประดับชุดไทยใหมีความ

หลากหลายทั้งชุดผูชายและผูหญิง โดยรานเชาชุดไทยจะตองจัดรูปแบบและโทนสีของการจับคูระหวาง

รองเทาและเครื่องประดับชุดไทยมีสําคัญมาก เพราะทําใหชุดดูสวยแตกตางจากรานอื่น  

2.  ดานราคา รานเชาชุดไทยควรแจงราคาชุดไทยพรอมเครื่องประดับ การจายเงินมัดจําหรือคา

ประกันชุดใหทราบชัดเจน มีราคาใหเลือกหลากหลายระดับตามแตละแบบของชุดไทย และควรนํา

เทคโนโลยีมาปรับใชสําหรับการชําระเงินไดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะชวยเพิ่มความสะดวกสบายและ

สอดคลองกับ Lifestyle ของคนยุคใหมที่เขามาใชบริการรานเชาชุดไทยไดมากข้ึน  

3.  ดานชองทางการจําหนาย รานเชาชุดไทยควรมีชองทางในการใหผูใชบรกิารสามารถสอบถาม

ขอมูลการเชาชุดไทยไดเปนรายบุคคล เชน Facebook,Line, Instagram และทางโทรศัพทกอนเดินทาง

มาดูชุดที่ราน รวมถึงทําเลที่ต้ังของรานเชาชุดไทยที่สามารถเดินทางไดสะดวก และรานเชาชุดไทยที่มี

บริการจัดสงและรับคืนชุดไทยจากลูกคา จะชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูใชบริการที่ไมสะดวก

เดินทางมารับหรือคืนชุดดวยตนเองที่ราน  

4.  ดานการสงเสริมการตลาด ผูใชบริการรานเชาชุดไทยใหความสําคัญกับการจัดโปรโมช่ันเชา

ชุดไทยมากกวา 1 ชุดมีสวนลด พนักงานรานเชาชุดไทยควรใหคําปรึกษา แนะนําโปรโมช่ันหรือสวนลด

ใหกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ การเอาใจใสของพนักงานรานเชาชุดไทยจึงเปนสิ่งสาํคัญที่จะทาํใหผูใชบรกิาร

เกิดความรูสึกที่ดีและเกิดการบอกตอ  
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ผลกระทบของเทคโนโลยตีอรปูแบบการออมและลงทุนในทองคํา 

The Impact of Technology on Gold Saving and Investment 

 

ณัชชา พรเทพบัญชา0

1, ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม1

2 

Natcha Pornthepbancha1 , Pattaragit Netiniyom2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีตอรูปแบบการออมและลงทุนใน

ทองคํา และศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอการเลือกรูปแบบและชองทางการลงทุนในทองคํา โดยการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย จํานวน 419 ตัวอยาง และนํามาวิเคราะหผล โดยการวิเคราะห Chi-

square, ANOVA และ Pearson’s correlation ผลการการศึกษาพบวา เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับ

รูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรงและมีความสัมพันธกับความถ่ีในการลงทุนในทองคําทางตรงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลน้ัน พบวาปจจัยจังหวัดที่อยูและอาชีพมี

ความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนทั้งการลงทุนในทองคําทางตรงและการลงทุนในทองคําทางออม 

ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา 25,000 บาท และมีรายไดต้ังแต 100,001 บาท ข้ึนไป 

มีสัดสวนการใชชองทางการซื้อขายผานแอปพลิเคชัน และเว็บไซตออนไลนสูงกวากลุมอื่นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ: การลงทุนในทองคํา, เทคโนโลยี, รูปแบบการออม 

 

Abstract 

This research aimed to study the impact of technology on gold saving and 

investment and the individual factor that affect the various forms and channel of gold 

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: natchap1@hotmail.com 
2 รองศาสตราจารย ดร., ภาควิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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investment.   The study were conducted by collecting the survey for 419 samples and 

were statistically analyzed by Chi- square,  ANOVA and Pearson’ s correlation.  The study 

found that the use of technology was significantly correlated with the direct investment 

in gold and the channels of gold investment.  The study regarding the personal 

characteristics factors has found that the province of residence and the occupation 

factors were correlated with the various forms of both direct investment and indirect 

investment in gold.  The proportion on the use of mobile application and website online 

for samples who have income less than 25,000 Baht and income for 100,001 Baht and 

more were higher than other groups at the 0.05 level of significance. 

Keywords: Gold Saving and Investment, Technology, Pattern of Saving 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การลงทุนในสินทรัพยทางเลือก (Alternative Investments) นอกเหนือจากการลงทุนใน

สินทรัพยพื้นฐาน เชน การออมเงินฝาก หรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ชวยปองกันความเสี่ยงจาก

ภาวะเงินเฟอไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 

ทองคํา ซึ่งราคาของสินทรัพยทางเลือกเหลาน้ี มักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟอ

น่ันเอง จึงชวยปองกันความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน (Investment Portfolio) 

ของผูลงทุนได โดยที่ผูลงทุนยังคงสามารถแสวงหากําไรไดจากสวนตางของราคาที่เคลื่อนไหวไปตาม    

อุปสงค อุปทานของตลาดโลกได (ฉัตรพงศ วัฒนจิรัฎฐ, 25532

3)  

 ทั้งน้ี หากนึกถึงสินทรัพยทางเลอืกทีค่นนิยมอันดับตน ๆ  น้ัน ผูคนสวนใหญจะนึกถึงการลงทุนใน

ทองคํา เชน การซื้อทองคําแทง ทองคํารูปพรรณ โดยการลงทุนในทองคําน้ันถือเปนการลงทุนใน

สินทรัพยทางเลือกรูปแบบหน่ึงที่เปนที่นิยมกันแพรหลาย เน่ืองจากการใหอัตราผลตอบแทนที่โดดเดน 

แปรเปนเงินสดไดงาย และมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยางรวดเร็ว โดยที่ทองคํามีลักษณะเดนแตกตางจาก

สินทรัพยประเภทอื่นที่ ทองคําเปนสินทรัพยที่มีมูลคาในตัวเอง และไมเสื่อมสภาพ ผูลงทุนจึงมองทองคํา

                                                        
3 ฉัตรพงศ วฒันจิรัฎฐ. (2553). เปดโลกการลงทุนกบัสินทรัพยทางเลือก [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=854&type=article, [2564, 9 มกราคม] 
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เปนเสมือนหลักประกันในชวงที่สินทรัพยอื่น เชน หุน เงินตราตางประเทศ หรือแมแตสินทรัพยทางเลือก

อยางอสังหาริมทรัพย เผชิญความเสี่ยงสูงหรือมีแนวโนมดอยคาลงในชวงเศรษฐกิจขาลงหรือเกิดภาวะ

วิกฤติการณทางการเงิน (ธนันธร มหาพรประจักษ, 2562 3

4) อยางไรก็ดี การลงทุนในทองคําน้ันไม

กอใหเกิดกระแสเงินสดระหวางที่ถือครองเหมือนการลงทุนประเภทอื่น ๆ เชน หุน ที่ไดผลตอบแทนเปน

เงินปนผล โดยการลงทุนในทองคํา ผูลงทุนตองใชปริมาณเงินลงทุนที่สูงที่ตองทําการซื้อขายแตละครั้ง

ตามปริมาณหนวยนํ้าหนักของทองคําแทงหรือทองรูปพรรณที่กําหนด และจะไดรับเพียงสวนตางของ

ราคาทองคําที่เพิ่มข้ึนจากราคาซื้อเมื่อนําไปขายที่รานทองเทาน้ัน  

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการลงทุนทําใหปจจุบันมีผลิตภัณฑทองคําในรูปแบบที่

หลากหลายและมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน เพื่อตอบสนองตอผูลงทุนที่มีเปาหมายในการลงทุนที่ตางกัน 

ข้ึนอยูกับอายุ รายได และการยอมรับความเสี่ยงของผูลงทุนแตละราย โดยผูลงทุนสามารถลงทุนใน

ทองคําโดยใชเงินในปริมาณที่ไมตองมากเหมือนแตกอน ผานชองทางการติดตอซื้อขายของทางรานทาง

โดยตรง หรือสามารถลงทุนในทองคําทางออมผานการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) กองทุน

รวมอีทีเอฟทองคํา (Gold ETF) และสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา (Gold Futures) เปนตน ซึ่งจากการ

ที่มีรูปแบบการลงทุนทองคําที่รวดเร็วและทันสมัยทําใหเกิดบริการรูปแบบใหมข้ึน เชน บริการฝากทองที่

ซื้อ ทําใหเกิดการลดตนทุนในการลงทุนทีใ่นอดีตผูลงทุนจะตองมีคาใชจายในการเก็บรกัษาทองคําอีกดวย 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการลงทุน ยังสงผลใหเกิดสินทรัพยประเภทใหมอยางสกุลเงิน

เขารหัสหรือสินทรัพยดิจิทัลข้ึน (Crypto currency) โดยสินทรัพยประเภทน้ีมักถูกนํามาเปรียบเทียบกับ

ทองคําเพราะมีลักษณะในการเขาซื้อขายและเก็งกําไรรูปแบบเดียวกับทองคํา (นิเวศน เหมวชิรวรากร, 

25634

5)  

 จากขอมูลขางตน การลงทุนในทองคําไดมีวิวัฒนาการไปในรูปแบบตาง ๆ  ทําใหรานคาทอง หรือ

ผูใหบริการดานการลงทุนในทองคําตางนําเทคโนโลยีมาปรับใชเพื่อเพิ่มชองทางการลงทุนใหแกผูลงทุนได

หลากหลายชองทางมากข้ึน รวมทั้งการเกิดสินทรัพยชนิดใหมที่มีความใกลเคียงกับทองคําที่สงผลใหนัก

ลงทุนมีทางเลือกเพิ่มข้ึนในการออม ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษางานวิจัยถึง ผลกระทบ

ของเทคโนโลยีตอรูปแบบการออมและลงทุนในทองคํา  

                                                        
4 ธนันธร  มหาพรประจักษ. (2562). ทองคําสินทรัพยที่มคีาในชวงเศรษฐกจิขาลง [ออนไลน]. www.bot.or.th, [2564, 9 มกราคม] 
5 นิเวศน เหมวชิรวรากร. (2563). Bitcoin = Digital Gold [ออนไลน]. สืบคนจาก https://www.stock2morrow.com/article-

detail.php?id=3597, [2564, 2 กุมภาภันธ] 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรงและทางออม 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรงและทางออม 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธระหวางปจจยัผลกระทบของเทคโนโลยี ตอทัศนคติในการลงทุนในทองคํา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงผลกระทบของปจจัยสวนบุคคลตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรงและทางออม 

2. ทราบถึงผลกระทบของเทคโนโลยีตอการลงทุนในทองคําในรปูแบบตาง ๆ  

3. ทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยผลกระทบของเทคโนโลยีตอทัศนคติในการลงทุนในทองคํา 

4. เพื่อเปนประโยชนแกรานคาทอง รวมถึงผูใหบริการดานการลงทุนในทองคําในประเทศไทย 

สามารถนําขอมูลของผลการศึกษาไปปรับใชเพื่อดูแนวโนมการลงทุนในทองคําของประชากรไทยใน

อนาคต 

 

ของเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีจัดทําเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่ใชแบบสอบถามปลายปด 

(Close-ended Questionnaire) เปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประชากรที่ใชในการศึกษา

ครั้งน้ีจะเปนผูที่เคยซื้อขาย หรือมีประสบการณการลงทุนในทองคําในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งการวิจัยน้ีได

ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานความรูความเขาใจในทองคํา ปจจัยดานพฤติกรรมการลงทนุ 

และศึกษาการใชเทคโนโลยีที่อาจสงผลตอรูปแบบการลงทุนในทองคํา 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนในทองคํา 

ทองคําถือเปนสินทรัพยทางเลือกเพื่อการลงทุน โดยทองคําถือเปนสินทรัพยที่ไดรับการยอมรับ

ทั่วโลกเน่ืองจากซื้อไดงายและขายไดคลอง ขณะเดียวกันทองคําก็เปนโลหะมีคาที่นิยมใชในภาคหลาย
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อุตสาหกรรม รวมถึงใชเพื่อหนุนหลังการออกใชธนบัตรและเหรียญกษาปณในประเทศหรือและเปนทุน

สํารองระหวางประเทศของธนาคารกลาง (ธนันธร มหาพรประจักษ, 2562)   

 1.1. ทองคํากับการหนุนหลังระบบเงินตรา 

ในชวงศตวรรษที่ 19 ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนผูนําเศรษฐกิจโลกในขณะน้ัน ไดนํา 

“ระบบมาตรฐานทองคํา” (Gold Standard) ที่มีฐานความคิดดังที่อธิบายมาใชกับเงินปอนด โดยระบบน้ี

ใช คงอยูยาวนานจนผลกระทบจากสงครามโลก จึงเกิดระบบการเงินใหมที่เรียกวา ระบบมาตราปริวรรต

ทองคํา (Gold Exchange Standard) ซึ่งมีลักษณะเปนระบบหวงโซตอเน่ือง มีหน่ึงเปนศูนยกลางในการ

ถือทองคํา สวนประเทศอื่น ๆ เพียงแตนําเงินตราของประเทศน้ันไปใชแทน ซึ่งตอมาสหรัฐอเมริกาไดกาว

ข้ึนมาสูการเปนประเทศศูนยกลางในการถือทองคําแทนประเทศอื่น โดยอาศัยการเอาเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกามาเปนเดิมพันการันตีแทนทอง (Bear Investor, 2561 ) อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงชาติทั่ว

โลกก็ยังคงใหความเช่ือมั่นในทองคํา และมีการถือทองคําเปนทุนสํารองอยู 

1.2. ทองคํากับคานิยมของการเปนสินทรัพยปลอดภัย 

ธนันธร มหาพรปรระจักษ (2562) กลาววา ทองคําเปนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแส

เงินสดในชวงที่ถือสินทรัพย ตางจากหุนหรือตราสารหน้ี แตทองคําตางจากสินทรัพยประเภทอื่น ตรงที่

เปนหน่ึงในสินทรัพยที่ราคาว่ิงสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจ และเน่ืองจากทองคําเปนสินทรัพยที่รักษา

มูลคาและไมเสื่อมสภาพ นักลงทุนจึงมองทองคําเสมือนเปนหลักประกันในชวงที่สินทรัพยอื่นกําลังเผชิญ

ความเสี่ยงสูง แตในปจจุบันน้ันทองคํามีการเก็งกําไรกันดวยตราสารการเงินใหม ๆ ที่ใหผลตอบแทน

อางอิงจากราคาข้ึนลงของทองคํา (Gold derivatives) จึงมีคนกลาวกันวา ทองคําเริ่มจะไมใชสินทรัพย

ปลอดภัย หรือไมใช Safe heaven เหมือนเดิมแลว (Bear Investor, 2561) 

 1.3 เทคโนโลยีการลงทุนในทองคํา 

การลงทุนในทองคําในปจจุบันน้ันแตกตางจากรูปแบบเดิมในอดีตที่ตองเดินทางไปซื้อ

ขายที่รานทอง เน่ืองจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสือ่สารที่มคีวามสะดวกรวดเรว็และปลอดภัย ทําให 

ผูลงทุนสามารถลงทุนในทองคําผานทางชองทางตางๆ ไดมากข้ึน เชน โทรศัพท เว็บไซต หรือแอปพลิเค

ชันในการซื้อขายทอง ซึ่งขอดีของการซื้อขายทองในรูปแบบใหมเหลาน้ีคือผูซื้อไมจําเปนตองเงินใน

ปริมาณมากเหมือนแตกอน และสามารถทําการซื้อขายไดสะดวกจากทุกที่ โดยชองทางการซื้อขาย
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เหลาน้ันอาจเปนชองทางที่รานคาจัดทําข้ึนสําหรับรานของตน หรือเปนชองทางลงทุนในทองคําทางออม

ผานการลงทุนในกองทุนรวมทองคําก็ได (นิเวศน เหมวชิรวรากร, 2563)  

2. แนวคิดและทฤษฎีดานการลงทุน 

 การลงทุน (Investment) หมายถึง ความตองการซื้อสินทรัพยโดยการนําเงินออม (Saving) 

สะสม หรือเงินกูยืมจากธนาคาร มาซื้อสินทรัพยและหลักทรัพยตามที่ตองการ เพื่อสรางผลตอบแทนใน

รูปแบบที่แตกตางกันไป เชน การลงทุนในหุนสามัญจะไดเงินปนผล (Dividend) และสวนตางของราคา 

(Capital Gain) การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ไดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย (Interest) การ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate) ไดผลตอบแทนในรูปแบบของสวนตางราคา เปนตน (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557 5

6) ในขณะที่ จิรัตน สังขแกว (2544 6

7) ใหนิยามการลงทุนวา การกัน

เงินไวจํานวนนึง ในชวงระยะเวลาหน่ึงเพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตที่จะชดเชยใหแกผูกันเงิน 

โดยกระแสเงินสดรับตัวน้ีควรคุมกับอัตราเงินเฟอและความไมแนนอนจะเกิดข้ึนกับกระแสเงินสดรับใน

อนาคต 

 รูปแบบการลงทุน แบงออกไดเปน 2 ประเภท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557) คือ 

1) การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ การลงทุนที่เจาของลงทุนตองทําการตัดสินใจ

ในการลงทุนเอง ขอมูลและคําแนะนําที่ไดรับจากบุคคลภายนอกเปนเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจ 

ทางเลือกของการลงทุนทางตรงแบงได 3 ลักษณะคือ การลงทุนในทรัพยสินที่รูมูลคาของเงินลงทุนที่จะ

ไดรับคืน ณ วันสิ้นสุดสัญญา (Fixed Principal Investment) การลงทุนในหลักทรัพยที่ไมทราบมูลคาที่

จะไดรับคืนในอนาคตที่แนนอน (Variable Principal; Securities) และการลงทุนในทรัพยสินที่ไม

ปลอดภัยนอกเหนือจากที่กลาว (Non-Security Investment) 

2) การลงทุนทางออม (Indirect Investment) คือ การลงทุนที่มีสถาบันอื่นลงทุนแทนและ

ตัดสินใจแทนเจาของเงินออม  โดยเจาของเงินลงทุนไมสามารถควบคุมการลงทุนของสถาบันเหลาน้ีได 

แตกอนที่จะตัดสินใจลงทุน เจาของเงินลงทุนจะทําการศึกษาจุดมุงหมาย นโยบาย ในการลงทุนของ

สถาบันเหลาน้ีกอนการลงทุน เชน การลงทุนในกองทุนตาง ๆ เปนตน 

                                                        
6 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2557). ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
7 จิรัตน สังขแกว. (2544). การลงทุน. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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3. แนวคิดและทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) 

ณัฐวุฒิ เจนจิทยาโรจน (2017 7

8) กลาววา การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) เปน

ศาสตรเรื่องการเงินที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของพฤติกรรมจริง ซึ่งมักถูกโนมนําไดดวยอารมณและจิตวิทยา 

โดยพฤติกรรมจริงของผูคนไมจําเปนตองมีความสมเหตุสมผลเสมอไปในทุกครั้ง กลาวคือ ในอดีต ทฤษฎี

ทางการเงิน เชน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) และทฤษฏีการกําหนด

ราคาสินทรัพย (Capital Asset) จะกลาววา การตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนมักมีพฤติกรรมแบบ

สมเหตุสมผลหรือเลือกทําอะไรใหกอเกิดอรรถประโยชนสูงที่สุด ในการตัดสินใจโดยไมมีอคติหรือเอน

เอียงจากอิทธิพลของอารมณหรือจิตวิทยา อยางไรก็ดี จากการศึกษาของ Barber and Odean (20028

9) 

พบวา นักลงทุนมักถูกกระตุนจากขอมูลขาวสารจํานวนมาก จนทําใหทําการซื้อขายเปลี่ยนแปลงหุนใน

พอรตการลงทุนของตนเองที่บอย จนในที่สุดไดผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิที่แยกวาการซื้อขาย

หลักทรัพยแบบโทรศัพทด้ังเดิมที่ไมสามารถทําการซื้อขายไดบอยครั้ง 

4. แนวคิดและทฤษฎีการออม 

การเก็บออมในรูปแบบของทรัพยสินตาง ๆ ของประชาชนโดยทั่วไป มีวัตถุประสงคที่แตกตาง

กันตามแตกรณีของบุคคล เชน การออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน การออมเพื่อวัยเกษียณ หรือการออมเพื่อการ

ลงทนุ เปนตน ซึ่งสามารถจําแนกเปน 3 รูปแบบ (พศุตมณิชา  จําปาเทศ, 25609

10) คือ 

1) การออมในรูปแบบทรัพยสินถาวร โดยการซื้อทรัพยสินถาวร (Real Assets) ซึ่งสวนใหญแลว

วัตถุประสงคของการออมในรูปแบบทรัพยสินถาวรคือ เพื่อปองกันความเสี่ยงและความตองการความ

มั่นคงในอนาคต เน่ืองจากทรัพยสินดังกลาวมีสภาพคลองนอยมาก เชน ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง ที่

อยูอาศัย เครื่องจักร เครื่องมือตาง ๆ โลหะที่มีคา และอัญมณี 

2) การออมในรูปแบบทรัพยสินทางการเงิน (Financial Assets) เปนทรัพยสินทางการเงินที่

สรางข้ึนภายใตขอบเขตที่กฎหมายคุมครอง ซึ่งเปนรูปแบบการออมที่มีสภาพคลองสูง เพราะเปลี่ยนเปน

                                                        
8 ณัฐวุฒิ เจนจิทยาโรจน. (2017). Behavioral Finance [ออนไลน]. สืบคนจาก : 

https://www.mbamagazine.net/index.php/intelligent/nida-wisdom/item/476-behavioral-finance [2564, 30 เมษายน] 
9 Brad M. Barber and Terrance Odean. (2002). Online Investor: Do the Slow Die First?. The Review of Financial Studies. 
10 พศุตมณิชา  จําปาเทศ. (2560). การสรางความมั่นคงทางการเงินภายหลังการเกษียณใหขาราชการไทยโดยผานกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ(กบข.). วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. สืบคนจาก : http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-

2561/8464s.html 
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เงินสดไดงาย ไดแก การออมในรูปแบบทรัพยสินในระบบ เชน กรมธรรมประกันชีวิต หรือสัญญาเงินกู 

และการออมในรูปแบบทรัพยสินนอกระบบ เชน การเลนแชร หรือการใหกูโดยไมมีสัญญากูยืม 

3) การออมในสถาบันการออม คือ การออมในสถาบันการออมที่จัดต้ังภายใตระเบียบขอบังคับ

ของกฎหมาย เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือสหกรณออมทรัพย เปนตน  

 

กรอบแนวคิด 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีตอรูปแบบการออมและลงทนุ

ในทองคํา โดยการเก็บรวบรวมขอมูลน้ันมีทั้งการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งผูศึกษาไดเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และผู

ศึกษาไดศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และรายงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) มาประกอบการวิเคราะห โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบาย

ลักษณะของกลุมตัววอยาง ประกอบดวย ความถ่ี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเลือกใชสถิติอนุมาน

ปจจัยขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

พฤติกรรมการลงทุน 

- ประสบการณการลงทุน 

- ผูมีสวนรวมตัดสินใจลงทุน 

- ทัศนคตติอการลงทุน 

ความรูเกี่ยวกับการลงทุนในทองคํา 

 

ระดับผลกระทบของเทคโนโลยีและทัศนคติตอการ

ออมทอง รูปแบบการลงทุน 

เทคโนโลยีการลงทุน 
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ในการทดสอบสมมตฐาน ประกอบดวยไคสแควร t-test และ F-test (ANOVA) เพื่อทดสอบความ

แตกตางกันของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือบุคคลชาวไทยที่มีอายุ มากกวา 15 ป รวมจํานวนทั้งสิ้น 

54,258,663 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563 10

11) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดขนาดของกลุม

ตัวอยางที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลอยางนอย 400 ตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่จะเก็บรวบรวมขอมูลตอง

เปนผูมีประสบการณในการลงทุนในทองคํา ซึ่งทําการคัดกรองผูตอบแบบสอบถามกอนการเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยคําถามคัดกรอง โดยงานวิจัยน้ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหไดทั้งหมด 

419 คนซึ่งมากกวาจํานวนข้ันตํ่าที่กําหนด 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) โดยแบง

เน้ือหาของแบบสอบถามเปน 6 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 คําถามคัดกรอง เปนแบบสอบถามคําถามปลายปด (Close-ended Questions) เพื่อ

คัดกรองความเหมาะสมของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด เพื่อระบุขอมูลสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีมาตรวัดแบบนามบัญญติั  

 สวนที่ 3 พฤติกรรมการลงทุนโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด เพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในการลงทุน มีมาตรวัดแบบนามบัญญัติ 

 สวนที่ 4 ความรูเกี่ยวกับการลงทุนในทองคําของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายการตรวจสอบ 

(Checklist) โดยมีเกณฑการคิดคะแนน โดยหากผูตอบแบบสอบถามตอบในหัวขอน้ันถูกตอง คิดเปน 1 

คะแนน แตหากตอบในหัวขอน้ันผิดหรือไมทราบ จะคิดเปน 0 คะแนน มีมาตรวัดแบบอันตรภาคช้ัน 

                                                        
11 สํานักงานสถติแหงชาติ. (2563). จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2563.  

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
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 สวนที่ 5 ระดับความคิดเห็นตอผลกระทบของเทคโนโลยี และทัศนคติเกี่ยวกับการออมทองคํา 

เปนคําถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) ที่มีตอระดับผลกระทบของเทคโนโลยี

ตอกระบวนการลงทุนและการหาขอมูลในการลงทุน รวมถึงเพื่อสอบถามทัศนคติที่มีตอการออมทองคํา 

มีมาตรวัดแบบอันตรภาคช้ัน 

 สวนที่ 6 รูปแบบการออม/ลงทุนในทองคํา เปนคําถามปลายปด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

รูปแบบและวิธีการในการออมทองของผูตอบสอบถาม มีมาตรวัดแบบนามบัญญติั 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปขอมูลประชากรศาสตร 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการลงทุนในทองคํา 1-3 ป 

(รอยละ 39.14) โดยมีการลงทุนในสินทรัพยอื่นนอกจากทองคํารวมดวย (รอยละ 97.85) และสวนใหญมี

ประสบการณการลงทุนในทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากทองคํา 1-3 ป (รอยละ 33.65) ผานทางชองทาง

แอปพลิเคชันมือถือ (รอยละ 61.34) ซึ่งสวนใหญผูที่มีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนมากที่สุดคือตนเอง 

(รอยละ 64.92) และสวนใหญมีทัศนคติดานการลงทุนที่กําไรพอประมาณ ภายใตความเสี่ยงปานกลาง 

(รอยละ 50.84) เมื่อพิจารณาระดับความรูเกี่ยวกับการลงทุนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู

เกี่ยวกับการลงทุนในทองคําระดับเขาใจดี (รอยละ 45.11) 

นอกจากน้ียังพบวา ปจจุบันผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดทําการลงทุนในทองคํารูปพรรณ 

ทองคําแทง หรือลงทุนทางออมแลว (รอยละ 54.42) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลวา 

รายไดในปจจุบันไมเพียงพอตอการลงทุน (รอยละ 34.88) 

2. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผูวิจัยทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1.1 – Ha: ปจจัยสวนบุคคล (เพศ สถานภาพ อายุ จังหวัดที่อยู ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน) ที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําที่แตกตางกัน ผล

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอรูปแบบการลงทุน พบวา 
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1. ปจจัยเพศ 

1.1 เพศมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง โดยเพศหญิงเลือกลงทุนใน

ทองคํารูปพรรณในรูปแบบทางตรงและออนไลนมากกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1.2 เพศมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางออม โดยเพศหญิงเลือกลงทุนใน

ทองคําทางออมผานกองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) มากกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

2. ปจจัยสถานภาพมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง โดยผูที่มีสถานภาพ

โสดเลือกลงทนุในทองคํารปูพรรณในรปูแบบทางตรงและออนไลน และออมทองคําสูงกวาผูที่มสีถานภาพ

สมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปจจัยอายุมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง โดยผูที่มีอายุนอยกวา 25 ป 

และ 26 – 35 ป เลือกลงทุนในออมทองคํามากกวาผูที่มีอายุอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ปจจัยจังหวัดที่อยู 

4.1 จังหวัดที่อยูมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง โดยผูที่มีจังหวัดที่อยู

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เลือกลงทุนในทองคําแทงในรูปแบบทางตรงและออนไลน และออมทองคํา

มากกวาผูที่อาศัยอยูในจังหวัดอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.2 จังหวัดที่อยูมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางออม โดยผูที่มีจังหวัดที่อยู

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เลือกลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาทองคํา (Gold Futures) หรืออนุพันธอางอิง

ราคาทองคําอื่น มากกวาผูที่อาศัยอยูในจังหวัดอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ปจจัยระดับการศึกษามีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง โดยผูที่มีระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เลือกลงทุนในทองคําแทงในรูปแบบทางตรงและออนไลน มากกวาผูที่มี

ระดับการศึกษาอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ปจจัยอาชีพ 

6.1 อาชีพที่อยูมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง โดยผูที่มีอาชีพเจาของ

กิจการ/ธุรกิจสวนตัว เลือกลงทุนในทองคําแทงในรูปแบบทางตรงและออนไลน มากกวาผูมีอาชีพอื่น 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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6.2 อาชีพที่อยูมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางออม โดยผูที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน และเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว เลือกลงทุนกองทุนรวมทองคําอีทีเอฟ (Gold 

ETF) นอยกวาผูมีอาชีพอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. ปจจัยรายไดรวมมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายไดรวม 50,001 – 75,000 บาท เลือกลงทุนในทองคํารูปพรรณในรูปแบบ

ทางตรงหรือออนไลนมากกวาผูมีรายไดกลุมอื่น และผูที่มีรายไดรวม 75,001 – 100,000 บาท และ 

100,001 บาท ข้ึนไป เลือกลงทุนในลงทุนในทองคําแทงในรูปแบบทางตรงและออนไลนมากกวาผูมี

รายไดกลุมอื่น 

 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอรูปแบบการลงทุน จําแนกตาม เพศ สถานภาพ และอายุ 

การลงทุน 
เพศ สถานภาพ อาย ุ

2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 

การลงทุนในทองคําทางตรง 33.525 .000* 30.137 .000* 76.919 .000* 

การลงทุนในทองคําทางออม 8.974 .030* 5.734 .125 11.335 .500 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

นอกจากน้ียังพบวาปจจัยจังหวัดที่อยูและอาชีพ มีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในรูปแบบ

การลงทุนในทองคําทางตรงและรูปแบบการลงทุนในทองคําทางออม สวนปจจัยระดับการศึกษาและ

รายไดรวม มีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง เพียงรูปแบบเดียว 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอรปูแบบการลงทุน จําแนกตาม จงัหวัดที่อยู ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดรวม  

รูปแบบการลงทุน 
จังหวัดท่ีอยู ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวม 

2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 

การลงทุนในทองทางตรง 13.829 .003* 25.190 .000* 52.965 .000* 148.473 .000* 

การลงทุนในทองทางออม 8.332 .040* 3.314 .768 34.626 .003* 20.116 .065 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนบุคคล (เพศ สถานภาพ อายุ จังหวัดที่อยู ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน) ที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอชองทางการลงทุนในทองคําที่แตกตางกัน ผลการศึกษา

พบวาปจจัยเพศ สถานภาพ จังหวัดที่อยู อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมมีความสัมพันธตอชอง

ทางการลงทุนในทองคําทั้งในการลงทุนทองแบบทางตรงหรือทางออม ซึ่งมีปจจัยรายไดรวมเปนปจจัย

เดียวเทาน้ันที่มีความสัมพันธตอชองทางการลงทุนในทองคําแบบทางตรง โดยที่ผูที่มีรายไดนอยกวา 

25,000 บาท และมีรายไดต้ังแต 100,001 บาท ข้ึนไป มีสัดสวนการลงทุนซื้อขายทองคําทางตรงสูงกวา

กลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอชองทางการลงทุนในทองคํา จําแนกตาม เพศ 

สถานภาพ และอายุ  

การลงทุน 
เพศ สถานภาพ อาย ุ

2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 

ชองทางในการลงทุนซ้ือขายทองคําทางตรง 1.219 .544 1.983 .371 6.177 .627 

ชองทางในการลงทุนซ้ือขายทองคําทางออม 2.159 .340 .889 .641 5.986 .649 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอชองทางการลงทุนในทองคํา จําแนกตาม จังหวัดที่

อยู ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดรวม  

รูปแบบการลงทุน 
จังหวัดที่อยู ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวม 

2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 

ชองทางในการลงทุนซ้ือ

ขายทองคําทางตรง 

.178 .915 3.671 .452 3.783 .957 16.275 .039* 

ชองทางในการลงทุนซ้ือ

ขายทองคําทางออม 

1.347 .510 10.053 .040 3.812 .874 6.730 .566 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

สมมติฐานที่ 2.1 -  Ha: เทคโนโลยีที่ใชในการลงทุนสงผลตอรูปแบบการลงทุนทองคําทางตรง

แตกตางกัน พบวาผลการทดสอบสมมติฐานเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผูที่ลุงทุนในทองคํารูปพรรณ

และทองคําแทงเลือกใชบริการที่รานทองโดยตรงสูงกวาผูที่ทําการออมทองคําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 5 สัดสวนความสมัพันธระหวางเทคโนโลยีตอการลงทุนในทองคําทางตรง 

การลงทุนในทองคําทางตรง 
รูปแบบการลงทุน 

2χ  Sig. 

เทคโนโลยีในการลงทุน  13.813 .008* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

สมมติฐานที่ 2.2 -  Ha: เทคโนโลยีที่ใชในการลงทุนสงผลตอความถ่ีในการลงทุนทองคําทางตรง

แตกตางกัน พบวาเทคโนโลยีการลงทุนในทองคําทางตรงมีความสัมพันธตอความถ่ีการลงทุน (ดังตาราง 

ที่ 6) เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบรายคูเพิ่มเติมดวยวิธีการ LSD ผูที่ใชบริการแอปพลิเคชันมือถือ 

เว็บไซตออนไลน มีความถ่ีในการลงทุนมากกวาผูที่ซื้อกับรานทองโดยตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (ดังตารางที่ 7) 
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ตารางท่ี 6 ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีการลงทุนในทองคําทางตรง ตอความถ่ีการลงทุน 

เทคโนโลยีการลงทุนในทองคําทางตรง n 𝒙𝒙� SD F Sig. 

แอปพลิเคชันมือถือ 24 4.54 .588 44.508 .000* 

เว็บไซตออนไลน 16 4.81 .544   

บริษัท/รานทองโดยตรง 137 2.62 1.324   

*นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบผลความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ของเทคโนโลยีการลงทุนในทองคําทางตรง

ตอความถ่ีการลงทุน 

เทคโนโลยีการลงทุนใน

ทองคําทางตรง 

𝒙𝒙� แอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซตออนไลน รานทองโดยตรง 

4.54 4.81 2.62 

แอปพลิเคชันมือถือ 4.54 - -.27 1.92* 

เว็บไซตออนไลน 4.81  - 2.19* 

รานทองโดยตรง 2.62   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สมมติฐานที่ 2.3 -  Ha: เทคโนโลยีที่ใชในการลงทุนสงผลตอวิธีการเก็บรักษาทองคําทางตรง

แตกตางกัน พบวาผลการทดสอบสมมติฐานเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผูที่เลือกใชบริการทีร่านทอง

โดยตรงเลือกเก็บรักษาแบบฝากรานทองเก็บรักษาใหนอยกวากลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 8 สัดสวนความสมัพันธระหวางเทคโนโลยีที่ใชลงทนุในทองคําทางตรงตอการเก็บรักษา 

การลงทุนในทองคําทางตรง 
การเก็บรักษา 

2χ  Sig. 

เทคโนโลยีในการลงทุน 12.925 .012* 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมมติฐานที่ 2.4 -  Ha: เทคโนโลยีที่ใชในการลงทุนสงผลตอรูปแบบการลงทุนทองคําทางออม

แตกตางกัน พบวาเทคโนโลยีที่แตกตางกันไมสงผลตอรูปแบบการลงทุนทางออมทั้ง 3 วิธี คือ ผาน

กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมทองคําอีทีเอฟ และสัญญาซือ้ขายลวงหนาทองคําหรืออนุพนัธ กลาวคือ

ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

ตารางท่ี 9 สัดสวนความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีการลงทนุในทองคําทางออมตอรูปแบบการลงทุน 

การลงทุนในทองคําทางออม 
รูปแบบการลงทุน 

2χ  Sig. 

เทคโนโลยีในการลงทุน 2.996 .558 

 

สมมติฐานที่ 2.5 -  Ha: เทคโนโลยีที่ใชในการลงทุนสงผลตอความถ่ีในการลงทุนทองคําทางออม

แตกตางกัน พบวาเทคโนโลยีการลงทุนในทองคําทางออมไมมีความสัมพันธตอความถ่ีการลงทุน (ดัง

ตารางที่ 10)  

 

ตารางท่ี 10 ความสัมพันธระหวางรปูแบบการลงทุนในทองคําทางออม ตอความถ่ีการลงทุน 

เทคโนโลยีการลงทุนในทองคาํทางออม n 𝒙𝒙� SD F Sig. 

เว็บไซตออนไลน 61 2.90 1.075 2.487 .090 

ตูขายทองอัตโนมต ิ 14 2.71 1.139   

ติดตอเจาหนาท่ีการตลาด/โบรกเกอร โดยตรง 9 3.67 .707   

 

3. ทดสอบสหสัมพันธ 

ผลการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยเทคโนโลยีและทัศนคติตอการลงทุนในทองคํา พบวา

ปจจัยเทคโนโลยีดานกระบวนการซื้อขาย/ลงทุนในทองคํา ทัศนคติตอเทคโนโลยีการออมทอง และ

ทัศนคติที่มีตอสินทรัพยดิจิทัล มีความสัมพันธตอการเลือกลงทุนในทองคําอยางมีนัยสําคัญทางบวก

ทั้งหมด โดยปจจัยทัศนคติที่มีตอสินทรัพยดิจิทัลสงผลตอการเลือกลงทุนสูงที่สุด รองลงมาคือปจจัย

เทคโนโลยีดานกระบวนการซื้อขาย/ลงทุนในทองคํา และทัศนคติตอเทคโนโลยีการออมทอง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 ทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยเทคโนโลยีและทัศนคติตอการลงทุนในทองคํา 

เทคโนโลยีและทัศนคติ สหสัมพันธ (r) Sig. 

เทคโนโลยีดานกระบวนการซ้ือขาย/ลงทุนในทองคาํ .131 .007* 

เทคโนโลยีท่ีสงผลตอพฤติกรรมการหาขอมูล .076 .120 

ทัศนคตติอเทคโนโลยีการออมทอง .160 .001* 

ทัศนคติท่ีมีตอสินทรัพยดิจิทัล .288 .000* 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอรูปแบบการลงทุน พบวาเพศมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุน

ทั้งการลงทุนในทองคําทางตรงและการลงทุนในทองคําทางออม สวนสถานภาพมีความสัมพันธตอ

รูปแบบการลงทุนเฉพาะรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง และอายุมีความสัมพันธตอรูปแบบการ

ลงทุนในทองคําทางตรงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ีปจจัยระดับการศึกษามีความสัมพันธตอรูปแบบการ

ลงทุนในทองคําทางตรง สวนปจจัยอาชีพมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในทองคําทั้งทางตรงและ

ทางออม และปจจัยรายไดรวมมีความสัมพันธตอรูปแบบการลงทุนในรูปแบบการลงทุนในทองคําทางตรง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ี จึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร และการศึกษา

ของกนกวรรณ ศรีนวล (2558) 11

12 โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการ

ลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับ

การศึกษา อาชีพ ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ  และการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยที่มีอยูใน บมจ.ตลาด

อนุพันธฯ ของอนุชิต เลิศบัณฑรกุล (2552) 12

13  ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการลงทุน 

                                                        
12 กนกวรรณ ศรีนวล. 2558. การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: งานคนควาอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
13 อนุชิต  เลิศบัณฑรกุล. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยที่มีอยูในบริษัท ตลาด

อนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ของนักลงทุนทั่วประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอชองทางการใชเทคโนโลยีการลงทุนใน

ทองคํา มีปจจัยรายไดรวมเปนปจจัยเดียวเทาน้ันที่มีความสัมพันธตอชองทางการลงทุนในทองคําแบบ

ทางตรง โดยที่ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา 25,000 บาท และมีรายไดต้ังแต 100,001 บาท 

ข้ึนไป มีสัดสวนการใชชองทางการซื้อขายผานเว็บไซตออนไลนสูงกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซึ่งจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 25,000 จะมีการลงทนุในการออมทองคํา

สูงจึงไดทําการลงทุนผานเทคโนโลยีออนไลน ในขณะที่การลงทุนในทองคําทางตรง เชน ทองคํารูปพรรณ 

และทองคําแทงน้ัน ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดสูงคือจํานวนต้ังแต 100,001 บาทข้ึนไป ใชชองทาง

การลงทุนผานแอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซตออนไลนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแตกตางกับผลสํารวจของ

ศูนยวิจัยทองคํา ที่ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในทองคําในป 2560 พบวากลุมตัวอยางที่รูจักและเคยใช

บริการชองทางออนไลน สวนใหญมีรายได 35,000-45,000 บาทตอเดือน 

ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการลงทุนในทองคําตอรูปแบบการลงทุนในทองคํา พบวา 

เทคโนโลยีการลงทุนมีความสัมพันธตอการเลือกรูปแบบการลงทุนในทองคําทั้งการลงทุนในทองคํา

ทางตรง นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบวา เทคโนโลยีการลงทุนมีความสัมพันธตอความถ่ีของการซื้อขาย

ทองคํา กลาวคือ ผูที่ใชแอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซตออนไลนในการลงทุนในทองคําทางตรงน้ัน จะมี

ความถ่ีในการซื้อขายมากกวาการผูที่ซื้อขายทองคําโดยตรงผานทางรานคาทอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Barber และ Odean (2002) ที่พบวาคนที่ทําธุรกรรมซื้อขายหุนโดยเปลี่ยนจากการสั่งซื้อขายทาง

โทรศัทพมาเปนแบบออนไลนจะมีพฤติกรรมซื้อขายบอยมากข้ึน นอกจากน้ี การศึกษายังพบวา รูปแบบ

การลงทุนในทองคําทางตรงยังมีความสัมพันธตอการเก็บรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา ผูที่

ซื้อขายทองคําน้ันยังนิยมนําทองมาเก็บรักษาเองมากกวาฝากรานรักษาให 

 

ขอเสนอแนะ 

1) รานใหบริการซื้อขายทองคํา ยังควรใหความสําคัญตอการซื้อขายทองคําโดยตรงที่รานทอง 

เน่ืองจากผูซื้อขายสวนใหญยังคงเลือกใชบริการซื้อขายผานรานทองโดยตรง โดยเฉพาะกลุมที่มีรายไดสูง 

2) รานใหบริการซื้อขายทองคํา สามารถขยายกลุมตลาดลูกคาใหมากข้ึนไดโดยการพัฒนาการ

ใหบริการในรูปแบบออนไลน เน่ืองจากผูที่เลือกรูปแบบการลงทุนในทองคําโดยการออมสวนใหญ เปนผูที่

มีรายไดตํ่ากวา 25,000 บาท และเลือกทําธุรกรรมผานชองทางออนไลน  

 



 

883 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป  

1. การศึกษาน้ี มุงเนนศึกษาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีตอรูปแบบการลงทุนในทองคําเทาน้ัน 

การศึกษาครั้งถัดไปจึงควรศึกษา มีปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอรูปแบบการลงทุนในทองคํา เชน ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน 

2. การศึกษาน้ี มุงเนนศึกษาการลงทนุในทองคําโดยรวมในหลายรูปแบบ โดยไมไดเฉพาะเจาะจง

ในการลงทุนในทองคําทางตรง ทางออม หรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง จึงทําใหเห็นเพียงผลกระทบของ

เทคโนโลยีการลงทุนในภาพรวมเทาน้ัน การศึกษาในครั้งตอไปอาจมุงเนนเฉพาะการลงทุน เชน ทองคํา

แทง หรือรูปพรรณ เปนตน 
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การรบัรูภาพลกัษณ สวนประสมทางการตลาดบรกิาร และคณุคาตราสนิคาทีส่งผลตอการ

ตัดสนิใจใชบรกิารธุรกิจออนไลนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร 

Perceived Image, Service Marketing Mix, and Brand Equity Affecting to 

Decision to Use Online Services in Bangkok 

 

ชุติมาวดี ทองจีน0

1 

Chutimavadee Thongjeen1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ 

และคุณคาตราสินคา ที่สงผลตอการตัดสนิใจใชบริการธุรกจิออนไลนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร ประชากร

ที่ใชในการศึกษาคือประชากรทั่วไปในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไมอาศัย

ความนาจะเปน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอยางไดกรอก

แบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งมีคาครอนบารค อัลฟา ความเช่ือมั่นรวม = 0.882 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชใน

การวิเคราะหและทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 ป มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรู

ภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ และคุณคาตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ

บริการออนไลนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การรับรูภาพลกัษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ คุณคาตราสินคา การตัดสินใจใชบริการ 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study perceived image, service marketing 

mix, and brand equity affecting to decision to use online services in Bangkok. The 

population used in the study was people in Bangkok. The sample was obtained by 

                                                        
1 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ E-mail: chutimavadee.t@bu.ac.th 
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purposive sampling of 400 people via non-probability method. The study instrument was 

a questionnaire that the sample did the questionnaire by themselves. The reliability was 

tested with Cronbach Alpha value of 0.882. The statistic for data analysis was descriptive 

statistics consisted of percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics 

used in the hypotheses testing was multiple regression analysis.  

The study finding showed that most of the sample was males 41-50 years old 

who are business owners or freelance. The results of hypotheses testing founded that 

perceived image, service marketing mix, and brand equity affected the decision to use 

online services in Bangkok at the statistical significance level of 0.05. 

Keywords: Perceived Image, Service Marketing Mix, Brand Equity, Decision to Use 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันในยุคของโรคราย COVID 19 ทําใหคนอยูติดบานกันมากข้ึน ไมกลาที่จะออกจากบานไปใช

บริการตามสถานที่ตางๆ นอกจากสินคาแลวธุรกิจบริการตางเปนอีกธุรกิจหน่ึงที่ประชาชนหันมาใช

บริการทางออนไลนกันมากข้ึน สําหรับสื่อออนไลนที่ผูคนบนอินเตอรเน็ตนิยมมากทีสุ่ดคือ วิดีโอ 90% ดัง

จะเห็นไดจากความนิยมในการถายคลิปหรือรับชม YouTube ตามมาดวย Vlog 52% สวนที่เหลือจะ

เปนพวกเพลงผานทาง Streaming หรือ Online Radio และ Podcast ตามลําดับ (Marketeer Today, 

2564) จะเห็นไดวามีผูรับชมรายการหรือภาพยนตรตางๆ ผานบริการ Streaming มากข้ึนเน่ืองจากตอง

กักตัวอยูที่บาน โดยธุรกิจใหบริการออนไลนบางแหงสามารถทํารายไดเพิ่มมากข้ึนไดในชวงเวลาน้ี

หลายเทาตัว เชน รานอาหารเดลิเวอรี่ หรือทีวีออนไลนอยาง Netflix ในขณะที่สินคาหรือธุรกิจบริการ

บางอยางกลับไมสามารถขายไดและมีรายไดลดลง เชน ธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งธุรกิจบริการทางออนไลน

หลายอยางไดเขามามีบทบาทตอคนไทยต้ังแตวัยเด็กเชนเกมออนไลน เพลงออนไลน คอนเสิรตออนไลน 

ไปจนถึงผูใหญ เรียกไดวาธุรกิจบริการออนไลนตางๆ ที่หลากหลายน้ันสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย 

ในการตัดสินใจซื้อบริการออนไลนตางๆ น้ัน ผูบริโภคบางสวนจะหาขอมูล หรือเลือกใชบริการที่เคยไดยิน

ช่ือเสียง มีภาพลักษณหรือตราสินคาเปนที่รูจกั นิยมโดยทั่วไป หรืออาจจะดูจากรีวิว หรือคําแนะนําจากผู

ที่เคยใชบริการมากอน หรือผูมีอิทธิพลตางๆ อีกทั้งในการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ 
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น้ัน คงมีผูบริโภคที่เลือกจากปจจัยทางดานการตลาดตางๆ กอนที่จะตัดสินใจใชบริการ ไมวาจะเปน

ทางดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย พนักงาน ฯลฯ 

ดังน้ัน ผูทําวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเรื่อง “การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ และ

คุณคาตราสินคา ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษา

ถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลใหผูบริโภคชาวไทยตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลน เพื่อสามารถนําไปใชตอยอด

ในการทําธุรกิจไดตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาวาปจจัยทางดานการรับรูภาพลักษณมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลน

ตางๆ  

2. เพื่อศึกษาวาสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลน

ตางๆ  

3. เพื่อศึกษาวาคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจใชบรกิารธุรกิจออนไลนตางๆ  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฎีการรับรูภาพลักษณ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ไดจําแนกภาพลักษณออกเปนประเภท

สําคัญ ๆ ได 4 ประเภท ดังน้ี 

  1.1 ภาพลักษณขององคกร หรือ Corporate Image คือภาพที่เกิดข้ึนในใจของผูบริโภค

ทั่วไปที่มีตอบริษัท หรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหน่ึง ภาพลักษณดังกลาวน้ีจะใหความสําคัญกับ

ภาพรวมทั้งหมดขององคกร โดยรวมถึงสินคา ผลิตภัณฑ และบริการ ย่ีหอหรือตราสินคา ระบบการ

บริหารจัดการ ความมั่นคง การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และการมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

  1.2 ภาพลักษณของสถาบัน หรือ Institutional Image คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของผูคน

ทั่วไปที่มีตอสถาบันคลายกับภาพลักษณขององคกรขางตน แตทั้งน้ีจะไมเนนการมองในเชิงธุรกจิการคา 

หรือการตลาด หรือตราสินคา นอกจากบทบาทของสถาบันเพียงอยางเดียว 

  1.3 ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ หรือ Product/Service Image คือภาพที่เกิดข้ึน

ในใจของผูคนทั่วไปที่มีตอสินคาหรือบริการขององคกร หรือบริษัทเทาน้ัน ไมรวมถึงตัวองคกรหรือบริษัท 

ทั้งน้ี เมื่อสินคาหรือบริการที่บรษัิทหรอืองคกรมีอยู ไมวาจะมีภาพลักษณเชิงลบหรือเชิงบวกหรือ กลาง ๆ  
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ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองปรุงแตงใหมีภาพลักษณที่มีเอกลักษณเปนที่ยอมรับมากข้ึนจากสังคม 

นอกจากน้ีภาพลักษณขององคกรจะเปนอยางไร ภาพลักษณของสินคาหรือบริการก็มีความเกี่ยวพันอยาง

มาก  

 1.4 ภาพลักษณของตราสินคา หรือ Brand Image คือภาพที่เกิดข้ึนในใจของประชาชน

ที่มีตอ ตราสินคาใดตราสินคาหน่ึง เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณตราสินคาหรือบริการ 

แตกรณีน้ีเปนตราสินคา หรือเครื่องหมายการคา หรือสัญลักษณ  

ผลงานวิจัยของ เบญจรัตน รุงเรือง (2564) เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ภาพลักษณของแบรนด และการสื่อสารแบบปากตอปากที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารบุฟเฟตประเภทชาบูในกรุงเทพมหานคร พบวา ภาพลักษณของแบรนดมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตประเภทชาบูในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ดังน้ันจะเห็นไดวาการรับรูภาพลักษณมีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการ เพราะการที่มี

ภาพลักษณที่ดีจะทําใหผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่น มั่นใจและกลาที่จะตัดสินใจใชบริการในที่สุด 

2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ Philip Kotler (1997) กลาววา เปนปจจัยที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจการบริการ ซึ่งสวนประสมทางการตลาด หรือ 7Ps น้ัน เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาด ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย 7 ปจจัย ดังน้ี ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทาง

การจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดาน

ภาพลักษณและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) และ ดานกระบวนการใหบรกิาร 

(Process) 

ผลงานวิจยัของ เจนจิรา แสงสุม (2564) เรื่อง ทัศนคติ คุณภาพการบริการ และสวนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ 7-Delivery ของเซเวน อี เลฟเวน ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวาสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ 7-

Delivery ของเซเวน อีเลฟเวน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ดังน้ันจึงเห็นไดวาสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการที่จะใชบริการ

ออนไลนในกรณีของการสั่งซื้อสินคาของเซเวน อีเลฟเวน ซึ่งเปนหน่ึงในธุรกิจบริการออนไลนที่ผูบริโภค

นิยมใชบริการ  

3. ทฤษฎีคุณคาตราสินคา Aaker (1991) ไดทําการแบงองคประกอบของคุณคาตราสินคาไว 5 

สวน ประกอบ ดวยองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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  3.1 ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

  3.2 การตระหนักรูในช่ือตราสินคา (Brand Name Awareness) 

  3.3. คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) 

  3.4. การเช่ือมโยงตราสินคา (Brand Association) 

 3.5 องคประกอบอื่น ๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets) 

 ผลงานวิจัยของวศิน อัมโรสถ (2564) เรื่อง ปจจัยคุณคาตราสินคา ความไววางใจ และ 

ภาพลักษณตราสินคา ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาแบรนดเนมของคนกรุงเทพมหานคร พบวา คุณคา

ตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของคนกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจะเห็นไดวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับคุณคาตราสินคากอนที่จะตัดสินใจ

ซื้อสินคาหรือบริการตางๆ 

 4. การตัดสินใจซื้อ (Kotler, Philip. 2012, อางถึง อดุลย จาตุรงคกลุ. 2550: 13-26) ไดกลาวไววา

ข้ันตอนการตัดสินใจประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 1.การรบัรูปญหาและความจําเปน 2.การแสวงหาขอมูล 3.

การประเมินทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ และ 5.พฤติกรรมภายหลังการซือ้  

จากการสอบถามความคิดเห็นเบื้องตนจากผูใชบริการธุรกิจออนไลน การศึกษาทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาด และคุณคาตราสินคามี

อิทธิพลตอการตัดสินใจ ผูวิจัยจึงไดนํามาใชในการสรางกรอบแนวความคิด และต้ังสมมติฐานข้ึนมาใน

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1: การรับรูภาพลักษณ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลนตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2: สวนประสมทางการตลาดบริการ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลน

ตางๆ ในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3: คุณคาตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจออนไลนตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิด 

จากการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรปุออกมาเปน

กรอบแนวความคิดไดดังตอไปน้ี 

 

  ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการกําหนด

ขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวจากตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยไมอาศัย

ความนาจะเปน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยเครื่องมือที่

ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปดซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดกรอกขอมูลดวยตนเอง ประกอบดวย 

6 สวนดังตอไปน้ี 

การรับรูภาพลักษณ 

(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546) 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 

(Kotler, 1997) 
 

คุณคาตราสินคา 

(Aaker, 1991) 

การตัดสินใจใชบริการธุรกิจ

ออนไลนตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร 

(Kotler, 2012) 



 

891 

 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามคําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง

แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามคําถามเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณ ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดย

คําถามแบงเปน 5 ระดับ ต้ังแตนอยที่สุดถึงมากที่สุด 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามคําถามเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ ลักษณะเปนคําถามปลาย

ปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ต้ังแตนอยที่สุดถึงมากที่สุด  

สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา ลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 

ระดับ ต้ังแตนอยที่สุดถึงมากที่สุด  

สวนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ ลักษณะเปนคําถาม

ปลายปดโดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ต้ังแตนอยที่สุดถึงมากที่สุด  

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การวิเคราะหขอมูล  

สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก การแจกแจงความถ่ี และรอยละของขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา รายได อาชีพ การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบรกิาร คุณคาตราสินคา และการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ จะใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ีการ

วิเคราะหสถิติเชิงอางอิง ใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  

 

สรุปผลการวิจัย  

แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 

54.0   มีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งมีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0 ประกอบอาชีพเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ ซึ่งมีจํานวน 176 คน 

คิดเปนรอยละ 44.0 มีรายไดระดับตํ่ากวา 15,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 92 คนคิดเปนรอยละ 23.0 

จากการสํารวจเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ พบวา กลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณ และสวนประสมการตลาดบริการ ในระดับมาก 

เชนเดียวกัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวม ในระดับมากที่สุด นอกจากน้ีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลน

ตางๆ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นโดยรวม ในระดับมาก ดังในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี  1  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูภาพลักษณ สวนประสมการตลาด

บริการ คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจใชบริการธุรกจิบรกิารออนไลนตางๆ 

 

ระดับความคิดเห็น 𝑿𝑿� S.D. การแปลผล 

การรบัรูภาพลักษณ 3.97 0.485 มาก 

สวนประสมการตลาดบริการ 3.59 0.513 มาก 

คุณคาตราสินคา 4.23 0.368 มากที่สุด 

การตัดสินใจใชบริการธุรกจิบริการออนไลนตางๆ 3.66 0.504 มาก 

 

การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ และคุณคาตราสินคา สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แ ล ะ เ มื่ อ ไ ด

พิจารณา นํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลน

ตางๆ พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการ

ออนไลนตางๆ มากที่สุด แตเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขาม รองลงมา ไดแก ปจจัยดานคุณคาตราสินคา 

และปจจัยดานการรับรูภาพลักษณ มีอิทธิพลตอปจจัยดานการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลน

ตางๆ ตามลําดับ นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2 = 0.152) พบวาตัวแปรอิสระ

ไดแก การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ และคุณคาตราสินคา สงผลกระทบการ

ตัดสินใจใชบริการ ธุรกิจบริการออนไลนตางๆ คิดเปนรอยละ 15.20 ในระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่เหลืออกี 

84.80 เปนผลเน่ืองมาจากปจจัยอื่นดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ปจจัยตางๆ ทีส่งผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ 

 

ตัวแปรอิสระ B Beta t P-value 

การรบัรูภาพลักษณ .144 .139 2.316 0.021* 

สวนประสมการตลาดบริการ -.272 -.277 -5.899 0.000* 

คุณคาตราสินคา .256 .187 3.142 0.002* 

         R2 =.152, F = 23.681 p < .05 
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อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูภาพลักษณ สวนประสมทางการตลาดบริการ และ

คุณคาตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 จากการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาการรับรูภาพลักษณมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ

บริการออนไลนตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เทพพิภพ 

พลมวง, 2557 เรื่อง การรับรูภาพลักษณและความพึงพอใจในการสื่อสารของผูรับบริการ ตอศูนย

การแพทยสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลอาจมีผลทําให

การรับรูภาพลักษณการบริการที่แตกตางกัน โดยจะเห็นไดวาในงานวิจัยครั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุ 41-50 ป ซึ่งอาจจะไมใชกลุมลูกคาเปาหมายที่จะใชบริการธุรกิจบริการออนไลน ดังน้ันจึง

สงผลใหการรับรูภาพลักษณอาจจะแตกตางกันไปตามวัย ดวยความรู ประสบการณ และความเคยชินที่

อาจแตกตางกัน 

 นอกจากน้ีจากผลการศึกษาทางดานสวนประสมการตลาดบริการยังแสดงใหเห็นวา สวนประสม

การตลาดบริการสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลนตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล, 2556 เรื่อง สวนประสมทาง

การตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจเดินทางไปทองเที่ยวที่

ประเทศเกาหลีของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาการที่สามารถหาขอมูลและเลือก

ซื้อโปรแกรมทางอินเตอรเน็ตไดสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ ทั้งน้ีจะเห็นไดวาในธุรกิจบริการบาง

ประเภทเชน การทองเที่ยวน้ัน ผูบริโภคจะมีความมั่นใจในการใชบริการออนไลนมากกวาธุรกิจบริการ

ประเภทอื่น อาจจะเน่ืองจากจํานวนเงินไมมาก หรือมีหนวยงานที่เกี่ยวของรับรองสถานะ เชน การมี

ใบอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนตน ทําใหมีความมั่นใจและนาเช่ือถือมากข้ึน 

ดานคุณคาตราสินคา พบวา คุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการ

ออนไลนตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะรัตน เอี่ยม

จินดา, 2560 เรื่อง คุณคาตราสินคา คุณภาพบริการ และการสรางภาพลักษณที่มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการโรงพยาบาลเอกชนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคาสงผลตอ

การตัดสินใจใชบริการ ทั้งน้ีจะเห็นไดวาในปจจุบัน ผูบริโภคจะนิยมใชบริการตราสินคาที่เปนที่รูจัก 

นาเช่ือถือ หรือมีผูเคยแนะนําไว โดยจะใชการคนควาหาขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งรีวิวหรือคําแนะนํา
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กอนตัดสินใจใชบริการ ดังน้ันตราสินคาจึงมีคุณคาและความสําคัญที่จะทําใหคนจดจําไดและกลับมาใช

บริการซ้ําตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. แนะนําวาควรเก็บแบบสอบถามกับประชากรกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะคนรุนใหมๆ ที่มีแนวโนม

การใชงานออนไลนมากกวาคนรุนเกาๆ ซึ่งอาจจะไมคุนเคยทําใหยังมีอคติในการใชบริการธุรกิจบริการ

ออนไลน  

2. แนะนําใหศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจบริการออนไลน 

เชน คุณภาพการบริการ หรือทัศนคติ เพราะอาจจะมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจใช

บริการธุรกิจบริการออนไลน ทั้งน้ีอาจใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อคัดกรองตัวแปรที่นาจะสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการออนไลนกอนที่จะศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

3. อาจจะศึกษากลุมตัวอยางที่อยูในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบดูวาจะมีความ

แตกตางหรือไม อยางไร 
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ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูของพนกังานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting to Accounting Employee Retention in Bangkok 
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Yupaporn Yomthaisong1, Piyarat Dokkularb2, Chitrath Changlaw3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพี่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยปจจัยที่นํามาศึกษาประกอบดวยลักษณะสวนบุคคล ความผูกพันตอองคกรและ

แรงจูงใจในการทํางานโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการศึกษาไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย t-test, ANOVA, Multiple Regression Analysis และ Factor 

Analysis ผลการศึกษาพบวา  ลักษณะสวนบุคคลซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

สถานศึกษา ระยะวลาในการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ในขณะที่ความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองคกรและดานความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการทํางาน เกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุน ดานเงินเดือน สวัสดิการ และ

ผลตอบแทน และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รวมดวยปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จในการทํางาน 

สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การคงอยูของพนักงาน พนักงานบัญชี  
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate factors that affect accounting 

employee retention in Bangkok.  This research focuses on exploring the following 

factors:  personal characteristics, organizational commitment and work motivation. 

Questionnaires were used to collect data from 400 accounting employees in Bangkok. 

The data were analyzed by using statistics, including number, percentage, mean, 

standard deviation.  Hypotheses were tested by t-test, ANOVA, multiple regression 

analysis and factor analysis.  The results indicate that personal characteristics, which 

consist of gender, age, marital status, educational level, educational institution, years of 

work experience, average monthly income do not affect accounting employee 

retention in Bangkok. While organizational commitment in terms of willingness to work 

and work satisfaction, and work motivation, which are the maintenance factor in terms 

of salary, welfare and compensation, and relationship with colleagues as well as the 

motivation factor in terms of work achievement affect accounting employee retention 

in Bangkok with a statistical significance level of 0.05.  

Keywords: Employee Retention, Accounting Employee 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ในสภาวะปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดสนใจกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก 

ปจจุบันมีอัตราการเปลี่ยนงานและการลาออกสูงเน่ืองจากลักษณะของคนวัยทํางานที่เพิ่งจบการศึกษา

ใหมมีความอดทนในการทํางานนอยลงเมื่อเทียบกับคนวัยทํางานที่เพิ่งจบใหมเมื่อหลายสิบปที่ผานมา 

(Aruna & Anitha., 2015). สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย (Association for talent development: 

ATD) ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอมุมมองเกี่ยวกับการยายงานบอย วา การยายงานบอยอาจเกิด

ประโยชนตอบางอุตสาหกรรมที่จะไดรับคนที่มีประสบการณการทํางานที่หลากหลายและขาดแคลน

พนักงานที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง แตขอเสียที่องคการพบก็คือการสูญเสียผลประโยชนที่

องคการคาดวาจะไดรับจากการลงทุนกับพนักงานในระยะยาว ในขณะเดียวกันขอเสียที่พนักงานพึงระวัง

ก็คือการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาความรูในงานอยางตอเน่ือง (Wolf, B., 2014) ซึ่งอาชีพพนักงาน
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บัญชีก็เปนอีกอาชีพหน่ึงที่มีอัตราการลาออกสูง เพราะเปนงานทีม่ีความเครียดและความกดดันสูง อีกทั้ง

ยังตองใชความละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก จึงเปนสาเหตุใหพนักงานบัญชีลาออก ดวยเหตุผลน้ีผู

ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยเกี่ยวกับลกัษณะสวนบุคคล ความผูกพันตอองคกร และแรงจูงใจใน

การทํางาน วาปจจัยใดบางทีส่งผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1.  เพี่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานความผูกพันที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคงอยูในงาน 

การที่บุคคลมีความพึงพอใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคการเปนระยะนานโดยไมคิดที่จะ

ออกจากงานและไดรับการตอบสนองตามความตองการจะเกิดความต้ังใจที่ปฏิบัติงานอยูในองคการน้ัน

ตอไป  (McCarthy, G., Tyrrell, M. P., & Lehane, E., 2007; เดชาพันธ รัฐศาสนศาสตร, 2555) 

ทฤษฎีความตองการ ERG ของ Alderfer, C.P.  (1972)  ไดแบงความตองการของมนุษยเปน 3 ระดับ 

คือ  (1)  ความตองการที่จะดํารงชีวิต หรือความตองการที่จะคงอยู  (Existence: E)  (2)  ความตองการ

ดานความสัมพันธ  (Relatedness: R)   (3)  ความตองการดานความเจริญเติบโต  (Growth: G)   
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2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 

การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่ตอเน่ืองในการทํางานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงลาออก

จากองคกรความจงรักภักดีที่มีตอองคกร (ธีระ  วีรธรรมสาธิต, 2532)  ความผูกพันออกเปน 3 ดาน ดังน้ี  

(1)  ความผูกพันดานจิตใจหรือดานทัศนคติ  (2)  ความผูกพันดานการคงอยู  (3)  ความผูกพันดาน

บรรทัดฐาน  (Allen & Meyer., 1990. pp.1-18)   

2. แนวคิดทฤษฎีและเก่ียวของกับแรงจูงใจในการทํางาน   

ความพยายามที่เปนแรงผลักดันกระตุน หรือโนมนาว เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการ

กระทําตามทิศทางที่กําหนดไวดวยความรวมมืออยางยินดีและเต็มใจ ทั้งน้ีเพื่อที่จะนํามาซึ่งการทาํงานทีม่ี

ประสิทธิภาพ ใหกับองคกรเพิ่มมากข้ึน (ศิริพร  โอฬารธรรมรัตน, 2546, หนา 7) ปจจัยแรงจูงใจมี 2 

ประการดังน้ี  (1)  ปจจัยจูงใจ  (Motivation factors)  (2)  ปจจัยคํ้าจุน  (Maintenance factors)  

(นวะรัตน  พึ่งโพธ์ิสภ, 2552, หนา 20-21)  

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุรีย  ทาวคําลอื  (2549)  ศึกษาปจจัยคัดสรรที่ทํานายความต้ังใจที่จะอยูในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาความต้ังใจที่จะคงอยูในงานของ

วิชาชีพอยูในระดับที่คอนขางสูง ความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการต้ังเปาหมายการมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาตาง ๆ และการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขององคกรมีความสัมพันธกัน

ทางบวกกบัความต้ังใจในการคงอยูในงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05  

บงกชพร  ต้ังฉัตรชัย  (2553)  ศึกษาปจจัยทํานายการคงอยูในงานของพยาบาล วิชาชีพ 

โรงพยาบาลศูนย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวาปจจัย

ดานบุคคล ดานคุณลักษณะขององคกร และ ดานลักษณะงานและการทํางานปจจัยทั้ง 3 ดานมี

ความสัมพันธกันทิศทางบวกกับการคงอยูในงาน  

สุรพล  สุวรรณแสง  (2553)  ศึกษาปจจัยการคงอยูของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบวาปจจยัการ

คงอยูของครูโรงเรียนเอกชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลางผลการ เปรียบเทียบปจจัยการคงอยูของครู

โรงเรียนเอกชนในระบบเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการคงอยูของครู แตอายุ และประสบการณทํางานมี

ผลตอการคงอยูของครู  
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ณิชชา  วิริกุลเจริญ  (2555)  ศึกษาแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ยูนิแอรคอรปอเรช่ัน จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมากไดแก การมีโอกาสไดใชความสามารถพิเศษเพื่อใหการทํางาน

ประสบผลสําเร็จและลักษณะของงานที่ทําอยูในปจจุบันตรงกับสาขาที่เรียนจบมา ระดับปานกลางไดแก

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ

ดานผลตอบแทน  

วรรณี  วิริยะกังสานนท  (2556)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของพยาบาล วิชาชีพใน

โรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวาพยาบาลวิชาชีพ อายุเฉลี่ย 30.98 ป 

ประสบการณทางาน เฉลี่ย 4.83 ป มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง และมีความผูกพันตอ

องคกรในระดับสูงความผูกพันตอองคกรสามารถทํานายการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลนครธนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ศรัณย  พิมพทอง  (2556)  ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในองคการของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรความพึงพอใจในงาน มี

อทิธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคการ และมีอิทธิพลทางตรงตอการคงอยูในองคการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

รัชนีพร  ไชยมิ่ง  (2557)  ศึกษาการพัฒนากลยุทธเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการคงอยูในงาน

ของอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยการพยาบาลสังกัดสถาบัน พระบรมราชนก

กระทรวงสาธารณะสุข ผลการศึกษาพบวาองคประกอบและปจจัยทีม่ีผลตอแรงจงูใจในการคงอยูในงานมี

ทั้งหมด 7 องคประกอบ 60 ตัวแปรเรียงลําดับจากคาผลรวมความแปรปรวนจากมากไปนอย ไดแก 

ปจจัยดานการนําองคกรของผูบริหาร ปจจัยดานผลตอบแทนและความเจริญกาวหนาในการทํางาน 

ปจจัยดานนโยบายการบริหารขององคกร ปจจัยดานลักษณะงานและการทํางาน ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอื้อตอการทํางาน ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

ดํารงชีวิต และปจจัยดานทักษะการทํางานและสัมพันธภาพกับผูรวมงาน 

 ธีระวุฒิ  ตรีประสิทธ์ิชัย  (2557)  ศึกษาปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการรักษาพนักงานใหคงอยู

กับองคกรใน อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  1)

พนักงานที่มีรายไดและประสบการณการทํางานแตกตางกันมีปจจัยที่จะสงผลตอการรักษาพนักงานใหคง

อยูกับองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  2)  ความผูกพันและความภักดีมีอิทธิพลตอปจจัยที่
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จะสงผลตอการรักษาพนักงาน ใหคงอยูกับองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ  3)  คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานมีอิทธิพลตอปจจัยที่จะสงผลตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

นิศาชล  ภูมิพื้นผล  (2559)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงาน: กรณีศึกษา 

บริษัท เดลแมกซ แมชินเนอรี่ จํากัด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร อายุและสถานภาพที่

แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในงานของพนักงานที่แตกตางกัน ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธตอ

การคงอยูในงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธตอ

การคงอยูในงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  

กิตติยา  ชัชวาลชาญชนกิจ  (2560)  ศึกษาปจจัยการคงอยูในองคการของพยาบาลวิชาชีพที่

ขาดแคลนของโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา  1)  ปจจัยกลยุทธในการสงเสริมศักยภาพทุนมนุษย คือ

การกําหนดความกาวหนาในวิชาชีพ  2)  ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ เปนผูมีอุดมการณ การ

สรางแรงบันดาลใจ  3)  ปจจัยการรับรูความยุติธรรม คือ การจัดสรรผลตอบแทน การมอบหมายงาน 

การเลื่อนตําแหนง  4)  ดานปจจัยความกาวหนาในวิชาชีพในองคการที่ปฏิบัติงานอยู คือ มีการวาง

แผนการกาวข้ึนสูตําแหนงสูงข้ึน  

 

สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันจะสงผลตอการคงอยูของพนักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ความผูกพันตอองคกรจะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการทํางานจะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากรของงานวิจัยน้ี คือ พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในกลุม

อุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  สินคาอุปโภคบริโภค สินคาอุตสาหกรรม  อสังหาริมทรัพย

และการกอสราง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี ในป 2563 โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยทฤษฎีไมใช

ความน าจะเป น  (Non – probability sampling) แบบตามสะดวก (Convenience sampling) 

เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชการคํานวณตามสูตรไมทราบจํานวนประชากรของ 

Cochran โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  

(Cochran, W. G., 1977) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 ราย แตมีการจัดเก็บเพิ่มอีก 16 ราย จึงทํา

ใหกลุมตัวอยางของการทําวิจัยในครั้งน้ีมีจํานวน 400 ราย 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

    2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ ปจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร  

ความผูกพันตอองคกร และแรงจูงใจในการทํางาน 

    2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือการคงอยูของพนักงานบัญชี 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    3.1 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data)  รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน (Online) 

จํานวน 150 ชุด  และแบบกระดาษ (Paper) จํานวน 250 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด ( คิดเปนรอยละ100 ) 

    3.2 ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data)  รวบรวมขอมูลจากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่

เกี่ยวของ เอกสาร หนังสือ และบทความวิชาการ 

4. การวิเคราะหขอมูล   

    4.1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics)  ไดแก  คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

         - ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

สถานศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

          - ความผูกพันตอองคกร 

           - แรงจูงใจในการทํางาน 
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          - การคงอยูของพนักงานบัญชี 

     4.2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแก  การวิเคราะห

สมมุติฐาน โดยใช t-test , One way ANOVA , Multiple regression analysis และFactor analysis 

          4.2.1.  การทดสอบสมมติฐานดวย Independent sample: t-test เพื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยความ แตกตางระหวางเพศชายและหญิง สถานศึกษา ของกลุมตัวอยาง  

           4.2.2.  การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุมประชากร  (One way 

ANOVA) โดยใชในการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยปจจัยที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

           4.2.3.  การทดสอบปจจัยดานความผูกพันที่สงผลตอการคงอยูดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis)  ดวยวิธี Enter เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการคงอยูของ

พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร    

          4.2.4.  การทดสอบแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอการคงอยูดวยการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor analysis)  เปนการหาองคประกอบรวมกันระหวาง แรงจูงใจในการทํางานที่

สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ขอมูลดานประชากรศาสตร  พบวา พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ป 

2563 สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 345 คน คิดเปนรอยละ 86.20 มีอายุระหวาง 21 – 29 ป จํานวน 

242 คิดเปนรอยละ 60.50 มีสถานภาพโสด จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี/เทียบเทา จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 88.00 โดยประเภทของสถานศึกษาข้ันสูงสุดเปน

ภาครัฐ จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 มีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 194 คน คิด

เปนรอยละ 48.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  จํานวน 145 คน คิดเปน

รอยละ 36.30 

2.  ความผูกพันตอองคกร  สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังน้ี 
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     2.1.  ความผูกพันตอองคกร ดานความศรัทธาตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ความภาคภูมิใจและยินดีเมื่อองคกรพัฒนาไป

ในทางที่ดีอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และมีความภาคภูมิใจและยินดีที่จะบอกกับผูอื่น

ทํางานในองคกรแหงน้ี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

     2.2.  ความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองคกร โดยรวมอยูในระดับ

มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ทํางานโดยใชความรูความสามารถอยาง

เต็มที่เพื่อความสําเร็จขององคการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และพรอมที่จะทํางานทุก

อยางเพื่อสนับสนุนและพัฒนาขององคกร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

     2.3.  ความผูกพันตอองคกร ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกองคกร โดยรวม

อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ตัดสินใจถูกตองแลว ที่มา

ทํางานองคกรแหงน้ี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81และจะไมเปลี่ยนงานใหมไปองคกรอื่น แมวา

จะไดรับโอกาส ตําแหนงและเงินเดือนที่สูงกวา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 

     2.4.  ความผูกพันตอองคกร ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีโอกาสไดทํางานตามความถนัด ตรงกับความรู

ความสามารถ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีอิสระในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 

3.  แรงจูงใจในการทํางาน  สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังน้ี 

     3.1.  แรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยคํ้าจุน ดานเงินเดือน สวัสดิการ และ ผลตอบแทน 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา คาตอบแทนที่

ไดรับเหมาะสมกับงานทีร่ับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 และคาตอบแทนที่ไดรับ

เทียบเทาหรือดีกวาบริษัท/องคการอื่นในสายงานเดียวกัน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 

     3.2.  แรงจู งใจในการทํ างาน ป จจัย คํ้าจุน  ด านความสัมพันธกับผูบั ง คับบัญชา

ผูใตบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา 

ไดรับคําปรึกษา การแนะนํา การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยู

เสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมา ตนเองมีความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชาและ
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ผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีโอกาสไดพบปะสังสรรคกับผูบังคับบัญชา

และผูใตบังคับบัญชานอกเหนือเวลาทํางาน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 

     3.3.  แรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยคํ้าจุน ดานเพื่อนรวมงาน โดยรวมอยูในระดับมาก  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา เพื่อนรวมงานมีความยินดี ชวยเหลือกันและกัน

ในการทํางานดวยความเต็มใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และเพื่อนรวมงานใหคําแนะนํา

และเปนที่ปรึกษาที่ดีตอกัน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 

     3.4.  แรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยคํ้าจุน ดานความมั่นคงในงาน โดยรวมอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา งานที่ปฏิบัติอยูน้ันสามารถยึดเปนอาชีพได

ตลอดไป อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และงานที่ปฏิบัติทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวดีข้ึน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 

     3.5.  แรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยจูงใจ  ดานโอกาสในการกาวหนาในตําแหนงงาน 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ตนเองมีโอกาส

เติบโตและกาวหนาตามสายงานที่รับผิดชอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 และองคกร

สนับสนุนการพัฒนาความรู โดยมีการสงไปฝกอบรม/ดูงาน/สัมมนา อยูบอยครั้ง อยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.35 

     3.6.  แรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยจูงใจ  ดานการไดรับการยอมรับนับถือในงาน โดยรวม

อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ไดรับการยอมรับในผลงานจาก

เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และมักจะไดรับการยกยอง ชมเชย เปนที่เช่ือถือ

และไววางใจจากบุคลากรในองคกร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 

     3.7.  แรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยจูงใจ  ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวครบถวน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จเปนที่พอใจแกเพื่อนและบังคับบัญชา อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

4.  การคงอยูของพนักงานบัญชี  พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 เมื่อ

จําแนกเปนรายขอแลว พบวา สมัครใจและต้ังใจที่เลือกปฏิบัติงานอยูในองคกรน้ี อยูในระดับมาก มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 รองลงมา มีความตองการที่จะพัฒนาประสบการณจากองคกรน้ีเพื่อโอกาสกาวหนา 

และเงินเดือนที่สูงข้ึนเมื่อยายไปอยูองคกรอื่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 มีความตองการที่

จะลาออกหากมีทางเลอืกหรือโอกาสที่ดีกวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และมีการวางแผนที่

ปฏิบัติงานอยูในองคกรน้ีตลอดไปแมในอนาคตอาจมีโอกาสโยกยายหรือปรบัเปลี่ยนตําแหนงงานภายใน

องคกร อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันจะสงผลตอการคงอยูของพนักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

     1.1.  พนักงาน ที่มี เพศ แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพนักงาน จําแนกตาม เพศ  

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร t df Sig. 

เพศ -.869 398 .385 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     1.2.  พนักงาน ที่มี อายุ แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพนักงาน จําแนกตาม อายุ 

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

SS Df MS f Sig. 

ระหวางกลุม 2.455 4 .614 2.296 .059 

ภายในกลุม 105.587 395 .267   

รวม 108.042 399    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  1.3.  พนักงาน ที่มี สถานภาพ แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพนักงาน จําแนกตาม สถานภาพ 

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

SS Df MS f Sig. 

ระหวางกลุม 1.259 3 .420 1.556 .200 

ภายในกลุม 106.783 396 .270   

รวม 108.042  399    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     1.4.  พนักงาน ที่มี ระดับการศึกษา  แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพนักงาน จําแนกตาม ระดับการศึกษา   

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

SS Df MS f Sig. 

ระหวางกลุม .926 2 .463 1.715 .181 

ภายในกลุม 107.117 397 .270   

รวม 108.042 399    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     1.5.  พนักงาน ที่มี ประเภทของสถานศึกษาศึกษาสูงสุด แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยู

ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวน ของพนักงาน จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา

ข้ันสูงสุด  

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร t df Sig. 

สถานศึกษา -.1865 398 .063 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     1.6.  พนักงาน ที่มี ระยะเวลาในการทํางาน แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 6  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพนักงาน จําแนกตาม ระยะเวลาในการทํางาน 

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

SS Df MS f Sig. 

ระหวางกลุม .950 3 .317 1.171 .320 

ภายในกลุม 107.092 396 .270   

รวม 108.042 399    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     1.7.  พนักงาน ที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 7  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพนักงาน จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

SS Df MS f Sig. 

ระหวางกลุม 2.238 4 .560 2.089 .082 

ภายในกลุม 105.804 395 .268   

รวม 108.042 399    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2  ความผูกพันตอองคกรจะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พบวาความผูกพันตอองคกร จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองคกร และดานความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถทํานายพยากรณความผูกพันตอองคกร จะสงผลตอการคงอยูของพนักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 25.50  
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ตารางท่ี  8  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษา ความผูกพัน

ตอองคกร กับ การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร B SE t Sig. 

คาคงที่ (constant) 1.872 .152 12.310 .000* 

ดานความศรัทธาตอองคกร(X1)  -.008 .036 -.220 .826 

ดานความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองคกร(X2) .203 .048 4.248 .000* 

ดานความตองการทีจ่ะรักษาความเปนสมาชิกองคกร(X3) .063 .037 1.728 .085 

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (X4) .187 .041 4.551 .000* 

R square = 0.255          F = 33.778             Sig =0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สามารถสรุปไดวา ความผูกพันตอองคกร จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 25.50  (R square = 0.255)  และสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังน้ี 

Y การคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร= 1.872 + (-.008)(X1)+.203(X2)+.063(X3)+.187 (X4) 

โดยที่  X1 คือ ดานความศรัทธาตอองคกร 

X2 คือ ดานความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองคกร 

X3 คือ ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกองคกร 

X4 คือ ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

สมมติฐานท่ี 3  แรงจูงใจในการทํางานจะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พบวาแรงจูงใจในการทํางาน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.  ผูศึกษาไดตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ KMO  (Kaiser-meyer-olkin 

measure of sampling adequacy)  และ Bartlett's test of sphericity ใชวัดความเหมาะสมของ

ขอมูล ซึ่งไดคา KMO เทากับ .862 ซึ่งมากกวา .5 และเขาสู 1 แสดงวาขอมูลที่ไดมีความเหมาะสมที่จะ

ใชเทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett's test of sphericity พบวา 



 

911 

 

ยอมรับสมมติฐาน  (H1) น่ันคือ แรงจูงใจในการทํางาน จะสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงใชเทคนิค Factor analysis ได 

2.  ผู ศึกษาสกัดองคประกอบ  (Factor extraction)  โดยใช วิ ธีเนนองคประกอบหลัก 

(Principal component analysis)  และหาคาไอเกน  (Eigen value)  รอยละของความแปรปรวน 

รอยละความแปรปรวนสะสม  

ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนองคประกอบ คาไอเกน รอยละความแปรปรวนสะสม 

องคประกอบท่ี คาไอเกน  

(Eigen Value) 

รอยละของความ

แปรปรวน 

รอยละของความ

แปรปรวนสะสม 

1 6.448 42.989 42.989 

2 1.745 11.631 54.619 

3 1.285 8.570 63.189 
 

เมื่อพิจารณาองคประกอบใหมที่มีคาไอเกน  (Eigen value)  มากกวา 1 ซึ่งมีทั้ งหมด 3 

องคประกอบ โดยทั้ง 3 องคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดรอยละ 63.189 ของความ

แปรปรวนทั้งหมดเพื่อใหการแปลความหมายชัดเจนข้ึนผูศึกษาจึงใชวิธีการหมนุแกนองคประกอบ ดวยวิธี 

Varimax เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนย่ิงข้ึน แลวพิจารณาคานํ้าหนัก

องคประกอบที่มีคามากกวา 0.30 ข้ึนไป  (โดยไมพิจารณาวาเปนจํานวนบวกหรือลบ)  แลวจึงพิจารณา

เลือกเฉพาะตัวแปรที่มีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุดของแตละองคประกอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่

สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ดังแสดงตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 10  องคประกอบที่ 1 ปจจัยคํ้าจุน ดานเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน 

แรงจูงใจในการทํางาน นํ้าหนักองคประกอบ 

ปจจัยคํ้าจุน ดานเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน: คาตอบแทนที่ไดรบั

เหมาะสมกับงานที่รบัผิดชอบ 

 

.749 

ปจจัยจูงใจ  ดานโอกาสในการกาวหนาในตําแหนงงาน: รูสกึวาตนเองมีโอกาส

เติบโตและกาวหนาตามสายงานทีร่บัผิดชอบ 

 

.736 

ปจจัยคํ้าจุน ดานเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน: คิดวาคาตอบแทนที่

ไดรับเทียบเทาหรือดีกวาบริษัท/องคการอื่นในสายงานเดียวกัน 

.718 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความมั่นคงในงาน: งานที่ปฏิบัติทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวดีข้ึน  

 

.715 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความมั่นคงในงาน: งานที่ปฏิบัติอยูน้ันสามารถยึดเปนอาชีพ

ไดตลอดไป 

 

.686 

ปจจัยจูงใจ  ดานโอกาสในการกาวหนาในตําแหนงงาน: รูสกึวาตนเองมีโอกาส

เติบโตและกาวหนาตามสายงานทีร่บัผิดชอบ 

 

.676 

คาไอแกนเทากับ 6.448 

คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 42.989 

 

ตารางท่ี 11  องคประกอบที่ 2 ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ปจจัย นํ้าหนักองคประกอบ 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน:                                         

ทานและเพื่อนรวมงานใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาที่ดีตอกัน 

 

.794 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับผูบงัคับบัญชา/ผูใตบงัคับบัญชา:                                         

ไดรับคําปรกึษา การแนะนํา การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา

และผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

 

.776 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบที่ 2 ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (ตอ) 

ปจจัย นํ้าหนักองคประกอบ 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน: ทานและเพื่อนรวมงานมี

ความยินดี ชวยเหลือกันและกันในการทํางานดวยความเต็มใจ 

 

.719 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคบับัญชา:                            

รูสึกวาตนเองมีความสัมพันธอันดกีับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

.653 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับผูบงัคับบัญชา/ผูใตบงัคับบัญชา:การไดมโีอ

โอกาสไดพบปะสังสรรคกับผูบังคับบัญชาและผูใตบงัคับบญัชานอกเวลาทํางาน 

 

.637 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคบับัญชา:                                    

รูสึกวาตนเองมีความสัมพันธอันดกีับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

.653 

ปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับผูบงัคับบัญชา/ผูใตบงัคับบัญชา:การมี

โอกาสไดพบปะสังสรรคกับผูบังคับบัญชาและผูใตบงัคับบญัชานอกเวลาทํางาน 

 

.637 

คาไอแกนเทากับ 1.745 

คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 11.631 

ตารางท่ี 12  องคประกอบที่ 3 ปจจัยจูงใจ  ดานความสําเร็จในการทํางาน 

ปจจัย นํ้าหนักองคประกอบ 

ปจจัยจูงใจ  ดานความสําเร็จในการทํางาน:  สามารถปฏิบติังานตามที่ไดรบั

มอบหมายใหบรรลผุลสําเรจ็ตามเปาหมายที่กําหนดไวครบถวน 

 

.857 

ปจจัยจูงใจ  ดานความสําเร็จในการทํางาน: สามารถปฏิบัติงานใหบรรลผุล

สําเร็จเปนทีพ่อใจแกเพื่อนและผูบังคับบญัชา 

 

.839 

ปจจัยจูงใจ  ดานการไดรับการยอมรับนับถือในการทํางาน: มักจะไดรับการยก

ยอง ชมเชย เปนทีเ่ช่ือถือและไววางใจจากบุคลากรในองคกร 

 

.696 

ปจจัยจูงใจ  ดานการไดรับการยอมรับนับถือในการทํางาน: ไดรับการยอมรับ

ในผลงานจากเพื่อนรวมงาน 

 

.692 

คาไอแกนเทากับ 1.285 

คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 8.570 
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อภิปรายผล 

1.  จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่ ส งผลตอการคงอยูของพนักงานบัญ ชีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมสงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชี อาจเปนเพราะ

พนักงานบัญชีมีรายไดที่เพียงพอในการดํารงชีวิต และมีระดับการศึกษาที่คลายกัน และมีระยะเวลาใน

การทํางานใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพล สุวรรณแสง (2553) ที่พบวา เพศที่แตกตาง

กันไมมีผลตอการคงอยูของพนักงานครูเอกชน แตผลงานวิจัยในครั้งน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บงกช

พร ต้ังฉัตรชัย (2553) ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชัย (2557) และนิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) เน่ืองจากบงกชพร 

ต้ังฉัตรชัย (2553) และ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชัย (2557) พบวารายไดมีผลกับการคงอยูของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานของ

อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ นิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เดลแมกซ แมชินเนอรรี่ 

จํากัด 

 2.  จากการศึกษาปจจัยดานความผูกพันที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ความผูกพันดานความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองคกร และดานความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อาจเปนเพราะพนักงานทํางานมาเปนเวลาที่ยาวนาน และมีเพื่อนรวมงานที่ทํางานกันเปนทีม ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณี วิริยะกังสานนท (2556) กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ (2560) และ ศรัณย 

พิมพทอง (2556) ที่พบวา ความผูกพันตอองคกรสงผลตอการคงอยูของพยาบาล วิชาชีพในโรงพยาบาล

เอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล  และพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย นอกจากน้ี สุรีย ทาวคําลือ (2549) พบวา ความผูกพันดาน

ความพึงพอใจในงานสงผลตอการคงอยูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  

 3.  จากการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา แรงจูงใจในการทํางาน เกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุน ดานเพื่อนรวมงาน  และดานความ

มั่นคงในงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จในการทํางาน สงผลตอการคงอยูของพนักงานบัญชี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะพนักงานมีความรูสึกที่ ดีตอเพื่อนรวมงาน และมี

ความกาวหนาในงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีพร ไชยมิ่ง (2557) และณิชชา วิริกุลเจริญ 

(2555) พบวา แรงจูงใจสงผลตอการคงอยูในงานของอาจารยวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาเอก และ
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พนักงานบริษัท ยูนิแอรคอรปอเรช่ัน ในขณะที่นิศาชล ภูมิพื้นผล (2559)  และธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชัย 

(2557) พบวา ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท ดานความมั่นคงของบริษัท ดานเงินเดือนและ

สวัสดิการ ดานควบคุมบังคับบัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความกาวหนา สงผลตอ

การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เดลแมกซ แมชินเนอรี่ จํากัด และพนักงานของอุตสาหกรรมการ

โรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรงุเทพมหานคร 

  

ขอเสนอแนะ 

 1.  ผูบังคับบัญชาควรประชุมช้ีแจงใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจตอการยอมรับนับถือในผลงาน 

ที่ดีของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากข้ึน และต้ังใจทํางานใหดี ย่ิงข้ึนไป 

รวมทั้งการพึงพอใจที่ไดรับผิดชอบงานใหม ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 

2.  ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหมี การทํางานเปนทีมมากข้ึน เพื่อใหบุคลากรและผูบังคับบัญชา

ทุกระดับไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นรวมกันปรึกษาหารือในการทํางานทุกข้ันตอน แตการ

ปรึกษาหารือน้ันจะตองไมทําใหเกิด ความรูสึกวาถูกครอบงําทางความคิด บทบาทของผูบังคับบัญชาควร

เนนในเรื่องใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แนะนํา เมื่อบุคลากรประสบปญหาในการทํางาน แตหากเรื่องใดที่

บุคลากรไมมีปญหาใน การทํางานแลว ผูบังคับบัญชาควรปลอยใหบุคลากรไดทํางานอยางอิสระ ไมเขาไป

แทรกแซงควรคอยดูหาง ๆ และใหกําลังใจแกบุคลากรเปนชวง ๆ เมื่อบุคลากรทํางานสําเร็จ 

 3.  ผูบังคับบัญชาควรช้ีแจงเปาหมายและคานิยมขององคการใหแกพนักงานทุกสายงานและยํ้า

เตือนอยู เสมอวาความสําเร็จขององคการข้ึนอยูกับบุคลากรทีจ่ะทุมเททั้งกําลังกายกําลงัใจเพื่อตอบสนอง 

องคการใหตรงเปาหมายมากที่สุด 

 4.  ควรสนับสนุนและสงเสรมิการทํางานของพนักงาน ใหเกิดกําลังใจและความสุขในการทํางาน 

อีกทั้งผูที่มีผลงานดีควรมีนโยบายปรับข้ึนเงินเดือนและสวัสดิการ 
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การศกึษาระบบการควบคุมภายในดานการบริหารคลงัสนิคา  

กรณีศกึษา : บริษัท  XYZ  จํากัด  (มหาชน) 

The Study of Internal Control System on Warehouse Management: 

A Case Study of XYZ Public Company Limited 

 

วลิลศิริ อํามะระ0

1,  ปยรัตน ดอกกุหลาบ1

2, จิตรัตน ชางหลอ2

3 

Walinsiri Ammara1, Piyarat Dokkularb2, Chitrath Changlaw3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคา ของ

บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) 

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการ

รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของของบริษัท ผลการศึกษาพบวา ถึงแมวาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคาของบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) ไดจัดวางระบบใหมีความ

สอดคลองกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) ทั้ง 5 องคประกอบ โดยมี

ขอบกพรองเพียงเรื่องความเปนอิสระของกรรมการ เน่ืองจากกรรมการบางทานเปนผูบริหารของบริษัท 

แตคลังสินคายังพบปญหาเกีย่วกับจาํนวนสินคาจริงไมตรงกับจาํนวนสินคาในระบบ ตองรับฝากสินคาโดย

ไมมีกําหนด มีการจัดวางสินคาปะปนกัน และตองรับคืนสินคาเน่ืองจากความผิดพลาดในการปฎิบัติงาน 

โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาขางตนน้ีคือ ความผิดพลาดของพนักงานผูปฎิบัติงาน สําหรับแนวทาง

ในการแกไขปญหาคือ 1) แกไขเรื่องความผิดพลาดและความไมเขาใจของพนักงาน 2) ฝกอบรมพนักงาน 

เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 3) พัฒนาการประสานงานภายใน

                                                        
1  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน, บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน), E-mail: walinsiri.a@gmail.com 
2  อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3  อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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องคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อประสานงานระหวางฝายแผนก และบุคคล และ 4) การลงทุนในเรื่องของ

เครื่องมือที่ชวยในการวางแผนงานของพนักงาน 

คําสําคัญ: ระบบการควบคุมภายใน โคโซ คลังสินคา 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study the internal control system on warehouse 

management in XYZ Public Company Limited by comparing with the Integrated Internal 

Control Framework (COSO 2013). The data is collected from the semi-structure interview, 

participant observation and relevant documents.  The study found that the internal 

control practices for XYZ warehouse management is complied with 5 components of the 

Integrated Internal Control Framework except independence of the board director 

because some directors are the management of the company. However, the warehouse 

still encounters with different amount between actual and system quantity because of 

keeping products sold on customers’ behalf for unlimited time, misplaced products and 

returning products due to operational errors.  The guidelines for solving these problems 

are that 1) correct mistakes and misunderstandings of employees 2) train all employees 

to have knowledge, understanding and practicing correctly 3)  develop effective 

coordination within the organization in order to promote the coordination between 

departments and individuals, and 4)  invest in the equipment that can help employees 

for planning. 

Keywords: Internal Control System, COSO, Warehouse 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดใหบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งมี
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บทบาทสําคัญในการประเมินระบบการปฏิบัติงานขององคกร ใหเปนไปตามระเบียบข้ันตอนที่กําหนดไว 

และเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในองคกร รวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองคกร เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนและ

กระบวนการ อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสะทอนถึงผลการดําเนินงานตามหนาที่ความ

รับผิดชอบของระบบงานและขอมูลที่ไดรับมีคุณภาพเปนประโยชนตอนักลงทุนและผูใชขอมูล ดังน้ัน

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ถือเปนกลไกสําคัญตอการดําเนินธุรกิจขององคกร 

ระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเปนตัวชวยสงเสริมใหองคกรสามารถปฎิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและ

ตรงตามเปาหมายการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (จารุณี วงศลิมปยะรัตน, 

2558) 

บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

บริษัทดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเครื่องด่ืมบรรจุกลอง UHT และเครื่องด่ืมนํ้าผลไมบรรจุกระปอง 

จําหนายทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ มีฐานการผลิตจํานวน 7 แหง จึงทําใหมีกําลังการผลิต

สินคาเปนจํานวนมาก และมีการสต็อคสินคาเพื่อรองรับตอจํานวนการสั่งซื้อที่เพิ่มมากข้ึน จากผลการ

ดําเนินงานที่ผานมาทางคลังสินคาของบริษัทเผชิญกับปญหาตางๆ ดังน้ี จํานวนสต็อกสินคาไมตรงตาม

ระบบ การรับฝากสินคาใหกับลูกคาโดยไมมีกําหนดการรับฝาก พื้นที่การจัดวางและจัดเรียงสินคาไมอยู

ในหมวดเดียวกัน การรับคืนสินคาจากรานคา เน่ืองจากสินคาไมตรงตามรายการในใบสั่งซื้อ และ/หรือใบ

สงของ ขอผิดพลาดเกิดจาก การทํางานบนระบบขาดความเสถียร ไมมีกฏระเบียบที่ชัดเจน พนักงานขาด

ความรูความเช่ียวชาญในการปฎิบัติหนาที่ และพื้นที่การจัดเก็บสินคาจัดวางไมเปนระเบียบ ซึ่ง

ขอผิดพลาดทั้งหมดดังกลาวเปนปจจัยเสี่ยงสงผลใหการดําเนินงานของคลังสินคาเกิดความผิดพลาด ดวย

เหตุน้ีผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระบบควบคุมภายในของฝายคลังสินคา บริษัท XYZ จํากัด 

(มหาชน) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมภายใน

ที่มีอยูของบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคาของบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) 

โดยเปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ( Internal Control – Integrated 

Framework) หรือ COSO 2013 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคา กรณีศึกษา: บริษัท XYZ จํากัด 

(มหาชน) ทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบคลังสนิคา ระบบการควบคุมภายใน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับระบบคลังสินคา 

ความหมายของการจัดการคลังสินคา 

กระบวนการบูรณาการทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการดําเนินกิจการคลังสินคาเปนไปอยางมี

ประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของคลังสินคาแตละประเภทที่กําหนดไว (คํานาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2559) 

ลักษณะและความสําคัญของการคลังสินคา 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2559, หนา 14-17) อธิบายวา คลังสินคาเปนกิจกรรมเช่ือมตอที่

สําคัญกิจกรรมหน่ึงในชัพพลายเชนของการกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคและในการเปน

กิจกรรมเช่ือมตอน้ี คลังสินคาทําหนาที่รักษาสมดุลระหวางการบริโภคซึ่งมีอัตราความตองการข้ึนลงไม

แนนอนและคาดหมายลวงหนาไดยาก กับการผลิตซึ่งมีอัตราของผลผลิตเปนประมาณการที่คอนขาง

แนนอนกวา แมวาการวางแผนการผลิตสินคาตองอาศัยอุปสงคที่ประมาณการไวลวงหนาเปนปจจัยเพื่อ

พิจารณา แตความไมแนนอนของความตองการในการบริโภคอาจทําใหเกิดความไมสมดุลข้ึนไดใน

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ระบบการผลิตตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองตามที่วางแผนไว ถาในชวงเวลาใดที่

ผลผลิตออกมาเกินความตองการในการบริโภค คลังสินคาก็จะถูกใชเปนเครื่องมือในการสะสมปริมาณ

สวนที่เกินความตองการน้ันไว 

2. แนวคิดเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ความหมายของการควบคุมภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน

ขององคกรทุกระดับช้ัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่

กําหนดไวจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการควบคุมเกี่ยวกับ 3 เรื่อง คือ ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน 



 

922 

 

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

แนวคิดของการควบคุมภายในซึ่งมี 5 องคประกอบหลัก ซึ่งเช่ือมโยงหลักการควบคุมภายใน 

17 หลักการ (Principle) ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางแสดงองคประกอบและหลักการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 2013 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม 

หลักการที่ 1 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 
คณะกรรมการมีความเปนอสิระจากฝายบรหิารและทําหนาที่กํากับดูแลและ

พัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 3 

ฝายบริหารไดจัดใหมโีครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจสัง่การและ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการ 

หลักการที่ 4 
องคกรแสดงถึงความมุงมั่นใจการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ 

หลักการที่ 5 
องคกรกําหนดใหบุคลากรมหีนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 

องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 

หลักการที่ 6 
องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอใหสามารถบรรลุและ

ประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

หลักการที่ 7 
องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 

หลักการที่ 8 
องคกรไดพจิารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการทจุริตในการประเมินความเสี่ยงที่

จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

หลักการที่ 9 
องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบตอระบบ

การควบคุมภายใน 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม 

หลักการที่ 10 
องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกรใหอยูในระดับที่ยอมรบัได 

หลักการที่ 11 
องคกรเลอืกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปดวยเทคโนโลยี เพื่อชวย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 

หลักการที่ 12 
องคกรจัดใหมกีิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวัง

และข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 

  

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักการที่ 13 
องคกรมีสารสนเทศทีเ่กี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการควบคุม

ภายในสามารถดําเนินไปตามที่กําหนดไว 

หลักการที่ 14 

องคกรสื่อสารขอมลูภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ

ตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ

ดําเนินไปตามที่วางไว 

หลักการที่ 15 
องคกรไดสือ่สารกบัหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบตอ

การควบคุมภายใน 

 

องคประกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 

หลักการที่ 16 
องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจวาการควบคุม

ภายในยังดําเนินไปอยางครบถวนเหมาะสม 

หลักการที่ 17 

องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ

บุคคลทีร่ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสงูและคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 

ท่ีมา : จันทนา สาขากร และคณะ (2557) หนา 11-12 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาของนพวรรณ ฟูติตระกูล (2544) ซึ่งไดทําการศึกษา

เปรียบเทียบแนวคิดดานการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออม

สิน พบวาระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสินมีความคลายคลึงกันในแตละองคประกอบของ

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO แตจะมีความแตกตางในสวนของปจจัยยอยขององคประกอบ 

ไดแก ธนาคารออมสินไมมีวิธีการที่ชัดเจนในการสรางบรรยากาศในการควบคุม หรือมาตรการสรางความ

เขาใจใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีในการควบคุม รวมถึงขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบัญชีของ

สํานักงานสาขา ซึ่งบุคลากรที่มีอยูไมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซอน

ของกิจกรรมและระบบงานที่เกี่ยวของ นอกจากน้ันธนาคารไมมีการกําหนดวิธีการในการประเมินผล

กระทบที่มีตอการปฏิบัติงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โยกยาย รวมถึงการปรับโครงสรางองคกร ในสวน

ของกิจกรรมการควบคุมไมมีความแตกตางกันมากนัก ยกเวน ธนาคารยังไมมีการนําเอาเครื่องมือในการ

ประเมินผลสมัยใหมมาใช ทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารออมสินมีการนําเอาระบบ

เครือขายสื่อสารภายในองคกรมาใชเพื่อใหเกิดระบบการสื่อสารทั่วถึงทั้งองคกร ทั้งจากลางสูบนและจาก

บนลงลาง ทําใหพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติการไมสุจริตโดยตรงโดยไมตองผาน

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และในสวนของการติดตามประเมินผล พบวาแนวทางปฏิบัติของธนาคารมี

ความคลายคลึงกับแนวคิดของ COSO 

ในขณะที่ศรีจริยา ภาคีโชติ (2557) ไดทําการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในทางดานบัญชีและการเงินของบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด พบวา

ดานสภาพแวดลอมของการควบคุม ควรมีการพัฒนาและเพิ่มระบบการควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู 

ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน และเพิ่มการแบงแยกหนาที่ในการรับผิดชอบให

ชัดเจน ดานการประเมินความเสี่ยง ควรระบุปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในที่จะมีผลกระทบตอ

การทําบัญชีและการเงินและกําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดาน

สารสนเทศและการสื่อสาร ควรจัดทําวิธีและข้ันตอนปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน ดานการ

ติดตามและการประเมินผล ควรพัฒนาชองทางการติดตอสือ่สารกับภายนอกองคกรและพัฒนาเว็บไซต

ใหรองรับการบริการ สําหรับดานกิจกรรมควบคุม ควรพัฒนาและวางระบบการควบคุมภายในโดยใหมี

การสื่อสารกับพนักงานที่ปฏิบัติงานบัญชีการเงินใหเขาใจขอบกพรองของการควบคุมภายในทุกระดับ 

และการติดตามการควบคุมภายในตองมีความตอเน่ือง 
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นอกจากน้ีธีร หลักฐาน (2560) ซึ่งศึกษาระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อ การจายเงิน 

และการบันทึกบัญชี ของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายใน

แบบบูรณาการ (COSO 2013) พบวาแนวปฏิบัติของบริษัทมีความสอดคลองกับ COSO 2013 ทั้ง 5 

องคประกอบ กลาวไดวาดานสภาพแวดลอมการควบคุม บริษัทมีความยึดมั่นตอความซื่อสัตยและ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินการดานการ

ควบคุมภายในไดดีแมวากรรมการบางทานจะเปนผูบริหารของบริษัท โครงสรางองคกรเหมาะสม ทุกคน

ในองคกรมีหนาที่รับผิดชอบตอการควบคุมภายใน มีความมุงมั่นที่จะจูงใจและพัฒนาพนักงานที่ดีถึงแม

จะมีอัตราการลาออกของพนักงานคอนขางสูง  ดานการประเมินความเสี่ยง ระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน

เพียงพอ ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของโดยบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอยูเสมอ  ดานกิจกรรมการควบคุม บริษัทไดเลือกและพัฒนา

กิจกรรมการควบคุมดวยระบบเทคโนโลยีและจัดใหมีกิจกรรมควบคุมผานทางนโยบายที่สามารถนําไป

ปฏิบัติได  ดานสารสนเทศและการสื่อสาร มีสารสนเทศที่จําเปนอยางเพียงพอและมีคุณภาพและมีระบบ

การสื่อสารภายในและภายนอกองคกรที่เหมาะสม และดานการติดตามและประเมินผลมีการดําเนินการ

อยางเปนระบบและตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในที่มีตอผูรับผิดชอบ

และผูบริหารระดับสูงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทไดทันเวลา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษามี 2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งไดจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกบัผูปฏิบัติหนาทีใ่น

ฝายคลังสินคา ฝายขาย แผนกบัญชีและการเงิน และฝายตรวจสอบภายในของบริษัท XYZ จํากัด 

(มหาชน)  จํานวน 10 ทาน แบงเปน ผูบริหารระดับสงู 1 ทาน ผูบริหารระดับผูจัดการฝายจํานวน 4 ทาน 

ไดแก ผูจัดการฝายคลังสินคา ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน ผูจัดการฝายขาย และผูจัดการฝายบัญชี

และการเงิน  เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการที่เกิดข้ึนภายในองคกร โครงสรางและนโยบายในระดับ

องคกรและในระดับหนวยงาน สวนอีก 5 ทาน เปนผูปฎิบัติงานในระดับหนวยงาน ไดแก หัวหนาฝาย

คลังสินคา หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน หัวหนาฝายขาย และเจาหนาที่ฝายคลังสินคา 2 ทาน เพื่อทราบ

ถึงข้ันตอนการดําเนินงานการรับเขาสินคา การจัดเก็บสินคา และการกระจายสินคาตลอดจนการ
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ประเมินผลการทํางานของผูปฎิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของและปญหาที่เกิดข้ึนพรอมทั้งการติดตามผลการ

ปฎิบัติงานการใชเครื่องมือในการควบคุมตามระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ียังใชการสังเกตการณ

แบบมีสวนรวมในฐานะเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อสังเกตวิธีการและข้ันตอนการทํางานที่

เกิดข้ึนภายในของแผนกคลังสินคาระหวางการรับเขาสินคาสําเร็จรูป การจัดเก็บสินคาเขาคลังสินคา ซึ่ง

จะมีการดําเนินงานทุกๆ ตนสปัดาหที่ 2 ของทุกเดือน และการสงมอบสินคาทุกๆปลายสัปดาหของทุก

เดือนของบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) 

2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารของบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) 

รวมกับเอกสาร ตําราวิชาการ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต  

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมจากแหลงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ไดถูกนํามาทําการวิเคราะหตาม

ข้ันตอนตอไปน้ี   

1. ศึกษาลักษณะดําเนินงาน นโยบายและวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดาน

คลังสินคา นโยบายดานการควบคุมภายใน เพื่อใหทราบถึงวิธีการกําหนดนโยบายและการติดตาม 

2. ศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงาน แนวทางและ

วิธีปฏิบัติทางดานคลังสินคาและการใชเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน 

เพื่อใหไดทราบถึงวิธีปฏิบัติจริงของผูปฏิบัติงาน 

3. วิเคราะหระบบการควบคุมภายในดานคลังสินคาที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับ

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบแนวทางการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายใน

แบบบูรณาการ กับแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคาของบริษัท XYZ 

จํากัด (มหาชน) พบวาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคาของบริษัท XYZ 

จํากัด (มหาชน) อันไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
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สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน)ไดจัดวางระบบ

ใหมีความสอดคลองกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) ดังตอไปน้ี 

1.  ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 

โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับหลักการที่ 1 ถึงหลักการที่ 5 ตาม

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ยกเวนหลักการที่ 2 ซึ่งมีขอควรปรับปรุงบางประการ สรุปได

ดังน้ี 

 หลักการที่ 1 บริษัทมีความยึดมั่นตอคุณคาดานความซื่อสัตยและจริยธรรมอยางชัดเจนดังจะ

เห็นไดจากคณะกรรมการและผูบริหารเปนผูกําหนดแนวทางและขอกําหนดดานจริยธรรมไวอยางชัดเจน 

มีการปฏิบัติงานบนหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน มีขอกําหนดเกี่ยวกับ

จริยธรรมและขอหามที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ หรือการคอรรัปช่ันที่เปน

ลายลักษณอักษรใหแกผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ และ

ควรกําหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขององคกร มีการสื่อสารขอกําหนดเรื่อง

จริยธรรมและบทลงโทษใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และมีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรม โดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ

แนวการปฏิบัติขางตนถือวามีความสอดคลองกับหลักการที่ 1 ซึ่งกําหนดใหองคกรแสดงถึงความยึดมั่นใน

คุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม    

หลักการที่ 2 คณะกรรมการของบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร คณะกรรมการบริษัท

จดทะเบียนทุกทานเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปน

กรรมการอิสระและเปนผูทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณมีความรูความเช่ียวชาญดานการควบคุมภายใน

ดานการบริหารคลังสินคา  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมกันทําหนาที่กํากับดูแล

และดําเนินงานดานการควบคุมภายในตาง ๆ เชน การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อยางไรก็ตามดานความเปนอิสระของกรรมการ พบวา กรรมการจํานวน 6 ทาน 

จากทั้งหมด 19 ทานเปนผูบริหารของบริษัทซึ่งถือวายังไมสอดคลองกับหลักการที่ 2 โดยสมบูรณ ดังน้ัน

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการที่มีความอิสระจากฝายบริหารโดยแทจริง เพื่อสนับสนุน

และสรางเสริมสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีและสนับสนุนใหการทําหนาที่ในการกํากับดูแลและการ

พัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
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หลักการที่ 3 โครงสรางองคกรของบริษัทเปนแบบกระจายอํานาจ (Decentralization) การ

ตัดสินใจใหแกผูอยูระดับลาง ซึ่งชวยใหเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจแกปญหาที่เกิดข้ึน มีคนใหขอมูล

เพื่อการตัดสินใจมากข้ึน พนักงานจะมีความรูสึกที่ตอตานการตัดสินใจใด ๆ  ที่มีผลกระทบถึงตนนอยลง 

โครงสรางองคกรทั้งหมดอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท  การปฏิบัติดังกลาวจึงถือไดมี

ความสอดคลองกับหลักการที่ 3 ซึ่งวาดวยการจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน และการกําหนดอํานาจ

ในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม   

หลักการที่ 4 ดานการจูงใจ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร บริษัทมีการกําหนดนโยบายและ

วิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถที่เหมาะสม และมี

กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ สําหรับพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกแลว

อยูในระหวางการปฏิบัติงาน ก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน 

โดยการใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานดีและมีมาตรการเพื่อจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย 

รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหลาน้ีใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบ การปฏิบัติดังกลาวจึงถือไดมี

ความสอดคลองกับหลักการที่ 4 ซึ่งเกี่ยวของกับการจูงใจ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร 

หลักการที่ 5 ดานการกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายในมีการ

ปฏิบัติที่ดี โดยบริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหแกบุคลากรของ

บริษัททุกระดับอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรในเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก กฎบัตรของ

คณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร กฎบัตร

ของสํานักงานตรวจสอบ ประมวลจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ระเบียบการมอบ

อํานาจ ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ใบกําหนดหนาที่งาน  คูมือการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานตาง ๆ 

เพื่อใหบุคลากรของบริษัททุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดการปฏิบัติดังกลาวจึงถือไดมีความสอดคลองกับหลักการที่ 5 ซึ่ง

เกี่ยวของกับการกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

2. ดานการประเมินความเสี่ยง  

โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับหลักการที่ 6 ถึงหลักการที่ 9 ตาม

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังน้ี 

หลักการที่ 6 บริษัทไดกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ

อักษร เชน การตรวจรับสินคาฝากขายเขาคลังใหมีการตรวจสอบรายละเอียดรายการสินคาแตละ
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ประเภท ระบบการควบคุมการเขา-ออกสถานที่จัดเก็บสินคาใหเขมงวด และกําหนดใหมีการบันทึก 

(Logging) ทุกครั้งที่มีการพยายามเขาถึงระบบขอมูล การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในน้ัน บริษัทไดมี

การปฏิบัติตามที่กําหนดไว ดังกลาวขางตนมีความสอดคลองกับหลักการที่ 6 เกี่ยวของกับการกําหนด

วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอ  

หลักการที่ 7 บริษัทไดระบุปจจัยและวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทั่วทั้งองคกร องคกรไดทําความเขาใจและสามารถระบุไดวาความเสี่ยงน้ัน ๆ มีสาเหตุมาจาก

ปจจัยอะไร เปนปจจัยที่เกิดข้ึนจากภายในหรือภายนอก เมื่อสามารถระบุไดแลวจึงนําปจจัยความเสี่ยง

น้ันมาวิเคราะหวามีผลประทบตอองคกรในขอบเขตเพียงใด โดยกําหนดระดับความสําคัญของความ

เสียหายและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงวามีหรือไม ถามี มีมากหรือนอยเพียงใด องคกรควรกําหนด

มาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยงโดยอาจเปนวิธีการใด

วิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการรวมกัน ไดแก การยอมรับความเสี่ยงน้ัน (Acceptance or Tolerate)  การ

ลดความเสี่ยง (Reduction or Treat)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance or Terminate) และการ

รวมรับความเสี่ยง (Sharing or Transfer) การปฏิบัติขางตนมีความสอดคลองกับหลักการที่ 7 วาดวย

การระบุปจจัยและวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคครอบคลุมทั้งองคกร  

หลักการที่ 8 บริษัทมีการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทจุรติในข้ันตอนการจัดซื้อ การ

จายเงิน และการบันทึกบัญชีอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกข้ันตอนงาน ตัวอยางของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดการทุจริต เชน สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการขอซื้อ การสั่งซื้อ การจายเงิน การบันทึกบัญชี มีความ

ผิดพลาด  ระเบียบการจายเงินขาดความรัดกุมเพียงพอ การควบคุมที่มีอยูไมเพียงพอเหมาะสมกับสภาพ

การดําเนินงานปจจุบัน การละเวนหรือการปฏิบัติขามข้ันตอนการควบคุมภายใน  การพยายามทุจริต

คอรรัปช่ันของพนักงาน เปนตน ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวขางตนจะพิจารณาจากเจาของความเสี่ยง (Risk 

Owner) รวมกับสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูประเมิน

โอกาสเกิดทุจริตและกําหนดมาตรการปองกันแกไขการทุจริตของบริษัท ซึ่งถือเปนการปฏิบัติที่ดีและมี

ความสอดคลองกับหลักการที่ 8 ซึ่งเกี่ยวของกับการพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ 9 บริษัทระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในองคกรและปจจัย

ภายนอกองคกรที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายในของบริษัท เชน การปรับกลยุทธหรือนโยบายการ

ดําเนินธุรกิจ การเขาลงทุนในตางประเทศ การขยายฐานการผลิต การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การปรับ

โครงสรางองคกร ฯลฯ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดมีแผนการบริหารความเสี่ยงอยางครบถวนและมีคณะกรรมการ
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บริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนผูกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ อีกทั้งมีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกปเพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอตอความ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งถือเปนการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับหลักการที่ 9 ซึ่งเกี่ยวของกับการ

ที่องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

3. ดานกิจกรรมการควบคุม  

โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับหลักการที่ 10 ถึงหลักการที่ 12 

ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังน้ี 

หลักการที่ 10 บริษัทมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร ไดแก การรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 

การสรางนวัตกรรมวัตถุดิบและสินคา การยกระดับคุณภาพบริการ การรวมทุนในประเทศเพื่อนบาน การ

พัฒนาบุคลากร และศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ 

(Natural Hedging) การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา กํากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยหนวยงาน Compliance Unit  ดําเนินธุรกิจตามหลักกํากับดูแลกิจการ มีนโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปช่ัน  การเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต (CAC) การเผยแพรคูมือ แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันแกบุคคลภายในและภายนอกองคกร นอกจากน้ีในปจจัยความเสี่ยงตามระบบงานดานการ

ควบคุมภายใน การปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ การประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ รวมถึง

วิธีการติดตามเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  มีความเหมาะสม กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผลในการระบุ Key Audit Area  การใชผูตรวจสอบภายใน สําหรับการชวยประเมินความเสี่ยง

โครงการหรือใหคําปรึกษาทําใหเปนสาเหตุของ False Assurance การใชทีมผูตรวจสอบภายในที่

เหมาะสม ทั้งความสามารถ ประสบการณ หรือความรูในงานความเสี่ยงที่เกี่ยวของความลมเหลวในการ

พัฒนาความเปนมืออาชีพ และการพัฒนาวิธีการในการคนหาการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับควบคุมงานตรวจสอบภายในที่เพียงพอ การตัดสินใจเมื่อมี

หลักฐานการ การรายงานผลที่มีประสิทธิผล ตรงเรื่อง ตรงคน ตรงเปา ตรงเวลา ดานการบริหาร

คลังสินคา การตรวจสอบ Layout การวางสินคาและใบมีการกําหนดพื้นที่และใหรหัสสถานที่ Receiving 

Ins. Records การใชเครื่องสแกนเนอร ชวยในการจัดเก็บ ควบคุมสินคา สินคาโดยวิธีสแกนบารโคด
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สินคา เพื่อความถูกตองและลดความผิดพลาดในการหยิบสินคาผิด การตรวจสอบสินคาที่ไดรับกับใบสั่ง

ซื้อ การทํารายงานผลตางการเช็คสตอก การจัดทําประกันภัยใหครอบคลุมสินคาที่อยูในคลัง การ

ตรวจสอบ Production Order, Packing Card กับแผนการขาย และ Sales Order มีชนิดและจํานวน

อยางถูกตอง   มีการตรวจสอบ Production Order, Packing Card กับแผนการขาย และ Sales Order 

มีชนิดและจํานวนถูกตอง การตรวจ Inspection Report Sheet กับ ตาม Production Order การ

ปฏิบัติของบริษัทถือวามีความสอดคลองกับหลักการที ่10 ซึ่งเกี่ยวของกับการที่องคกรมีมาตรการควบคุม

เพื่อลดความเสี่ยงในการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

หลักการที่ 11 บริษัทมีระบบโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและพรอม

ใชงานระบบเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและวิธีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูควบคุมและรับผิดชอบ

ดานเทคโนโลยีของบริษัทและเปนผูจัดหา พัฒนา และบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

มีการกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย เชน การกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

เปนตน ซึ่งการปฏิบัติขางตนถือวาเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการที่ 11 ซึ่งเกี่ยวของกับการ

กําหนดและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปดวยเทคโนโลยี  ดานกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย 

หลักการที่ 12 บริษัทไดกําหนดกิจกรรมการควบคุมข้ึนตามกระบวนการและข้ันตอนการควบคุม

ภายในดานการบริหารคลังสินคาโดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผูบริหารอยางเปน

ลายลักษณอักษรในรูปแบบเอกสารตาง ๆ  ไดแก นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ นโยบายการจัดซื้อจดัจาง 

นโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และใบกําหนดหนาที่งาน  เปนตน มี

สํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบและประเมินทบทวนกิจกรรมการควบคุมในแตละระบบงาน

อยางสม่ําเสมอ ทําใหกิจกรรมการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด ซึ่ง

ถือเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการที่ 12 ที่เกี่ยวของกับการจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทาง

นโยบาย 

4. ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยภาพรวมดานสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับ

หลักการที่ 13 ถึงหลักการที่ 15 ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังน้ี 

หลักการที่ 13 บริษัทกําหนดใหสารสนเทศที่จําเปนตอการประกอบการพิจารณาตัดสินใจดาน

การจัดซื้อ การจายเงิน และการบันทึกบัญชี ตองสามารถเขาถึงอยางสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพ คือ 
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ถูกตอง แมนยํา เปนปจจุบัน มีการจัดเก็บเหมาะสมปลอดภัย มีความเพียงพอตอการตัดสินใจอยางมี

ประสิทธิภาพ  มีความสมเหตุสมผลสะทอนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงและสามารถพิสูจนได  สารสนเทศที่

ไดมาตองพิจารณาถึงตนทุนกับประโยชนที่ไดรับ ขอมูลมีความจําเปน สําคัญและเพียงพอตอการตัดสนิใจ 

รายงานตาง ๆ มีรายละเอียดตามควร และตรวจสอบยอนหลงัได นอกจากน้ีบริษัทยังมีการตรวจสอบและ

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสารสนเทศของบริษัทมีคุณภาพและมีความเพียงพอตอการตัดสินใจของผูเกี่ยวของ 

ถือเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการที่ 13 ที่เกี่ยวของกับการมีสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ    

หลักการที่ 14 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายในดานการ

บริหารคลังสินคาโดยนําอินทราเน็ตเพื่อติดตอสื่อสารภายในองคกร สําหรับรองรับการทํางานที่

หลากหลาย โดย แนวโนมการใชงานของอินทราเน็ตในปจจุบันมีการดึงเอาเครือขายสังคม (Social 

Network) มาใช เพื่อเช่ือมตอและชวยประสานการทํางานของบุคลากรภายในบริษัทหรือองคกรที่ต้ังอยู

หางไกลกัน ไมวาจะเปนสาขาหรือสํานักงานในสวนภูมิภาคใหใกลชิดกันมากย่ิงข้ึน มีการจัดทําเปน

เอกสารทางการ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสาร

ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือ

ชองทางลับ เพื่อใหบุคคลตาง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือ

ทุจริตภายในบริษัทไดอยางปลอดภัยการปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการที่ 14 ที่

เกี่ยวของกับการที่องคมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ   

หลักการที่ 15 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี

ผลกระทบตอการควบคุมภายในของบริษัทผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เชน การประชุมผูถือหุน 

เว็บไซตบริษัท  รายงานประจําป หนังสือช้ีแจง ฯลฯ เพื่อใหหนวยงานภายนอกเขาใจเหตุการณ กิจกรรม 

หรือสถานการณตาง ๆ  ของบริษัท อีกทั้งมีแผนกนักลงทุนสัมพันธซึ่งเปนหนวยงานกลางในการสื่อสาร

และใหขอมูลที่ถูกตองระหวางบริษัทกับบุคคลภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการสื่อสารกบั

บุคคลหรือหนวยงานภายนอกมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติที่

สอดคลองกับหลักการที่ 15 ซึ่งเกี่ยวของกับการสื่อสารประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน

ตอหนวยงานภายนอก 
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5. ดานการติดตามและประเมินผล  

โดยภาพรวมบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับหลักการที่ 16 ถึงหลักการที่ 17 

ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ สรุปไดดังน้ี 

หลักการที่ 16 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) 

กําหนดใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานรวมถึงหนวยงานเปนผูติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกําหนดอยางสม่ําเสมอโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่

รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตาม

มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพพรอมทั้งตรวจติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการ

ประชุมรวมกันเปนประจําทุกเดือน มีการบริหารคลังสินคาอยางเปนระบบ ชวยลดตนทุนดําเนินงานของ

กิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินคาใหถึงมือลูกคาไดอยางมีคุณภาพและทันเวลา  และ

นอกจากน้ีมีคลังสินคาที่สํารองสินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมไดชวยลดความเสี่ยงจากความแปรผัน

ของอุปสงคและอุปทานของการดําเนินงานระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกรใหเช่ือมกันไดอยาง

สมบูรณ พรอมกันน้ีสํานักงานตรวจสอบภายในไดใหขอแนะนําเพิ่มเติมเลก็นอยเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการ

ทํางานที่มีอยูใหมากย่ิงข้ึน การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการที่ 16 ซึ่งเกี่ยวของ

กับการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17 การประเมินและการสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน สํานักงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินการควบคุมภายในของบริษัท และมี

การตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ บริษัทไดจัดทํารายงานการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบวามีความแตกตางระหวางการปฏิบัติงานจริงกับประมาณการหรือ

แผนงานอยางไร และใครเปนผูรับผิดชอบ นําเสนอตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตอไป ให

ตรวจสอบใหรับทราบเปนประจําทกุเดือน ซึ่งหากพบขอบกพรองทีม่ีสาระสําคัญคณะกรรมการตรวจสอบ

จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบทันที การปฏิบัติขางตนถือเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับ

หลักการที่ 17 ซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินและการสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยาง

ทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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ถึงแมวาบริษัทจะมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่สอดคลองกับกรอบการควบคุม

ภายในแบบบู รณาการ ( Internal Control –  Integrated Framework :  COSO 2013)  แต ก าร

ดําเนินงานของคลังสินคาของบริษัทก็ยังคงเผชิญกับปญหาตางๆ ดังน้ี  

1) จํานวนสต็อกสินคาไมตรงตามระบบ (สินคาสูญหาย) เกิดจากกระบวนการทํางานระหวาง

แผนก ไมมีระบบการควบคุมภายใน ไมมีแผนผังการทํางาน (Process flow) ชัดเจนทําใหไมมีการ

ตรวจสอบระหวางกัน รวมถึงความผิดพลาดของพนักงาน 

2) กรณีรับฝากสินคาใหกับลูกคาโดยไมมีกําหนดการรบัฝาก เกิดจากพนักงานขาดทักษะ ความรู

ความชํานาญในการปฎิบัติตามกฏระเบียบรับฝากที่ชัดเจน  

3) พื้นที่การจัดวางและจัดเรียงสินคาไมอยูในหมวดเดียวกัน เกิดจากพนักงานขาดทักษะ ความรู

ความชํานาญในการปฎิบัติงาน 

4) มีการรับคืนสินคาจากรานคา เน่ืองจากสินคาไมตรงตามรายการในใบสั่งซื้อ และ/หรือใบสง

ของ เกิดจากตัวพนักงาน เชน บันทึกขอมูลไมถูกตอง และปญหาจากการสื่อสารระหวางแผนกผิดพลาด 

สงผลใหขอมูลคลาดเคลื่อน 

จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในขอเสนอแนะ

สําหรับการศึกษาครั้งน้ี เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวาบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) เปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ บริษัทมีกลไกการควบคุมภายในที่

ประสิทธิภาพ มีการจัดการที่โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และมีความเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุก

กลุม บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในครบถวนทั้ง 5 องคประกอบตามกรอบการ

ควบคุมภายในแบบบูรณาการ ไดแก ดานสภาพแวดลอมการควบคุม บริษัทมีการแสดงออกและยึดมั่นใน

ความซื่อตรงและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจน มีการกําหนดความรับผิดชอบดานการควบคุม

ภายในชัดเจน และคณะกรรมการของบริษัทมีความเปนอิสระปฏิบัติหนาที่  ดานการประเมินความเสี่ยง 

บริษัทกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานอยางชัดเจน สามารถระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภท
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รวมถึงพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดผลกระทบกับองคกรอยางสม่ําเสมอ ในดานกิจกรรมการ

ควบคุม บริษัทมีการกําหนดใหกิจกรรมการควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคาสอดแทรกอยูในทุก

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวความคิดของคํานาย อภิปรัชญาสกุล (2559, หนา 14-17) 

อธิบายวา ระบบการผลิตของคลังสินคาตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองตามที่วางแผนไว ถาในชวงเวลาใดที่

ผลผลิตออกมาเกินความตองการในการบริโภค คลังสินคาก็จะถูกใชเปนเครื่องมือในการสะสมปริมาณ

สวนที่เกินความตองการน้ันไว ตอเมื่ออัตราความตองการบริโภคสูงข้ึนเกินกวาปริมาณการผลิตใน

ชวงเวลาใด คลังสินคาก็จะทําหนาที่ระบายสินคาที่สะสมไวน้ันออกสูตลาด เพื่อใหเพียงพอกับความ

ตองการทําใหเกิดความสมดุลโดยเฉลี่ยในระยะยาว ย่ิงกวาน้ันในเมื่อการผลิตเกิดอุปสรรคขัดของตอง

หยุดชะงักลงช่ัวคราว ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ขณะที่ดานสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีการกาํหนด

สารสนเทศที่มีคุณภาพและมีความเกี่ยวของตองานอยางเพียงพอ กระบวนการสื่อสารขอมูลสารสนเทศมี

ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ มีชองทางการสื่อสารทั่วไปและชองทางสื่อสารพิเศษที่เหมาะสม 

และมีกระบวนการสื่อสารขอมูลสารสนเทศกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรที่เพียงพอเหมาะสม สุดทาย

ดานการติดตามและประเมินผล บริษัทมีการประเมนิการควบคุมภายในดวยตนเองและประเมนิโดยอสิระ

จากผูตรวจสอบภายในอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอเพื่อใหการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในมี

ความเหมาะสมเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในของบริษัทมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอผูบรหิาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ เหมาะสมทันกาล การปฏิบัติตามทั้ง 5 

องคประกอบขางตน ถือวาบริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) เปนองคกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่

สอดคลองกับกรอบการควบคุมภายในแบบบรูณาการ ถึงแมวาคณะกรรมการบรษัิทบางทานจะขาดความ

เปนอิสระจากฝายบรหิารอยางแทจรงิก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธีร หลกัฐาน (2560) ศึกษาเรื่อง

ระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อ การจายเงิน และการบันทึกบัญชี ของบริษัท สิ่งทอ ABC จํากัด 

(มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) เน่ืองจากโดยภาพรวม

บริษัทมีการปฏิบัติที่ดีและมีความสอดคลองกับหลักการที่ 1 ถึงหลักการที่ 5 ตามกรอบการควบคุม

ภายในแบบบูรณาการ ยกเวนหลักการที่ 2 ซึ่งมีขอควรปรับปรุงบางประการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นพวรรณ ฟูติตระกูล (2544) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดดานการควบคุมภายในของ 

COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน พบวาระบบการควบคุมภายในของธนาคาร

ออมสินมีความสอดคลองกับระบบการควบคุมภายในของ COSO ทั้ง 5 องคประกอบ แตธนาคารก็ยังมี

ขอผิดพลาดเกิดข้ึน โดยมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานขาดความรูความสามารถ ความชํานาญและทักษะ

ที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของศรีจริยา ภาคีโชติ (2557) ซึ่งพบขอบกพรองของระบบ
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การควบคุมภายใน คือ ปฏิบัติไมครบถวน  ปฏิบัติไมเพียงพอ ปฏิบัติไมสอดคลองกับกรอบการควบคุม

ภายในของโคโซตามที่ควรจะเปน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในดานการบริหารคลังสินคาเพื่อรวมกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในดานการบริหารคลังสินคาทั้ง 5 องคประกอบ ไดแกดานการประเมินความเสี่ยงดาน

สภาพแวดลอมการควบคุม ดานการการติดตามและประเมินผล ดานกิจกรรมการควบคุม และดาน

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามลําดับ 

2. ผูบริหารควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี โดยเฉพาะ

ฝายการบริหารคลังสินคา เชน จัดทําขอกําหนดดานจริยธรรมและขอหามของการปฏิบัติงานและ แจงให

เจาหนาที่ทุกคนทราบวาการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย มีความสําคัญอยางย่ิง จัดใหมีสายการบังคับ

บัญชาที่มีความสัมพันธระหวางตําแหนงงานที่เหมาะสม กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานแตละ

ตําแหนงกําหนดระดับความรูความสารมารถที่จําเปนของงานอยางชัดเจน มอบหมายอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบใหแกเจาหนาที่แตละตําแหนงอยางเหมาะสม จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่อยางชัดเจนและเปนธรรมกําหนดบทลงโทษทางวินัยกรณี ที่เจาหนาที่ฝาฝนการปฏิบัติงานทีขั่ด

ตอระเบียบ กฎหมายขอบังคับหรือขอกําหนดดานจริยธรรมที่ ไดกําหนดข้ึน 

3. ผูบริหารควรใหความสําคัญดานการประเมินความเสี่ยงอยาย่ิง โดยเฉพาะฝายการบริหาร

คลังสินคา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร ดังน้ัน

ผูบริหารควรมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง โดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม

อยางเพียงพอและเหมาะสม เชน การอบรมการใชเครื่องสแกนเนอรชวยในการจัดเก็บ ควบคุมสินคา 

สินคาโดยวิธีสแกนบารโคดสินคา เพื่อความถูกตองและลดความผิดพลาดในการหยิบสินคาผิด การคัด

กรองบุคลากร  และวางระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมคุณภาพจะเปนเครื่องมือการบริหารความ

เสี่ยง เปนตน 

4. จัดใหมีการอบรมพนักงานเพื่อใหทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการปฎิบัติงานของแตละ

ฝาย ทําใหทุกฝายสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก 
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มีการอบรมในดานการปฎิบัติงาน และจัดใหมีการอบรมภายนอกเพื่อเปนสันทนาการทางดานความคิด 

ใหพนักงานของบริษัททุกระดับไดทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีของบุคคลในบริษัท ซึ่ง

จะทําใหการปฎิบัติงานในสวนตางๆ เปนไปดวยดีและชวยเหลือซึ่งกันและกันไดดีย่ิงข้ึน 

5. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมดานการติดตามและ

ประเมินผล ทั้งในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินเปนรายครั้ง ไดแกการประเมินโดยผูไมมีสวน

เกี่ยวของโดยตรงกับงานน้ันๆ โดยประเมินกิจกรรมดําเนินงานของฝายบริหารงานคลังเชน กิจกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง กิจกรรมการเบิก จายเงิน โดยผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายนอก หรือผูตรวจสอบ

อิสระที่มีความรูทักษะ และความสามารถอยางเพียงพอ หากพบขอบกพรองหรือปญหา ใหจัดทํารายงาน

เสนอผูบริหารแลวรีบดําเนินการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ เชน ดําเนินการเพื่อหาวิธีแกไขขอบกพรอง

ใหดีข้ึน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร แตหากไมดําเนินการแกไขขอบกพรองตามที่ 

ตรวจพบ ผูบริหารควรช้ีแจงเหตุผลใหเจาหนาที่ในฝายทราบ ทั้งน้ีผูบริหารควรจัดใหมีการติดตาม และ

ประเมินผลตามระยะเวลาที่สมควรประเมินวา ระบบการควบคุมภายในยังมีความเหมาะสมอยู หรือไม

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมดานการ ติดตามและประเมินผล ทั้งในระหวาง

การปฏิบัติงาน และการประเมินเปนรายครั้ง ไดแกการ ประเมินโดยผูไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับงาน

น้ันๆ โดยประเมินกิจกรรมดําเนินงานของฝายบริหารงานคลังเชน กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางกิจกรรมการ

เบิก จายเงิน โดยผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายนอก หรือผูตรวจสอบอิสระที่มีความรูทักษะ 

และความสามารถอยางเพียงพอ หากพบขอบกพรองหรือปญหา ใหจัดทํารายงานเสนอผูบริหารแลวรีบ

ดําเนินการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ เชน ดําเนินการเพื่อหาวิธีแกไขขอบกพรองใหดีข้ึน ปรับเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร แตหากไมดําเนินการแกไขขอบกพรองตามที่ตรวจพบ ผูบริหารควร

ช้ีแจงเหตุผลใหเจาหนาที่ในฝายทราบ ทั้งน้ีผูบริหารควรจัดใหมีการติดตาม และประเมินผลตาม

ระยะเวลาที่สมควรประเมินวา ระบบการควบคุมภายในยังมีความเหมาะสมอยู หรือไม 

6. แกไขเรื่องความผิดพลาด ความไมเขาใจของพนักงาน มาตรฐานสําหรับการทํางาน 

(Standard operation procedure) และมีตารางตรวจสอบ (Check list) 

7. การประสานงานในองคกรระหวางฝายแผนก และบุคคล ควรมีการพัฒนาการ ประสานงาน

ในองคกรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพราะการสื่อสารและการประสานงานเปนข้ันตอน แรกที่นําไปสูการ

จัดการตาง ๆ ในโรงงานที่ตามมา เพราะถามีการประสานงานไมดี หรือไมตรงกัน ก็จะทําใหคุณภาพของ

งานที่ออกมาไมดี 
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8. ควรจัดการอบรมในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานใหแกพนักงานและหัวหนางาน ที่ยังไมไดรับ

การฝกอบรมอยางตอเน่ือง เพื่อใหพนักงานเหลาน้ีมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

9. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน หรืออื่น ๆ ควรจะมีการฝกอบรมพนักงาน เพื่อให

พนักงานทุกคนเขาใจตรงกัน หรือสามารถซักถามไดเมื่อมีขอสงสยั เพราะการทํางานถา ทํางานดวยความ

ไมเขาใจ หรือ เขาใจผิด อาจจะทําใหเกิดผลรายตอคุณภาพของงาน และเกิดความสูญเสียมากข้ึน 

10. การลงทุนในเรื่องของเครื่องมือที่ชวยในการวางแผนงาน โดยลงทุนซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป 

ควรมีการดําเนินการประสานงานกับทางดานที่ปรึกษาในเรื่องของการวางระบบ ซึ่งโปรแกรมสําเร็จรูปน้ี

จะสามารถชวยการดําเนินครอบคลุมไปถึงฝายขาย เน่ืองจากฝายขายเองสามารถที่จะทราบถึงสถานะคํา

สั่งซื้อของตนวา มีสถานะใด พรอมสงเมื่อไร จะไดไมเกิดปญหา Order เรงดวนหรือ Order ซ้ําซอนกัน

จากฝายขายเอง สงผลดีใหกับฝายผลิตสามารถวางแผนการผลิตไดทันเวลา ไมทําใหเกิดการผลิตเรงดวน 

และสามารถลดปญหาเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดดวย 
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ฉบับที่ 41 เรือ่ง เกษตรกรรม 

 Recognition, Measurement and Disclosure in Accordance with Thai 

Accounting Standard No. 41, Agriculture (TAS 41) 
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Yaowarak Sukwiboon1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 41 (TAS 41) เรื่อง เกษตรกรรม จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัท

มหาชนอื่นที่ดําเนินธุรกิจการเกษตร โดยจํากัดเฉพาะสินทรัพยชีวภาพที่เปนสัตวเทาน้ัน มีจํานวน 9 

บริษัท โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการเปดเผยในงบการเงินและรายงานประจําป 2562 1

2 และใชการ

สัมภาษณเชิงลึกผูที่รับผิดชอบในการทําบัญชีเกษตรกรรม ผลการศึกษาพบวาบริษัทสวนใหญรับรูและวัด

มูลคาสินทรัพยชีวภาพดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เวนแตกรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมได

อยางนาเช่ือถือใหวัดดวยราคาทุนหักคาเสื่อมพันธุสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ผลกําไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายบันทึกในกําไรหรือขาดทุน มีการ

เปดเผยรายละเอียดและปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชีวภาพหมุนเวียน และไมหมุนเวียน อยางไรก็

ตาม การวัดมูลคายุติธรรมตาม TAS 41 ที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(TFRS 13) ของแตละบริษัทที่มีความแตกตางกัน สงผลตอการวิเคราะหงบการเงิน ทําใหงบการเงินของ

แตละบริษัทไมสามารถเปรียบเทียบกันได และทําใหความนาเช่ือถือของมูลคายุติธรรมสงผลกระทบตอ

คุณภาพของกําไร 

คําสําคัญ: การบัญชีเกษตรกรรม สินทรพัยชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร มลูคายุติธรรม 

                                                        
1 รองศาสตราจารย, ประจําคณะบัญชี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, Email: yaowarak_suk@yahoo.com 
2 งบการเงินและรายงานประจําป 2563 ยังไมเผยแพรในชวงที่กําลังศึกษา 
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Abstract 

 The objective of this research is to study the problems of recognition, 

measurement and disclosure in accordance with Thai Accounting Standard No.  41 

Agriculture ( TAS 41)  for Thai- Listed Firms in SET and mai in the Group of Agro & Food 

Industry, and the other public companies.  This study focus on nine companies that 

operate business about the biological assets which are only animals.  This paper also 

collected the information from the disclosures in the financial statements and the annual 

report of fiscal year 2019 and the in- depth interviews with the responsible persons for 

agricultural accounting.  The results of this study show that most companies recognize 

and measure biological assets at the fair value less costs to sell, unless the fair value 

cannot be reliably measured.  In this case, the biology assets are measured at cost less 

accumulated depreciation and allowance for impairment ( if any) .  The gain or loss from 

changes in fair value less costs to sell of biological assets during a period, are included 

in profit or loss.  The information and physical quantities of current biological assets and 

non- current biological assets are disclosed.  However, the measurement of fair value 

according to TAS 41 that required to comply with Thai Financial Reporting Standards No. 

13 (TFRS 13) of each company is different. This affected the financial statements analysis 

by making the financial statements of each company incomparable and also affected the 

fair value reliability that impact on earnings quality. 

Keywords: Agriculture Accounting, Biological Asset, Agricultural Produce, Fair Value 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จากสถานการณวิกฤตโควิด-19 ในป 2564 ประเทศไทยเผชิญกับการระบาดระลอกใหม แต

สามารถบริหารจัดการไดดี ทําใหไทยติดอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 8 ของโลกที่มีระบบสาธารณสุขที่

ดีที่สุด ซึ่งตอเน่ืองมาจากป 2563 ประเทศไทยถูกจัดเปนอันดับ 1 ของประเทศที่ฟนตัวและรับมือกับการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ไดดีที่สุด (รัฐบาลไทย, 2564) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีระบบเฝาระวัง

และการควบคุมโรคที่เขมแข็งและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงไมเปนการยากที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
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ครัวไทยสูครัวโลก โดยเฉพาะในแตละปประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรทํารายไดเขาประเทศนับหลาย

หมื่นลานบาท หรือแมแตชวงโควิดที่ผานมา “สินคาปศุสัตว” จากประเทศไทยก็สามารถกาวข้ึนเปนที่ 1 

ในอาเซียนจากการสงออกและเปนลาํดับที่ 4 ของโลก ดวยมาตรฐานความปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับระดับ

สากล ซึ่งประเทศไทยสงออกสินคาปศุสัตวปหน่ึงมากกวา 2 แสนลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป มี

ทั้งที่เปนสินคาปศุสัตวและอาหารสัตว โดยเฉพาะสงออกสินคาไกเน้ือ ประเทศไทยเปนอันดับ 4 ของโลก

รองจากยุโรป อเมริกา และจีน ในชวง ม.ค.- ต.ค. 2563 การสงออกสุกรและผลติภัณฑของไทย ในสวน

ของสุกรมีชีวิตปริมาณรวม 2 ลานตัว เพิ่มข้ึน 344.30% จากชวงเดียวกันของปกอน มูลคา 1.3 หมื่นลาน

บาท สําหรับการสงออกเน้ือไกและผลิตภัณฑ ในชวง 10 เดือนของป 2563 ไทยมีปริมาณการสงออกรวม 

7.69 แสนตัน มากกวาชวงเดียวของปกอนหนา 0.67% มูลคารวม 8.9 หมื่นลานบาท (กรมปศุสัตว, 

2563) ในป 2564 คาดวาจะเปนโอกาสของภาคเกษตรไทยที่ประเทศตาง ๆ มีการนําเขาอาหารจาก

ประเทศไทยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑ ซึ่งมีระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน และการ

เฝาระวังควบคุมโรคระบาดอยางตอเน่ือง ทําใหตางประเทศมีความเช่ือมั่นในคุณภาพสินคาของไทย และ

เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเศรษฐกิจภาคการเกษตร หรือจีดีพีเกษตรดีข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2564) ในชวงตนป 2563 จากดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย (SET Industry Group 

Index) ทั้ง 8 กลุม มีเพียงดัชนีราคาของหุนกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) เทาน้ันที่เปน

บวกสวนทางกับกลุมอื่นๆ ซึ่งกลุมน้ีประกอบดวยหมวดธุรกิจ 2 หมวด คือ หมวดธุรกิจการเกษตร (AGRI) 

และหมวดอาหารและเครือ่งด่ืม (FOOD) จากการคาดวากําไรในป 2563 จะปรับตัวดีข้ึน   เน่ืองจากราคา 

เน้ือสัตวที่ปรับตัวสูงข้ึนจากโรคระบาด ราคาตนทุนอาหารสัตวที่อยูในระดับตํ่า   และฐานกําไรที่คอนขาง 

ตํ่าสําหรับปที่ผานมาประกอบกับผลผลติเน้ือสุกรในป 2563 จะลดลง 10%    โดยปจจัยสําคัญมาจากผล 

ผลิตในประเทศจีนจะลดลงถึง 25% แมวาจะมีการคาดการณวาประเทศจีนจะมกีารบริโภคเน้ือสุกรลดลง 

จากราคาที่เพิ่มข้ึน และเปลี่ยนไปกินเน้ืออยางอื่นแทน   รวมถึงประเทศจีนจะมีการนําเขาเน้ือสุกรเพิ่มข้ึน 

แตก็ยังไมสามารถชดเชยอุปทานที่หายไปคอนขางมาก ประเด็นขางตนนอกจากจะสงผลตอราคาสุกรแลว 

ยังสงผลบวกตออุตสาหกรรมไก โดยคาดวาประเทศจีนจะมีการนําเขาเน้ือไกเพิ่มข้ึน 20% และคาดวา

การสงออกเน้ือไกของไทยจะเพิ่มข้ึน 11% (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) ทําใหกลุมเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหารเปนที่สนใจของนักลงทุน ซึ่งธุรกิจน้ีเกี่ยวกับสินคาเกษตรที่มีราคาแปรผันไปตามราคาตลาดโลก 

และมีความผันผวนสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจมาก กลาวคือราคาสินคาเปนตัวบงช้ี

กําไรของธุรกิจที่จะสามารถประเมินกําไรในระยะสั้นและเขาใจภาพของธุรกิจในระยะยาวได  
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ไดประกาศบังคับใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (TAS 

41) เรื่อง เกษตรกรรม (Agriculture) สําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ โดยใหถือปฏิบัติกับงบการ 

เงินประจําปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป มีผลให

กิจการตองมีการรับรูรายการสินทรัพยใหม 2 ประเภทบนงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก สินทรัพยชีวภาพ 

และผลิตผลทางการเกษตร โดยรับรูสินทรัพยดังกลาวเมื่อเริ่มแรก และ ณ จุดเก็บเกี่ยว ตามลําดับ ดวย

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย สวนภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรก TAS 41 กําหนดใหวัดมูลคา

สินทรัพยชีวภาพทุกสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  

ภายใตวิธีมูลคายุติธรรมตาม TAS 41 กิจการจะตองเตรียมความพรอมในการวัดมูลคายุติธรรม

โดยปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (TFRS 13) เรื่อง การ

วัดมูลคายุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อไมมีราคาตลาดซื้อขายคลอง หรือมีราคาตลาดแตไมนาเช่ือถือทําให

กิจการตองใชดุลยพินิจในการสรางขอสมมติในการประมาณการรายได หรือกระแสเงินสด และอัตราคิด

ลดเพื่อใชคํานวณหามูลคาปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของมูลคายุติธรรม 

ทั้งน้ี TAS 41 กําหนดใหกิจการรบัรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากวิธีมูลคายุติธรรมไวในกําไรขาดทุน

สําหรับป ดังน้ัน ความนาเช่ือถือของมูลคายุติธรรมจึงสงผลกระทบตอคุณภาพของกําไรที่รายงาน อีกทั้ง

กําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

ชีวภาพ และที่เกิดข้ึนจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรเปนกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (สันสกฤต, 

2559)   

ดังน้ัน การศึกษาการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

41 เรื่อง เกษตรกรรม จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทมหาชนอื่นที่ดําเนินธุรกิจ

การเกษตรจะทําใหทราบถึงปญหาหรือขอจํากัดในการปฏิบัติทางบัญชีเพื่อใหนักลงทุนหรือผูมีสวนไดเสยี

มีความระมัดระวังในการใชขอมูลในงบการเงินในการตัดสินใจ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง 

เกษตรกรรม จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ 
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ไอ (mai) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทมหาชนอื่นที่ดําเนินธุรกิจการเกษตรโดยจํากัด

เฉพาะสินทรัพยชีวภาพที่เปนสัตวเทาน้ัน  

 

แนวคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ีเก่ียวของ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (สภาวิชาชีพบัญชี, 2564) มีวัตถุประสงคเพื่อ

กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร ใหคํานิยามที่

เกี่ยวของกับเกษตรกรรม และคําศัพทที่ใชมีความหมายโดยเฉพาะไวดังน้ี กิจกรรมทางการเกษตร 

หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพและการเก็บเกี่ยวของสินทรัพยชีวภาพเพื่อการขาย หรือ

เพื่อเปลี่ยนเปนผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อเพิ่มจํานวนสินทรัพยชีวภาพ โดยผลิตผลทางการเกษตร 

หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวไดจากสินทรัพยชีวภาพของกิจการ ที่อาจเปนสัตวหรือพืชที่มีชีวิตที่มีการ

เปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพ ซึ่งเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพหรือปริมาณของ

สินทรัพยชีวภาพ ประกอบดวยการเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การใหผลิตผลและการขยายพันธุ 

TAS 41 กําหนดใหสินทรัพยชีวภาพ หมายถึง สัตวที่มีชีวิตหรือพืชที่มีชีวิต โดยแบงสินทรัพย

ชีวภาพออกเปน 2 ประเภท ไดแก สินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค  และสินทรัพยชีวภาพเพื่อ

การใหผลิตผล (สันสกฤต, 2559) สําหรับสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เปนสัตว ประกอบดวย

สินทรัพยชีวภาพที่จะถูกเก็บเกี่ยวเปนผลิตผลทางการเกษตร เชน โคเน้ือหรือสุกรเพื่อการชําแหละ และ

สินทรัพยชีวภาพเพื่อขายในสภาพที่เปนสินทรัพยชีวภาพ เชน พอพันธุแมพันธุโคเน้ือหรือโคนมเพื่อขาย 

และลูกสุกรเพื่อขาย เปนตน ในสวนของสินทรัพยชีวภาพเพื่อการใหผลิตผล หมายถึง สินทรัพยชีวภาพที่

ไมใชเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน โคนมใหผลิตผลคือนํ้านม และไกไขใหผลิตผลคือไข เปนตน นอกจากน้ี 

TAS 41 ยังกําหนดใหกิจการตองรบัรูสินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร และวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย เมื่อรับรูรายการเริ่มแรก และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเวนแตกรณี

ที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย

ชีวภาพของกิจการตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว โดยที่ TAS 41 

ระบุไววา ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกดิจากการรับรูสนิทรพัยชีวภาพเมื่อเริม่แรกดวยมูลคายุติธรรมหักตนทนุ

ในการขาย และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยชีวภาพ ตอง

บันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมื่อเกิดข้ึน ซึ่งผลขาดทุนอาจเกิดข้ึนไดจากการรับรูสินทรัพย

ชีวภาพเมื่อเริ่มแรก เน่ืองจากไดนําตนทุนในการขายมาหักเพื่อคํานวณหามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
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ขายของสินทรัพยชีวภาพ ผลกําไรอาจเกิดข้ึนไดจากการรับรูสินทรัพยชีวภาพเมื่อเริ่มแรก เชน เมื่อลูกวัว

เกิดใหม สวนผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรูผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริม่แรกดวยมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขาย ตองบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมื่อเกิดข้ึน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2564) มี

ประเด็นโตแยงสําหรับการรับรูกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากสนิทรพัยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร

ในงบกําไรขาดทุน ไดแก ประเด็นของ Elad (2004), Aryanto (2011), Feleagã et al. (2012) และ 

Herbohn and Herbohn (2006) ซึ่งอธิบายวาการรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมเปนผลกําไร

ขาดทุนสําหรับงวดจะเพิ่มความผันผวนของกําไรที่รายงาน กําไรที่มีความผันผวนสูงจะมีคุณภาพต่ํา (ณัฐ

ชานนท โกมุทพุฒิพงศ, 2557) นอกจากน้ัน Lefter and Roman (2007) เห็นวากําไรที่เกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมเปนกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงและกิจการอาจใชเปนเครื่องมือในการประกาศ

จายเงินปนผล และกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงที่รับรูในงบการเงินน้ันสะทอนใหเห็นวากิจการไมใชหลัก

ระมัดระวังรอบครอบในการรายงานทางการเงิน (Elad, 2004) (สันสกฤต, 2559)  

TAS 41 กําหนดใหกิจการตองเปดเผยยอดรวมของผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนระหวางงวด

ปจจุบันจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร และจากการ

เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยชีวภาพ ตลอดจนกิจการตองเปดเผย

รายละเอียดของสินทรัพยชีวภาพแตละกลุม ลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพแตละกลุม 

และตัววัดที่ไมเปนตัวเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชีวภาพแตละกลุมของ

กิจการ ณ วันสิ้นงวด และปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหวางงวด มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขายของสินทรัพยชีวภาพสามารถเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก “การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ” และ/

หรือ “การเปลี่ยนแปลงทางดานราคา” TAS 41 สนับสนุนการเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงทางดาน

กายภาพและดานราคาแยกจากกัน โดยแยกตามกลุมสินทรัพยชีวภาพหรือแยกตามเงื่อนไขอื่น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับวงจรการผลิตที่ใชระยะเวลานานกวาหน่ึงป เพราะขอมูลดังกลาวจะเปน

ประโยชนกับการประเมินผลการดําเนินงานของงวดปจจุบันและการคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต 

(สันสกฤต, 2559) นอกจากน้ีกิจการยังตองแสดงรายการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยชีวภาพระหวางตนงวดกับปลายงวดของงวดปจจบุัน และเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมสาํหรบั

สินทรัพยชีวภาพซึ่งไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2564)  

จัตุรมงคล ดนตรี (2558) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่อาจเกดิ 

ข้ึนจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใชของบริษัทกลุมพืชทางการ 

เกษตร ผลการศึกษาพบวาบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตรสวนใหญยังคงใชวิธีราคาทุนใน
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การรับรูรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร มีเพียง 1 บริษัทที่มีการนํา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติกอนมีการบังคับใชจริง เน่ืองจากการรับรู

รายการและการวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพมีความยุงยากในการหามูลคายุติธรรมที่นาเช่ือถือ การเปดเผย 

ขอมูลมีรายละเอียดมากเกินไป การรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนเขาสูงบกําไรขาดทุนทันทีทั้ง

จํานวนเปนรายการที่ยังไมเกิดข้ึนจริง สงผลกระทบโดยตรงตองบการเงินของกิจการ และความไมเขาใจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม  

กวิน สิงหโกวินท (2550) ศึกษาเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการบัญชีของธุรกิจ

เกษตรทั่วไปกับรางมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องการบัญชีเกษตรกรรม” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบแนวปฏิบัติการบัญชีของธุรกิจเกษตรทั่วไปกับรางมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องการบัญชี

เกษตรกรรม ซึ่งพบวามีขอแตกตางในประเด็น การรับรู การวัดมูลคา และการแสดงรายการในงบการ 

เงิน มูลคายุติธรรมมีผลอยางมากตอการวัดมูลคาและการแสดงฐานะทางการเงินในงบการเงิน การวัด

มูลคาสินทรัพยดวยราคายุติธรรมสําหรบัสนิทรัพยชีวภาพบางชนิดไมมีราคาตลาดกลางและไมสามารถวัด

มูลคาไดอยางนาเช่ือถือแตผูใชงบการเงินกลับตองการใหงบการเงินของธุรกิจวัดมูลคาโดยใชมูลคา

ยุติธรรมเพื่อแสดงฐานะการดําเนินงานที่แทจริงและใชเปนขอมูลพิจารณาในการลงทุน 

Bohusova, Svoboda and Nerudova (2012) ศึกษาถึงอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากการใช

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม พบวา สินทรัพยชีวภาพมีลักษณะทางธุรกิจที่แตกตาง

ไปจากกลุมธุรกิจอื่น และการกําหนดใหรับรูรายการกําไรขาดทุนในทันทีน้ัน กําไรดังกลาวเปนกําไรที่ไม 

ไดเกิดข้ึนจริง อีกทั้งการวัดดวยวิธีมูลคายุติธรรมไมเหมาะสมกับสินทรัพยชีวภาพที่อยูระหวางการ

เจริญเติบโต เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวไมไดมีการใหผลผลิต มูลคายุติธรรมที่คํานวณไดอาจไมสะทอน

กระแสเงินสดที่กิจการคาดวาจะไดรับอยางแทจริง  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทมหาชนอื่นที่ดําเนิน

ธุรกิจการเกษตร โดยศึกษาเฉพาะสินทรัพยชีวภาพที่เปนสัตวเทาน้ัน ซึ่งมีจํานวน 9 บริษัท และดําเนิน 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการเปดเผยในงบการเงินและรายงานประจาํป 2562 และใชการสัมภาษณเชิง

ลึกผูที่รับผิดชอบในการทําบัญชีเกษตรกรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ดังมี
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รายช่ือบริษัทตอไปน้ี บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) บริษัท 

บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เอบิโก โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะหวิธีปฏิบัติทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรของกิจการวาปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ถูกตอง ครบถวนหรือไม อยางไร และสัมภาษณเชิงลึกผูที่รับผิดชอบในการทํา

บัญชีเกษตรกรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม เพื่อสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี ปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 

เรื่อง เกษตรกรรม จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย

เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบรษัิทมหาชนอื่นที่ดําเนินธุรกจิการเกษตรโดย

จํากัดเฉพาะสินทรัพยชีวภาพที่เปนสัตวเทาน้ัน จํานวน 9 บริษัท สรุปไดดังน้ี 

1. การรับรู ทุกบริษัทมีการรับรูสินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรเมื่อมีคุณสมบัติทุก

ขอตามที่ TAS 41 กําหนด และแสดงใหเห็นในงบการเงิน  

ในงบแสดงฐานะการเงิน ทุกบริษัทมีการแสดงรายการสินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียน และไม

หมุนเวียนแยกออกจากกัน ยกเวน จํานวน 1 บริษัท ไมแสดงรายการสินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียน 

แยกตางหาก ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินอธิบายไววารายการสินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียน 

แสดงไวภายใตหมวดสินคาคงเหลือ ไดแก ไขเช้ือ งานระหวางฟก และงานระหวางเลี้ยงไกเน้ือ แสดงดวย

ราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา เน่ืองจากมี

วงจรการเลี้ยงสั้น บางบริษัทจัดประเภทสินทรัพยชีวภาพ ไดแก สุกรขุน ผลิตผลทางการเกษตรทีเ่ก็บ

เกี่ยว ไขเปดระหวางการฟก ลูกเปด เปดเน้ือ เปดพอแมพันธุ และเปดปูยาพันธุที่มีวงจรการเลี้ยงไมเกนิ 1 

ป เปนสินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียน และที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน 1 ป เปนสินทรัพยชีวภาพสวนที่ไม

หมุนเวียน เชน สุกรพันธุ และโคนม เปนตน 
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ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สวนของงบกําไรขาดทุน บริษัทสวนใหญแสดง 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรูสินทรัพยชีวภาพ และผลิตผลทางการเกษตร เมื่อเริ่มแรกดวย

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

สินทรัพยชีวภาพ โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากในหมวดรายได (หรือรวมไวในรายไดอื่น) หรือ

คาใชจาย ซึ่งบางบริษัทไมแสดงใหเห็น แตไปแสดงใหเห็นในงบกระแสเงินสดเปนรายการปรับกระทบ

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน บางบริษัทแสดงรายการ

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยชีวภาพเปนรายการแยกตางหากในหมวดคาใชจาย แตบางบริษัทแสดงรวม 

อยูในรายการคาใชจายในการขาย  

2. การวัดมูลคา บริษัทสวนใหญวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขาย (ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพยชีวภาพ) เวนแตกรณีที่ไมสามารถวัด

มูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหวัดมูลคาดวยราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน

จากการดอยคาสะสม และในทันทีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพน้ันสามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 

บริษัทจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ซึ่งถือปฏิบัติตามที่ TAS 41 กําหนด 

ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของเปดเน้ือคํานวณโดยใชวิธีอางอิงจากราคาเปด มูลคายุติธรรมของ

ไขเปดระหวางการฟกอางอิงจากมูลคายุติธรรมของลูกเปดหักตนทุนการฟกและประมาณการคาใชจาย 

ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลคายุติธรรมของเปดพอแมพันธุ และเปดปูยาพันธุ คํานวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 2

3 

ในอนาคต บางบริษัทคํานวณมูลคายุติธรรมของสุกรพอแมพันธุ  โดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 

สวนลูกสุกร สัตวนํ้า คํานวณโดยใชวิธีอางอิงจากมูลคายุติธรรมหักประมาณการตนทุนในการขาย การ

ประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เชน ชวงอายุวัยเจริญ

พันธุของสุกรพอแมพันธุ อัตราการใหกําเนิดลูกสุกร และตนทุนการเลี้ยงสุกรขุน เปนตน 

ในการวัดมูลคายุติธรรมใชเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยชีวภาพที่ถูกจัดอยูในระดับ 2 คือวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด โดยใชราคาที่อางอิงราคาตลาด ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงใชเทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มี

นัยสําคัญที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพที่ถูกจัดอยูในระดับ 3  

                                                        
3 การประเมินมูลคาโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เชน อัตราคิดลด ประมาณการ

ราคาขายและตนทุน รวมถึงประมาณการจํานวนไขตั้งแตเปดเร่ิมออกไขจนกระทั่งปลดระวาง โดยคํานึงถึงขอมูลการออกไขในอดีตและ

สภาวะปจจุบัน 
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ตัวอยางเชน สินทรัพยชีวภาพที่เปนสุกร การวัดมูลคายุติธรรมแตละระดับอางอิงขอมูลจาก

ตลาดซื้อขายสุกรในแตละประเทศ โดยมูลคายุติธรรมของสุกรถูกกําหนดจากราคาตลาดตอตัว  หรือตอ

นํ้าหนักของสุกร สําหรับสินทรัพยชีวภาพ-โคนมแสดงดวยมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุด

ขาย โดยมูลคายุติธรรมของโคนมพิจารณาจากราคาตลาดของโคนมที่มีอายุ สายพันธุ และคุณสมบัติทาง

พันธุกรรมที่เหมือนกันโดยผูประเมินอิสระ และนํ้านมพิจารณาจากมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใช 

จาย ณ จุดขาย3

4 ณ วันรีดนํ้านม โดยใชราคาตลาดในทองถ่ิน สินทรัพยชีวภาพ-โคนม ไดถูกประเมินโดยผู

ประเมินอิสระ เพื่อใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม โดยใชราคาตลาดในการประเมิน ดังน้ัน มูลคายุติธรรม

สําหรับสินทรัพยชีวภาพ-โคนม จึงจัดอยูในระดับ 1 คือราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มี

สภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วัน ที่วัด

มูลคา    

 3. การเปดเผยขอมูล บริษัทสวนใหญเปดเผยขอมูลตามที่ TAS 41 ระบุไว โดยเปดเผยยอดรวม

ของผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนระหวางงวดปจจุบันจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยชีวภาพและ

ผลิตผลทางการเกษตร และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

ชีวภาพ พรอมทั้งเปดเผยรายละเอียดของสินทรัพยชีวภาพแตละกลุมโดยแยกเปนสินทรัพยชีวภาพสวนที่

หมุนเวียน และสวนที่ไมหมุนเวียน 

สินทรัพยชีวภาพสวนที่ไมหมุนเวียน มีการแสดงรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยชีวภาพ ข้ึนอยูกับ

การวัดมูลคา ดังน้ี บางบริษัทแสดงราคาทุน ณ วันตนงวด ซื้อเพิ่ม รับโอน คาเสื่อมราคาที่บันทึกเปนตน 

ทุนงานระหวางเลี้ยง โอนออก ราคาทุน ณ วันปลายงวด คาเสื่อมพันธุสะสม ณ วันตนงวด คาเสื่อมพันธุ

ประจําป คาเสื่อมพันธุสําหรับสวนที่จําหนาย/ปลดระวาง คาเสื่อมพันธุสะสม ณ วันปลายงวด มูลคาสุทธิ

ตามบัญชี ณ วันตนงวด และ ณ วันปลายงวด คาเสื่อมพันธุที่แสดงอยูในกําไรขาดทุนสําหรับป และบาง

บริษัทแสดงมูลคายุติธรรม ณ วันตนงวด ผลกําไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการขาย เพิ่มข้ึนจากการซื้อ/การเลี้ยง ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ 

มูลคายุติธรรม ณ วันปลายงวด และคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยชีวภาพ 

นอกจากน้ีบริษัทสวนใหญยังมีการเปดเผยการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยชีวภาพที่ใหผลิตผล 

เชน ไกปูยาพันธุและไกพอแมพันธุ คํานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดวาจะไดรับของสินทรัพยชีวภาพ

แตละประเภท และมูลคาคงเหลือเมื่อครบกําหนดอายุการใหผลผลิตของไกปูยาพันธุและไกพอแมพันธุ 

                                                        
4 บางบริษัทใชมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย มีความหมายเดียวกับมูลคายุติธรรมหักประมาณการตนทุนในการขาย 
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โดยตองทบทวนมลูคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ทั้งน้ีตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ

คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตที่เกี่ยวกับไกปูยาพันธุและไกพอแมพันธุ ทุกบริษัทใชวิธีเสนตรง

ในการคิดคาเสื่อมราคาของพอแมพันธุ จากราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือโดยประมาณตามเกณฑอายุ

การใหประโยชน เชน อายุพอแมพันธุไก 1 ป และอายุพอแมพันธุสุกร 2.5ป เปนตน หรือใชวิธีเสนตรง

ตามระยะเวลาการใหผลผลิต หรือตามจํานวนหนวยที่ผลิตไดของสินทรัพยชีวภาพแตละประเภท ซึ่งเปน

ระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน 

 บริษัทสวนใหญเปดเผยรายละเอียดประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชีวภาพ ณ 

วันสิ้นงวด เชน ไขเช้ือและงานระหวางฟก (หนวย: ฟอง) งานระหวางเลี้ยงไกเน้ือ (หนวย: ตัว) ลูกไก 

(หนวย: ตัว) ไกปูยาพันธุและไกพอแมพันธุ(หนวย: ตัว) ไกปูยาพันธุและไกพอแมพันธุระหวางเลี้ยง 

(หนวย: ตัว) และโคนม (หนวย: ตัว) ซึ่งปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชีวภาพประมาณโดยอาศัย

ประสบการณและขอมูลในอดีต กรณีปริมาณสินทรัพยชีวภาพประเภทสัตวนํ้า บางบริษัทเปดเผยวาใชวิธี

สุมตัวอยางเพื่อคาดการณปริมาณทั้งหมด 

 นอกจากน้ีบางบริษัทยังมีการเปดเผยรายละเอียดอื่นๆอีก เชน คาใชจายตามลักษณะแสดงคา

เสื่อมพันธุ ขาดทุนจากการขายไกปูยาพันธุปลดระวาง ขาดทุนจากการขายไกพอแมพันธุปลดระวาง และ

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยชีวภาพ เงินทดรองจายใหแกเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรสามารถประกอบ

กิจการฟารมเลี้ยงไกและสกุร และในรายงานประจําปของทุกบริษัทมีการเปดเผยกลยุทธการบริหารความ

เสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตร  

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูที่รับผิดชอบในการทําบัญชีเกษตรกรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล 

ปญหาในการปฏิบัติทางบัญชี และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน พบวาบริษัทสวนใหญรับรูสินทรัพยชีวภาพ

และเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 4

5 ในการคํานวณหามูลคายุติธรรม แตถาไม

                                                        
5 เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพที่ถูกจัดอยูในระดับ 2 คือวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด 

โดยใชราคาที่อางอิงราคาตลาด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญที่

ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพที่ถูกจัดอยูในระดับ 3 ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญจะถูกเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพจัดทําโดยฝายการเงินและฝายการจัดการของกลุมบริษัทอยางเปนระบบ ทั้งนี้การ

วัดมูลคายุติธรรมแตละระดับอางอิงขอมูลจากตลาดซ้ือขายสุกรในแตละประเทศ โดยมูลคายุติธรรมของสุกรถูกกําหนดจากราคาตลาดตอ

ตัวหรือตอน้ําหนักของสุกร  
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สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ บริษัทใชการวัดมูลคาดวยราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคา

สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขายบันทึกในกําไรหรือขาดทุน สําหรับรายจายที่เกิดข้ึนในภายหลัง เชน คา 

ธรรมเนียมสัตวแพทย คาเวชภัณฑ และคาอาหารสัตว บริษัทบันทึกเปนคาใชจาย หรือสินทรัพย ข้ึนอยู

กับวาถาวัสดุหรือคาใชจายสิ้นเปลืองมีจํานวนนอยจะบันทึกเปนคาใชจายแตถามีจํานวนมากจะบันทึก

เปนสินทรัพย ถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนสินทรัพยชีวภาพ ซึ่งไมมีผลตอความถูกตองของงบการเงิน 

เน่ืองจากกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรม ณ จุดเก็บเกี่ยวจะถูกหักออกดวยคาใชจายที่จะ

เกิดข้ึนในภายหลังจนถึงจุดเก็บเกี่ยวแลว  

นอกจากน้ีบางบริษัทมีการแสดงความคิดเห็นวาการใชมูลคายุติธรรมสงผลกระทบตองบการเงิน

คือ ไดรับรูมูลคาที่แทจริงของสินทรัพยชีวภาพทําใหงบการเงินนาเช่ือถือ แตหากมูลคายุติธรรมสูงข้ึน จะ

ทําใหสินทรัพยและกําไรสูงข้ึน ในทางตรงกันขามหากมูลคายุติธรรมลดลงจะทําใหสินทรัพยและกําไร

ลดลง อีกทั้งการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนทันทีทั้งจํานวนอาจจะไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจรงิ

เพราะสินทรัพยชีวภาพมีความผันผวนทางดานราคาสูงที่ไมสามารถควบคุมได การรับรูกําไรหรือขาดทุน

ทันทีอาจจะไมสอดคลองกับหลักความระมัดระวังและอาจไมใชผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท 

และบางบริษัทแสดงความเห็นเพิ่มเติมวาในสวนของการเปดเผยขอมูลตามที่  TAS 41 กําหนดน้ัน มีราย 

ละเอียดเพียงพอ เหมาะสม สามารถปฏิบัติไดจริง ไมยุงยาก เพียงแตเกณฑในการวัดมูลคายุติธรรมแตละ

บริษัทอาจมีความหลากหลายในสมมติฐาน รวมทั้งขอมูลภายในที่ไมสามารถสังเกตได จึงอาจทําให

เปรียบเทียบกันไดยากกับบริษัทอื่นๆ ทําใหบริษัทสวนใหญไมมีการแยกเปดเผยผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและราคา  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวาบริษัทสวนใหญมีวิธีปฎิบัติทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลเปนไปตาม TAS 

41 โดยมีการรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เวนแตกรณีไม

สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือใหวัดดวยราคาทุนหักคาเสื่อมพันธุสะสมและคาเผื่อการดอย

คาสะสม (ถามี) ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

บันทึกในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนบริษัทที่แสดงสินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียนไวในหมวดสินคา

คงเหลือ แสดงดวยราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตอยางใดจะ
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ตํ่ากวา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินคาคงเหลือ ซึ่งไมถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม  

ในสวนของการเปดเผยขอมูล บริษัทสวนใหญเปดเผยรายละเอียดในเชิงปริมาณของสินทรัพย

ชีวภาพแตละกลุม เปนสวนที่หมุนเวียน และไมหมุนเวียน โดยแยกเปนสัตวบก สัตวนํ้า ไกปูยาพันธุ และ

ไกพอแมพันธุ หรือแยกเปนชนิดของสัตว เชน ไก และสุกร เปนตน แตไมเปนไปตามที่มาตรฐานการบญัชี 

ฉบับที่ 41 (สภาวิชาชีพบัญชี, 2564) สนับสนุนใหแยกแสดงระหวางสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภค

บริโภค และสินทรัพยชีวภาพเพื่อการใหผลิตผล หรือระหวางสินทรัพยชีวภาพที่พรอมใหผลิตผลและที่ยัง

ไมพรอมใหผลิตผล  ทุกบริษัทมีการแสดงรายการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยชีวภาพระหวางตนงวดกับปลายงวดของงวดปจจบุัน และเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมสาํหรบัสนิทรพัย

ชีวภาพซึ่งไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ รวมทั้งมีรายละเอียด คําอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให

มูลคายุติธรรมสามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากการใชวิธีราคาทุนมา

เปนมูลคายุติธรรม นอกจากน้ียังพบวามีเพียงบริษัทเดียวที่อยูในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) 

เปดเผยใหเห็นผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมหลังหักประมาณการคาใช จาย ณ 

จุดขายจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และจากการเปลี่ยนแปลงดานราคา ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปน

ประโยชนกับการประเมินผลการดําเนินงานของงวดปจจุบัน และการคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต 

รวมทั้งยังมีการแสดงรายการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชีวภาพ  

อยางไรก็ตาม การศึกษาน้ีพบวาการวัดมูลคายุติธรรมตาม TAS 41 ที่ตองปฏิบัติตาม TFRS 13 

ของแตละบริษัทที่มีความแตกตางกันสงผลตอการวิเคราะหงบการเงิน ทําใหงบการเงินของแตละบริษัท

ไมสามารถเปรียบเทียบกันได และทําใหความนาเช่ือถือของมูลคายุติธรรมสงผลกระทบตอคุณภาพของ

กําไร (สันสกฤต, 2559) อีกทั้งกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการขายของสินทรัพยชีวภาพ และที่เกิดข้ึนจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ถูกกําหนดใหรับรู

กําไรขาดทุนในทันทีน้ันเปนกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (Bohusova, Svoboda and Nerudova, 2012) 

 

ขอเสนอแนะ  

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทมหาชนอื่นที่ดําเนินธุรกิจ

การเกษตร โดยจํากัดเฉพาะสินทรัพยชีวภาพที่เปนสัตวเทาน้ัน ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา
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สินทรัพยชีวภาพที่เปนพืช เน่ืองจากสินทรัพยชีวภาพที่แตกตางกัน การรับรู การวัดมูลคา ปญหาและ 

ผลกระทบนาจะแตกตางกันไปดวย โดยเฉพาะประเด็นของการวัดมูลคายุติธรรม เพื่อประโยชนของผู

ลงทุน และผูมีสวนไดเสียในกลุมธุรกิจการเกษตรซึง่ตองพิจารณาการใชขอมูลกําไรขาดทุนในการตัดสินใจ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับบัญชีเกษตรกรรม และรศ. ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ ที่กรุณา

ปรับปรุง และแกไขใหงานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่น้ี และขอนอมรําลกึ

ถึงพระคุณบิดามารดา คณาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู รวมถึงครอบครัวที่สนับสนุนและให

กําลังใจมาโดยตลอดจนงานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยดี 

 

เอกสารอางอิง 

กรมปศุสัตว. (2563). From Farm To Table สด สะอาด ปลอดภัย จากฟารมถึงมือคุณ. (ออนไลน). 

        สืบคนจาก : http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/dld- editorial-

menu/ 6509-from-farm-to-table-14-2563 

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). 'ปศุสัตว' ปลื้มโควิดดันสงออกหมูพุง 344 %. (ออนไลน). สืบคนจาก :          

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906584 

กวิน  สิงหโกวินท. (2550). การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบติัการบญัชีของธุรกจิเกษตรทั่วไปกบัราง

มาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องการบัญชีเกษตรกรรม. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม.    

จตุรมงคล ดนตรี. (2558). การวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกบัปญหาและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการนํา        

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใชของบริษัทกลุมพืชทางการเกษตร.           

การคนควาอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ณัฐชานนท  โกมุทพุฒิพงศ. (2557). การวัดคุณภาพกําไรเพือ่การวิเคราะหหลกัทรพัย. จุฬาลงกรณ        

ธุรกิจปริทัศน. ฉบับที่ 139: 1–18. 

http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/dld-%20editorial-menu/
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/dld-%20editorial-menu/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906584


 

953 

 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2564). ธุรกิจกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร. (ออนไลน). สืบคน 

        จาก : https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=AGRO 

พยุรี  ใสย่ิง, จริาภรณ  กุนันตา และวิไลพร  หงษขุนทด. (2559). แนวปฏิบัติในการแสดงรายการและ        

การเปดเผยขอมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม 

กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร.ปรญิญานิพนธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน.  

พิษณุ  กาญจนคลอด, ปติพัฒน  ฉัตรอัครพัฒน และสันสกฤต  วิจิตรเลขการ. (2555). ปญหาในทาง        

ปฏิบัติจากขอกําหนดตาม (ราง) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง เกษตรกรรม ของบริษัทกลุมธุรกจิ         

พืชผลทางการเกษตร. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. 

รัฐบาลไทย. (2564). (ออนไลน). สืบคนจาก: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38996 

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร. (2564). ป64คาดจีดีพีเกษตรโต 2.3% รับเศรษฐกิจโลกฟนตัว.          

(ออนไลน). สบืคนจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914889 

สันสกฤต วิจิตรเลขการ. (2559, มิถุนายน). การรายงานทางการเงินสําหรบัเกษตรกรรม. วารสาร        

วิชาชีพบัญชี. ปที่ 12, ฉบับที่ 34: 63-87. 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2564). มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม.        

(ออนไลน). สบืคนจาก : file:///C:/Users/HP/Downloads/TAS_41_revised_ 2563%20(3).pdf  

(2564, 5 มกราคม) 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2564). มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง         

การวัดมูลคายุติธรรม. (ออนไลน). สบืคนจาก : file:///C:/Users/HP/Downloads/ 

TFRS_13_revised_2563%20(5).pdf  (2564, 5 มกราคม) 

Aryanto, Y. H. (2011). Theoretical failure of IAS 41. Available at SSRN 1808413. 

Elad, C. (2004). Fair value accounting in the agricultural sector: some implications for         

international accounting harmonization. European Accounting Review, 13(4), 621–

641. 

Feleaga, L., Feleaga, N., & Raileanu, V. (2012). IAS 41 Implementation Challenges–The         

Case of Romania. World Academy of Science, Engineering and Technology,         

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38996
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914889


 

954 

 

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and         

Management Engineering, 6(3), 58–61. 

Hana Bohusova, Patrik Svoboda & Danuse Nerudova. (2012). Biological assets         

reporting: Is the increase in value caused by the biological transformation  

revenue. Mendel University, Faculty of business and economics. 

Herbohn, K., & Herbohn, J. (2006). International Accounting Standard (IAS) 41: what are         

The implications for reporting forest assets?. Smallscale Forest Economics,         

Management and Policy, 5(2), 175–189. 

Lefter, V., & Roman, A. G. (2007). IAS 41 Agriculture: Fair Value Accounting. Theoretical         

and Applied Economics Review, 5, 15–22. 

 



 

955 

 

ความสัมพันธระหวางปจจัยการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานของบรษิัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย กลุมอตุสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 

Relationship Between Corporate Governance Factors and Performance of 

Listed Companies on the Stock Exchange in the Consumer Products 

Industry 

 

สุชญา  ชาญณรงคกุล 0

1, ศิริพรรณ เข่ือนขายแกว1

2, สุตาภัทร ทิพยรังศรี23 

Suchaya Channarongkul1, Siripan Kuenkaikaew2, Sutapat Thiprungsri3 

 

บทคัดยอ 

การ วิจัย น้ี เปนการ ศึกษาความสัมพันธ ระหว างปจจัยการกํ ากับ ดูแลกิจการกับผล 

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ขอมูลที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดจากขอมูลทุติยภูมิ ใชฐานขอมูล SETSMART (SET Market Analysis and 

Reporting Tool) รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อหาผลการ

ดําเนินงานโดยการวัดอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตรากําไรสุทธิ ใชขอมูลระหวางป พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2562 โดยเลือกบริษัทที่ปดรอบบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม และใชขอมูลรายช่ือของบริษัท

ที่เขารวมโครงการสํารวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 

2562 เพื่อรวบรวมขอมูลคะแนนการกํากับดูแลกิจการ จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนาเพื่อวิเคราะหขอมูลและตัวแปรเบื้องตนโดยใชคาเฉลี่ยของขอมูล คาสูงสุด คาตํ่าสุดของขอมูล 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน  ในการศึกษาครั้งน้ียังมีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

อนุมาน ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากการศึกษาพบวาคะแนนการกํากับดูแล
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กิจการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และ

อัตรากําไรสุทธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คําสําคัญ: คะแนนการกํากับดูแลกิจการ ผลการดําเนินงาน สินคาอุปโภคบริโภค 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the relationship between corporate governance 

factors and financial performance of listed companies on the Stock Exchange in the 

consumer products industry.  The secondary data chosen in this paper were retrieved 

from SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) database, annual reports, and 

annual information disclosure forms (Form 56-1). The information were used to calculate 

Return on Equity and Net Profit Margin during the two-year period, 2018 and 2019, of the 

selected companies that have the year ended 31 December.  The data from Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies ( CGR)  for the year 2018 to 2019 has also 

been used to gather each company’ s CG scores.  With such information, descriptive 

statistics was applied to perform a brief analysis on selected variables by computing their 

mean, maximum, minimum, standard deviation, and variance.  Inferential statistics has 

also been applied in the analysis, by using Pearson Correlation Coefficient and Multiple 

Regression Analysis, in order to investigate if independent variable and dependent 

variables are correlated.  The study found that CG scores has a positive relationship with 

corporate financial performances measured in terms of Return on Equity and Net Profit 

Margin.  

Keywords: Corporate Governance Score, firm performance, consumer products 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากความลมเหลวทางการเงินของบริษัทยักษใหญอยาง WorldCom และ Enron ในสหรัฐอเมริกา

ซึ่งสงผลกระทบทั่วโลก และวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2540 นับไดวามีความรายแรงที่สุด

ครั้งหน่ึงในประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยตองประสบปญหาทางการเงนิ

อยางรุนแรง สงผลกระทบใหบริษัทจํานวนมากประสบปญหาดานการเงินและการดําเนินงาน บริษัท

หลายแหงปดตัวลง เกิดปญหาการวางงาน สถาบันการเงินขาดสภาพคลอง สงผลกระทบตอธุรกิจในวง

กวาง อีกทั้งยังสรางความเสียหายใหกับตลาดทุนของประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุน้ันเกิดจากการ

บริหารจัดการที่ผิดพลาด ขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูบริหารขาดจริยธรรมในการบรหิารงาน ไมสนใจ

ในผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย จึงเปนสาเหตุใหตลาดทุนลมเหลวเกิดความเสียหายตอ

สังคมโดยรวม จากเหตุการณดังกลาว ทําใหประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความ

เช่ือมั่นในตลาดทุน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ไดมี

การพัฒนาเรื่องการกํากับดูแลกิจการอยางตอเน่ืองมาตลอด  

การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ตามความหมายของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  คือ ระบบที่จัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวาง

คณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโต

และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย, 2555) บริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มมาก

ข้ึน ธุรกิจมีการเติบโตอยางย่ังยืน ผูถือหุนเกิดความพึงพอใจเน่ืองจากไดรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปน

ผลมากข้ึน ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ  

เน่ืองจากการกํากับดูแลกิจการเปนเรื่องที่สําคัญ เปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพขององคกร ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเน่ืองจากเห็นวาจะเปน

ประโยชนตอนักลงทุนในการประกอบการตัดสินใจลงทุน และจะเปนประโยชนตอผูบริหารในเรื่องของการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับนัก

ลงทุน ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มที่ย่ังยืน 

 

 



 

958 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการและวิธีการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG Score) กับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) (2560) ไดใหความหมาย

ไววา “การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธในเชิงการกํากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช

กํากับการตัดสินใจของคนในองคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งรวมถึง  

(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก (objectives)  

(2) การกําหนดกลยุทธ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ และ  

(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน  

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 

Jensen and Meckling (1976) ไดกลาววาทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เกิดข้ึนจากการที่

ผูถือหุนหรือเจาของที่เรียกวาตัวการ (Principle) ไมสามารถบริหารจัดการงานไดเพียงลําพัง จึงตองมี

ตัวแทนที่มีความรูความสามารถ เขามาชวยบริหารงานแทน โดยตัวแทน (Agent) มีหนาที่ตัดสินใจและ

บริหารงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของบริษัท  

ทฤษฎีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest Theory) 

Herbert A. Simon (1974) กลาววาทฤษฎีน้ีอาจเปนตนเหตุของหลายๆ ปญหาที่เกิดข้ึนใน

สังคม โดยหลักการก็คือ เมื่อผลประโยชนอยูในมือใครหรือฝายใด อีกฝายหน่ึงก็อาจเสียประโยชนหรือมี

การทับซอนของผลประโยชนได ทฤษฎีน้ีอาจจะเกิดข้ึนไดงาย แตปญหาที่อาจเกิดจากหลักการดังกลาว

น้ันแกไดยากเพราะทุกฝายตางมีเหตุผลของตัวเองและมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน โดยการเอื้อ

ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง ซึ่งเกิดข้ึนในทุกฝายทั้งในและนอกองคกร 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรลักษณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับคะแนนการกํากับ

ดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการและผลการดําเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยอัตราสวนทางการเงิน ใชวิธีการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 

Correlation) และการวิเคราะหการถดถอยแบบเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) โดยจาก

การทดสอบสมมติฐานดวย Multiple Regression Analysis พบความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 ระหวางคะแนนการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถในการทํากําไรดานอัตราสวน

ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Asset)  

ภาวิณี ริ้วเหลือง (2559) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่สงผล

ตอการดําเนินงาน กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลุม SET 100) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการของบรษัิทที่สงผลตอการดําเนินงาน ใช

วิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และใชวิธีการวิเคราะหประมาณคาแบบกําลัง

สองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) พบวา สวนของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสมัพนัธ

เชิงบวกกับผลการดําเนินงานของบริษัท จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทตอปมี

ความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของบริษัท และขนาดของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับผล

การดําเนินงานที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือ

หุน (ROE) จํานวนคณะกรรมการของบริษัทมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอปมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานของ

บริษัท และขนาดของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ปรียานุช ลิ้มดําเนิน (2561) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดธุรกิจวัสดุกอสรางและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห
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คาสัมประสิทธสหสมัพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) และวิเคราะหสมการถดถอย

แบบพหุคูณดวยวิธีนําตัวแปรเขาทั้งหมด (Enter Multiple Regression Analysis) จากการศึกษาพบวา 

หมวดธุรกิจวัสดุกอสรางมีเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรพัย (ROA) คือ 

สัดสวนการถือหุนของกรรมการบริษัทโดยมีความสัมพันธเชิงบวก สําหรับหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พบวา ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 

อัตราผลตอบแทนตอสัดสวนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM)  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ขอมูลที่ใชในการศึกษา

ครั้งน้ีไดจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใชฐานขอมูล SETSMART (SET Market Analysis 

and Reporting Tool) รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคา

อุปโภคบริโภค กลุมตัวอยางไมเปนบริษัทที่อยูระหวางการฟนฟูการดําเนินงาน หรือถูกเพิกถอน โดย

ศึกษาทั้งในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) รายละเอียด

ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET mai รวม 

จํานวนบริษัท 41 10 51 

หัก จํานวนบริษัทท่ีไดคะแนนนอยกวา 3 ดาว 9 1 10 

หัก จํานวนบริษัทท่ีปดรอบระยะเวลาบัญชีไมตรงปปฏิทิน 31 ธันวาคม 6 0 6 

คงเหลือจํานวนบริษัทท่ีใชในการศึกษา 26 9 35 

ศึกษาขอมูลระหวางป พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562 ขอมูล 2 ป คิดเปนจํานวน

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา (Firm-Year) 52 18 70 

 

 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ การวัดคา 

1. คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGs) วัดคาจากคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

 

ตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรควบคุม การวัดคา 

1. ขนาดของกิจการ (Size)  วัดจาก Log สินทรัพยรวมท้ังหมด ณ สิ้นป  

2. จํานวนของคณะกรรมการบริษัท (Board size) คํานวณจากจํานวนของคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม การวัดคา 

1. อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) คํานวณจากยอดกําไรสุทธิx100หารดวยสวนของผู

ถือหุน 

2. อัตรากําไรสุทธิ (NPM) คํานวณจากยอดกําไรสุทธิx100หารดวยยอดขาย 
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สมมติฐานท่ีใชในการศึกษา 

สมมติฐาน 1 : คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGs) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจาก

สวนของผูถือหุน (ROE) 

สมมติฐาน 2 : คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGs) มีความสัมพันธกับอัตรากําไรสุทธิ (NPM) 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชในการสรุปการ

วิเคราะหเบื้องตนของขอมูลและตัวแปร โดยใชคาเฉลี่ยของขอมูล (Mean) คาตํ่าสุดของขอมูล 

(Minimum) และคาสูงสุดของขอมูล (Maximum) เพื่อใหเห็นภาพทั่วไปของขอมูล  

2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เปนการนําผลขอมูลที่เก็บ

มาไดจากกลุมตัวอยาง ไปใชอางอิงหรืออธิบายกลุมประชากร โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) จะมีคาอยูระหวาง -1 

ถึง 1  

- หากคา r เปนลบ แสดงวา X กับ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

- หากคา r เปนบวก แสดงวา X กับ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนวิธีการวิเคราะหทางสถิติที่ใช

ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมากกวาหน่ึงตัว 

โดยจะเปนไปตามสมมติฐานเมื่อระดับนัยสําคัญ (Sig.) มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด คือ 0.05  

 

ตัวแบบท่ีใชในการศึกษา 

ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยการกํากับดูแลกิจการ ไดแก คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG Score) โดยใช

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจํานวน 2 ตัว ไดแก อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตรา

ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (NPM) สามารถนํามาเขียนสมการไดดังน้ี 
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ROEit = β0+β1CGsit+β2LOGit+ β3BoardSize+e 

NPMit = β0+β1CGsit+β2LOGit+ β3BoardSize+e 

โดยที่ 

ROE  = อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน 

NPM  = อัตรากําไรสุทธิ 

CGs = คะแนนการกํากับดูแลกิจการ 

LOG = ขนาดของกิจการ วัดจาก log ของสินทรัพยรวมทั้งหมด ณ สิ้นป 

Board Size  =  จํานวนของคณะกรรมการบริษัท 

e = คาความคลาดเคลื่อน 

β1-β3 =  คา Coefficient ของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม 

i = แทนบริษัทที่เปนกลุมตัวอยาง 

t = ชวงเวลาที่ทําการศึกษา พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถบงบอกถึง

คาเฉลี่ยของขอมูล (Mean) คาตํ่าสุดของขอมูล (Minimum) และคาสูงสุดของขอมูล (Maximum) ดัง

ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมคาสถิติเบื้องตนของตัวแปร (Descriptive Statistics) 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Variance 

คะแนนการกํากับ ดูแลกิจการ 

(CGs) 
70 3 5 1.88 0.686 0.471 

จํานวนของคณะกรรมการบริษัท 

(Board Size) 
70 6 17 9.92 2.613 6.826 

Log สินทรัพยรวม (ลานบาท) 70 0.2 25.89 3.5292 5.41874 29.363 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุน (ROE) 
70 -107.23 26.36 3.5388 17.13865 293.733 

อัตรากําไรสุทธิ (NPM) 70 -218.29 25.11 1.9475 27.57003 760.106 

 

ตารางท่ี 3 ภาพรวมตัวแปรคะแนนการกํากับดูแลกิจการของกลุมตัวอยาง 

คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG Score) จํานวนตัวอยาง รอยละ 

3 ดาว 

4 ดาว 

5 ดาว 

รวม 

22 31.43 

38 54.28 

10 14.29 

70 100.00 

 

2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรและทิศทางของความสัมพันธ แสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation 

Coefficient)  

สรุปผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)  

ตัวแปร 

ผลการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนตอสวน 

ผูถือหุน ROE  
อัตรากําไรสุทธิ NPM 

ตัวแปรอิสระ     

1.คะแนนการกํากับดูแลกิจการ มีความสัมพันธเชิงบวก มีความสัมพันธเชิงบวก 

มีนัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตัวแปรควบคุม     

1.จํานวนคณะกรรมการบริษัท ไมมีความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธ 

ไมมีนัยสําคัญ ไมมีนัยสําคัญ 

2.สินทรัพยรวมของกิจการ ไมมีความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธ 

ไมมีนัยสําคัญ ไมมีนัยสําคัญ 

 

 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

เปนวิธีการวิเคราะหทางสถิติที่ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่มีตัว

แปรอิสระและตัวแปรตามมากกวาหน่ึงตัว ซึ่งตัวแปรอิสระ ไดแก คะแนนการกํากับดูแลกิจการ ตัวแปร

ตามไดแก อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) และอัตรากําไรสุทธิ (Net 

Profit Margin : NPM) โดยคา Sig ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

ตัวแปรควบคุม จํานวน 2 ตัว ไดแก ขนาดของกิจการ (Size) วัดจาก Log สินทรัพยรวมทั้งหมด ณ 

สิ้นป และจํานวนของคณะกรรมการบริษัท สามารถนํามาเขียนสมการไดดังน้ี 

ROEit = β0+β1CGsit+β2LOGit+ β3BoardSize+e 

NPMit = β0+β1CGsit+β2LOGit+ β3BoardSize+e 
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ตารางท่ี 5  สรุปผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวาง คะแนน

การกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) 

 ROE NPM 

Variable Coeff Std.Error p-value Coeff Std.Error p-value 

Constant -24.249 11.355 .036 -40.704 18.515 .031 

CGs .364 4.216 .002 .308 6.874 .010 

LOG -.067 .000 .629 -.029 .000 .835 

Board Size .097 .863 .475 .124 1.407 .369 

Adjusted R2 .144 .110 

 

จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายความสัมพันธไดวา คะแนนการกํากับดูแลกิจการ CGs มีคา Sig. 

เทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาคะแนนการกํากับดูแลกิจการ CGs 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานในมุมมองที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนได 14.4% 

คะแนนการกํากับดูแลกิจการ CGs มีคา Sig. เทากับ 0.010 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่ 

0.05 แสดงใหเห็นวาคะแนนการกํากับดูแลกิจการ CGs มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานใน

มุมมองอัตรากําไรสุทธิ (NPM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม

สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของผลการดําเนินงานที่วัดดวยอัตรากําไรสุทธิได 11.0% 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการรวบรวมขอมูลการกํากับดูแลกิจการ ผูศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics)  และวิธีการวิเคราะหสถิติเ ชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) 

สามารถสรุปไดวา คะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGs) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานที่วัด

ดวยอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

จํานวนของคณะกรรมการบริษัท (Board Size) และสินทรัพยรวมของกิจการ (SIZE) ไมมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตรากําไรสุทธิ 

(NPM)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

คะแนนการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานที่วัดดวยอัตรากําไร

สุทธิ (NPM) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return On Equity : ROE) ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานการศึกษาที่ต้ังไว สอดคลองกับการศึกษาของ วรลักษณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558) ที่พบวา 

คะแนนการกํากับดูแลกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการทํากําไรดานอัตราสวน

ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return On Asset) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา บริษัทที่มีระดับคะแนนกาํกบั

ดูแลกิจการในระดับดีเลิศ สามารถสงผลตอความสามารถในการทํากําไร โดยบริษัทสามารถใชสินทรัพยได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจไมสอดคลองกับ การศึกษาของ ภาวิณี  ริ้วเหลือง (2559) ที่พบวา ผล

การประเมินการกํากับดูแลกิจการไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตรา

ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตามขอคนพบน้ีขัดแยงกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เน่ืองจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนกลไกในการปกปองผูมีสวนไดเสีย แกไขปญหาตัวแทนจากการ

ขัดแยงดานผลประโยชนระหวางผูบริหารและผูมีสวนไดเสีย 

จํานวนของคณะกรรมการบริษัท (Board Size) ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานที่วัดดวย

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียา

นุช  ลิ้มดําเนิน (2561) ที่พบวาขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทน
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ตอสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) อาจเพราะ

การมีคณะกรรมการที่ใหญหรือมากเกินไปจะสงผลใหการตัดสินใจในการดําเนินงานลาชา เน่ืองจากมี

ระบบการทํางานที่ซับซอน หลายข้ันตอน อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงคาตอบแทนกรรมการที่สูงเกินไป 

อาจสงผลใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  

 

ขอจํากัดในการศึกษา 

ผลการศึกษาขางตนเปนผลมาจากกลุมตัวอยางทัง้หมดเพยีง 35 บริษัท จากบริษัทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ทั้งหมด 51 บริษัท ซึ่งเปนผลมาจากเงื่อนไขการ

คัดเลือกกลุมตัวอยาง ที่ผูศึกษาไดกําหนดไว และทําการศึกษาเปนระยะเวลา 2 ป รวมเปน 70 ตัวอยาง 

ซึ่งอาจไมสะทอนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคไดทั้งหมด 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรสรางแรงจูงใจใหบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึง

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติไดจริง เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท สราง

ความนาเช่ือถือใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย อีกทั้งเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการอยางย่ังยืน 

2. นักลงทุน ผูถือหุนควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการเพื่อแสดงถึงความ

โปรงใสในการบริหารจัดการ เล็งเห็นถึงความสําคัญของรายละเอยีดตางๆ ในงบการเงิน เพื่อเปนขอมูลใน

การตัดสินใจลงทุน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มทุกกลุมอุตสาหกรรม เน่ืองจากในแตละอุตสาหกรรมมขีนาดและองคประกอบ

ของโครงสรางคณะกรรมการแตกตางกัน เพื่อใหทราบถึงโครงสรางของคณะกรรมการ สวนของ

คณะกรรมการ เชน คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เพื่อใหเขาใจถึงขนาดและ

องคประกอบของคณะกรรมการ และสงผลอยางไรตอผลการดําเนินงาน 
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2. ควรเพิ่มตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมเพิ่มข้ึน วัดผลการดําเนินงานโดยการ

นําอัตราสวนทางการเงินตัวอื่นมาวิเคราะห เชน วิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ความสามารถในการชําระหน้ี เน่ืองจากจะไดเห็นภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการไดชัดเจนวา

สงผลตอผลการดําเนินงานอยางไร 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรเดิมและสรางตัว

แปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมูลทางการเงิน และหาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคาหลักทรพัยตามราคาตลาด

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET 100 ใชขอมูลงบการเงินระหวาง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเปนบริษัทที่มีขอมูลงบการเงิน และแบบ

รายงานประจําปที่มีขอมูลของตัวแปรที่ตองการศึกษาครบถวน วิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชหลักการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และหาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด โดยใช

สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการศึกษาไดโครงสรางความสัมพันธและสรางปจจัย

ของขอมูลทางการเงินไดทั้งหมด 4 ปจจัยไดแก ปจจัยที่ 1 ดานบัญชีทางการเงินมีคาบอกระดับ

ความสัมพันธสูงที่สุดอยูที่ 0.67 ปจจัยที่ 2 ดานราคาหุนมีคาระดับความสัมพันธนอยที่สุดอยูที่ 0.21 

ปจจัยที่ 3 ดานอัตราสวนทางการเงินมีคาระดับความสัมพันธอยูที่ -0.23 และปจจัยที่ 4 สัดสวนราคาหุน

กับมูลคาทางบัญชีมีคาระดับความสัมพันธอยูที่ 0.32 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สําคัญที่มี

อิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดโดยการใชขอมูลงบการเงนิ ทั้งน้ีนักลงทุนจําเปนตองพิจารณา
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ถึงปจจัยในการลงทุนดานอื่น ๆ  ทั้งปจจัยภายในและภายนอกหลายดานดวยกัน เชน สภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบัน และแนวโนมเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

คําสําคัญ การวิเคราะหปจจัย, อิทธิพลตอมลูคาหลักทรัพยตามราคาตลาด, การวิเคราะหงบการเงิน 

 

 

Abstract 

This study aims to study the structure of relationships between Financial 

Information and Market Capitalization of the Stock Exchange of Thailand: SET 100 by 

analyzing the financial statement for the past 1 year is 2020 in 100 companies. The factor 

analysis and multiple regression were used to explore the new factors and observe the 

relationships that affect the market capitalization. The results could be explored 4 factors. 

First, financial statement is the highest correlation in 0.67. Second, stock value is the 

lowest correlation in 0.21. Third, financial ratios is  -0.23. Finally, price to book value ratio 

is 0.32. In addition, this study demonstrates the important factors influencing market 

capitalization by using financial statements. However, investors need to consider other 

investment factors, both internal and external factors, such as the current economic 

conditions and future economic trends for investment decisions. 

Keywords: Factor analysis, factors influencing market capitalization, financial statement     

                analysis 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความนิยมสูงในกลุมนักลงทุน อยางไรก็

ตามการลงทุนน้ันมีความเสี่ยงนักลงทุนความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยางมีหลกัการ 

บนพื้นฐานขอมูลที่สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได (ระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพย, 2563)

ในสถานการณโรคระบาดไปทั่วโลกทําใหตลาดทุนในชวงป พ.ศ. 2563 มีความออนไหว และเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหการตัดสินใจของนักลงทุนในตราสารทุนของนักลงทุนตองมีความละเอียด

รอบคอบและความระมัดระวังมากข้ึน ในการจัดทําการวิเคราะหหลักทรพัยที่เปนที่ยอมรบัและนิยมใชกนั

อยางแพรหลายคือ การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค ซึ่งสามารถพิจารณา
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จากขอมูลงบการเงินที่แตละบริษัทตองรายงานตอตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากขอมูลในงบการเงินน้ันเปน

ขอมูลที่แสดงถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานของบริษัทต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และยังสามารถใช

เปนเครื่องมือในการคาดการณถึงสถานการณการเงิน การดําเนินกิจการของบริษัทในอนาคตไดอีกดวย 

ดังน้ันผูลงทุนจําเปนตองเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาของหลักทรัพยเพื่อจะใชในการ

คาดการณราคาหลักทรัพยในอนาคตและสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได มูลคาหลักทรัพยตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) เปนสวนหน่ึงที่นักลงทุนนิยมใชเปนขอมูลในการพิจารณา เรียกกนั

สั้นๆ วา Market Cap หมายถึง มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด จะเปนตัวบงช้ีขนาดโดยรวมสิ่งน้ี

สามารถบอกนักลงทุนถึงศักยภาพของบริษัทไดเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในบริษัทดังกลาว จากการ

วิเคราะห ในปจจุบันมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดนิยมปจจัยเพียง 2 ปจจัยคือ จํานวนหุนรวมที่

ออกจําหนายในตลาดและราคาหุนแตไดมีรายงานจากการวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่นักลงทุนควรจะ

นํามาพิจารณาไดแก สินทรัพยรวม (Total Assets), หน้ีสินรวม (Total Liabilities), สวนของผูถือหุน 

(Equity), มูลคาหุนที่ เรียกชําระแลว (Paid-up Capital), รายไดรวม (Revenue), กําไรสุทธิ (Net 

Profit), กําไรตอหุน (EPS), ROA(%) ROE(%) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin), ราคาลาสุด (Last 

Price), P/E (เทา) P/BV (เทา) ซึ่งขอมูลเหลาน้ีปรากฏบนงบการเงิน ในการดําเนินการศึกษาครั้งน้ี ผู

ศึกษาไดทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัว

แปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมูลทางการเงิน และหาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคาหลักทรพัยตามราคาตลาด

ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม “SET 100” เพื่อใหการพิจารณามูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดงายข้ึนและเปนอีกโมเดลที่ใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทนุที่

ความสนใจในหลักทรัพยกลุมน้ีได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลทางการเงินเพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยรวม 

(Total Assets), หน้ีสินรวม (Total Liabilities), สวนของผูถือหุน (Equity), มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว 

(Paid-up Capital), รายได รวม (Revenue), กํ า ไรสุท ธิ  (Net Profit), กํ า ไรตอหุน  (EPS), ROA(%) 

ROE(%) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin), ราคาลาสุด (Last Price), P/E (เทา), และ P/BV (เทา) 

2. เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมลู

ทางการเงิน โดยใชหลักการวิเคราะหปจจยั (Factor Analysis) 
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3. หาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด โดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression)  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลในอดีตจากแหลงขอมูลประเภท

สื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งรวบรวมมาจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม 

SET100 จํานวน 100 บริษัทระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเปน

บริษัทที่มีขอมูลงบการเงิน และแบบรายงานประจําปที่มีขอมูลของตัวแปรที่ตองการศึกษาครบถวน 

สมมติฐาน 

1. ขอมูลทีผู่ศึกษานํามามีความเหมาะสมในการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

2. ปจจัยที่เลือกมามีอทิธิพลทีส่งผลตอมลูคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบถึงโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรทางการเงินเพื่อการลงทุน และสรางตัว

แปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมลูทางการเงิน 

2. เพื่อใหทราบปจจัยทีม่ีอิทธิพลที่ตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหงบการเงินเพือ่คนหาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอมลูคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100” 

ซึ่งสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

มูลคาตลาดหรือขนาดของบริษัท (บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง, 2562) บริษัทขนาดใหญที่มีมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดมากกวา 50,000 ลานบาท มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ผลกําไรเติบโต

สม่ําเสมอ และจายเงินปนผลอยางตอเน่ืองบริษัทขนาดกลางที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 

10,000 ถึง 50,000 ลานบาท มีโอกาสเติบโตเร็วกวาหุนขนาดใหญ บริษัทขนาดเล็กที่มีมูลคาหลักทรัพย

ตามราคาตลาดนอยกวา 10,000 ลานบาท บริษัทขนาดเล็ก มีโอกาสในการเติบโตสูงกวา จากฐานลูกคา

ที่ตํ่ากวาบริษัทขนาดใหญความเสี่ยงสูง ราคาหุนมีความผันผวนมากกวา 

การศึกษาในอดีตพบวา มีการวิเคราะหโดยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเขามาชวย

อธิบายความสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย Astuty (2017: 44) ไดทําการศึกษา

ปจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงที่เปนระบบที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยอินโดนีเซีย ระหวาง ป 2011-

บัญชีทางการเงินที่สําคัญ 

สินทรัพยรวม (Total Assets) 

หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 

สวนของผูถือหุน (Equity) 

มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว (Paid-up 

Capital), รายไดรวม (Total 

Revenue) 

กําไรสุทธิ (Net Profit) 

กําไรตอหุน (EPS) 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

ROA(%) 

ROE(%) 

อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

ราคาลาสุด (Last Price) 

P/E (เทา) 

P/BV (เทา) 

 

 

กลุมปจจัย 

 

 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) 
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2015 โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวาบงช้ีวาอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E) 

อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) กําไรตอหุน (EPS) และความเสี่ยงที่เปนระบบ (Beta) มีผลตอ

ดัชนี ราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ Abgineh (2013: 478) ที่พบความสัมพันธของ

อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย การศึกษาอัตราสวนทางการเงิน

กับดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (รัศมี ศรีลาวงศ ,2561: 58-59) พบวาอัตราสวน

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA), กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจายภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา

และคาใชจายลวงหนาตัดบัญชี (EBITDA), อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM), อัตราสวนผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน (ROE), อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E), อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี 

(DSCR), และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชี (P/BV) พบวา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา

หุนทางบัญชีมีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง สินี ภาคยอุฬาร 

(2558) พบวาการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนมูลคาหุนตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) ที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในเชิงบวกและมีความสัมพันธมากกวาการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราสวนทางการเงินอื่น และ บุญนาค เกิดสินธุ (2554) พบวาอัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชี

ตอหุนมีความสัมพันธกับราคาตลาดของหลักทรพัยสามารถใชเปนตัวบงช้ีการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของ

หลักทรัพยได  

วิธีการศึกษา 

ในการดําเนินการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาโครงสราง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหมทีเ่รียกวาปจจัยของขอมูลทางการเงนิ และหาอิทธิพลที่

สงผลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม 

“SET 100” ซึ่งมีข้ันตอน รูปแบบและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. กลุมตัวอยาง 

ตัวอยางที่ใชในศึกษาครั้งน้ีคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET100 

ตามรายช่ือหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET 100 จํานวน 100 บริษัทระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเปนบริษัทที่มีขอมูลงบการเงิน และแบบรายงานประจําปที่มี

ขอมูลของตัวแปรที่ตองการศึกษาครบถวน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีใชโปรแกรม Microsoft Excel สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ซึ่งรวบรวมมาจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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หลังจากน้ันจะนําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใช โปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package 

for the Social Sciences: SPSS) ตามสมมติฐานของการศึกษา 

3. วิธีการรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ง ประกอบดวย งบการเงิน และแบบ

รายงานผลประกอบการสําคัญประจําป ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม 

SET100 การรวบรวมขอมูลตามตัวแปรที่กําหนด ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังตอไปน้ี 

3.1 ตัวแปรอิสระประกอบดวย สินทรัพยรวม (Total Assets), หน้ีสินรวม (Total Liabilities), สวน

ของผูถือหุน (Equity), มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว (Paid-up Capital), รายไดรวม (Total Revenue), 

กําไรสุทธิ (Net Profit), กําไรตอหุน (EPS), ROA(%), ROE(%), อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin), 

ราคาลาสุด (Last Price), P/E (เทา), P/BV (เทา), มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per share)  

3.2 ตัวแปรตาม คือ มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ ประกาศ

งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 

4. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการรวบรวมขอมูล ของบริษัทจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET 100 โดยนําขอมูลที่ไดมา วิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัย

ของขอมูลทางการเงิน โดยใชหลักการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และหาอิทธิพลที่สงผลตอ

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด โดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 

5.1 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) นําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางนําวิเคราะหเพื่อทําการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติดังน้ี 

5.1.1 การทดสอบ KMO and Bartlett's Test เพื่อวิเคราะหวาขอมูลมีความเหมาะสมในการ

วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาเทคนิค Factor Analysis เหมาะสม

กับขอมูลมีอยู และ Bartlett’s test ควรมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. < 0.05)  

5.1.2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร (Communalities) ซึ่งเปนคาสัดสวนของคา

ความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายไดดวย Common factor โดยที่คา Communalities ตองมีคา

ต้ังแต 0 ถึง 1 ถาคาเปน 0 แสดงวา Common factor ไมสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได

แตถาคาเปน 1 แสดงวา Common factor อธิบายความแปรปรวนไดทั้งหมด 



 

978 

 

5.1.3 คา Extraction Communality เปนคา Communality ของตัวแปรหลังสกัดปจจัย

เพื่อจัดกลุมปจจัยที่อยูกลุมเดียวกันจะมีคาไมตํ่ากวา 0.5 

5.1.4 ใชสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อหาวาปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอ

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีสนใจทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัว

แปรและสรางตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมูลทางการเงิน และหาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม “SET 100” 

จากขอมูลทุติยภูมิที่ เก็บรวบรวมไดมาหาคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) กอนการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความนาเช่ือถือของขอมูล จากน้ันจึงไดนําไปวิเคราะห

ตามสมติฐานศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหมทีเ่รียกวาปจจัยของขอมลู

ทางการเงิน โดยใชหลักการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และหาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาด โดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผูศึกษาไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลและรายงานผลตามลําดับ ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงผล KMO and Bartlett's Test เพื่อวิเคราะหวาขอมูลมีความเหมาะสมในการ

วิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ จากขอมูลขางตนไดคา KMO เทากับ 0.53 ซึ่งมากกวา 0.5 แสดงวาเทคนิค 

Factor Analysis เหมาะสมกับขอมูลที่นํามาศึกษา และไดคา Bartlett’s test ที่ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. < 0.05) แสดงวาเมตริกสหสัมพันธไมเปนเมตริกเอกลักษณหมายความวา

ตัวแปรมีความสัมพันธกันแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระที่เลือกมาสามารถนําไปสูการจัดกลุมตัวแปรอิสระ

ใหอยูในรูปของปจจัยที่เปนอิสระตอกันได ซึ่งตรงตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติการวิเคราะห

องคประกอบ ที่กําหนดวาตัวแปรที่คัดเลือกมาควรมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ KMO and Bartlett's Test  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.   0.50 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1602.50 

  df 91.00 

  Sig. 0.00 

 

จากน้ันนําขอมูลมาศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหมที่เรียกวา

ปจจัยของขอมูลทางการเงิน โดยใชหลักการวิเคราะหปจจยั (Factor Analysis) ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 

1. คา Communalities พบวาคา Extraction Communality ของตัวแปรที่นํามาศึกษา

สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรไดโดยคาสูงสุดคือตัวแปร สินทรัพย (Assets) มีคา 0.878 

โดยคา Communality ข้ันตํ่าที่ควรจะมีคือ 0.500 ซึ่งในการศึกษาน้ีมี 2 ตัวแปรที่มีคา Communality 

นอยกวาที่กําหนดคือตัวแปร มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว (Paid-up Capital) มีคา 0.492 และตัวแปร P/E 

มีคาตํ่าสุดคือ 0.408 ดังน้ัน 2 ตัวแปรน้ีไมสามารถนํามาจัดเปนองคประกอบรวมกับตัวแปรอื่นได 

2. ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน ที่องคประกอบหลักอธิบายได (Variance Explained) 

และความสามารถในการอธิบายสะสม (Cumulative) โดยเงื่อนไขที่คา Latent Root Criteria 

(Eigenvalue) ตองมากกวา 1 เมื่อพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 2 จะพบวามีเพียง 4 องคประกอบที่มีคา 

Eigenvalues มากกวา 1 ไดแก องคประกอบที่ 1 มีคา Eigenvalues คือ 4.749 สามารถอธิบายขอมูล

ได 39.58% ความสามารถในการอธิบายสะสม 39.58%, องคประกอบที่ 2 มีคา Eigenvalues คือ 

2.893 สามารถอธิบายขอมูลได 24.12% ความสามารถในการอธิบายสะสม 63.69%, องคประกอบที่ 3 

มีคา Eigenvalues คือ 1.393 สามารถอธิบายขอมูลได 11.61% ความสามารถในการอธิบายสะสม 

75.30%, และ%, องคประกอบที่ 4 มีคา Eigenvalues คือ 1.106 สามารถอธิบายขอมูลได 9.22% 

ความสามารถในการอธิบายสะสม 84.51% 
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ตารางท่ี 2  คาความแปรปรวนที่องคประกอบหลักอธิบายได (Variance Explained) และความสามารถ

ในการอธิบายสะสม (Cumulative) 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues     

  Total % of Variance Cumulative % 

1 4.749 39.579 39.579 

2 2.893 24.106 63.686 

3 1.393 11.612 75.298 

4 1.106 9.214 84.512 
 

3. การแปรความหมายองคประกอบ เม่ือสามารถระบุไดวา องคประกอบท่ีเหมาะสมในงานศึกษาน้ี

คือ 4 องคประกอบจึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือแยกองคประกอบออกมาดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 การจัดกลุมองคประกอบตาม Component score ของตัวแปรในองคประกอบ 

  Component 

 ตัวแปร/นํ้าหนัก 1 2 3 4 

สวนของผูถือหุน (Equity) 0.306       

สินทรพัยรวม (Total Assets) 0.233       

รายไดรวม (Total Revenue) 0.36       

กําไรสุทธิ (Net Profit) 0.219       

หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 0.191       

กําไรตอหุน (EPS)   0.389     

ราคาลาสุด (Last Price)   0.411     

มูลคาตามบญัชีตอหุน (Book Value per share)   0.353     

อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)     0.512   

ROE(%)     0.319   
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  Component 

 ตัวแปร/นํ้าหนัก 1 2 3 4 

ROA(%)     0.313   

P/BV       0.561 

จากตารางที่ 3 จัดกลุมองคประกอบตามนํ้าหนักปจจัยของตัวแปรได 4 องคประกอบดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ประกอบดวย 5 ตัวแปรคือสวนของผูถือหุน (Equity),  สินทรัพยรวม (Total Assets), 

รายไดรวม (Total Revenue), กําไรสุทธิ (Net Profit), และหน้ีสินรวม (Total Liabilities) 

องคประกอบที่ 2 ประกอบดวย 3 ตัวแปรคือกําไรตอหุน (EPS), ราคาลาสุด (Last Price),

และมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per share) 

องคประกอบที่  3 ประกอบดวย 3 ตัวแปรคืออัตรากําไรสุทธิ  (Net Profit Margin), 

ROE(%), และ ROA(%) 

องคประกอบที่ 4 ประกอบดวย 1 ตัวแปรคือ P/BV 

คะแนนปจจัยใชเพื่อแทนนํ้าหนักของแตละตัวแปรที่มีอยูในองคประกอบน้ัน ๆ ทําใหได

โครงสรางสมการเชิงเสนของทั้ง 4 องคประกอบออกมาดังน้ี 

F1 = (0.306×ส วนขอ ง ผู ถื อหุ น ) + (0.233×สิ นท รั พ ย ร วม )  + (0.36×ร าย ได ร วม )  + 

(0.219×กําไรสุทธิ) + (0.191×หน้ีสินรวม) 

F2 = (0.389×กําไรตอหุน) + (0.411×ราคาลาสุด) + (0.353×มูลคาตามบัญชีตอหุน) 

F3 = (0.512×อัตรากําไรสุทธิ) + (0.319× ROE) + (0.313× ROA) 

F4 = (0.561× P/BV) 

4.  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสงผลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด โดยใชสมการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ไดผลดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยที่มอีิทธิพลที่สงผลตอมลูคาหลักทรัพยตามราคาตลาด โดยใชสมการ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

Coefficientsa 

Model   

Unstandardized 

Coefficients   

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 134516.74 11018.88   12.21 0.000 

  Factor 1 121419.24 11074.39 0.67 10.96 0.000 

  Factor 2 38750.73 11074.39 0.21 3.50 0.001 

  Factor 3 -41773.04 11074.39 -0.23 -3.77 0.000 

  Factor 4 58239.95 11074.39 0.32 5.26 0.000 

a Dependent Variable: Market Cap. 

 โดยสามารถสรปุเปนสมการเชิงเสนไดดังน้ี 

 Market Capitalization = 134516.74 + (121419.24×Factor1)  

                   +(38750.73×Factor2) - (41773.04×Factor3)  

          +(58239.95×Factor4) 

 จากสมการไดผลคือปจจัยที่ 1 ประกอบดวย สวนของผูถือหุน (Equity),  สินทรัพยรวม 

(Total Assets), รายได รวม (Total Revenue), กํ า ไรสุท ธิ  (Net Profit), และ ห น้ีสินรวม (Total 

Liabilities) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุด 

ปจจัยที่ 2 ประกอบดวย กําไรตอหุน (EPS), ราคาลาสุด (Last Price), และมูลคาตามบัญชี

ตอหุน (Book Value per share) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด 

ปจจัยที่ 3 ประกอบดวยอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin), ROE(%), และ ROA(%)  

ปจจัยที่ 4 ประกอบดวย P/BV  
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อภิปรายผล 

 รูปที่ 2 แสดงใหเห็นโครงสรางความสัมพันธจากการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจโดยนําตัวแปร

เดิมมาจัดกลุมเขาดวยกันตาม Component score ทําใหเกิดตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัย โดยจากขอมูล

ที่นํามาวิเคราะหสามารถแบงออกได 4 ปจจัยในแตละดานดังน้ี  

 โครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมูลทาง

การเงินสามารถสรางแผนภูมิโครงสรางความสัมพันธไดดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แผนภูมิโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมูลทาง

การเงิน 

สวนของผูถือหุน (Equity) 

สินทรัพยรวม (Total Assets) 

รายไดรวม (Total Revenue) 

กําไรสุทธิ (Net Profit)  

หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 

กําไรตอหุน (EPS) 

ราคาลาสุด (Last Price)มูลคา

ตามบัญชีตอหุน (Book 

Value per share) 

ปจจัยที่ 1 

ปจจัยดานบัญชีทางการเงิน 

ปจจัยที่ 2 

ปจจัยดานราคาหุน 

อัตรากําไรสุทธิ  

(Net Profit Margin)  

ROE(%) 

ROA(%) 

ปจจัยที่ 3 

ปจจัยดานอัตราสวนทางการเงิน 

P/BV 

(Price to Book Value 

Ratio) 
ปจจัยที่ 4 

สัดสวนราคาหุนกับมูลคาทางบัญชี 

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) 

 

0.6

0.2

-0.23 

0.32 
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ตารางที่ 5 สรุปวาปจจัยใหมที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ ไดแก ปจจัยดานบัญชีทาง

การเงิน ปจจัยดานราคาหุน ปจจัยดาน อัตราสวนทางการเงิน และสัดสวนราคาหุนกับมูลคาทางบัญชีมี

อิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยางไร 

 

ตารางท่ี 5 สรุปกลุมปจจัยใหมที่เกิดจากการรวมกลุมของตัวแปรเดิมที่มีตอมูลคาหลักทรัพยตามราคา

ตลาด 

ปจจัยใหม ตัวแปรเดิม ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทางความสัมพันธและอิทธิพลที่มี

ตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 

ปจจัยที่ 1 ดานบัญชี

ทางการเงิน เกิดจาก

การรวมกลุมของตัว

แปร  

สวนของผูถือหุน (Equity) 

สินทรัพยรวม (Total Assets) 

รายไดรวม (Total Revenue) 

กําไรสุทธิ (Net Profit)  

หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 

0.67 ทิศทางเดียวกันคือถาขอมูลบัญชี

ทางการเงินมีแนวโนมสูงมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดก็จะสูง 

ปจจัยที่ 2 ดานราคา

หุน 

กําไรตอหุน (EPS) 

ราคาลาสุด (Last Price) 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book 

Value per share) 

0.21 ทิศทางเดียวกันคือถาราคาหุนมี

แนวโนมสูงมูลคาหลักทรัพยตาม

ราคาตลาดก็จะสูง 

ปจจัยที่ 3 ดาน

อัตราสวนทาง

การเงิน 

อัตรากําไรสุทธิ  

(Net Profit Margin)  

ROE(%) 

ROA(%) 

-0.23 ทิศทางผกผันคือถาอัตราสวนที่จะ

บอกประสิทธิภาพของหุน เชน ถา 

Return on Equity (ROE) สูง

เกินไปอาจเกิดมาจากบริษัทมีหน้ี

มากขึ้นจะทําใหมูลคาหลักทรัพย

ตามราคาตลาดมีแนวโนมลดลง 

ปจจัยที่ 4 สัดสวน

ราคาหุนกับมูลคา

ทางบัญชี 

P/BV 

(Price to Book Value Ratio) 

0.32 ทิศทางเดียวกันหากมีคาสูงก็แสดง

วาผูลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมาย

วาบริษัทดังกลาวมีศักยภาพที่จะ

เติบโตสูงมูลคาหลักทรัพยตามราคา

ตลาดก็จะสูง 

ปจจัยที่ 1 ดานบัญชีทางการเงินมีคาบอกระดับความสัมพันธสูงที่สุดหมายความวาขอมูลบัญชี

ทางการเงินมีอิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด ปจจัยที่ 2 

ดานราคาหุนมีคาระดับความสัมพันธนอยที่สุดหมายความวาขอมูลราคาหุนมีอิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพย
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ตามราคาตลาดนอยที่สุด ปจจัยที่ 3 ดานอัตราสวนทางการเงินเปนไปในทิศทางผกผันคือถาอัตราสวนที่

จะบอกประสิทธิภาพของหุน เชน ถา Return on Equity (ROE) สูงเกินไปอาจเกิดมาจากบริษัทมีหน้ี

มากข้ึนจะทําใหมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดมีแนวโนมลดลง และปจจัยที่ 4 สัดสวนราคาหุนกับ

มูลคาทางบัญชีอัตราสวนน้ีบอกใหทราบวา ราคาหุน ณ ขณะน้ัน สูงเปนกี่เทาของมูลคาทางบัญชี หากมี

คาสูงก็แสดงวาผูลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายวาบริษัทดังกลาวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง เมื่อพิจารณา

ถึงตัวแปรอิสระจะพบวาอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรหุน (Price/ Earnings Ratio: P/E) ไมมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอื่น ๆ จึงไมอาจกลาวไดวาตัวแปรน้ีมีอิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล วงศสายตา (2557) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอผลตอบแทน

หลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพย หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา 

อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรหุน (Price/ Earnings Ratio: P/E) ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และเมื่อ

พิจารณาคาระดับสําคัญของสัมประสิทธ์ิของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรหุน พบวาไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน (ROE) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาตามราคาตลาด

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย จันที (2561) และสินี ภาคยอุฬาร (2558) ไดศึกษาอัตราสวนวิเคราะห

มูลคาตลาดที่สงผลตอมูลคาตามราคาตลาดของกลุมอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจพาณิชย ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวาตัวแปรอัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับมูลคาตามราคาตลาด    

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรและ

สรางตัวแปรใหมที่เรียกวาปจจัยของขอมูลทางการเงิน และหาอิทธิพลที่สงผลตอมูลคาหลักทรัพยตาม

ราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม “SET 100” สามารถชวยให

นักลงทุนสามารถวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด การศึกษา

ความสัมพันธระหวางขอมูลทางการเงินเพื่อการลงทุนมีหลายปจจัยในการพิจารณา การศึกษาน้ีแสดงให

เห็นถึงปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดโดยการใชขอมูลงบการเงิน ทั้งน้ีนัก

ลงทุนจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยในการลงทุนดานอื่น ๆ ทั้งปจจัยภายในและภายนอกหลายดาน

ดวยกัน เชน สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน และแนวโนมเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

ลงทุน ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคตการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนนอกจากน้ีในการ
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แบงกลุมบริษัทตามประเภทของอุตสาหกรรมก็มีความนาสนใจเน่ืองจากอุตสาหกรรมที่ตางกันยอมมีผล

ประกอบการที่ตางกัน 
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ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกบัผล 

การดําเนนิงานของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรพัยากรที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE 

AND PERFORMANCE OF COMPANIES IN THE RESOURCE INDUSTRY LISTED 

ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND  

 

ษิรินุช น่ิมตระกลู 0

1, ดวงหทัย ตอชีพ1

2 

Sirinuch Nimtrakoon1, Dounghatai Torcheep2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทใน

กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับผลการดําเนินงานของบรษัิทในกลุม

อุตสาหกรรมทรพัยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางในการศึกษาน้ี คือ 

บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรป 2560-2561 รวมระยะเวลา 2 ป จํานวน 83 ตัวอยาง ผูศึกษาใชการ

เก็บรวบรวมขอมูลการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิง่แวดลอมจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-

1 และเก็บรวบรวมขอมูลอัตราสวนทางการเงินจากเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การ

วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยการวิเคราะห

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากที่สุดในเรื่อง

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และหัวขอที่มีการเปดเผยขอมูลนอยที่สุดคือการมีนวัตกรรม และ

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: sirinuch_nim@utcc.ac.th 
2 มหาบัณฑิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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เผยแพรนวัตกรรม นอกจากน้ัน ผลการศึกษาพบวา การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมไมมี

ความสัมพันธกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร แตพบวาการเปดเผยขอมูลดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมรายดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และอัตรากําไร

สุทธิ (NPM) ในหลักการที่ 1 เรื่องการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และพบวามีความสัมพันธเชิง

ลบกับหลักการที่ 4 เรื่องการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ในขณะที่การเปดเผยขอมูลดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมรายดาน พบวามีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) คือ 

หลักการที่ 3 เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และหลักการที่ 4 เรื่องการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

อีกทั้งพบวาการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมรายดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) ในหลักการที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบตอผูบริโภค และพบวาการ

เปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมรายดาน มีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรากําไรสุทธิ (NPM) ใน

หลักการที่ 6 เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สําหรับตัวแปรควบคุม ขนาดของกิจการ (Size) พบวามี

ความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) 

แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตรากําไรสุทธิ (NPM) 

คําสําคัญ: การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงาน 

 

Abstract 

The objectives of this study are to study social and environmental disclosure of 

companies in the resource industry listed on the Stock Exchange of Thailand ( SET) , and 

to study the relationship between social and environmental disclosure and the 

performance of companies in the resource industry listed on SET.  The samples used in 

this study were listed companies in the resource industry during, 2017-2018, for a total 

of 2 years resulting in 83 samples in total.  The researcher collected the data on social 

and environmental disclosure via the Annual Registration Statement (Form 56-1) and the 

financial ratio data from the website of SET. Data analysis was performed using descriptive 

statistics including frequency, percentage, mean, maximum, minimum and standard 

deviation.  Inferential statistics, including correlation coefficient analysis and multiple 
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regression analysis, were employed to investigate the relationship between dependent 

and independent variables. 

The results revealed that the highest disclosure was Anti- corruption while the 

lowest disclosure was Innovation and the dissemination of innovation.  Moreover, the 

overall social and environmental disclosure has no significant relationship with the 

profitability ratios.  However, it was found that social and environmental disclosure in 

some aspects has positive relationship with the Return on Assets (ROA) and the Net Profit 

Margin (NPM) specifically, principle 1, which refers to fair business operation. On the other 

hand, ROA and NPM were significantly found to have negative associations with principle 

4, which refers to the fair treatments to employees.  Moreover, some aspects of social 

and environmental disclosure were significantly found to have a negative relationship 

with the Return on Equity (ROE), particularly principal 3, which refers to respect for human 

rights, and principle 4, which refers to the fair treatments to employees.  In addition, 

principal 5, which refers to responsibility for consumers, was significantly found to have 

a positive relationship with ROA whereas principal 6, which refers to environmental 

protection, was significantly found to have a negative association with NPM.  Concerning 

control variables, corporate size was significantly found to have positive relationships with 

ROA and ROE, but not with NPM. 

Keywords: Social and environmental disclosure, Performance 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินธุรกิจในสถานการณปจจุบันน้ันมีการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน อีกทั้งในปจจุบันองคกร

เริ่มมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยคํานึงถึงแตเพียงการสรางมูลคาที่มุงเนนแตกําไรใหแกผูถือหุนเพียง

อยางเดียว มาเปนการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการสรางความมั่นคง มั่งค่ัง

ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เน่ืองจากในปจจุบันกระแสสังคมไดใหความสําคัญกับการ

ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทําใหการเลือกซื้อสินคาหรือบริการน้ัน นอกจากการพิจารณาในดาน
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ราคา คุณภาพ และประโยชนที่ไดรับแลว ผูบริโภคยังพิจารณาถึงองคกรที่ใหความสําคัญกับความ

รับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนดวย (เมธาวี รักษาสุข, 2554)  

การริเริ่มดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลน้ัน สิ่งสําคัญพื้นฐาน

ที่ตองสรางใหเกิดข้ึนกอน คือ ความรูความเขาใจเรื่องการรายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ที่ถูกตองตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตของ CSR ที่

มักเขาใจกันหลายความหมาย กิจการหลายแหงยังเห็นวา CSR คือ เรื่องที่ธุรกิจทําประโยชนใหสังคม ใน

รูปของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) โดยไมไดเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งความ

จริงแลว ความรับผิดชอบในกระบวนการ (CSR-in-process) หรืองานในทางธุรกิจน้ัน มีความสําคัญย่ิง

กวากิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งมักเปนงานกิจกรรมเสียสวนใหญ ความรับผิดชอบในกระบวนการน้ี เกี่ยวของกบั

ผูมีสวนไดเสียทั้งลูกคา คูคา ชุมชน สิ่งแวดลอม ในสายอุปทาน และสายคุณคา (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย, 2555)  

อุตสาหกรรมทรัพยากรเปนอุตสาหกรรมที่ตองใหความสําคัญกับการรายงานความรับผิดชอบตอ

สังคมดวยความสมัครใจ เพื่อยกระดับความนาเช่ือถือของบริษัท รวมถึงหากนําแนวความคิดความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาเปนแนวทางในการศึกษาความสมัพนัธในการดําเนินงานขององคกร

วาจะสงผลตอแนวโนมการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององคกร และองคกรเขาใจถึงผลประโยชนที่

ตนเองจะไดรับ ผลของการศึกษาที่ไดจะทําใหทราบถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุม

อุตสาหกรรมทรัพยากรมีการเปดเผยขอมูลดานสังคม และสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด และการเปดเผย

ขอมูลมีความสัมพันธกับผลประกอบการดานการเงินขององคกรหรือไม 

  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

ทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดการบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม  

ศิลปพร ศรจีั่นเพชร (2560) ไดรวบรวมความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการจาก

หลากหลายแหลงขอมูล เชน “CSR คือ การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาอยางตอเน่ืองของบริษัทในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยใชพื้นฐานของจริยธรรมเขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูไปพรอมๆ กับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและคุณภาพชุมชนทองถ่ิน รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม” 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมน้ันมีอยูหลายทฤษฎี เชน 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) แนวคิดน้ีสนับสนุนใหธุรกิจมีความ

รับผิดชอบตอประโยชนของผูมีสวนไดเสียในทุกๆ กลุมไมเพียงแตเจาของและผูถือหุน (มัทนชัย สุทธิ

พันธุ, 2555) 

2. ทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Business Ethics Theory) จริยธรรมจะถูกมอง

วาเปนบรรทัดฐานประเภทหน่ึงที่ถูกสรางข้ึนมาแลวนําไปใชกับบุคคล เปนแนวทางที่คนในสังคมเห็นพอง

ตองกันวาเปนความดีงาม อีกทั้งยังเปนสวนประกอบสําคัญในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะทางดาน

สังคมและการเมือง (สินีนาฎ วงศเทียนชัย และคนอื่นๆ, 2558) 

3. ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ทฤษฎีตัวแทนมีความสัมพันธตอความรับผิดชอบทาง

สังคม โดยมุงเนนใหฝายจัดการใหความสําคัญในการแสดงความรับผิดชอบตอผูถือหุน เพราะเปน

ความชอบธรรมที่ผูถือหุนจะตองไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนขององคกร (ธีรพร ทองขะโชค และ

อาคม ใจแกว, 2556) 

4. ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) เกิดจากการที่บริษัทไดรับสิทธิและอํานาจ

จากสังคมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลภายใตเงื่อนไขที่บริษัทจะตองดําเนินธุรกิจให

ตรงตามความคาดหวังของสังคม หากบริษัทไมสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม กิจการจะ

ถูกปฏิเสธจากสังคมจนไมสามารถดํารงอยูได (Suchman, M. C., 1995) 
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5. ทฤษฎีการปฏิบัติงานเพ่ือสังคมขององคกร (Corporate Social Performance Theory) 

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) กลาววา ทฤษฎีการปฏิบัติงานเพื่อสังคมขององคกร เปนทฤษฎีที่องคกรตอง

ตอบสนองความตองการของสังคม องคกรมีภาระหนาที่ตอสังคม องคกรตองคืนประโยชนสูสังคม โดย

การปฏิบัติงานเพื่อสังคม 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานชุมชน 2) ดานสิ่งแวดลอม 3) ดานการจางแรงงาน  

แนวคิดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล CSR ในรายงานทางการเงิน  

สิงหชัย อรุณวุฒิพงศลักษณะ (2562) ไดกลาวถึงแนวคิดการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ

เงินวา ลักษณะและจํานวนของขอมูลที่กิจการควรเปดเผยไวในรายงานการเงินน้ันมาจากการตัดสินใจ

ของผูบริหารของกิจการ โดยพิจารณาจาก 2 เรื่องคือ 1. รายละเอียดที่เพียงพอ ที่จะทําใหเกิดความ

แตกตางระหวางการเปดเผยขอมูลกับการไมเปดเผยขอมูลตอผูใชขอมูลในการตัดสินใจ 2. สาระสําคัญ ที่

จะทําใหผูใชขอมูลเขาใจในขอมูลน้ันได โดยคํานึงถึงตนทุนในการจัดทําขอมูลและผลประโยชนที่ไดรับ

จากการใชขอมูลน้ัน  

แนวคิดการวัดผลการดําเนินงาน 

เปนการวัดความสามารถของการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและสะทอนถึง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการ โดยอัตราสวนทางการเงินที่ใช มีดังน้ี 

1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return On Asset or ROA) คือ ผลตอบแทนจาก

สินทรัพยเปนอัตราสวนที่ช้ีถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพยไปลงทุนใหเกิดผลตอบแทน 

2. อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน (Return on Equity or ROE) คือ อัตราผลตอบแทนผูถือ

หุน เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวัดผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่จะสะทอนใหเห็นถึง

ความสามารถในการบริหารงาน 

3. อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ อัตรากําไรสุทธิ เปนคาที่ใชวัดความสามารถในการ

ทํากําไรของบริษัท 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กัญญารัตน ชิระวานิชผล (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคม กลยุทธ

กิจการ และผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย พบวาการคํานึงถึง
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ความผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ทั้งในดานพนักงาน คูคา ลูกคา และชุมชน และมีการบูรณาการความ

รับผิดชอบตอสังคมกับกลยุทธกิจการ มีความสัมพันธกับผลประกอบการที่ดีข้ึน  

รองเอก วรรณพฤกษ (2556) ศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานกับการเปดเผยขอมูล

ด านสั งคมและสิ่ งแวดลอมของบริ ษัทในกลุ มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางที ่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา 1. อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมและ

ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลดานสังคม 2. อัตราสวนผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมและขนาดบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ขนาดบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลดานสังคม และสิ่งแวดลอม 

  

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยมีบริษัทใน

กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรดังกลาวในป 2560 จํานวน 43 บริษัท และป 2561 จํานวน 43 บริษัท รวม

เปนจํานวนทั้งสิ้น 86 ตัวอยาง ทั้งน้ี ไดตัดตัวอยางที่ไมสมบูรณออก เน่ืองจาก Standard residual มี

ขนาดใหญเกิน + 3 จํานวน 3 ตัวอยาง ทําใหเหลือตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 83 ตัวอยาง 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย 1. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลการ

ดําเนินการของกิจการ ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) อัตรา

ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) 2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การเปดเผยขอมูลดานสังคม

และสิ่งแวดลอม 8 หลักการ ประกอบดวย 1.) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 2.) การตอตาน

การทุจริตคอรรัปช่ัน 3.) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4.) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 5.) ความ

รับผิดชอบตอผูบริโภค 6.) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 7.) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และ 

8.) การมีนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย เกณฑการใหคะแนน คือ บริษัทจะไดรับคะแนนเทากับ 1 ถาบริษัทมีการ

เปดเผยขอมูล และบริษัทจะไดรับคะแนนเทากับ 0 ถาบริษัทไมมีการเปดเผยขอมูล จากน้ันจะนําไป

คํานวณเปนคะแนนการเปดเผยขอมูลในแตละดาน และการเปดเผยขอมูลรวมโดยใชสูตรดังน้ี 
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การเปดเผยขอมลูในแตละดาน = 
คะแนนรวมที่แตละบริษัทไดรับในแตละดาน 

X 100 
คะแนนทั้งหมดในแตละดาน 

การเปดเผยขอมลูรวม = 
คะแนนรวม 

X 100 
33 

   

และ 3. ตัวแปรควบคุม (Control Variable) คือ ขนาดกิจการ ซึ่งวัดคาโดยใชล็อกกาลิทึมของ

สินทรัพยรวมของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป  

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาวิเคราะหสถิติเชิง

พรรณนาของอัตราสวนทางการเงนิ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด (Minimum) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) สําหรับตัวแปรการเปดเผยขอมูล   

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหโดยใชการหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ คือ การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม และตัวแปรตาม คือ ผลการ

ดําเนินการของบริษัท และทดสอบสมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการศึกษาน้ี ไดแก 

1. การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient Analysis) 

2. การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแบบท่ีใชในการศึกษา 

สมการถดถอยสําหรับการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและผลการดําเนินงาน สามารถออกแบบเปน 6 ตัวแบบ ดังน้ี 

1. ROAit  =  ß0 + ß1CSRit + ß2SIZEit + eit 

2. ROAit  =  ß0 + ß1FBOit + ß2ACTit + ß3RHRit + ß4TWFit + ß5RCMit + ß6ESSit + 

ß7PCSit + ß8IDSit + ß9SIZEit  + eit 

3. ROEit  =  ß0 + ß1CSRit + ß2 SIZEit +eit 
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4. ROEit  =  ß0 + ß1FBOit + ß2ACTit + ß3RHRit + ß4TWFit + ß5RCMit + ß6ESSit + 

ß7PCSit + ß8IDSit + ß9SIZEit + eit 

5. NPMit  =  ß0 + ß1CSRit + ß2SIZEit +eit 

6. NPMit  =  ß0 + ß1FBOit + ß2ACTit + ß3RHRit + ß4TWFit + ß5RCMit + ß6ESSit + 

ß7PCSit + ß8IDSit + ß9SIZEit  + eit  

โดยที่ ROAit = อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset) ของบริษัทที่ i ป ที่ t 

       ROEit  = อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน(Return on Equity) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       NPMit = อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       CSRit  = การเปดเผยขอมูลความผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภาพรวมของบริษัทที่ i ปที่ t 

       SIZEit = ขนาดบริษัทของบริษัทที่ i ปที่ t 

       FBOit = การเปดเผยขอมูลความผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมดานการประกอบกิจการดวยความ

เปนธรรม (Fair business operation) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       ACTit = การเปดเผยขอมูลความผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมดานการตอตาน 

การทจุริตคอรรปัช่ัน (Anti-corruption) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       RHRit = การเปดเผยขอมูลความผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมดานการเคารพ 

สิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       TWFit = การเปดเผยขอมลูความผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมดานการปฏิบัติตอแรงงานอยาง

เปนธรรม (Treat workers fairly) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       RCMit = การเปดเผยขอมลูความผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

(Responsibility to consumers) ของบริษัทที่ i ปที่ t  

       ESSit = การเปดเผยขอมลูความผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมดานการดูแลรักษาสิง่แวดลอม 

(Environmental stewardship) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

       PCSit = การเปดเผยขอมูลความผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมดานการมสีวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม (Participation in community and social development) ของบริษัทที่ i ปที่ t  
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       IDSit = การเปดเผยขอมูลความผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมดานการมีนวัตกรรม และเผยแพร

นวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

(Innovation and dissemination of innovation from socially responsible operations, the environment 

and for stakeholders) ของบริษัทที่ i ปที่ t 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา บริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 83 ตัวอยาง มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) ตํ่าสุดเทากับ

รอยละ -5.64 และมีคาสูงที่สุดเทากับรอยละ 21.26 ในสวนของอัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุน 

(ROE) มีคาตํ่าสุดเทากับรอยละ -10.12 และมีคาสูงที่สุดเทากับรอยละ 30.33 เมื่อพิจารณาอัตรากําไร

สุทธิ (NPM) พบวามคีาตํ่าสุดเทากับรอยละ -15.81 และมีคาสูงที่สุดเทากับรอยละ 57.47  

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบ

ไปดวย 8 หลักการ 33 ขอ โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) เมื่อพิจารณา

การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปนรายขอ พบวามีการเปดเผยขอมูลมากที่สุด คือ หลักการ

ที่ 2 เรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน หัวขอที่ 2 การปฎิบัติทั่วไป และหัวขอที่มีการเปดเผยขอมูล

นอยที่สุด คือ หลักการที่ 8 เรื่องการมีนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมซึง่ไดจากการดําเนินงานที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียเสีย หัวขอที่ 4 นวัตกรรมที่เปนความรับผิดชอบตอ

สังคมในระดับพลเมืองของโลก 

จากน้ันผูศึกษาไดคํานวณดัชนีการเปดเผยขอมูลรายดาน และการเปดเผยขอมูลในภาพรวม และ

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของดัชนีเหลาน้ัน ดวยคาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน พบวามีการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลักการที่ 2 เรื่องการตอตานการทุจริต-

คอรรัปช่ัน  มีการเปดเผยขอมูลมากที่สุด และสําหรับการเปดเผยขอมูลนอยที่สุด มีเทากัน 2 หลักการ 

คือ หลักการที่ 8 เรื่องการมีนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มคีวามรบัผดิชอบ

ตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย และหลักการที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบตอผูบริโภค  
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลขนาดของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยของป 2560-2561 พบวาบริษัทตัวอยางมีขนาดบริษัทเล็กที่สุดมีสินทรัพย

ร วม เท ากับ  978,000.15 บาท และบริ ษัทที่ มีขนาดใหญที่ สุดมีขนาดสินทรัพย รวมเท ากับ 

2,355,483,000.01 ลานบาท โดยขนาดกิจการมีคาเฉลี่ยเทากับ 119,844,458.36 ลานบาท 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหโดยใชการหาความสัมพันธระหวาง

ตั วแป ร อิ ส ระ  คื อ  ก า ร เ ป ด เ ผยข อมู ลด านสั งคมและสิ่ ง แวดล อม  แล ะ ตั วแป รตาม  คือ  

ผลการดําเนินการของบริษัท และทดสอบสมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการศึกษาน้ี ไดแก การ

วิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient Analysis) และ การวิเคราะหความถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ สเปยรแมน 

(Spearman’s Correlation) ระหวางการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman’s Correlation)  ระหว าง 

การเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับผลการดําเนินงานของบริษัท   

   ROA ROE NPM FBO ACT RHR TWF RCM ESS PCS IDS CSR 

1. FBO  0.088 0.080 0.121 
         

2. ACT 0.030 0.001 0.025 .716*** 
        

3. RHR -0.033 -0.083 0.033 .818*** .794*** 
       

4. TWF -0.059 -0.033 0.008 .724*** .792*** .835*** 
      

5. RCM 0.125 0.132 0.114 .670*** .759*** .689*** .786*** 
     

6. ESS 0.123 0.154 .312*** .496*** .553*** .560*** .607*** .671*** 
    

7. PCS 0.060 0.101 .026* .453*** .534*** .483*** .566*** .627*** .689*** 
   

8. IDS 0.108 0.136 .184* .373*** .422*** .356*** .466*** .476*** .327*** .323*** 
  

CSR 0.048 0.073 0.173 .776*** .808*** .820*** .892*** .866*** .807*** .775*** .581*** 
 

Size .260** .247** 0.161 -0.040 0.038 0.027 0.049 0.008 -0.029 -0.116 .256** 0.013 

หมายเหตุที่ 1 *** ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ; ** ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ; * ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.1 

หมายเหตุที่ 2 ROA = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ; ROE = อัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน ; NPM =อัตรากําไรสุทธิ ; FBO 

= การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม ; ACT = การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ; RHR = การเคารพสิทธิมนุษยชน ; TWF 

= การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ; RCM = ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ; ESS = การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ; PCS = การมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสงัคม ; IDS = การมนีวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย ; CSR = คะแนนรวมท้ังหมด ; Size = ขนาดบริษัท 
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ผลการศึกษาการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพบวา การเปดเผยขอมูลดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมกับผลการดําเนินงานในแตละคู มีความสัมพันธ ดังน้ี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

และอัตราสวนผลตอบแทนจากผูถือหุน (ROE) ไมมีความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูล ทั้งการเปดเผยแต

ละหลักการ และการเปดเผยภาพรวม (p>0.10) ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (NPM) มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลักการที่ 6 เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (r = 

0.312; p<0.01) หลักการที่ 7 เรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม (r = 0.026; p<0.1) 

และหลักการที่ 8 เรื่องการมีนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนได (r = 0.184; p<0.1) โดยการเปดเผยขอมูลดานสังคม

และสิ่ งแวดลอมทั้ ง  8 หลักการ มีความสัมพันธกัน เองในทิศทาง เดียวกัน แต ไม เกิดปญหา 

Multicollinearity โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไมเกิน 0.9 (Hair et al., 2010) นอกจากน้ียังพบวา

ขนาดของบริษัท (Size) มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) (r = 0.309; 

p<0.01) และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) (r = 0.407; p<0.01) โดยไมมีความสัมพันธกับอัตรา

กําไรสุทธิ (NPM)  

จากน้ันผูศึกษาไดทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่ง

เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่ทําหนาที่พยากรณต้ังแต 2 ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม 1 

ตัว ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 

Variable 

ตัวแบบท่ี 
1 

ตัวแบบท่ี 
2 

ตัวแบบท่ี 
3 

ตัวแบบท่ี 
4 

ตัวแบบท่ี 
5 

ตัวแบบท่ี 
6 

(ROA) (ROA) (ROE) (ROE) (NPM) (NPM) 

F test 4.655** 3.545*** 4.729** 3.935*** 1.839 2.576** 

Adjust R2 0.082 0.218 0.083 0.244 0.020 0.140 

1. FBO  n.a. 0.381** n.a.  0.473 n.a. 0.415** 

2. ACT  n.a. 0.007 n.a.  -0.010 n.a. -0.640 

3. RHR  n.a. -0.25 n.a. -0.496*** n.a. -0.099 

4. TWF  n.a. -0.514*** n.a. -0.345** n.a. -0.458** 

5. RCM  n.a. 0.288* n.a.  0.090 n.a. -0.129 

6. ESS  n.a. 0.189 n.a.  0.188 n.a. 0.475*** 

7. PCS  n.a. 0.038 n.a.  0.231 n.a. 0.155 

8. IDS  n.a. 0.059 n.a.  0.084 n.a. 0.156 

CSR 0.102 n.a. 0.102  n.a. 0.184 n.a. 

Size 0.309*** 0.407*** 0.311*** 0.407*** 0.104 0.155 

หมายเหตุที่ 1 *** ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ; ** ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ; * ระดับความมีนัยสําคัญท่ี 0.1 

หมายเหตุที่ 2 คาในตารางท่ีตรงกับบรรทัดตัวแปร คือ คา Standardized Coefficient (Beta); n.a. คือ ไมไดทําการศึกษาตัว

แปรนั้นในตัวแบบ 

หมายเหตุที่ 3  ROA = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ; ROE = อัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน ; NPM =อัตรากําไรสุทธิ ; FBO 

= การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม ; ACT = การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ; RHR = การเคารพสิทธิมนุษยชน ; TWF = 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ; RCM = ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ; ESS = การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ; PCS = การมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ; IDS = การมีนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย ; CSR = คะแนนรวมท้ังหมด ; Size = ขนาดบริษัท  

 

โดยผลการศึกษาพบวา อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมในภาพรวมในทุกตัวแบบ (p>0.10) แตมี

ความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูลรายดาน ดังน้ี อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย (ROA) และอัตรากําไรสทุธิ 

(NPM) ยังมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมนัียสําคัญกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิง่แวดลอมหลักการ
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ที่ 1 เรื่อง การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม (β = 0.381; p<0.05 และ β = 0.415; p<0.05 

ตามลําดับ) และมีความสัมพันธเชิงลบกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลักการที่ 4 เรื่อง

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (β = -0.514; p<0.01 และ β = -0.458; p<0.05 ตามลําดับ) และ 

ROA มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลักการที่ 

5 เรื่องความรับผิดชอบตอผูบริโภค (β = 0.288; p<0.10) ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 

(ROE) พบวามีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม

หลักการที่ 3 เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และหลักการที่ 4 เรื่องการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

(β = -0.496; p<0.01 และ β = -0.345; p<0.05 ตามลําดับ) อีกทั้ง NPM มีความสัมพันธเชิงบวกอยาง

มีนัยสําคัญกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลักการที่ 6 เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

(β = 0.475; p<0.01) สําหรับตัวแปรควบคุม ขนาดกิจการ (Size) พบวามีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญกับ ROA และ ROE แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ NPM  

 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (ความถ่ีและรอยละ) พบวา บริษัทที่อยูในกลุม

อุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม

มากที่สุด คือ หลักการที่ 2 เรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และหลักการที่มีการเปดเผยขอมูลนอย

ที่สุด คือ หลักการที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบตอผูบริโภค แตเมื่อพิจารณารายหัวขอ 33 หัวขอ จาก 8 

หลักการ ทําใหพบวาหลักการที่มีการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากที่สุด คือหลักการที่ 2 

หัวขอที่ 2 เรื่องการตอตานการทุจรจิคอรรปัช่ันแบบกลุมความรวมมือ และหลักการที่มีการเปดเผยขอมลู

ดานสังคมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด คือหลักการที่ 8 หัวขอที่ 4 เรื่องนวัตกรรมที่เปนความรับผิดชอบตอ

สังคมในระดับพลเมืองของโลก ซึ่งเมื่อนําการเปดเผยขอมูลในแตละหัวขอไปคํานวณเปนดัชนีการเปดเผย

ขอมูล พบวาการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ผลการวิเคราะหสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธพบวา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และอัตรา

ผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) ไมมีความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิ (NPM) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการเปดเผยขอมูลเรื่องการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 

และยังพบการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันเองในทิศทางเดียวกัน และพบวา

ขนาดของบริษัท (Size) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) และการเปดเผยขอมูลเรื่องการมีนวัตกรรมและการเผยแพร

นวัตกรรม 

สรุปผลการศึกษาการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุพบวาอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรไมมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมในภาพรวม (p>0.10) แตมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการเปดเผยขอมูลเปนรายดาน ดังน้ี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

(ROA) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลเรื่องการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

(p<0.05) และการเปดเผยขอมูลเรื่องความรับผิดชอบตอผูบริโภค (p<0.10) และมีความสัมพันธเชิงลบ

กับการเปดเผยขอมูลเรื่องการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (p<0.01) ในขณะที่อัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุน (ROE) มีความสัมพันธเชิงลบกับการเปดเผยขอมูลดานการเคารพสิทธิมนุษยชน (p<0.01) 

และการเปดเผยขอมูลดานการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (p<0.05) นอกจากน้ัน ยังพบวา อัตรา

กําไรสุทธิ (NPM) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลเรื่องการประกอบกิจการดวยความเปน

ธรรม (p<0.05) และการเปดเผยขอมูลดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (p<0.01) และมีความสัมพันธเชิง

ลบกับการเปดเผยขอมูลดานการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (p<0.05)  

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสมการถดถอยเชิงพหุพบวาการเปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมใน

ภาพรวมไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รอง

เอก วรรณพฤกษ (2556) ที่ไมพบความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลความรับผดิชอบตอสังคมและอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการดําเนินการเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมมักข้ึนอยูกับ

ทัศนคติของผูบริหารวาจะจัดสรรงบประมาณและจะใชประเด็นการรับผิดชอบตอสังคมเปนกลยุทธของ

กิจการหรือไม โดยไมไดข้ึนกับผลการดําเนินงานเปนสําคัญ  
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อยางไรก็ดี การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมรายหลักการก็มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตรากําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธนภร กรทองทวีลาภ (2553) ซึ่งไดใหเหตุผลวาการวัดอัตราสวนทั้งสองน้ีเปนอัตราสวนที่ใชวัดผล

ทางดานการเงิน ดังน้ัน หากองคกรมีการแสดงความรับผิดชอบตอสงัคมอยางสม่ําเสมอจนเปนที่ประจกัษ

แกบุคคลภายนอกองคกร จนสงผลทําใหองคกรสามารถสรางผลกําไรไดเพิ่มข้ึน ธนภร กรทองทวีลาภ 

(2553) ยังกลาวอีกวาการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทน

จากสวนของผูถือหุน ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งน้ีที่พบความสัมพันธเชิงลบระหวางการ

เปดเผยขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ซึ่งอาจเปนเพราะวาผู

ถือหุนมองเห็นตนทุนในการเปดเผยขอมลูความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอมเปนตนทุนของกิจการ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

1.  ผูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลควรมีการสนับสนุนในการทํา CSR และอาจตองมีการกําหนด

ขอบังคับในการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อเปน

แนวทางปฏิบัตที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันสําหรับกิจการที่มีการดําเนินงานที่สงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมรวมทั้งกิจการอื่นๆ รวมทั้งเผยแพรความรูโดยสนับสนุนใหบริษัททั้งที่อยูในตลาด

หลักทรัพยและไมอยูในตลาดหลักทรัพยใหตระหนักถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

2.  นักลงทุนสามารถนําผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลดาน

สังคมและสิ่งแวดลอมและผลการดําเนินงานของบริษัท ไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทเพื่อให

ไดผลตอบแทนตามตองการ  

3.  ผูสนใจศึกษาตอ สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในงานวิจัยตอยอด 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

อาจขยายผลการศึกษาน้ีกับกลุมประชากรที่เปนบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยอื่น หรอืกลุม

ประชากรที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยแตอยูในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อยืนยันผล

การศึกษาดังกลาว รวมทั้งอาจขยายเวลาการศึกษาใหมากข้ึนโดยศึกษาเปนเวลาอยางนอย 5 ป เพื่อให

ครอบคลุมภาวะเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
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สันนุดี เสลารัตน01, กนกวรรณ ชินสถิต1

2 

Sannudee Selaratana1, Kanokwan Chinsathit2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในชวงป พ.ศ. 2561 โดยใชกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 610 บริษัท ตัวแปร

อิสระที่ใชไดแก ขนาดของคณะกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ การควบรวมตําแหนงประธานบริหาร

และประธานกรรมการคนเดียวกัน และจํานวนครั้งในการเขาประชุมตอปของคณะกรรมการ ตัวแปร

ควบคุม ไดแก ขนาดของบริษัท ตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน และกําไรตอหุน โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสมการถดถอย

พหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา สําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขนาดของ

คณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกกับกําไรตอหุน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนจํานวนครั้งการ

ประชุมมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-Mail: sannudee_sel@utcc.ac.th 
2 บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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หุน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ 

คําสําคัญ:  การกํากับดูแลกจิการ ผลการดําเนินงาน 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the relationship between corporate 

governance and firm performance in companies listed in the Stock Exchange of Thailand 

and Market of Alternative Investment (mai) in the year 2018. The sample group consisted 

of 610 companies.  Independent variables of this research were board size, board 

independence, CEO duality, and number of directors’ meetings. Control variable was firm 

size. Dependent variables were return on assets, return on equity and earnings per share. 

This study employed descriptive statistics and multiple regression analysis.   

 The results showed that, for companies listed in the Stock Exchange of Thailand, 

board size was positively correlated with earnings per share at a statistical significance 

level of 0. 05.  Number of meetings was negatively correlated with return on assets and 

return on equity at a statistical significance level of 0.05 for companies listed in the Stock 

Exchange of Thailand and companies listed in mai stock exchange.  

Keywords: Corporate Governance, Firm Performance 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 จากการลมละลายและการเลิกกิจการขององคกรธุรกิจขนาดใหญหลายแหงทําใหหนวยงาน

ตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งการกํากับดูแลกิจการที่

ลมเหลวในอดีต เชน กรณีของบริษัท Enron และ บริษัท Worldcom หรือเหตุการณในประเทศไทย ที่

การขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงผลใหเกิดวิกฤตการณทางการเงินในปพ.ศ. 2540 จากตัวอยางที่
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กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการ และการปกปด

ขอมูล 

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนจึงเปนเรื่องที่ไมควรละเลย ซึ่งจากงานวิจัยในอดีต 

พบวาบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน สูงกวาบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการไมดี (Brown and  Caylor, 2004)  จึงเปน

เหตุผลที่นักลงทุนจะใหความสําคัญกับบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ดังน้ันเพื่อใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัท ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ทําการศึกษาปจจัยกํากับดูแลที่สงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่ง

งานวิจัยสวนใหญจะพบวาเปนการศึกษาเกีย่วกับการกาํกับดูแลกจิการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยจึงเห็นวาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ก็เปนอีกตลาด

หน่ึงที่นาสนใจจึงไดเพิ่มเขามาทําการวิจัยในครั้งน้ีดวย และหวังวางานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนแกนักลงทนุ

เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมไปถึงเพื่อยกระดับการควบคุมและกํากับดูแล

กิจการและเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ (mai) 

 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย  

จากงานวิจัยในอดีต ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ใชในงานวิจัย โดยมีรายละเอียดของตัวแปรอสิระ

ดังน้ี 

1. ขนาดของคณะกรรมการ โดยวัดจากจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดในบริษัท 

งานวิจัยในอดีตบางสวนพบวาขนาดของคณะกรรมการ เปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการดําเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน งานวิจัยของศศิวิมล เกิดมั่น (2557) 
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พบวาขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัท แต

งานวิจัยของ Guest (2009), ณิชนันท จันทรเขตต (2554) และอรพรรณ เลิศรุจิวณิช (2559) พบวา

ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบ นอกจากน้ีมีงานวิจัยบางงานพบวา ขนาดของ

คณะกรรมการไมมีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท เชน งานวิจัยของพนิตตา กีรติกฤติน (2556) 

พบวา ขนาดของคณะกรรมการบริษัทไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจากงานวิจัย

ในอดีตไมสามารถสรุปถึงความสัมพันธได ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะนําตัวแปรน้ีมาทําการวิจัย

เพิ่มเติมวาตัวแปรน้ีมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานหรือไม 

2. สัดสวนคณะกรรมการอสิระ โดยวัดจากจํานวนคณะกรรมการอิสระจากจํานวน

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 

งานวิจัยในอดีต เชน งานวิจัยของ อรพรรณ เลิศรุจิวณิช (2559) พบวา สัดสวนของ

คณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัท แตก็มีงานวิจัย

บางสวนไมพบความสัมพันธระหวางสัดสวนคณะกรรมการอิสระ และผลการดําเนินงานของบริษัท เชน  

งานวิจัยของ วัลภา ฐิตเมธากุล (2553) พนิตตา กีรติกฤติน (2556) ทิวาพร พฤทธิประเสริฐ (2558) 

ศศิวิมล เกิดมั่น (2557) และภาวิณี ริ้วเหลือง (2559) รวมถึงมีงานวิจัยบางช้ินที่ไมสามารถสรุป

ความสัมพันธได (Fuzi, Halim and Julizaerma 2016) เน่ืองจากงานวิจัยในอดีตไมสามารถสรุป

ความสัมพันธได ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาจะนําตัวแปรน้ีมาทําการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความสัมพันธ 

3. สัดสวนคณะกรรมการการตรวจสอบ วัดจากจํานวนกรรมการตรวจสอบจากจํานวน

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 

จากงานวิจัยในอดีตพบวาสัดสวนของคณะกรรมการการตรวจสอบ เปนปจจัยการกํากับดูแลที่

สงผลตอการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน งานวิจัยของภา

วิณี ริ้วเหลือง (2559) พบวาสัดสวนของคณะกรรมการการตรวจสอบ มีความสัมพันธกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท และงานวิจัยของ Kallamu and Saat (2015) พบวา กรรมการตรวจสอบที่เปน

อิสระมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการทํากําไร 

4. การควบรวมตําแหนงของประธานบรหิารและประธานกรรมการคนเดียวกัน กําหนดใหเปน

ตัวแปรหุน ดังน้ี 

ถามีการควบรวมตําแหนงของประธานกรรมการและประธานบรหิารใหมีคาเทากับ 1 
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ถามีการแยกตําแหนงของประธานกรรมการและประธานบรหิารใหมีคาเทากับ 0 

งานวิจัยในอดีตบางสวนพบวา การควบรวมตําแหนงของผูจัดการใหญและประธานกรรมการคน

เดียวกันเปนปจจัยการกํากับดูแลที่สงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เชน งานวิจัยของณิชนันท จันทรเขตต (2554) อยางไรก็ตามมีงานวิจัยอีกสวนหน่ึงที่ไม

พบความสัมพันธ เชน งานวิจัยของ ศศิวิมล เกิดมั่น (2557) ภาวิณี ริ้วเหลือง (2559) และ อรพรรณ เลิศ

รุจิวณิช (2559) เน่ืองจากงานวิจัยในอดีตไมสามารถสรุปความสัมพันธได ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาจะนํา

ตัวแปรน้ีมาทําการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความสัมพันธ 

5. จํานวนครั้งในการเขาประชุมตอป วัดจากจํานวนครัง้ทีเ่ขาประชุมของคณะกรรมการ 

งานวิจัยในอดีตพบวาจํานวนครั้งในการเขาประชุมตอป เปนปจจัยการกํากับดูแลที่สงผลตอการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน งานวิจัยของ ภาวิณี ริ้วเหลอืง 

(2559) อยางไรก็ตามมีงานวิจัยบางงานพบวา จํานวนครั้งในการเขาประชุมของกรรมการไมสัมพันธกับ

ผลการดําเนินงาน เชน งานวิจัยของศศิวิมล เกิดมั่น (2557) พบวา จํานวนครั้งของการเขาประชุม

คณะกรรมการของบริษัทตอป ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท  จากงานวิจัยในอดีตที่

ไมสามารถสรุปความสัมพันธได ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาจะนําตัวแปรน้ีมาทําการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ 

ตัวแปรตามในงานวิจัยน้ี ประกอบดวย 

1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) สามารถคํานวณไดโดย 

    ROA    =    
กําไรสุทธิ

สินทรัพยรวม
  x 100 

2. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) สามารถคํานวณไดโดย 

ROE    =    
กําไรสุทธิ

สวนของผูถือหุน
  x 100 

3. กําไรตอหุน (EPS)  สามารถคํานวณไดโดย 

EPS   =    
กําไรสุทธิ

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว
   

ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของบริษัท (SIZE) ซึ่งวัดจากคา log ของสินทรัพยรวมของบริษัท 
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จากงานวิจัยในอดีตพบวา ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนอยางมีนัยสําคัญ (วัลภา ฐิตเมธากุล 2553) เน่ืองจากบริษัทที่มีขนาดใหญมีความไดเปรียบ

ทางการแขงขันตอบริษัทขนาดเล็ก โดยบริษัทขนาดใหญมีอํานาจการควบคุมและตอรองทั้งดานคูคาและ

ลูกคา รวมถึงมีชองทางในการจัดจําหนายสินคาและบริการไดครอบคลุมมากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็กกวา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

                           

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในงานวิจัย ดังน้ี 

H1 : ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

H2 : สัดสวนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

H3 :   สัดสวนคณะกรรมการการตรวจสอบมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

H4 :   การควบรวมตําแหนงของประธานบริหารและประธานกรรมการคนเดียวมีความสัมพนัธ

กับผลการดําเนินงานของบริษัท 

H5 : จํานวนครั้งในการเขาประชุมตอปมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

ตัวแปรอิสระ 

1. ขนาดของคณะกรรมการ  

2. สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ  

3. สัดสวนคณะกรรมการการตรวจสอบ 

4. การควบรวมตําแหนงของประธาน

บรหิารและประธานกรรมการคน

เดียวกัน  

5. จํานวนครั้งในการเขาประชุมตอป 

ตัวแปรควบคุม 

ขนาดของบริษัท 

ตัวแปรตาม 

1. อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรพัย 

2. อัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน 

3. กําไรตอหุน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  (mai) กลุมตัวอยางประกอบดวยบริษัทจด

ทะเบียนที่มีขอมูลครบถวนในชวงป พ.ศ. 2561 ยกเวนกลุมอุตสาหกรรมการเงิน รวมทั้งหมด 610 บริษัท 

โดยผู วิจัยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบการสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity) โดยใชคา Tolerance และ VIF พบวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง และ

ใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยไดมีการ

ทดสอบขอตกลงเบื้องตนของสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ 

 

ผลการวิจัย  

 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแสดงอยูในตารางที่ 1 และของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 

เอ็ม เอ ไอ แสดงอยูในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  

ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย -66.89 59.97 5.63 8.97 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน -366.63 174.55 3.44 35.58 

กําไรตอหุน -8.93 158.02 1.55 8.24 

ขนาดของคณะกรรมการ 6.00 21.00 9.94 2.41 

สัดสวนคณะกรรมการอสิระ 0.13 0.78 0.42 0.10 

สัดสวนคณะกรรมการตรวจสอบ 0.17 0.57 0.33 0.07 

การควบรวมตําแหนง 0.00 1.00 0.12 0.32 

จํานวนครั้งในการประชุม 3.00 29.00 7.86 3.66 

ขนาด 1.62 6.372 3.82 0.68 
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ตารางท่ี 2 คาสถิติเชิงพรรณนาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย -68.19 33.46 3.49 13.41 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน -126.38 52.19 -1.26 30.56 

กําไรตอหุน -7.86 11.71 0.22 1.48 

ขนาดของคณะกรรมการ 5.00 13.00 8.42 1.56 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ 0.03 0.71 0.43 0.09 

สัดสวนคณะกรรมการตรวจสอบ 0.22 0.60 0.38 0.07 

การควบรวมตําแหนง 0.00 1.00 0.08 0.27 

จํานวนครั้งในการประชุม 4.00 22.00 6.75 2.97 

ขนาด 2.01 4.12 3.05 0.36 

 

ตารางท่ี  3  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ตัวแปรตาม ROA  (n = 468) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Standardized 

Coefficients 

B 

t Sig. Collinearity Statistics  

Tolerance  VIF 

ขนาดของคณะกรรมการ 0.070 0.793 0.428 0.259 3.855 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ 0.004 0.076 0.942 0.829 1.207 

สัดสวนคณะกรรมการตรวจสอบ (0.014) (0.162) 0.872 0.264 3.783 

การควบรวมตําแหนง (0.021) (0.469) 0.640 0.988 1.012 

จํานวนครั้งในการประชุม (0.171) (3.652) 0.000* 0.920 1.087 

ขนาด 0.200 3.864 0.000* 0.754 1.327 

(Constant) (3.280) (0.516) 0.606   

Adjusted R2         0.059 

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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จากตารางที่ 3 พบวาจํานวนครั้งในการเขาประชุมตอปมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนตัวแปรอื่นไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพย  

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET)  ตัวแปรตาม ROE  (n = 468) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Standardized 

Coefficients B 

t Sig. Collinearity 

Statistics  

Tolerance  VIF 

ขนาดของคณะกรรมการ (0.082) (0.930) 0.353 0.259 3.855 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ (0.035) (0.717) 0.473 0.829 1.207 

สัดสวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(0.109) (1.244) 0.214 0.264 3.783 

การควบรวมตําแหนง (0.047) (1.035) 0.301 0.988 1.012 

จํานวนครั้งในการประชุม (0.189) (4.029) 0.000* 0.920 1.087 

ขนาด 0.205 3.971 0.000* 0.754 1.327 

(Constant) 11.488 0.456 0.649   

Adjusted R2         0.059 

 *  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

จากตารางที่ 4 พบวาจํานวนครั้งในการเขาประชุมตอปมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนตัวแปรอื่นไมมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  

 

 

 

 



 

1015 

 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ตัวแปรตาม EPS (n = 468) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Standardized 

Coefficients B 

t Sig. Collinearity 

Statistics  

Tolerance  VIF 

ขนาดของคณะกรรมการ 0.194 2.172 0.030* 0.259 3.855 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ 0.014 0.284 0.777 0.829 1.207 

สัดสวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
0.004 0.048 0.962 0.264 3.783 

การควบรวมตําแหนง 0.000 0.007 0.994 0.988 1.012 

จํานวนครั้งในการประชุม 0.019 0.398 0.691 0.920 1.087 

ขนาด 0.034 0.643 0.520 0.754 1.327 

(Constant) (7.596) (1.282) 0.200   

Adjusted R2         0.031 

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

จากตารางที่ 5 พบวาขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกกับกําไรตอหุนที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 สวนตัวแปรอื่นไมมีความสัมพันธกับกําไรตอหุน  
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai) ตัวแปรตาม ROA (n = 142) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Standardized 

Coefficients B 

t Sig. Collinearity 

Statistics  

Tolerance  VIF 

ขนาดของคณะกรรมการ 0.082 0.621 0.535 0.369 2.708 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ 0.075 0.814 0.417 0.749 1.335 

สั ด ส ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 
0.012 0.083 0.934 0.326 3.071 

การควบรวมตําแหนง (0.072) (0.863) 0.390 0.920 1.087 

จํานวนครั้งในการประชุม (0.308) (3.579) 0.000* 0.862 1.160 

ขนาด 0.214 2.526 0.013 0.883 1.133 

(Constant) (22.544) (1.161) 0.248   

Adjusted R2         0.103 

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 6 พบวาจํานวนครั้งในการเขาประชุมตอปมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนตัวแปรอื่นไมมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย  
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai) ตัวแปรตาม ROE (n = 142) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Standardized 

Coefficients B 

t Sig. Collinearity 

Statistics  

Tolerance  VIF 

ขนาดของคณะกรรมการ 0.081 0.607 0.545 0.369 2.708 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ (0.028) (0.303) 0.762 0.749 1.335 

สั ด ส ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 
(0.023) (0.159) 0.874 0.326 3.071 

การควบรวมตําแหนง (0.062) (0.733) 0.465 0.920 1.087 

จํานวนครั้งในการประชุม (0.253) (2.899) 0.004* 0.862 1.160 

ขนาด 0.165 1.915 0.058 0.883 1.133 

(Constant) (31.372) (0.699) 0.486   

Adjusted R2         0.078 

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

จากตารางที่ 7 พบวาจํานวนครั้งในการเขาประชุมตอปมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนตัวแปรอื่นไมมีความสัมพันธกับ

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  
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ตารางท่ี 8 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai) ตัวแปรตาม EPS (n = 142)  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Standardized 

Coefficients B 

t Sig. Collinearity 

Statistics  

Tolerance  VIF 

ขนาดของคณะกรรมการ 0.193 1.405 0.162 0.369 2.708 

สัดสวนคณะกรรมการอิสระ (0.047) (0.491) 0.624 0.749 1.335 

สัดสวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(0.026) (0.180) 0.857 0.326 3.071 

การควบรวมตําแหนง (0.003) (0.029) 0.977 0.920 1.087 

จํานวนครั้งในการประชุม 0.001 (0.016) 0.987 0.862 1.160 

ขนาด 0.034 0.382 0.703 0.883 1.133 

(Constant) (1.205) (0.536) 0.593   

Adjusted R2         0.018 

*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

จากตารางที่ 8 พบวาไมมีตัวแปรอสิระตัวไหนที่มีความสัมพนัธกับกําไรตอหุน และผลการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณโดยสรุปเปนไปดังตารางที่ 9  
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ตารางท่ี  9 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ  

ตัวแปร 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ROA ROE EPS ROA ROE EPS 

ขนาดของคณะกรรมการ - -  (+) - - - 

สัดสวนคณะกรรมการ

อิสระ 
- - - - - - 

สัดสวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - - - 

การควบรวมตําแหนง - - - - - - 

จํานวนครั้งในการประชุม (-) (-) - (-) (-) - 

หมายเหตุ  -         คือ ไมมีความสัมพันธ                                                                  

(+)   คือ  มีความสัมพันธเชิงบวก                                                         

(-)    คือ  มีความสัมพันธเชิงลบ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธขนาดของคณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาขนาดของคณะกรรมการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ

ดําเนินงานที่วัดจากกําไรตอหุน ซึ่งบริษัทที่มขีนาดของคณะกรรมการขนาดใหญจะสามารถบริหารงาน 

รวมถึงควบคุมการดําเนินงานไดอยางทั่วถึง และทายที่สุดจะสงผลใหผลการดําเนินงานของบรษัิทดีข้ึน ซึ่ง

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล เกิดมั่น (2557) ที่พบวาขนาดของคณะกรรมการมี

ความสัมพันธเชิงบวก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชนันท จันทรเขตต (2554) ที่พบวา ขนาดของ

คณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบ สวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พบวาขนาด

ของคณะกรรมการไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา กีรติ

กฤติน (2556)  



 

1020 

 

นอกจากน้ีผลการวิจัยพบวาสัดสวนของคณะกรรมการอิสระไมมีความสัมพันธกับผลการ

ดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัลภา ฐิตเมธากุล (2553), พนิตตา กีรติกฤติน (2556), ทิวาพร 

พฤทธิประเสริฐ (2558), ศศิวิมล เกิดมั่น (2557) และภาวิณี ริ้วเหลือง (2559) สาเหตุที่ผลการวิจัย

ออกมาเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากสัดสวนคณะกรรมการอิสระน้ันไมมีความเปนอิสระอยางแทจริง หรือ

คณะกรรมการอิสระอาจมีความเกี่ยวของกับผูบรหิารทางใดทางหน่ึง หรือคณะกรรมการอิสระไมสามารถ

ทุมเวลาในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรืออาจเปนไปไดวาคณะกรรมการอิสระไมเขาใจลักษณะ

การดําเนินงานของบริษัทไดอยางถองแท ซึ่งสาเหตุเหลาน้ีตองไดรับการศึกษาในเชิงลึกตอไปในอนาคต 

แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อรพรรณ เลิศรุจิวณิช (2559) ที่พบวาสัดสวน

คณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

สําหรับสัดสวนคณะกรรมการการตรวจสอบ พบวาสัดสวนคณะกรรมการการตรวจสอบไมมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี ริ้วเหลือง (2559) อาจมีสาเหตุ

เน่ืองมาจากสัดสวนของคณะกรรมการการตรวจสอบเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดกําหนดจํานวนคณะกรรมการไวไมตํ่ากวา 3 คน  ดังน้ันสัดสวนคณะกรรมการการ

ตรวจสอบของแตละบริษัทอาจจะไมไดมีความแตกตางกันมากนัก  

นอกจากน้ี ผลการวิจัยพบวา การควบรวมตําแหนงของประธานบริหารและประธานกรรมการ

คนเดียวกันไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล เกิดมั่น (2557) 

ภาวิณี ริ้วเหลือง (2559)  และอรพรรณ เลิศรุจิวณิช (2559) สาเหตุอาจเน่ืองมาจากผลการดําเนินงาน

ของบริษัทข้ึนอยูกับ การบริหารจัดการ การดําเนินการและการตัดสินใจของพนักงานภายในองคกร

ทั้งหมด ไมไดข้ึนอยูกับใครคนใดคนหน่ึง รวมถึงหนาที่ของประธานบริหารและประธานกรรมการมีความ

แตกตางกัน บุคคลที่ดํารงตําแหนงจึงควรเปนคนละคนกัน แตผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณิชนันท จันทรเขตต (2554) ที่การควบรวบตําแหนงผูจัดการใหญกับประธานกรรมการในคนเดียวกันมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน 

จํานวนครั้งในการเขาประชุม พบวามีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและ

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี ริ้วเหลือง (2559) ที่จํานวน

ครั้งในการเขาประชุมตอปมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงาน สาเหตุอาจเกิดจากจํานวนครั้งใน

การเขาประชุมที่เพิ่มข้ึน การดําเนินงานจึงลาชาลง เพราะจะดําเนินการในเรื่องใดๆจะตองรอผลการ
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ตัดสินใจจากที่ประชุม ทําใหการตอบสนองตอเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานไมเปนไปอยาง

ทันทวงที ซึ่งอาจสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลง 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวา จํานวนครั้งในการประชุมเปนปจจัยที่สําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงาน

ขององคกร ซึ่งการประชุมที่มากข้ึนทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชา ไมทันทวงที ทําใหประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานลดลง เพราะการดําเนินธุรกิจในบางครั้งตองดําเนินงานอยางฉับไว เพื่อตอบสนองการ

แขงขันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ผูบริหารขององคกร จึงควรนําผลการวิจัย

เหลาน้ีมาประยุกตใหเขากับองคกรของตน เพื่อใหการดําเนินงานไปถึงเปาหมายและกอใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด  

เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีไดเก็บขอมูลในชวงเวลาเพียง 1 ป และขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูล

ทุติยภูมิ ดังน้ันในอนาคตควรมีการขยายชวงเวลาในการศึกษาใหมากข้ึน รวมถึงศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม 

เชน ควรมีการสัมภาษณผูบริหาร เพื่อดูแนวทางและวิธีการบรหิารงานวาจะสงผลตอผลการดําเนินงาน

หรือไม รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรตางๆ เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานขององคกร  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับ

ความสามารถในการทํากําไรและมูลคาตลาด ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุม SET 100 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชกลุมตัวอยางจากบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กลุม SET 100 ระหวางป 2560-2562 ขอมูลที่ใชในการศึกษารวมทั้งสิ้น 207 ขอมูล โดยยกเวนกลุม

ธุรกิจการเงิน และทําการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํา

กําไรดานอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนครั้งในการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับมูลคาตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยน้ีอธิบายได

วา คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไร และมูลคาตลาด ควรนําไป

พิจารณาเปนแนวทางปรับปรุงการทํางานดานคณะกรรมการตรวจสอบของแตละบริษัทตอไป 

คําสําคัญ : คณะกรรมการตรวจสอบ อัตรากําไรสุทธิ มลูคาตลาด อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the relationships between audit 

committee with profitability and market value of companies listed on the Stock Exchange 

of Thailand in SET100 group.  This study is a quantitative research.  The samples used in 

this study are listed SET100 companies from the Stock Exchange of Thailand during 2017-

2019, excluding all the firms in financial business, and totaling 207 firm–  year 

observations.  The statistics used to analyzed the data is multiple regressions 

analysis.  

 The study results showed that a number of audit committees had statistically 

significant correlate with profitability in term of return on assets. The number of meetings 

of the audit committee was statistically significant associated with the market value. The 

findings of this research could be explained as the audit committee correlates with 

profitability and market value therefore It should be considered as a guideline for further 

improvement of the audit committee performance of each company. 

Keywords: Audit Committee; Net profit margin; Market Value; Return on Assets 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับความสามารถในการทํากําไรและ

มูลคาตลาด ของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยกลุม SET100 หลังจากที่เกิดเหตุการณลมละลาย

ของธุรกิจขนาดใหญตางๆมากมาย เชน Enron ซึ่งมีการตกแตงบัญชี สรางรายไดปลอม และกําไรปลอม

ข้ึน (ภูษณิศา สงเจริญ, 2561)  และบริษัท WORLDCOM เปนบริษัทสื่อสารทางไกลของอเมริกา  

มีการตกแตงตัวเลขทางบัญชี โดยนํารายการคาใชจายที่ เกิดข้ึนน้ันลงเปนรายการสินทรัพย   

ซึ่งสงผลใหกําไรสูงมากข้ึน ตกแตงตัวเลขใหเปนไปตามที่ตองการ (สลินทิพย ลี้กําจร, 2561) จากกรณี

ดังกลาวทางสหรัฐอเมรกิาไดทําการตรากฎหมายข้ึนมาคือ Sarbanes-Oxley Act of 2002 เปนกฎหมาย

ที่ตราข้ึนบังคับในตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา (SEC) ใชเพื่อปองกันนักลงทุนตกแตงบัญชี ซึ่ง

เหตุผลของการบังคับใชก็คือ การไมมีจริยธรรมทางธุรกิจ จึงทําใหเกิดกฎหมายฉบับน้ี (สลินทิพย  

ลี้กําจร, 2561) ซึ่งจากเหตุการณลมสลายของธุรกิจและการทุจริตดังกลาว สงผลตอเศรษฐกิจและ 
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นักลงทุนเปนอยางมาก จนทําใหทั่วโลกเกิดการต่ืนตัวและเห็นความสําคัญในดานบรรษัทภิบาล เน่ืองดวย

เหตุการณดังกลาวเปนความบกพรองของบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมผูบริหารและ

นักบัญชี นําไปสูความนาเช่ือถือ ความโปรงใสของขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินวาถูกตองและนาเช่ือถือ

เพียงใด  

 สําหรับประเทศไทยมีเรื่องของการทุจริตที่โดงดังตัวอยางเชน บริษัท ปกนิก คอรปอเรช่ัน จํากัด

(มหาชน) (PICNI) ที่มีการตกแตงรายได ซึ่งทั้งหมดมาจากความลมเหลวของขอมูลทางบัญชีและ 

งบการเงินโดยผูบริหารตองการบิดเบือนความจริงเพื่อสรางกําไรใหสูงสุด (ภูษณิศา สงเจริญ, 2561) 

สาเหตุดังกลาวทําใหขอมูลทางดานการเงินขาดความนาเช่ือถือ ซึ่งหลังจากน้ันหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนจึงใหความสนใจในเรื่องของการกํากับดูแลมากย่ิงข้ึน ผูบริหารดังกลาวมีแรงจูงใจสราง

ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง (ดิษฐาพร สุวรรณฤทธ์ิ,2558) กลาวไววาปจจัยตางๆ สงผลให

เจาของกิจการไมสามารถที่จะบริหารไดเพียงผูเ ดียว จึงทําใหตองมีบุคคลหรือกลุมคนที่มีความรู

ความสามารถเขามาบริหารแทน จากแนวคิดทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)  ซึ่งทําใหเกิดตนทุนจาก

การมอบอํานาจข้ึนซึ่งคือตนทุนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหาร  

 ในดานนักลงทุนมองวาการตัดสินในการลงทุนจะพิจารณาความสามารถในการทํากําไร ซึ่งวัดคา

จากผลการดําเนินงานตัวอยางเชน อัตรากําไรสุทธิ (NPM) ในหองเรียนการลงทุนในหัวขอเรื่อง หุนที่ซื้อมี

ศักยภาพในการเติบโตแคไหน ไดกลาวไววาอัตรากําไรสุทธิใชดูวารายไดแตละบาทที่บริษัททําไดน้ันมี

กําไรอยูเปนสัดสวนเทาไหร (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563 : ออนไลน) อัตราผลตอบแทนของ

ผู ถือหุน (ROE) คืออัตราผลตอบแทนของผูถือหุนใชวัดความสามารถของผูบริหารในการทํากําไร  

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย (ROA) คืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยใชวัดความสามารถผูบริหารใน

การจัดการสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , 2558 : ออนไลน) และ 

มูลคาทางการตลาด (Tobin’s Q) คือ อัตราสวนระหวางราคาหรือมูลคาของบริษัทในตลาดหุนกับตนทุน

ของสินทรัพย (มูลคาการลงทุนที่ผูถือหุนหรือเจาของกิจการหรือต้ังเปาหมายวาควรจะเกิดข้ึนในกิจการ) 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563 : ออนไลน) เปนตน ซึ่งผลตอบแทนที่สูงข้ึนจะสามารถสะทอน

ถึงความถูกตองโปรงใสเปนที่นาเช่ือของนักลงทุน  ซึ่งความโปรงใสสวนหน่ึงก็เปนบทบาทของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกลไกที่คอยสอดสอง ควบคุมผูบริหาร ตลาดหลักทรัพยจึงไดให

ความสําคัญโดยที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต) กําหนดใหบริษัทที ่

จดทะเบียนตองแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee)  เน่ืองจากการกํากับดูแลกิจการที่
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สมบูรณจะตองมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน ชวยกํากับติดตามผูบริหาร ฝายบัญชี เพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยจะสงผลฐานะทางการเงินแสดงขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง  

 จากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวา นักลงทุนมีความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต 

หากกําไรมากก็จะย่ิงทําใหผลตอบแทนมาก โดยผูลงทุนสวนใหญจะใชวิธีการวิเคราะหงบการเงินใน 

การตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งกลไกสําคัญสวนหน่ึงก็เปนบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะสงผล

ตอความเช่ือมั่น เช่ือถือของผูลงทุนและผูใชงบการเงิน เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระ  

สอบทานงบการเงินใหถูกตองและเพียงพอ และสอบทานการควบคุมภายใน อีกทั้งคอยสอดสองควบคุม

ผูบริหาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความสําคัญในธุรกิจ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับความสามารถในการทํากําไรและมูลคาตลาด  

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกลุม SET100 เพื่อใหทราบในกรณีของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ัน คุณสมบัติของจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูความเช่ียวชาญดาน

การบัญชีหรือการเงินและจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ สงผลตอความสามารถในการทํากําไรและ

มูลคาทางการตลาดหรือไม เพื่อใหผูใชงบการเงินใชในการวิเคราะหงบการเงินและใชประกอบในการ

ตัดสินใจลงทุน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับอัตรากําไรสุทธิ (NPM) ของ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET 100 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย 

(ROA) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET 100 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของ

เจาของ (ROE) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET 100       

4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกบัมลูคาตลาด (Tobin’s Q) ของ

บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET 100       
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ (สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต)) กลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีประการหน่ึง คือ การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยของคณะกรรมการบริษัทที่ทําหนาที่อยางอิสระ เพื่อใหการดําเนินการของ

บริษัทอยูภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในอดีตบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเนนเฉพาะ

การสอบทานรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายในแตปจจุบันแนวปฏิบัติของ

คณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจที่กวางข้ึน โดยรวมไปถึงบทบาทดานการกํากับดูแลบริหาร

ความเสี่ยงและสอบทานขอมูลอื่นนอกเหนือจากรายงานการเงินดวย โดยองคประกอบคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 ราย โดยทุกรายตองเปนกรรมการ และในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการของหลายบริษัทอาจจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทําหนาที่ เฉพาะดาน เชน 

คณะกรรมการดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในกรณีเชนน้ี บทบาทของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเรื่องที่มีคณะกรรมการชุดยอยรับผิดชอบอยูแลวก็อาจเหลือเพียงสอบทานหรือติดตาม 

ใหมั่นใจวาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดดําเนินการเพียงพอแลว และมีการประเมินการ

บริหารความเสี่ยงไดเพียงพอหรือไม ซึ่งวัตถุประสงคของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยคณะกรรมการ

บริษัทในการตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ ดวยเหตุน้ี หลักเกณฑ

การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยของสํานักงาน ก.ล.ต และหลักเกณฑการเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดกําหนดใหบริษัทตองมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหน่ึง 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Allam, Adel, & Sameh, (2013) ไดทํ าการศึกษาเรื่องผลกระทบของคุณลักษณะของ

คณะกรรมการตรวจสอบตอการปฏิบัติงาน หลักฐานจากจอรแดน โดยกลุมตัวอยางทั้งหมด 212 ตัวอยาง 

ระหวางป ค.ศ.2008-2009 ตัวแปรอิสระ คือ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเปนอิสระของ

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ประสบการณดานการเงิน เปนตน ตัวแปรตามคือผลการดําเนินงานโดยแบงเปน 3 ดาน คือ 

1.ดานการเงินโดยใช มูลคาเพิ่มทางการตลาด (MVA) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 2.ดานการ

ดําเนินงานโดยใช อัตรากําไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 3.หุนโดยใช กําไรตอหุน 

(EPS) ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธทางบวกอยางมี



 

1028 

 

นัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงานทางการเงินและหุน แตไมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับผลการดําเนินงาน Saseela, Thirunavukkarasu (2018) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของ

คณะกรรมการตรวจสอบตอผลการดําเนินงานขององคกรโรงแรมและการทองเที่ยวจดทะเบียนในศรลีงักา 

โรงแรมรวม 15 แหง ระหวางป ค.ศ.2012-2016 ตัวแปรอิสระ จํานวนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนของกรรมการที่เปนผูเช่ียวชาญดานการเงิน และจํานวน

ครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวแปรตามคือ มูลคาทางตลาด (Tobin’s Q Ratio) ผล

การศึกษาพบวา คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบเชน ความเปนอิสระของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผูเช่ียวชาญดานคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของโรงแรมที่จดทะเบียน ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบไม

พบวามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคกร 

สําหรับการศึกษาในประเทศไทย กรกนก รมโพรีย, (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ กลุมบรษัิททีจ่ดทะเบียนในตลาด กลุมตัวอยางทั้งหมดคือ 1371 ตัวอยาง 

ระหวางป พ.ศ.2554 ถึง ป พ.ศ.2556 โดยตัวแปรอิสระ แบงเปน 3 สวน คือ คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบดวย ขนาดของคณะกรรมการบริษัท เปนตน องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวย ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนผูสอบบัญชี

อนุญาต และลักษณะของกิจการ ประกอบดวย ขนาดของบริษัท เปนตน ผลการศึกษาพบวา จํานวนครั้ง

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมากข้ึนเมือ่มีกิจการใหญข้ึน ในสวนของการเขารวมการประชุม 

พบวาสัดสวนการประชุมมากข้ึนเมื่ออยูในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม

ทรัพยากร ภูษณิศา สงเจริญ(2561) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคณะกรรมการการ

ตรวจสอบและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมดัชนีเซต 

50 ในชวงป พ.ศ.2557 – 2560 กลุมตัวอยางรวม 57 ตัวอยาง โดยตัวแปรอิสระ ไดแก บทบาทของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย จํานวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งในการ

ประชุม ตัวแปรตาม ผลการปฏิบัติงานของบริษัท ณ  วันสิ้นป ซึ่งแทนคาดวย อัตราผลตอบแทนจากผูถือ

หุน (ROE) ผลการศึกษาพบวา ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จํานวนครั้งในการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ซึ่งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง งานวิจัยน้ีกําหนดกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือบริษัทที ่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลการดําเนินงานต้ังแตป  2560-2562  

รวมระยะเวลา 3 ป ขอมูลที่ใชในการวิจัยทั้งหมด 207 ขอมูล ประชากรที่ใชในการวิจัย คือบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET 100 โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 1)ไมเปนบริษัทจด

ทะเบียนที่อยูในกลุมธุรกิจการเงิน ประกันภัย และกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย เน่ืองจากกิจการประเภท

น้ีมีแนวปฏิบัติทางดานบัญชีแตกตางจากอุตสาหกรรมอื่น 2)ไมเปนบริษัทที่มีขอมูลของงบการเงินไม

ครบถวน สามารถสรุปกลุมตัวอยางไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา รวม 

จํานวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET 100       300 

หัก  จํานวนบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน (45) 

หัก  บริษัทที่ขอมูลไมครบถวนตามเกณฑ (48) 

จํานวนบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ( คา N ) 207 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.,2558 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษางานวิจัยน้ีวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชวิธีสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหคูุณ 

(Multiple Regression Analysis) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับ

ความสามารถในการทํากําไรและมูลคาตลาด ดังน้ี 

 

NPMit =  β0 + β1NMACit + β2RACit + β3EXACit + β4NACit + ε   

ROAit =  β0 + β1NMACit + β2RACit + β3EXACit + β4NACit + ε   

ROEit =  β0 + β1NMACit + β2RACit + β3EXACit + β4NACit + ε     

TBQit =  β0 + β1NMACit + β2RACit + β3EXACit + β4NACit + ε     
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โดย 

ตัวแปรอิสระ 

NMACit = วัดคาโดยจํานวนการประชุมประจําปที่คณะกรรมการจัดข้ึน 

RACit = วัดคาโดยใชคาตอบแทนที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัจากการปฏิบัติ

หนาที่ในตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ 

EXACit = วัดคาจากการจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี และ

ธนาคารหารดวยกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 

NACit = วัดคาโดยกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 

ตัวแปรตาม 

NPMit = กําไรสุทธิ/ยอดขาย 

ROAit = กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 

ROEit = กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน 

TBQit = มูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ สิ้นป + หน้ีสินทั้งหมด / สินทรัพยทั้งหมด 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

สถิติพื้นฐานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตารางท่ี 2 สถิติพื้นฐานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

NMAC 4 21 8.2 3.67 

RAC 0.05 3.15 0.48 0.45 

EXAC 0.25 1 0.51 0.26 

NAC 3 4 3.12 0.32 
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จากตารางท่ี 2 แสดงคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยจํานวน

ครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ยคิดเปน 8.2 ครั้ง คาตํ่าสุด 4 ครั้ง คาสูงสุด 21 

ครั้ง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.67 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ยคิดเปน 0.48 ลานบาท 

คาตํ่าสุด 0.05 ลานบาท คาสูงสุด 3.15 ลานบาท คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 สัดสวนของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่มีความรูความเช่ียวชาญดานการบัญชีหรือการเงิน โดยเฉลี่ยคิดเปน 0.51 คาตํ่าสุด 0.25 

คาสูงสุด 1 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ยคิดเปน 3 คน คา

ตํ่าสุด 3 คน คาสูงสุด 4 คน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 

ตารางท่ี 3 สถิติพื้นฐานของความสามารถในการทํากําไร และมูลคาตลาด 

ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

NPM -5.78 62.68 15.14 13.94 

ROA -6.67 28.37 9.82 5.42 

ROE -17.08 64.76 15.86 11.02 

TBQ 0.72 9.03 2.16 1.41 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรความสามารถในการทํากําไร และมูลคาตลาด

ประกอบดวย อัตรากําไรโดยเฉลี่ยคิดเปน 15.14 คาตํ่าสุด -5.78 คาสูงสุด 62.68 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

13.94 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยโดยเฉลี่ยคิดเปน 9.82 คาตํ่าสุด -6.67 คาสูงสุด 28.37 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.42 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนโดยเฉลี่ยคิดเปน 15.86 คาตํ่าสุด -17.08

คาสูงสุด 64.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.02 มูลคาตลาดโดยเฉลี่ยคิดเปน 2.16 คาตํ่าสุด 0.72 คาสูงสดุ 

9.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 
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ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธ 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient) 

Independent 

variable 

Correlation coefficient ( r ) 

NMAC RAC EXAC NAC 

NMAC 1       
RAC 0.101 1     
EXAC 0.072 -0.006 1   
NAC 0.005      0.223** 0.054 1 

** Significant at the 0.01 * Significant at the 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4 เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว เมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในแตละคู ซึ่งพบวาแตระดับของความสัมพันธไมสูงมากนัก โดย

การสังเกตจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรมีคานอยกวา 0.7 แสดงใหเห็นวาเบื้องตน

ความสัมพันธระหวางตัวแปรไมมีปญหา Multicollinearity 
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

ตารางท่ี 5 ผลของการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบกับความสามารถในการ

ทํากําไรและมูลคาตลาด ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET100 

Independent 

Variables 

Dependent Variables 

NPM ROA ROE TBQ 

ᵝ 
P-

Value  
ᵝ 

P-

Value 
ᵝ 

P-

Value 
ᵝ 

P-

Value 

NMAC -0.064 0.369 -0.110 0.114 0.034 0.633 -0.144 0.038 

RAC -0.003 0.966 -0.013 0.851 0.073 0.309 -0.101 0.154 

EXAC 0.082 0.245 0.073 0.295 -0.004 0.960 -0.023 0.743 

NAC -0.022 0.756 -0.151 0.034 -0.125 0.083 -0.136 0.054 

 
    F = 0.531**       F = 2.073**     F = 0.954**     F = 3.215** 

 
R2 = 0.010        R2 = 0.039        R2 = 0.019        R2 = 0.060     

 

สมมติฐานที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบดานจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูความเช่ียวชาญดาน

การบัญชีหรือการเงิน และจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความสัมพันธกับอัตรากําไรสุทธิ (NPM) 

(P-value ของ t) เทากับ 0.369 ,0.966,0.245,0.756 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(Sig. < 0.05) ดังน้ันสมมติฐานที่ 1 ไมไดรับการยอมรับเพราะไมเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว 

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบดานจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูความเช่ียวชาญดาน

การบัญชีหรือการเงิน และจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสัมพันธกับตออัตราผลตอบแทนใน

สินทรัพย(ROA) (P-value ของ t) เทากับ 0.114 ,0.851 ,0.295,0.034 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05) ดวยกัน 3 ตัวแปร ยกเวนจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบที่มีนอยกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05) ดังน้ันสมมติฐานที่ 2 ไดรับการยอมรับเพราะเปนไป

ตามสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว 
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สมมติฐานที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบดานจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูความเช่ียวชาญดาน

การบัญชีหรือการเงิน และจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน (ROE) (P-value ของ t) เทากับ 0.633 ,0.309,0.960,0.083 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) ดังน้ันสมมติฐานที่ 3 ไมไดรับการยอมรับเพราะไมเปนไปตาม

สมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว 

สมมติฐานที่ 4 คณะกรรมการตรวจสอบดานจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูความเช่ียวชาญดาน

การบัญชีหรือการเงนิ และจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธกับตอมูลคาตลาด(Tobin’s Q) 

(P-value ของ t) เทากับ 0.038,0.154,0.743,0.054 ตามลําดับ ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05) ดวยกัน 3 ตัวแปร ยกเวนจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่

นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05) ดังน้ันสมมติฐานที่ 4 ไดรับการยอมรับ

เพราะเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ต้ังไว 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับความสามารถในการทํากําไรและ

มูลคาตลาด สะทอนใหเห็นวาการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีการ

กําหนดใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองมีการการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมา

เพื่อที่จะถวงดุลอํานาจของผูบริหาร เน่ืองจากผูบริหารเปนตัวแทนของผูถือหุน โดยอางอิงจากทฤษฎี

ตัวแทนมาจากแนวคิดของ Jensen & Meckling (1976) ซึ่งปญหาสวนใหญคือ ขัดแยงของผลประโยชน 

(Conflict of interest)  กลาวคือผูถือหุนกับผูบริหารมีความตองการที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดความ

ขัดแยงกันเกี่ยวกับผลประโยชนซึ่งกอใหเกิดปญหาจากการเปนตัวแทน (Agency Problem) ศิลปพร ศรี

จั่นเพชร(2551) จึงทําใหเกิดคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมา ซึ่งหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่

สําคัญคือ พิจารณาความถูกตองและเพียงพอของรายงานทางการเงินตามรอบเวลาตางๆ และลดการ

ทุจริตได (คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต)) เพื่อใหตัวเลขในงบการเงินมีความถูกตอง และนาเช่ือถือ  
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ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีก็พบวาเมื่อมีจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบมากข้ึนจะสามารถตรวจสอบ

การแสดงผลตอบแทนจากการใชสินทรัพยรวมไดดีมากข้ึน ใชสินทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ คอย

ถวงดุลไมใหมีการแสดงอัตราผลตอบแทนในสนิทรัพยที่สูงเกินความเปนจรงิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พิมพชนา ภิรมรักษ (2560) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตออัตรา

ผลตอบแทนของสินทรัพย และมูลคาของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยซึ่งพบวา ขนาดของคณะกรรมการมีผลกระทบเชิงลบตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย โดยจํานวน

คณะกรรมการตรวจสอบไดถูกกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมีอยางนอย 3 คน ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนสิ่งที่ทําใหผูถือหุนมีความมั่นใจและอยากที่จะลงทุนกับบริษัท ซึ่ง 

Tobin’s Q หมายถึงอัตราสวนที่ใชวัดผลการดําเนินงานที่สะทอนถึงขอมูลจากงบการเงินซึ่งเปนขอมูลใน

อดีตและมูลคาตลาดของหุนสามัญซึ่งคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดบวกหน้ีสินรวมหาร

ดวยสินทรัพยรวม ที่ไดจัดทําไวในงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

จะตองมีการประชุมเพื่อทําใหสามารถติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดดีข้ึน สวน

ของจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งตามกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมี

การประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง แตละครั้งคือการสอบทานงบการเงิน และตรวจสอบความเพียงพอของ

การควบคุมภายใน อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาในการถวงดุลอํานาจของผูบริหาร ทําใหขอมูล

ของงบการเงินแสดงตัวเลขที่แทจริง ซึ่งทําใหการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสงผลตอมูลคา

ตลาด (Tobin’s Q) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Saseela, Thirunavukkarasu (2018) ไดทําการศึกษา

เรื่องผลกระทบของคณะกรรมการตรวจสอบตอผลการดําเนินงานขององคกรโรงแรมและการทองเที่ยว

จดทะเบียนในศรีลังกาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ

ดําเนินงานของโรงแรมที่จดทะเบียน (มูลคาทางตลาด (Tobin’s Q Ratio)) 

ขอเสนอแนะ  

1) ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการศึกษาที่พบวาจํานวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไรในสวนของอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย 

และจํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธกับมูลคาตลาด ดังน้ันนักลงทุน

สามารถนําขอมูลเกี่ยวกับจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งในการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจกอนที่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจตางๆได  
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2) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป เน่ืองจากการศึกษาในงานวิจัยน้ี ไดจํากัดชวงเวลา

จากป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 เทาน้ัน และเลือกตัวอยางมาเพื่อศึกษาเพียงบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย SET100  ดังน้ัน ผูที่จะนําผลการวิจัยเหลาน้ีไปศึกษาเพิ่มเติมควรขยายระยะเวลาใน

การศึกษาออกไป อาจจะกําหนดตัวแปรอิสระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของตลาดหุนและการวิเคราะห

ของนักวิเคราะหลงทุนในขณะน้ัน รวมถึงอาจจะเลือกเปลี่ยนกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดผลการวิจัยที่

หลากหลาย และในการศึกษาครั้งน้ี เก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน รายงานประจําปแบบ56-1 ของ

กิจการ เปนตน ดังน้ันอาจจะเพิ่มเปนแบบสอบถามเพิ่มเติม และเพิ่มชวงระยะเวลาที่มากข้ึน เชน จาก 3 

ป เปน 5 ป เพื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงการเปดเผยขอมูลการกํากับดูแลกิจการทีดี 

3) การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาเฉพาะตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปรตาม โดยไมไดมีการศึกษา

ตัวแปรควบคุมในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ดีมากย่ิงข้ึนในครั้งตอไปอาจจะเพิ่มในสวนของตัว

แปรควบคุมเขาไปในงานวิจัยน้ันดวย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และ 2) ศึกษา

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามระดับการศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 

ผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวัดนนทบุรี จํานวน 142 คน เก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ One – Way ANOVA  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวัด

นนทบุร ีมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยูในระดับมากที่สุด และ 2) ผูทําบัญชีที่

ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระแตกตาง

                                                        
1 นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, E-mail: s61128302120@ssru.ac.th 
2 นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3 อาจารย ดร., สาขาวิชาการบัญช,ี คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ระดับการศึกษาปริญญาเอก มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบั

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระมากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คําสําคัญ: จรรยาบรรณ วิชาชีพบัญชี ผูทําบัญชี สํานักงานบัญชี 

 

Abstract 

This research aimed to:  1)  study the level of opinions on code of ethics for 

professional accountants working at office of accounting in Bangkok and Nonthaburi 

Province; and 2)  to compare the level of code of ethics for professional accountants 

working at office of accounting in Bangkok and Nonthaburi Province based on education 

levels. The samples were 142 accountants working at office of accounting in Bangkok and 

Nonthaburi Province.  Data were collected via a questionnaire.  The statistic which used 

for the data analysis were such as Percentage, mean, standard deviation and One-Way 

ANOVA. 

Research findings indicated that:  1)  the level of code of ethics for professional 

accountants working at office of accounting in Bangkok and Nonthaburi Province was 

rated at the highest level; and 2)  there was statistically significant difference between 

education levels and the opinions in the aspects of objectivity and independence of the 

accountants working at office of accounting in Bangkok and Nonthaburi province at the 

level of .05.  e. g.  accountants with a doctoral degree ( Ph. D. )  had more points of view 

regarding code of conduct in the aspects of objectivity and independence than the ones 

with bachelor’s degree. 

Keywords: code of ethics, accounting profession, accountants, office of accounting 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

"การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณน้ันจะบัญญติัเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพน้ันพึงประพฤติปฏิบัติ 

หากผูใดลวงละเมิดกอ็าจกอใหเกิดความเสยีหายทัง้แกบคุคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุน้ี ผูปฏิบัติงาน

ในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง ชัดเจนและศึกษาใหกาวหนาอยู

เสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยาง

เครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จไดรับความเช่ือถือยกยองใน

เกียรติ ในศักด์ิศรีและความสามารถดวยประการทั้งปวง" พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 กรกฎาคม 2540 (อรสุดา เจริญรัถ, 2559) 

จากพระบรมราโชวาทฯ จรรยาบรรณวิชาชีพ จึงถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกวิชาชีพ เพราะเปน

ปจจัยหน่ึงที่ชวยใหมนุษยมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะกระทําการใด ๆ  ที่ไมไดเกิดจากการบังคับดวย

กฎหมาย แตเกิดจากสํานึกในความผิดถูก ความเหมาะสม และความดีงาม วิชาชีพบัญชี เปนวิชาชีพหน่ึง

ที่มีการกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เปนหลักเกณฑและเงื่อนไข

ความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เปนหลักใหสมาชิกวิชาชีพน้ันยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาช่ือเสียง 

และสงเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพตน ถาไมปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษต้ังแต การตักเตือน ภาคทัณฑ พัก

ใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต  (ปภัชญา ผิวออน และดิษยาภา เนียมถนอม, 2562; สภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2563) 

ในปจจุบันมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูทําบัญชี ที่เปนวิชาชีพหน่ึงในวิชาชีพบัญชี 

วาละทิ้งงานที่ไดรับจางโดยไมมีเหตุอันควรทําใหผูวาจางเสียช่ือเสียงและเสียหายในการดําเนินการติดตอ

ทางราชการหางราน และเรื่องอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามจรรยาบรรณและหรือมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ ทําใหผูวาจางเสียช่ือเสียงและตองเสียคาปรับกรณีการสงงบการเงินลาชา หรือตองเสียภาษี

ยอนหลงั พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีที่ไมย่ืนภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด แสดงใหเห็นถึงการขาด

ความรับผิดชอบขาดความเอาใจใส ของผูทําบัญชี โดยไมใสใจงานที่รับทําไวตอผูวาจาง/ ผูรับบริการ 

ตลอดจนเปนการกระทํา ที่ขาดความซื่อสัตยสุจริต ไมประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจ และซื่อตรง

ตอวิชาชีพ (สุมินทร เบาธรรม และดวงฤดี อู, 2559; สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2563)  

จากเหตุผลดังกลาว การรักษาจรรยาบรรณจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะผูทํา

บัญชีที่ เปนสวนหน่ึงที่สําคัญขององคกรในการนําเสนอขอมูลทางการเงินใหกับบุคคลภายในและ
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บุคคลภายนอกอยางโปรงใส เปนอิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตยสุจริต และสามารถตรวจสอบได เปนผลให

ผูทําบัญชีย่ิงตองยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 

เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและเกิดความเช่ือมั่นแกธุรกิจที่มารับบริการ นําไปสูการเติบโตของธุรกิจ

ไดอยางมั่นคงตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานใน

สํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่

ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มีเน้ือหา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วาดวยจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 กลาววา 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ ดังตอไปน้ี 

(ก) ความซื่อสัตยสุจริต 

     ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธทั้งมวล ทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจ 

(ข) ความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ 

     ไมยอมใหอคติ หรือความขัดแยงทางผลประโยชน หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่นมา

ลบลางการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ 

(ค) ความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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     รักษาไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองไดวาลูกคา

หรือผูวาจางไดรับบริการทางวิชาชีพที่ถึงพรอมดวยวิวัฒนาการลาสดุในวิธีการ หรือเทคนิคการปฏิบัติงาน

หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

(ง) การรักษาความลับ 

     ใหความสําคัญกับความลับของขอมูลที่ไดมาจากความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ

ดังน้ัน จึงไมพึงเปดเผยขอมลูดังกลาวใหกับบคุคลที่สาม โดยไมไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางถูกตอง 

และเฉพาะเจาะจง เวนแตเปนการเปดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเปนหนาที่ที่

ตองเปดเผย หรือไมนําขอมูลดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพื่อบุคคลที่สาม 

(จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

     ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ  ที่อาจทําใหเกิด

ความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี 

(ฉ) ความโปรงใส 

     แสดงภาพลักษณใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ และ

มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่ง

สามารถติดตามตรวจสอบได      

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูทําบัญชี 

วิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547 หมายถึง วิชาชีพในดานการทํา

บัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดาน

การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  

ผูทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  หมายถึง ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผู

มีหนาที่จัดทําบัญชี ไมวาจะไดกระทําในฐานะเปนลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม ผูทําบัญชี

ตองจัดทําบัญชีเพื่อใหมีการแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงนิของ

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ตองใช

ประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน  

3.  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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สุพัตรา รักการศิลป, เอมอร แสวงโรตม และผกามาศ บุตรสาลี (2562) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปรียบเทียบจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทํางานนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกัน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากนัก

บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 181 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ และสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย F - test การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple 

Correlation Analysis) การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (simple Regression Analysis) การ

วิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) นักบัญชีในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนเพศหญิง อายุนอยกวา 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และประสบการณการทํางานนอยกวา 3 ป 2) นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานอยูในระดับมากที่สุด 4 ดาน และอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก ดังน้ี ดานการรักษาความลับ ดานความโปรงใส และดานความซื่อสัตย  นักบัญชีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน โดยรวม และเปนรายดาน ไดแก 

ดานความถูกตองของงบการเงิน และดานคุณภาพงานอยูในระดับมากที่สุด และ ดานความทันเวลา และ

ดานปริมาณงานอยูในระดับมาก 4) นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามอายุแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ดานความเที่ยงธรรมแตกตางกัน 5) นักบัญชีในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงาน ดานความโปรงใสและดานการรักษาความลับแตกตางกัน 6) นักบัญชีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประสบการณการทํางาน มากกวา 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงาน ดานความเที่ยงธรรม มากกวา นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประสบการณ

การทํางาน 3 - 6 ป และนอยกวา 3 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 7) จรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงาน ดานความซื่อสัตยสุจริตและดานความรู ความสามารถมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม และดานคุณภาพงาน ดานความทันเวลา และดานปริมาณงานอยางมี

นัยสําคัญ 
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สุวรรณี รุงจตุรงค (2562). ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวบขอมูลจาก

ผูบริหารฝายบัญชี จํานวน 245 ราย ที่ปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test และ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรตนที่

จะสงผลตอการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผูประกอบการวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษา พบวา การ

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนราย

ดานพบวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดานการรกัษาความลับเปนอันดับแรก 

รองลงมาดานความรู ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย

สุจริต และดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพตามหลักจรรยาบรรณทั่วไปตามลําดับ และยังพบวา

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีลักษณะแตกตางกันตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานในสาย

วิชาชีพทางบัญชี ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ และรายไดของบริษัทจะสงผลตอการปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ณัฐวัชร อุตตมะปรากรม (2560) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ

พฤติกรรมการตกแตงกําไร กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

วัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและพฤติกรรมการตกแตงกําไร

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบริษัททีจ่ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย ซึ่งไดรับการ

ตอบกลับมา 154 บริษัท จาก 569 บริษัท สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีระดับความคิดเห็นดานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในระดับมากที่สุด  

วราภรณ ชัชกุล (2560) ไดศึกษาผลกระทบมาตรฐานการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ

บัญชี และการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีในเขตภาค

ตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี

และการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีตอคุณภาพการปฏิบัติงานทางการทําบัญชีของสํานักงานบัญชีใน
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เขตภาคตะวันออกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรรมการผูจดัการผูบรหิาร 

หรือผูจัดการของกลุมสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออก จํานวน 400 ราย สถิติที่ผูวิจัยใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบภาระรวมเสนตรงพหุ

ดวยการหาคาความแปรปรวน (Tolerance และคา VIF) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ(Multiple 

Regression Analysis) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

ผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูจัดการในสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออก เปนธุรกิจขนาด

กลาง และสวนใหญเปนเจาของกิจการ เปนผูบริหารระดับสูงในองคกร มีวุฒิภาวะเปนผูนําองคกรมี

ประสบการณในการบริหารองคกร จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีอายุอยูในชวง 50 ปข้ึนไป 2) 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชีใน

เขตภาคตะวันออก ดังน้ี 2.1) มาตรฐานการปฏิบัติงานในดานการปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถใน

วิชาชีพอยูในระดับมาก ดานการปฏิบัติงานดวยความชํานาญอยูในระดับมาก ดานการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายอยูในระดับมากที่สุด และดานการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบอยูในระดับมาก 2.2)  

จรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยจรรยาบรรณในวิชาชีพดานความโปรงใส 

ดานความเปนอิสระ ดานความเที่ยงธรรม ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ และดาน

การรักษาความลับ อยูในระดับมากที่สุด 2.3) การพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีดานทักษะทางวิชาชีพอยู

ในระดับมากและดานคุณคาแหงวิชาชีพอยูในระดับมาก 2.4) คุณภาพการปฏิบัติงานสํานักงานบญัชีใน

เขตภาคตะวันออก ดานคุณภาพของงานอยูในระดับมาก ดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก ดาน

กระบวนการปฏิบัติงานอยูในระดับมากและดานความพึงพอใจและความเช่ือถือไดอยูในระดับมาก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด

นนทบุรี จํานวน 33,471 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2562)  
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การกําหนดขนาดตัวอยาง การวิจัยในครั้งน้ีสามารถระบุประชากรที่แนนอนได ซึ่งมีจํานวน

ทั้งหมด 33,471 คน ดังน้ันผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมจํานวน 396 คน โดยผูวิจัยเก็บ

รวบรวมขอมูลได 142 คน คิดเปนรอยละ 35.86 มากกวาอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ใชใน

การเก็บรวมรวมขอมูลเชิงปริมาณที่ยอมรับได คือ ตองไมนอยกวารอยละ 20 ข้ึนไป (นิศาชล รัตนมณี 

และประสพชัย พสุนนท, 2562) 

การสุมกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สามารถเปนตัวแทน

ของประชากรที่ผูวิจัยทําการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในวิจัย 

2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  

ตอนที่ 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ เปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check - list) โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี  

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จํานวน 22 ขอ แบงเปนคําถาม

โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งไดกําหนดความหมายของคะแนน

ในแตละระดับตามเกณฑ ดังน้ี 

  มากที่สุด ให 5 คะแนน 

  มาก         ให 4 คะแนน 

  ปานกลาง  ให 3 คะแนน 

  นอย   ให 2 คะแนน 

  นอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

การแปลผลคะแนนรายขอและโดยรวม ใชคาเฉลี่ยที่มีคาต้ังแต 1.00 - 5.00 โดยพิจารณา

ตามเกณฑ ดังน้ี 

  4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด  
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  3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก  

  2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

  1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย  

  1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยทีสุ่ด 

2.2  นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองแลวไปทดลองใชกับผูทํา

บัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรงุเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีที่ไมใชเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน หลังจากน้ันนํามาวิเคราะหคาความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach. 1990) ไดคาความนาเช่ือถือเทากับ 0.92  

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีลงพื้นที่ดวยตนเองและใชวิธีการสรางแบบสอบถาม

ออนไลน (Online) ในการเก็บขอมูลผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดนนทบุรี 

4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังน้ี 

4.1  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน จัดเปนการวิเคราะหข้ันพื้นฐานแตถือไดวาเปนการ

วิเคราะหที่มีความสําคัญที่ปูพื้นฐานไปสูการวิเคราะหในช้ันถัดไป ทั้งน้ีจะประกอบดวยการวิเคราะหที่

แสดงลักษณะการแจกแจงขอมูลของตัวแปร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อันไดแก 

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)         

4.2  การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่

ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามระดับการศึกษา 

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก One – Way ANOVA โดยกําหนดคานัยสําคัญ (Significance) ที่

ระดับคา p < 0.05 หรือระดับคาความเช่ือมั่นทางสถิติที่รอยละ 95 เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัว

แปรเปนรายกลุม  
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ ไดดังน้ี 

1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30 - 39 ป สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชี 11 ปข้ึนไป 

2.  ผลการศึกษาระดับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ดานความซื่อสัตยสจุริต 4.62 0.37 มากที่สุด 

ดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ 4.59 0.38 มากที่สุด 

ดานความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

4.63 

 

0.33 

 

มากที่สุด 

ดานการรักษาความลับ 4.63 0.33 มากที่สุด 

ดานพฤติกรรมทางวิชาชีพ 4.63 0.34 มากที่สุด 

ดานความโปรงใส 4.66 0.32 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.24 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชีในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.24) เมื่อ

พิจารณาพบวา ดานความโปรงใส ดานความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการรักษามาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน ดานการรักษาความลับ ดานพฤติกรรมทางวิชาชีพ ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความ

เที่ยงธรรมและความเปนอิสระ อยูในระดับมากที่สุด 
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3.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชี

ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามระดับการศึกษา 

ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบญัชี

ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามระดับ

การศึกษา 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แหลงของความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.69 

18.86 

19.54 

3 

138 

141 

0.23 

0.14 

1.68 0.17 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แหลงของความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด านความเ ท่ียงธรรมและ

ความเปนอิสระ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.22 

19.31 

20.53 

3 

138 

141 

0.41 

0.14 

2.91 0.04 

ดานความรู ความสามารถ 

ความเอาใจใส และการรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.27 

15.37 

15.65 

3 

138 

141 

0.09 

0.11 

0.82 0.49 

ดานการรักษาความลับ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.80 

14.54 

15.33 

3 

138 

141 

0.27 

0.11 

2.52 0.06 

ดานพฤติกรรมทางวิชาชีพ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.41 

15.70 

16.11 

3 

138 

141 

0.14 

0.11 

1.20 0.31 

ดานความโปรงใส ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.03 

14.18 

14.20 

3 

138 

141 

0.01 

0.10 

0.08 0.97 
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จากตารางที่ 2  พบวา ผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดนนทบุรีที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

ดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไดทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี Least significant different (LSD) ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดานความ

เที่ยงธรรมและความเปนอิสระจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4.55 4.65 4.89 

ปริญญาตรี 4.55 - 0.10 0.34* 

ปริญญาโท 4.65  - 0.24 

ปริญญาเอก 4.89   - 

 

จากตารางที่ 3  เมื่อทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชี ดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา ระดับ

การศึกษาที่ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดานความเที่ยงธรรมและความ

เปนอิสระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก ระดับการศึกษาปริญญา

เอก มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ

มากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชีที่ปฏิบั ติงานในสํานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  ผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบวา ดาน

ความโปรงใส ดานความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดาน

การรักษาความลับ ดานพฤติกรรมทางวิชาชีพ ดานความซื่อสัตยสุจริต และดานความเที่ยงธรรมและ
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ความเปนอิสระ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา รักการศิลป, เอมอร         

แสวงวโรตม และผกามาศ บุตรสาลี (2562) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักบัญชีในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด 4 ดาน และอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังน้ี ดานการรักษาความลับ ดานความโปรงใส และดานความซื่อสัตย 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ชัชกุล (2560) ที่ศึกษาผลกระทบมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี และการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีตอคุณภาพการปฏิบัติงานของ

สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออก พบวา จรรยาบรรณในวิชาชีพในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดย

จรรยาบรรณในวิชาชีพดานความโปรงใส ดานความเปนอิสระ ดานความเที่ยงธรรม ดานความซื่อสัตย

สุจริต ดานความรูความสามารถ และดานการรักษาความลับ อยูในระดับมากที่สุด และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ณัฐวัชร อุตตมะปรากรม (2560) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

และพฤติกรรมการตกแตงกําไร กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พบวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีระดับความคิดเห็นดานจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชีในระดับมากที่สุดเชนกัน  ดังน้ันผูบริหารสํานักงานบัญชีควรใหความสําคัญในเรื่องการมี

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชี เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหแกกิจการ  

2.  ผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีที่มีระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดานความเที่ยงธรรมและ

ความเปนอิสระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางของระดับ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู 

พบวา มีจํานวน 1 คู ไดแก ระดับการศึกษาปริญญาเอก มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชีดานความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระมากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุพัตรา รักการศิลป, เอมอร แสวงวโรตม และผกามาศ บุตรสาลี (2562) ที่ ศึกษา

ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในเขต

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามระดับการศึกษา

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุวรรณี รุงจตุรงค (2562) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผูประกอบวิชาชีพ
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บัญชีที่มีลักษณะแตกตางกันตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานในสายวิชาชีพทางบัญชี 

ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ และรายไดของบริษัทจะสงผลตอการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ

ของผูประกอบวิชาชีพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงใหเห็นวาผูทําบัญชีที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีย่ิงมีระดับการศึกษาสูงจะย่ิงใหความสําคัญกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการผลิตบัณฑติทางการบัญชีโดยจัดการเรียนการ

สอนทีเ่นนใหเห็นถึงความสําคัญในดานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

2.  สํานักงานบัญชีและสถานประกอบการอื่นสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพิจารณา

คัดเลือกผูทําบัญชีใหมีความเหมาะสมกับความตองการของแตละหนวยงานได 

3.  หนวยงานที่เกี่ยวของควรมกีารสงเสริมหรือกําหนดใหมีการอบรมหรือจัดกจิกรรมที่เกี่ยวกบั

เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

4.  องคกรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําไปประยุกตใชในการเสริมสรางบุคลากรทางวิชาชีพ

บัญชีใหมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และมทีักษะทางดานการบัญชีที่มีความเปนมืออาชีพ 
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชี

เพือ่รองรบัผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ของบรษิัทจดทะเบียน                                             

ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

Determinants of accounting choices: Accounting Guidance on Temporary 

Relief Measures for Accounting Alternatives in Response to the Impact of 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic of the Listed Company              

in the Stock Exchange of Thailand 

 

ทวีเกียรติ องศารา0

1, ฉัตรมงคล วงศรฐันันท12, กาญจนา พรสมัฤทธิสกลุ2 

  Taweekiat Ongsara1, Chatmongkon Wongrathanandha2, Kanjana Phonsumlissakul2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอการเลือกใชมาตรการผอนปรน

ช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (มาตรการผอนปรนฯ) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยจาํนวน 428 บริษัท ในไตรมาสที่ 1 ป 2563 ซึ่งเปนงวดบัญชีแรกทีม่าตรการผอนปรนฯ มี

ผลบังคับใช ดวยการใชสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหขอมูลแบบตัวแปรเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธ

เพียรสัน และการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบวา บริษัทที่มีอัตราสวนหน้ีสินและ

โอกาสในการเติบโตสูงมีแนวโนมที่จะเลอืกใชมาตรการผอนปรนฯ ในขณะที่บรษัิททีม่ีขนาดใหญและบรษัิท

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, ภาควิชาบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน, Email: taweekiat.o@ku.th 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ, ภาควิชาบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน 
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ที่ถูกตรวจสอบโดย Big4 มีแนวโนมที่จะไมเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ และผลการศึกษาไมพบวาขนาด

ของลูกหน้ีเปนปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ  

คําสําคัญ: ทางเลือกทางการบญัชี, แนวปฏิบัติทางการบัญชี, โควิด-19, ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดข้ึน 

 

Abstract 

 The objective of this study was to examine the factors expected to affect the 

selection of Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting 

Alternatives in Response to the Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

(Temporary Measures) of 428 listed companies on the Stock Exchange of Thailand in the 

first quarter of 2020, it was the first fiscal period of effective Temporary Measures. The data 

were analyzed using descriptive statistics, univariate test, Pearson correlation, and logistic 

regression. The findings revealed that companies with high debt ratios and growth 

opportunity likely selected Temporary Measures. While large companies and the 

companies which are audited by Big4 are likely not to selected Temporary Measures. And 

The findings did not find that the size of account receivable was a factor affecting the 

selection of Temporary Measures 

Keywords: Accounting Choices, Accounting Guidance, Covid-19, Expected Credit Loss (ECL) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

(International Financial Reporting Standard, IFRS) มาประยุกตใชในประเทศไทยต้ังแตป 2552 มี

วัตถุประสงคเพื่อใหมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยมีความทันสมัยและเปนสากล ในป 

2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2562) 

มีผลบังคับใชสงผลใหบริษัทตองรับรูการดอยคาดวยวิธีการใหม โดยเฉพาะคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต
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ของลูกหน้ีที่คาดวาจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss : ECL) ซึ่งบริษัทตองคํานวณผลขาดทุนดาน

เครดิตฯ จากขอมูลในอดีต ปจจัยของสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาขอมูลในอนาคต (Forward-

looking Information) ซึ่งเปนวิธีที่ยุงยาก ซับซอน และใชดุลยพินิจคอนขางสูง การนําเทคนิคดังกลาว

มาใชอาจทําใหบริษัทตองพิจารณาต้ังสํารองเพิ่มข้ึนและทําใหตนทุนเพิ่มข้ึน (ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิด, 

2563) ตอมาตนป 2563 มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงไดออกประกาศฉบับที่ 16/2563 เรื่อง 

มาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2563) (ตอไปน้ีจะเรียกวา 

“มาตรการผอนปรนฯ”) มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีสําหรบัป 2563 เทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่

ลดการใชดุลยพินิจของผูบริหารและลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินในบางฉบับ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 ดวย โดยบริษัทสามารถใชวิธี

อย างง ายและเลือกที่จะไมตอง นําขอมูลที่มีการคาดการณ ไปในอนาคต (Forward-looking 

Information) มาใชในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตฯ ซึ่งจะชวยใหบริษัทจะไมตองรับรูคาเผื่อ

ผลขาดทุนดานเครดิตฯ ที่คาดวาจะสูงข้ึน และทําใหผลดําเนินงานของบริษัทไดรับผลกระทบลดลงหาก

บริษัทเลือกใชมาตรการดังกลาว 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกทางการบัญชีที่พบวา ผูบริหารมี

แรงจูงใจในการเลือกนโยบายการบัญชีเพื่อใหผลดําเนินงานตรงตามเปาหมายที่ตนไดวางไว เพื่อหา

ประโยชนสูงสุดใหกับตนเอง (Watts and Zimmerman, 1986) ประกอบกับผลกระทบจากการนํา

มาตรฐานกลุมเครื่องมือทางการเงินมาใชในปน้ีเปนปแรก และความไมแนนอนกับสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอการเลือกใชมาตรการผอน

ปรนฯ ที่กําหนดเปนทางเลือกสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาน้ัน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติม

ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี และสมมุติฐานงานวิจัย 

1.  แนวคิด ทฤษฎี 

1.1 ทฤษฎีตัวแทน (Agency theory) 

Jensen and Meckling (1976) พบวาองคกรที่มีขนาดใหญมักจางตัวแทนเขามาชวย

บริหารงานในองคกร เกิดความสัมพันธระหวาง 2 ฝายน้ันคือ ตัวการ (Principle) หรือผูถือหุนที่มอบ

อํานาจการบริหารกิจการใหแกผูบริหารซึ่งเปนตัวแทน (Agent) เพื่อทําหนาที่ตัดสินใจในการบริหารงาน

และสรางผลตอบแทนสูงสดุใหแกผูถือหุน แตความเปนจริงพบวา ผูบริหารมีแนวโนมที่จะหาชองทางและ

โอกาสเพื่อหาประโยชนสูงสุดใหกับตนเอง โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน การเลือกนโยบาย

บัญชีจึงเปนวิธีการหน่ึงที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหผลการดําเนินงานดีเกินกวาปกติเพื่อใหไดผลตอบแทนที่

สูงข้ึน งานวิจัยในอดีต เชน งานวิจัยของ Missonier-Piera (2004) และ Waweru et al. (2011) ตางก็

พบวา ผูบริหารมีแรงจูงใจที่จะเลือกนโยบายบัญชีเพื่อทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มข้ึนเพื่อใหได

ผลตอบแทนที่สูงข้ึน 

1.2 ทฤษฎี Positive Accounting 

ทฤษฎี Positive Accounting เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายพฤติกรรมของผูบริหาร และใหเขาใจถึง

วัตถุประสงคในการเลือกนโยบายการบัญชีของผูบริหาร โดย Watts and Zimmerman, (1986) ได

รวบรวมและศึกษาทางเลือกทางการบัญชี (Accounting Choice) พบวา ผูบริหารมักฉวยโอกาสในการ

เลือกนโยบายบัญชีเพื่อหาผลประโยชน เพิ่มความมั่งค่ังใหกับตนเอง (ธกานต ชาติวงค, 2563) โดยทฤษฎี 

Positive Accounting แบงออกเปน 3 สมมติฐานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายของผูบริหารดังน้ี 

1.2.1 สมมติฐานการกําหนดผลตอบแทน (The Bonus Plan Hypothesis) เปน

แนวคิดที่วา หากกิจการใหผลตอบแทนผูกติดกับผลดําเนินงาน มีแนวโนมที่ผูบริหารจะเลือกนโยบายบญัชี

เพื่อเพิ่มกําไรใหเปนไปตามเปาที่กําหนดไว เพื่อใหไดผลตอบแทนตามที่ตนไดคาดหวัง สอดคลองกับ

งานวิจัยในอดีตของ Missonier-Piera (2004) และ Dey et al. (2007) ที่พบวา หากผลตอบแทนของ

ผูบริหารผูกติดกับผลดําเนินงานของบริษัท มีแนวโนมที่ผูบริหารจะเลือกนโยบายบัญชีที่ชวยเรงรายได 

1.2.2 สมมติฐานเง่ือนไขของหน้ีสิน (The Debt Covenant Hypothesis) เปน

แนวคิดที่วา ผูบริหารจะพยายามรกัษาระดับหน้ีสนิของกิจการเพื่อหลีกเลีย่งการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงนิกู 

ดังน้ันผูบริหารจึงมีแนวโนมที่จะเลือกนโยบายการบัญชีที่ชวยรักษาอัตราสวนทางการเงินเอาไว 
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สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Panjaitan (2017) Ali and Ahmed (2017) และ Alves (2019) ที่

พบวา บริษัทที่มีระดับหน้ีสินสูงมีแนวโนมเลือกนโยบายบัญชีที่ชวยใหใหผลดําเนินงานออกมาดี เพื่อลด

อัตราสวนหน้ีสิน เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู 

1.2.3 สมมติฐานเก่ียวกับตนทุนทางการเมือง (The Political Cost Hypothesis) 

เปนแนวคิดที่วา หากกิจการมีผลการดําเนินงานสูง จะทําใหหนวยงานของรัฐสนใจและเขามาตรวจสอบเปน

พิเศษ และกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีกับกิจการ ดังน้ันผูบริหารมีแนวโนมที่จะเลือกนโยบาย

บัญชีเขามาชวยปรับลดกําไร เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองจากภาครัฐ สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ 

Isa (2014) Cullinan and Bline (2010) และ Hsiao et al. (2016) ที่พบวา บริษัทที่มีกําไรจากการ

ดําเนินงานสูง ผูบริหารมีแนวโนมที่จะเลือกนโยบายบัญชีชะลอรายไดเพื่อหลีกเลี่ยงตนทุนทางการเมือง 

ตนทุนทางภาษี และรวมถึงหลีกเลี่ยงเสียงวิพากษวิจารณดานลบจากภายนอก 

1.3 แนวคิดโอกาสในการเติบโต (Growth Opportunity) 

โอกาสในการเติบโตแสดงถึงโอกาสในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต เปนสิ่งที่ดึงดูดนัก

ลงทุน และสถาบันการเงินใหเขามาลงทุนและนําแหลงเงนิทุนเขามาในบริษัท ในทางกลับกันหากบริษัทมี

โอกาสในการเติบโตลดลง บริษัทอาจไดรับผลกระทบเชิงลบจากการคาดหวังของนักลงทุนและสถาบัน

การเงิน (Skinner and Sloan, 2002) ดังน้ันผูบริหารมีแรงจูงใจที่จะเลือกนโยบายบัญชีที่ชวยใหผล

ประกอบการดีเพื่อรักษาดับการเติบโตและรักษาแหลงเงินทุนไว โดยงานวิจัยในอดีต พบวา บริษัทที่มี

โอกาสในการเติบโตผูบริหารมีแนวโนมที่จะใชนโยบายบัญชีชนิดเรงรายได เพื่อใหผลการดําเนินงานของ

บริษัทออกมาดี (Skinner, 1993 และ Ali and Ahmed, 2017) 

1.4 แนวคิดเร่ืองขนาดของสํานักงานสอบบัญช ี

สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือ Big4 ไดรับความเช่ือมั่นและเปนที่ยอมรับจากบริษัททั่วโลก

วาเปนสํานักงานที่มีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญสูง (Cahan, et al., 2011) เพราะ Big4 มีทั้ง

ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีในการตรวจสอบ และมีการแบงปนความรูในการสอบบัญชีระหวางประเทศ

ตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบวา สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือ Big4 มีผลตอการ

เลือกนโยบายบัญชี เชน งานวิจัยของ Souza et al. (2015) และ Almeida and Lemes (2019) ที่พบวา 

Big4 มีแนวโนมทําใหผูบริหารเลือกใชนโยบายบัญชีชนิดเรงรายไดลดลง เปนตน 
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2. สมมุติฐานงานวิจัย 

2.1 ขนาดของลูกหน้ี 

จากการประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน สงผล

ใหบริษัทจะตองใชเทคนิคใหมคือการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตฯ ของลูกหน้ี โดยการคาดการณไป

ในอนาคต (Forward-looking Information) อาจจะทําบริษัทจะตองพิจารณาต้ังสํารองผลขาดทุนดาน

เครดิตฯ ของลูกหน้ีเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจทําใหบริษัทไม

สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได สงผลใหบริษัทจะตองต้ังคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตฯ เพิ่มข้ึน แตถา

บริษัทเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ บริษัทจะไดยกเวนใหไมตองนําเทคนิคดังกลาวมาใชตลอดป 2563  

และจากทฤษฎีตัวแทนและสมมติฐานการกําหนดผลตอบแทน พบวา ผูบริหารมีแนวโนมหาผลประโยชน

เพื่อใหไดผลตอบแทนตามที่ตนหวังไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Cullinan and Bline (2010) Astami 

and Tower (2006) และ Ali and Ahmed (2017) ที่พบวา ผูบริหารมีแรงจงูใจเลือกนโยบายการบัญชีที่

ชวยใหผลดําเนินงานตรงตามเปาที่ตนวางไว การศึกษาครั้งน้ีจึงคาดวาบริษัทที่มีจํานวนลูกหน้ีตนป 2563 

สูง ผูบริหารมีแนวโนมที่จะเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ เพื่อลดคาใชจายของบริษัทดวยการไมนําการ

คาดการณไปในอนาคตมาใชดังสมมติฐานดังน้ี 

H1 : บริษัทที่มีขนาดของลูกหน้ีตนป 2563 สูง มีแนวโนมที่จะเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ 

2.2 อัตราสวนหน้ีสิน 

ผูบริหารมีแรงจูงใจจะรักษาระดับของหน้ีสินเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญากูยืม 

(Watts และ Zimmerman, 1986) งานวิจัยในอดีตพบวา บริษัทที่มีระดับหน้ีสินสูงมีแนวโนมที่จะเลือก

นโยบายบัญชีที่ชวยหลีกเลี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูยืม (Alves, 2019, Panjaitan, 2017 และ 

Ali and Ahmed, 2017)  ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงคาดวากิจการที่มีอัตราสวนหน้ีสินสูง ผูบริหารมี

แนวโนมที่จะเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ เน่ืองจากมาตรการผอนปรนฯ มีแนวโนมทําใหคาใชจายของ

บริษัทลดลง และสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินลดลง จึงเปนที่มาของสมมติฐานดังน้ี 

 H2 : บริษัทที่มีอัตราสวนหน้ีสินตนป 2563 สูง มีแนวโนมทีจ่ะเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ 

2.3 โอกาสในการเติบโต 

กิจการที่มีอัตราการเติบโตมักมีการลงทุนมาก จําเปนตองใชแหลงทุนหรือแหลงเงินกูเพื่อขยาย
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กิจการ ทําใหผูบริหารมีแรงจูงใจที่จะเลือกใชทางเลือกทางการบัญชีที่ชวยใหกําไรเพิ่มข้ึน เพื่อใหเปนที่

สนใจแกนักลงทุนและสถาบันการเงิน สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Skinner (1993) และ Ali and 

Ahmed (2017) พบวา บริษัทที่มีโอกาสในเติบโตสูงผูบริหารมีแนวโนมที่จะใชนโยบายบัญชีชนิดเรง

รายไดใหผลดําเนินงานดีเพื่อดึงดูดนักลงทุน ดังน้ันสามารถสรุปสมมติฐานไดดังน้ี  

 H3 : บริษัทที่มีโอกาสในการเติบโตสงู มีแนวโนมทีจ่ะเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ 

2.4 ขนาดของกิจการ 

ภายใตสมมติฐานตนทุนทางการเมือง (Watts and Zimmerman, 1986)  และการศึกษาใน

อดีตของ Cullinan and Bline (2010) และ Isa (2014) พบวา บริษัทขนาดใหญมีแนวโนมเลือกนโยบาย

บัญชีชนิดชะลอรายไดเพื่อหลีกเลี่ยงตนทุนทางการเมือง อยางไรก็ตามบางงานวิจัยก็พบวา บริษัทขนาด

ใหญมีแนวโนมเลือกนโยบายเรงรายไดเพื่อดึงดูดนักลงทุน (Ali and Ahmed, 2017 และ Waweru et 

al., 2011) ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงคาดวาขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับการเลือกมาตรการผอน

ปรนฯ โดยไมคาดการทิศทางความสัมพันธ โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

 H4 : ขนาดของกิจการมีความสมัพันธกับการเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ 

2.5 ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี 

 จากงานวิจัยในอดีตพบวา สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือ Big4 มีทรัพยากรบุคคลอันดับตน

ของประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนความรูในเครือขายภายในของ Big4 ทั่วโลก ทําให Big4 มีการพัฒนา

งานสอบบัญชีไดดีกวาสํานักงานสอบบัญชีอื่น (Ferramosca and Ghio, 2018, Souza et al., 2015 

และ Almeida and Lemes, 2019) ผูศึกษาจึงคาดวาบริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยสาํนักงานสอบบญัชี Big4 

มีแนวโนมที่จะไมเลือกมาตรการผอนปรนฯ เน่ืองจากมีความพรอมในการรับมือการนํามาตรฐานการ

บัญชีฉบับใหมมาถือปฏิบัติมากกวาสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก จึงเปนที่มาของสมมติฐานดังน้ี 

  H5 : บริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชี Big4 มีแนวโนมที่จะไมเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ 

 การศึกษาครั้งน้ีไดมีการควบคุมปจจัยเรื่องอุตสาหกรรม เน่ืองจากในแตละอุตสาหกรรมจะมี

ลักษณะในการดําเนินธุรกิจ สถาพแวดลอม และขอกําหนดที่ตองปฏิบัติแตกตางกัน เชนเดียวกันกับ

งานวิจัยในอดีตที่พบวา ประเภทของอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับการเลือกนโยบายบัญชีของผูบริหาร 

(Almeida and Lemes, 2019 และ Astami and Tower, 2006) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากเว็บไซดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และฐานขอมูล SETSMART ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

รายการ จํานวนตัวอยาง % 

จํานวนบริษัทที่นําสงงบการเงินสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563  548 100 

หัก บริษัทที่ไมไดปดบญัชีวันที่ 31 ธันวาคม (28) (5.1) 

 บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมการเงิน (64) (11.7) 

 บริษัทที่ขอมูลไมครบ (10) (1.8) 

จํานวนกลุมตัวอยางเบือ้งตน 446 81.14 

หัก ตัวอยางที่มีความผิดปกติ (Outlier) (18) (3.3) 

จํานวนกลุมตัวอยางช้ันสุดทาย 428 78.10 

    

2. ตัวแบบงานวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี  ผู ศึกษาไดกําหนดตัวแปรในการศึกษาโดยแบงออกเปนตัวแปรอิสระ  

(Independent Variable) ที่คาดวาจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ คือ ขนาดของ

ลูกหน้ี (AR) อัตราสวนหน้ีสิน (LEVERAGE) โอกาสในการเติบโต (GROWTH) ขนาดของกิจการ (SIZE) 

และขนาดสํานักงานสอบบัญชี (BIG4) และผู ศึกษาไดกําหนดใหการเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ 

(TEMPCHOICE) เปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังน้ี 

TEMPCHOICEi    =    𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1ARi + 𝛽𝛽2LEVERAGEi + 𝛽𝛽3GROWTHi + 𝛽𝛽4SIZEi      

                             + 𝛽𝛽5 BIG4i + 𝛽𝛽6−11INDRUSTRYi + 𝜀𝜀i   
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โดยกําหนดใหตัวแปรตาม TEMPCHOICE คือ ตัวแปรหุนหากบริษัทเลือกใชมาตรการผอนปรน

ฯ จะมีคาเทากับ 1 และถาบริษัทไมเลือกใชจะมีคาเทากับ 0, AR หมายถึง ขนาดของลูกหน้ีตอสินทรัพย

รวม ณ วันตนป 2563, LEVERAGE หมายถึง อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันตนป 

2563, GROWTH หมายถึง ผลตางของรายไดจากการขายหรือบริการสําหรับป 2562 เปรียบเทียบกับป 

2561 หารดวยรายไดจากการขายหรือบริการสําหรับป 2561, SIZE หมายถึง ลอการิทึมธรรมชาติของ

มูลคาตลาดของบริษัท (Market Capitalization) ณ วันตนป 2563, BIG4 หมายถึง ตัวแปรหุนของขนาด

สํานักงานสอบบัญชี ถาสํานักงานสอบบัญชีเปน Big4 จะมีคาเทากับ 1 ถาไมใช Big4 มีคาเทากับ 0 

3. วิธีวิเคราะหขอมูล 

3.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  โดยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยง

แบนมาตรฐาน (Standard Deviation), คาตํ่าสุด (Minimum), คามัธยฐาน (Median), และคาสูงสุด 

(Maximum) เพื่อใหทราบลักษณะทั่วไปของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

3.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน เปนการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวโดยใชสถิติ T-

Test และ Chi-square, คาสหสัมพันธของตัวแปร (Coefficient of Correlation) และการวิเคราะหความ

ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) ประเภท Binary Logistic เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน

ที่บางตัวเปนขอมูลเชิงปริมาณและบางตัวเปนตัวแปรเชิงกลุมหรือเชิงคุณภาพกับตัวแปรตาม 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ในการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 428 บริษัทในตารางที่ 2 พบวา บริษัทที่เลือกใชมาตรการผอน

ปรนฯ กระจายอยูในทุกกลุมอุตสาหกรรม มีบริษัทที่เลือกใชมาตรการผอนฯ ทั้งหมดจํานวน 261 บริษัท 

กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 82 ของบริษัท

ในกลุม ซึ่งบริษัทในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคไดรับผลกระทบโดยตรงจากโรคระบาดครั้งน้ี 

เน่ืองจากสินคาสวนใหญเปนสินคาประเภทเสื้อผา เครื่องใชครัวเรือน เครื่องสําอาง ฯลฯ ซึ่งเปนสินคาที่มี

ความจําเปนนอยในชวงวิกฤตโรคระบาด 
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ตารางท่ี 2 : จํานวนบริษัทแยกตามกลุมอุตสาหกรรม 

  ใชมาตรการผอนปรน 

อุตสาหกรรม จํานวนบริษัท จํานวน % 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 49 25 51% 

ทรัพยากร 50 16 32% 

เทคโนโลย ี 34 21 62% 

บริการ 101 69 68% 

สินคาอุตสาหกรรม 75 39 52% 

สินคาอุปโภคบริโภค 33 29 82% 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 86 64 74% 

รวม 428 261 61% 

 

ตารางท่ี 3 : คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คามัธยฐาน และคาสูงสุดของแตละตัวแปร 

ตัวแปร 

จํานวน

ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คาตํ่าสุด คามัธยฐาน คาสูงสุด 

TEMPCHOICE 428 0.610 0.488 0.000 1.000 1.000 

AR 428 0.108 0.101 0.000 0.080 0.651 

LEVERAGE 428 1.102 1.099 0.020 0.765 7.470 

GROWTH 428 0.008 0.307 -0.963 -0.012 3.310 

SIZE 428 22.143 1.734 18.813 21.809 27.860 

BIG4 428 0.643 0.480 0.000 1.000 1.000 

 

จากการวิเคราะหคาสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในตารางที่ 3 พบวาคาเฉลี่ยของ

มาตรการผอนปรนฯ (TEMPCHOICE) เทากับ 0.610 หรือหมายความวาบริษัทเลือกใชมาตรการผอน

ปรนฯ รอยละ 61 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ขนาดของลูกหน้ีสินทรัพยรวม (AR) เทากับ 0.108 อัตราสวน

หน้ีสิน (LEVERAGE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.102 โอกาสในการเติบโต (GROWTH) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.008 

ขนาดของกิจการ (SIZE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4,136.02 ลานบาท และขนาดสํานักงานสอบบัญชี (BIG4) มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 0.643 หรือหมายความวาผูสอบบัญชีของกลุมตัวอยางเปน Big4 รอยละ 64 ของผูสอบ

บัญชีทั้งหมด เปนตน 

ตารางท่ี 4 : คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 

ตัวแปร TEMPCHOICE AR LEVERAGE GROWTH SIZE BIG4 

TEMPCHOICE 1.000      

AR 0.050 1.000     

LEVERAGE 0.080* -0.001 1.000    

GROWTH 0.088* 0.021 0.089* 1.000   

SIZE  -0.173*** 0.265*** 0.117** 0.132*** 1.000  

BIG4  -0.197*** -0.019 0.094* 0.069 0.460*** 1.000 

*/**/*** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

ผลจากการวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ในตารางที่ 4 พบวา 

มาตรการผอนปรนฯ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนหน้ีสิน (LEVERAGE)  และโอกาสใน

การเติบโต (GROWTH) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในสวนของขนาดของกิจการ (SIZE) และขนาดสํานัก

งานสอบบัญชี (BIG4) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการเลือกมาตรการผอนปรนฯ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 และจากการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางคูตัวแปรทุกตัว พบวา มีความสัมพันธกันใน

ระดับตํ่า จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity ตัวแปรทุกตัวเปนอิสระจากกัน มีความเหมาะสมที่จะทํา

การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) ในลําดับตอไป 
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ตารางท่ี 5 : การวิเคราะหขอมลูตัวแปรเดียว (Univariate Test) 

 ใชมาตรการผอนปรนฯ  ไมใชมาตรการผอนปรนฯ   

ตัวแปร n คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  n คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  t-test 

AR 261 0.112 0.103  167 0.102 0.098  -1.031 

LEVERAGE 261 1.173 1.202  167 0.992 0.909  -1.767** 

GROWTH 261 0.029 0.324  167 -0.026 0.275  -1.814** 

SIZE 261 21.904 1.624  167 22.518 1.836  -3.527*** 
          

 ใชมาตรการผอนปรนฯ  ไมใชมาตรการผอนปรนฯ   

ตัวแปร n Big4 Non-Big4  n Big4 Non-Big4  Chi2 

BIG4 261 148 113  167 127 40  16.589*** 

*/**/*** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว (Univariate Test) จากตารางที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยของ

อัตราสวนหน้ีสิน (LEVERAGE) และโอกาสในการเติบโต (GROWTH) กับทางเลือกของมาตรการผอนปรน

ฯ มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สําหรับคาเฉลี่ยของขนาดของกิจการ (SIZE) กับมาตรการ

ผอนปรนฯ มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงสามารถสรุปไดวาบริษัทที่ใชมาตรการผอนปรน

ฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Leverage) เฉลี่ย 1.173 เทา และอัตราการเติบโตของรายได 

(Growth)  เฉลี่ย 0.029 สูงกวาบริษัทที่ไมเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ซึ่งมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ

ผูถือหุนเฉลี่ยเทากับ 0.992 เทา และอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ย -0.026 ตามลําดับ ในขณะที่บริษัท

ที่ใชมาตรการผอนปรนฯ พบวาขนาดของบริษัท (Size) ซึ่งวัดดวยคาลอการิทึมธรรมชาติของมูลคาตลาด

เฉลี่ยเทากับ 21.0904 เล็กกวาบริษัทที่ไมเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.518  และ

จากการทดสอบไคสแควร (Chi-square Test) ตัวแปรขนาดสํานักงานสอบบัญชี (BIG4) ซึ่งเปนตัวแปร

เชิงกลุม พบวา ขนาดสํานักงานสอบบัญชี มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทางเลือกของ

มาตรการผอนปรนฯ ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับผลทีไ่ดจากคาสหสัมพันธของเพียรสนัที่พบวาบรษัิทที่

ตรวจสอบโดยบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ Big4 จะไมเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ -0.197 ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 เชนเดียวกัน 
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ตารางท่ี 6 : คาสถิติจากแบบจําลองโลจิสติกสําหรับพยากรณปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

มาตรการผอนปรนฯ 

ตัวแปร 

เคร่ืองหมายท่ี

คาดหวัง 

คาสัมประสิทธิ์ 

(P-Value) 

Robust S.E. 

คาสัมประสิทธิ์ 

(P-Value) VIF 

Intercept ไมม ี 0.024 0.018  

  (3.847) (3.847)  

AR + 1.344 1.344 1.09 

  (0.283) (0.281)  

LEVERAGE + 0.264** 0.264** 1.02 

  (0.024) (0.017)  

GROWTH + 1.028** 1.028** 1.02 

  (0.024) (0.023)  

SIZE ไมม ี -0.122 -0.123* 1.41 

  (0.110) (0.094)  

BIG4 - -0.724*** -0.724*** 1.29 

  (0.006) (0.007)  

INDUSTRY  √ 
 

Chi-square      66.26*** 65.00*** 
 

Nagelkerke R-square 0.194 
 

Overall Prediction Correct              67.76% 
 

Observations 428   

*/**/*** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

ผลจากการวิเคราะหคาสถิติจากแบบจําลองโลจิสติกสําหรับพยากรณปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ในตารางที่ 6 พบวา ความถูกตองของแบบจําลองในการพยากรณ

อยูที่รอยละ 67.76 ขนาดของลูกหน้ี (AR) และขนาดของกิจการ (SIZE) ไมพบความสัมพันธทางสถิติกับ

กับการเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ในสวนของอัตราสวนหน้ีสิน (LEVERAGE) และโอกาสในการเติบโต 

(GROWTH) พบวา มีความสัมพันธกันกับการเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ตามทิศทางที่ผูศึกษาได
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คาดหวังเอาไวที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเปนไปตามสมมติฐาน H2 และ H3 ตามลําดับ ขนาดสํานักงาน

สอบบัญชี (BIG4) มีความสัมพันธตรงกันขามกับการเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน H5 ตามที่การศึกษาครั้งน้ีไดคาดการณไว 

ในการทดสอบผูศึกษาไดมีการแกปญหาขอสมมติเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน (Errors) ดวยการ

ทดสอบ Robust Standard Errors (Robust S.E.) โดยใชโปรแกรม STATA เพื่อลดความเอนเอียงจาก

ปญหา Heteroskedasticity ผลการทดสอบพบวา ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับการเลือกใช

มาตรการผอนปรนฯ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาครัง้น้ี พบวา บริษัทที่มีอัตราหน้ีสินสงู (LEVERAGE) มีแนวโนมที่ผูบริหารจะเลือกใช

ทางเลือกทางการบัญชีที่ชวยทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทสูงข้ึน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Panjaitan (2017) Ali and Ahmed (2017) และ Alves (2019) ที่พบวา บริษัทที่มีระดับหน้ีสินสูงจะ

เลือกนโยบายบัญชีที่ชวยใหบริษัทหลีกเลี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญา สําหรับปจจัยเรื่องโอกาสในการ

เติบโต (GROWTH) ผลการศึกษา พบวา บริษัทที่มีโอกาสในการเติบโตสูง ผูบริหารมีแนวโนมที่จะเลอืกใช

ทางเลือกทางการบัญชีที่ชวยทําใหผลการดําเนินงานของบรษัิทสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Skinner 

(1993) และ Ali and Ahmed (2017) ที่พบวา บริษัทที่อยูในชวงเติบโตผูบรหิารมีแรงจงูใจที่จะใชนโยบาย

เรงรายไดเพื่อรายงานผลกําไรเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนและสถาบันการเงินใหเขามาลงทุนและเสนอแหลง

เงินกูแกบริษัท สําหรับปจจัยเรื่องขนาดของกิจการ (SIZE) ผลการศึกษาพบวา บริษัทที่มีขนาดใหญมี

แนวโนมที่จะไมเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ เน่ืองจากหากบริษัทขนาดใหญแสดงกําไรสูง อาจจะทําให

หนวยงานภาครัฐหันมาสนใจและปรับแกกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Cullinan and Bline (2010) และ Isa (2014) ที่พบวา บริษัทขนาดใหญมีแนวโนมเลือกนโยบายบัญชีชนิด

ชะลอรายไดเพื่อหลีกเลี่ยงตนทุนทางการเมืองและเปนจุดสนใจในสังคม และในสวนของขนาดสํานัก

งานสอบบัญชี (BIG4) ที่พบวา บริษัทที่ถูกตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชี Big4 มีแนวโนมที่จะไม

เลือกใชมาตรการผอนปรนฯ เน่ืองจาก Big4 เปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีอยูทั่วโลก มีความรูความสามารถ

สูง ทําให Big4 สามารถรับมือและเสนอแนะแนวทางที่ถูกตองในการจัดทําบัญชีใหกับลูกคาสําหรับ

มาตรฐานฉบับใหมที่จะมีผลประกาศใชไดอยางดี  

อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ี ไมพบวา ขนาดของลูกหน้ี (AR) เปนปจจัยที่สงผลตอการ
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เลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการพิจารณาเลือกใชมาตรการผอนปรนฯ ผูบริหารไมได

มองปจจัยเรื่องลูกหน้ีเพียงดานเดียว ผูบริหารอาจจะมองภาพรวมโดยนําปจจัยดานมาตรฐานการบัญชี

อื่นๆ ที่ผูศึกษาไมไดทําการศึกษา เชน การดอยคาของสินทรัพย มาพิจารณาในการเลือกใชมาตรการผอน

ปรนฯ ในครั้งน้ีดวย อีกทั้งลูกหน้ีของแตละกลุมอุตสาหกรรมมีลกัษณะที่แตกตางกัน ถึงแมวาบางบริษัทมี

ลูกหน้ีเปนจํานวนมาก แตเปนลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ซึ่งไมตองพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตฯ เปนตน การศึกษาในครั้งน้ีคาดวาจะเปนประโยชนแกนักลงทุน ผูใชงบการเงิน และสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ จะไดทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการเลอืกใชนโยบายทางการบัญชี เพื่อใชประกอบการตัดสินใจการ

ลงทุน การใหสินเช่ือ และนําไปประยุกตและปรับเปลี่ยนการประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมได

อยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ  

1. การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาการใชมาตรการผอนปรนฯ เฉพาะเรื่องการไมนําเทคนิคการ

คาดการณไปในอนาคต (Forward-looking Information) มาใชในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตฯ 

ของลูกหน้ีเทาน้ัน ดังน้ันในการศึกษามาตรการที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับมาตรการผอนปรนฯ ที่ทาง

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศใชในครั้งตอไป ผูศึกษาอาจทําการศึกษาใหครอบคลุมทุกเรื่องของมาตรการที่

ประกาศใช เพื่อใหไดผลการทดสอบที่หลากหลายและมีความแมนยํามากข้ึน 

2. การศึกษาครั้งน้ี  เปนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ป 2563 ที่

มาตรการดังกลาวมีผลบังคับใชเปนครั้งแรกเพียงงวดเดียวเทาน้ัน ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษา

อาจจะทําการเพิ่มชวงเวลาในการศึกษาใหครอบคลุมโดยเฉพาะงบการเงินประจําป เพื่อศึกษาวาบริษัท

ยังคงใชทางเลือกทางการบัญชีเหมือนกับครั้งแรกที่บริษัทเลือกใชหรือไม 
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ชวยเหลือ แนะนํา ใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง และรวมถึงใหแนวทางในการจัด

ทําการศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี ใหมีความถูกตองสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
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โอกาสในการลงทุนกบัแนวโนมในการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ: คําอธิบายและการ

วิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสในกลุมอตุสาหกรรม                 

เทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

Investment Opportunity Set and Voluntary Disclosures: Quarterly 

Management Discussion and Analysis (MD&A) of Technology                

Industry Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand 

 

วิลาวรรณ ขันสาคร 0

1, กาญจนา พรสมัฤทธิสกลุ2 , ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท12 

Wilawan Khansakorn1, Kanjana Phonsumlissakul2, Chatmongkon Wongrathanandha2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโอกาสในการลงทุนของบริษัทที่สงผลกระทบตอ

แนวโนมการตัดสินใจเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสโดย

สมัครใจในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 

297 ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2560-2562 โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวาบริษัทที่มีโอกาสในลงทุนสูงจะมี

แนวโนมในการเลือกเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ นอกจากน้ียังพบวาบริษัทที่มี

ความสามารถในการทํากําไรสูงจะมีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจดวย

เชนกัน 

คําสําคัญ : โอกาสในการลงทุน คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ รายงานระหวางกาล การ

เปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the impact of investment opportunity 

set on voluntary disclosures:  quarterly management discussion and analysis ( MD&A)  of 

297 technological listed companies in the Stock Exchange of Thailand.  The data are 

collected from the first to the third quarter of 2017 to 2019 and analyzed by using 

descriptive statistics and inferential statistics. The results show that companies with high 

investment opportunities are likely to voluntarily disclose quarterly MD&A.  Moreover, 

highly profitable companies also tend to reveal quarterly MD&A information. 

Keywords:  Investment Opportunity Set, Management Discussion and Analysis, Interim 

Reporting, Voluntary Disclosures 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจดัการ (Management Discussion and 

Analysis : MD&A) เปนการเปดเผยขอมูลของบริษัทโดยฝายจัดการระดับสูง อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง

ของผลการดําเนินงาน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มีนัยสําคัญในชวงเวลาหน่ึง เพื่อใหนักลงทุน 

รวมถึงผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เขาใจสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบหรือมีแนวโนมที่จะมี

ผลกระทบตอฐานะการเงินอยางมีนัยสําคัญ และใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งการเปดเผย

ขอมูล MD&A ถือเปนสวนหน่ึงของการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 

และชวยสงเสริมภาพลักษณของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไดอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) , 2556) 

ปจจุบันคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดใหคําอธิบายและ

การวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) เปนสวนหน่ึงที่ตองเปดเผยขอมูลในแบบรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) ซึ่งขอมูลที่นํามาเปดเผยจะเปนขอมูลที่อยูในงบการเงินประจําป แตเน่ืองดวยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไมไดบังคับใหมีการเปดเผยขอมูล MD&A 

สําหรับงบการเงนิในรายไตรมาสสาํหรับทุกบริษัท จึงทําใหการเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาส จงึเปน

การเปดเผยดวยความสมัครใจของบริษัท แตมีขอคับสําหรับการเปดเผย MD&A ในแตละไตรมาส หาก
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บริษัทมีรายไดหรือกําไรสทุธิแตกตางจากงวดเดียวกันปกอนมากกวารอยละ 20 (สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) , 2556) อยางไรก็ตาม หากบริษัทมีรายไดหรือกําไรสุทธิ

แตกตางจากงวดเดียวกันของปกอนไมเกินรอยละ 20 ถือเปนการเปดเผยขอมูลในภาคสมัครใจ 

การไมการเปดเผย MD&A อาจสงผลตอนักลงทุน หรือผูใชงบการเงินตัดสินใจในการลงทุน

ผิดพลาด เน่ืองจากนักลงทุนไดรับขอมูลไมเพียงพอ โดย Tarca, et al. (2011) พบวาขอมูลบางอยางที่

เปนขอมูลภายใน บริษัทไมไดเต็มใจหรือไมตองการเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ เชน ขอมูลเกี่ยวกับดาน

กฎหมาย คดีความ หรือขอพิพาทตางๆ เน่ืองจากบริษัทมองวาเปนขอมูลที่มีความออนไหวในดานการ

แขงขัน และอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน บริษัทสวนใหญจึงมีการเปดเผยขอมูลใน

สวนน้ีคอนขางนอย สงผลใหนักลงทุนไมสามารถคาดการณ วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ

บริษัทในงวดปจจุบันกับอดีตหรือที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตได นอกจากน้ีทําใหนักลงทุนไมทราบถึง

สาเหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขในงบการเงิน รวมไปถึงไมสามารถประเมินความคุมคา

ของผลตอบแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต Ali and Ahmed (2017) พบวาบริษัทที่มีโอกาสในการลงทุนสูง

ตองใชเงินทุนจํานวนมาก จึงตองหาแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูเพื่อนํามาขยายกิจการ ดังน้ันบริษัทจึง

ตองมีการเปดเผยขอมูลมากข้ึน เพื่อดึงดูดนักลงทุน เจาหน้ี ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  และเพื่อเปนประโยชน

ตอนักลงทุนในการนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ รวมไปถึงสถาบันการเงินเพื่อใชในการวิเคราะห

และพิจารณาสินเช่ือใหแกบริษัท นอกจากน้ี Sengupta (1998) ยังพบวาการที่บริษัทเปดเผยขอมูลมาก 

จะชวยทําใหตนทุนทางการเงินหรือตนทุนการกูยืมตํ่าลง ทั้งน้ีการเปดเผยขอมูล MD&A มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับแหลงเงินกูภายนอกกิจการ เน่ืองจากบริษัทที่มีการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกสูง 

มักจะมีการเปดเผยขอมูลสูง เพื่อเปนประโยชนตอสถาบันการเงินในการวิเคราะหสินเช่ือและเพื่อความ

โปรงใสตามหลักการกํากับดูกิจการที่ดี (Ahn and Lee, 2004) 

ปจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตอยางรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

และเริ่มเขามามีบทบาทตอผูคนมากข้ึนเรื่อย ๆ ดวยความกาวหนาและความหลากหลาย สงผลให

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยกําลังเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยางเต็มรูปแบบ จึงตองใช

เงินทุนสูงในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหมี

ความสามารถสูง ดังน้ันการเปดเผยขอมูล MD&A ถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะชวยใหขอมูลเพิ่มเติมแก
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นักลงทุน เจาหน้ี และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมไปถึงเพื่อเปน

ประโยชนตอสถาบันการเงินในการวิเคราะหสินเช่ืออีกดวย 

ดวยเหตุผลที่กลาวขางตนจึงทําใหการศึกษาครั้งน้ีสนใจที่จะศึกษาโอกาสในการลงทุนของ

บริษัทที่อาจสงผลตอแนวโนมการตัดสินใจเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

(MD&A) รายไตรมาสโดยสมัครใจในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาโอกาสในการลงทุนของบริษัทที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจเปดเผยขอมูลคําอธิบาย

และการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสโดยสมัครใจในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

1. ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) 

    เปนทฤษฎีที่ศึกษาถึงพฤติกรรมที่บริษัทหรือผูถือหุนรายใหญสงสัญญาณใหกับผูถือหุนราย

ยอย ซึ่งผูถือหุนรายใหญหรือผูสงสัญญาณจะเปนบุคคลภายใน โดย Miller and Modigllani (1961) 

พบวาผูบริหารและนักลงทุนจะไดรับขอมูลขาวสารสําคัญของบริษัทไมเทากัน นอกจากน้ี Healy and 

Palepu (2001) พบวาการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจจะมุงเนนไปที่บทบาทของขอมูลการรายงานทาง

การเงินสําหรับตลาดทุน โดยแรงจูงใจที่สงผลตอการตัดสินใจเปดเผยขอมูลของผูบริหารที่เกี่ยวกับตลาด

ทุน ไดแก รายการที่เกี่ยวของกับตลาดทุน (Capital Market Transactions) การมีอํานาจควบคุมของ

กิจการ (Corporate Control Contests) ผลประโยชนที่เกี่ยวกับหุน (Stock Compensation) ตนทุน

ในการถูกฟองรอง (Litigation Cost) ตนทุนการเปนเจาของขอมูล (Proprietary Costs) และการสง

สัญญาณถึงความสามารถของฝายบริหาร (Management Talent Signaling) และ Spence (1973) ยัง

พบวาผูบริหารยอมรูขอมูลขาวสารสําคัญภายในบริษัทมากกวานักลงทุนหรือบุคคลภายนอก ผูบริหารจึง
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ตองการสงสัญญาณใหนักลงทุนทราบความคิดเห็นของผูบริหาร ทิศทางของบริษัท ผลการดําเนินงานและ

โอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

2. โอกาสในการลงทุน (Investment Opportunity Set – IOS) 

    โอกาสในการลงทุน (Investment Opportunity Set – IOS) เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง

ความสามารถในการขับเคลื่อนหรือความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ถาโอกาสในการลงทุนหรือ

การเติบโตสูงก็จําเปนจะตองใชเงินในการลงทุนสงู จึงตองดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน เจาหน้ี รวมถึงผู

มีสวนไดเสียอื่น ๆ ที่อาจจะเปนแหลงเงินทุนในอนาคต โดย Myers (1997) พบวาเปนโอกาสในการ

ลงทุนจะเปนตัวกําหนดความสามารถของบริษัทและยังชวยสรางขอไดเปรียบในการเติบโต ดังน้ันหาก

โอกาสในลงทุนสูงก็จะชวยสรางผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาตลาดของกิจการ นอกจากน้ียังเปนการแสดง

ถึงความสัมพันธของมูลคารวมของบริษัทกับแผนการลงทุนโครงการตาง ๆ  ในอนาคต ซึ่งผูบริหารตอง

ตัดสินใจลงทุนโดยใชดุลยพินิจในการลงทุนในโครงการที่จะใหผลตอบแทนในเชิงบวก เพื่อทําใหผล

ประกอบการดีข้ึนและเพิ่มความมั่งค่ังและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน 

3. สมมติฐานงานวิจัย 

    3.1 โอกาสในการลงทุน (Investment Opportunity Set – IOS) 

          จากการศึกษางานวิจัยในอดีต Ali and Ahmed (2017) พบวาบริษัทที่มีโอกาสในการ

ลงทุนสูงมักจะตองใชเงนิทุนมาก จึงตองหาแหลงเงนิทุนหรอืแหลงเงินกูเพื่อนํามาขยายกิจการ นอกจากน้ี 

Ahn and Lee (2004) ยังพบวาการเปดเผยขอมลู MD&A มีความสัมพันธเชิงบวกกับแหลงเงนิกูภายนอก

กิจการ เน่ืองจากบริษัทที่มีการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกสูง จะมีการเปดเผยขอมูลสูง และ 

Sengupta (1998) ยังพบวาการที่บริษัทเปดเผยขอมูลมากข้ึน ทําใหตนทุนทางการเงินหรือตนทุนการ

กูยืมตํ่าลง ทั้งน้ีเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน รวมถึงเพื่อเปนประโยชนตอสถาบันการเงินในการ

วิเคราะหและพิจารณาสินเช่ือใหแกบริษัท โดยโอกาสในการลงทุน (IOS) สามารถวัดคาไดจากหลาย

แนวคิด 

          การวัดคาโอกาสในการลงทุนตามแนวคิด Price-based Proxies ไดแก อัตราสวนมูลคา

ตลาดของสินทรัพยตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของหุน

สามญั และอัตราสวนผลตอบแทนหุน เปนตน แนวคิด Investment-based Proxies ไดแก อัตราสวนคา

วิจัยและพัฒนาตอสินทรัพย อัตราสวนคาวิจัยและพัฒนาตอมูลคาของกิจการ อัตราสวนคาวิจัยและ
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พัฒนาตอยอดขาย และอัตราสวนรายจายลงทุนตอมูลคาของกิจการ เปนตน และแนวคิด Variance 

Measures ไดแก ผลตางของผลตอบแทน เปนตน (AlNajjar and Riahi-Belkaoui, 2001) อยางไรก็ตามใน

การศึกษาครั้งน้ีเลือกใชตัววัดคาโอกาสในการลงทุนตามแนวคิด Price-based Proxies โดยใชตัววัด

อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ (P/BV) เน่ืองจากเปนตัววัด

ที่นิยมใชในการศึกษาโอกาสในการลงทุน (AlNajjar and Riahi-Belkaoui, 2001; Chen, et al., 2010; 

สถาปตย ดวงทรัพย, 2552; สุพิชฌา รองศรีแยม, 2561 และ ดิษฐาพร สุวรรณฤทธ์ิ, 2558) นอกจากน้ี 

ยังมีขอจํากัดการวัดคาจากปจจัยอื่นในการเขาถึงขอมูลที่เปดเผยสูสาธารณชน 

          ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีคาดวาบริษัทที่มีโอกาสในการลงทุนสูง จะมีแนวโนมที่จะเลือก

เปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ ซึ่งเปนการใหขอมูลเพิ่มเติมแกนักลงทุน เจาหน้ี ผูมีสวน

ไดเสียอื่น ๆ  รวมถึงสถาบันการเงินในการวิเคราะหและพิจารณาสินเช่ือใหแกบริษัท เพื่อประโยชนในการ

จัดหาแหลงเงินทุนของบริษัท สามารถต้ังสมมติฐานไดดังน้ี 

          H1 : โอกาสในการลงทุนมีผลกระทบตอแนวโนมที่บริษัทจะเลือกเปดเผยขอมูล MD&A 

รายไตรมาสโดยสมัครใจ 

    3.2 ปจจัยควบคุม 

          จากการศึกษางานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับสัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน Skinner (1994) 

พบวาผูบริหารจะเปดเผยขอมูลในภาคสมัครใจ เน่ืองจากเปนการลดความเสี่ยงในการถูกฟองรอง 

(Litigation Risk) นอกจากน้ี Sengupta (1998) พบวาการที่บริษัทเปดเผยขอมูลมากข้ึน จะชวยทําให

ตนทุนทางการเงินหรือตนทุนการกูยืมตํ่าลง ทั้งน้ี Ahn and Lee (2004) ยังพบวาการเปดเผยขอมูล 

MD&A มีความสัมพันธเชิงบวกกับแหลงเงินกูภายนอกกิจการ เน่ืองจากบริษัทที่มีการกูยืมเงินจากแหลง

เงินทุนภายนอกสูง มักจะมีการเปดเผยขอมูลสงู เพื่อเปนประโยชนตอสถาบันการเงนิในการวิเคราะหและ

พิจารณาสินเช่ือและเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูกิจการที่ดี 

          จากการศึกษาในอดีตยังพบวาขนาดของบริษัทสงผลตอระดับเปดเผยขอมูล MD&A ในทิศ

ทางบวก ซึ่งบริษัทขนาดที่มีใหญจะมกีารเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัททีม่ีขนาดเล็ก เน่ืองจากบริษัทขนาด

ใหญไดรับแรงผลักในการที่จะตองเปดเผยขอมูลใหผูที่เกี่ยวของทราบ และไดรับความสนใจจาก

นักวิเคราะหและนักลงทุนอยูแลว จึงทําใหมีตนทุนในการจัดทําขอมูลตํ่ากวาบริษัทขนาดเล็ก (อลิศรา 

ผลาวรรณ, 2548; โชติญาณ หิตะพงศ, 2550; Hossain, et al., 1994 and Meek, et al., 1995) 
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          นอกจากน้ี Singhvi and Desai (1971) และ Lang and Lundholm (1996) พบวาบริษัท

ที่มีผลการดําเนินสูงหรืออัตราผลตอบแทนสูง ผูบริหารจะมีการเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทที่มีผลการ

ดําเนินงานตํ่า แสดงใหเห็นวาบริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงจะมีการเปดเผยขอมูลในระดับสูง 

เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  นําไปใชประกอบในการตัดสินใจลงทุนในอนาคต และเพื่อเปน

ประโยชนในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

          จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตจะพบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอการ

เปดเผยขอมูลภาคสมัครใจ ไดแก สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ขนาดและความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัท ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีการควบคุมผลกระทบจากปจจัยดังกลาว นอกจากน้ี ยังได

ทําการควบคุมปจจัยผลกระทบทางดานเวลา (Time Fixed Effect) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดอาจสงผลกระทบ

ตอตัวแปรที่สนใจศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในสวนของคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) โดยเก็บขอมูลไตร

มาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2560-2562 รวมทั้งหมด 9 ไตรมาส จาํนวน 351 ตัวอยาง (39 บริษัท) ไมรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย บริษัทที่ขอมูลไมครบและ

อาจถูกเพิกถอน และบริษัทที่มีวันสิ้นสุดรอบการปดบัญชีที่ไมใช 31 ธันวาคม คงเหลือตัวอยางทั้งสิ้น 297 

ตัวอยาง (33 บริษัท) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดการเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

รายการ 

จํานวน

ตัวอยาง % 
 

จํานวนตัวอยางข้ันตน 
 

351 
 

100 

หัก บริษัทที่ไมไดปดบญัชีตามรอบ 31 ธันวาคม  (9) (2.56) 

 

 

บริษัทที่ขอมูลไมครบและอาจถูกเพกิถอน  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหารมิทรพัย 

(27) 

 

(18) 

(7.69) 

 

(5.13) 

จํานวนตัวอยางข้ันสุดทาย 297 84.62 
   

 

2. ตัวแบบงานวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่อาจจะสงผลตอ

แนวโนมในการเลือกเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสใน

กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย คือ โอกาสในการ

ลงทุน (IOS) ตัวแปรตาม คือ การเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (DISCLOSURE) และตัวแปรควบคุม ไดแก สัดสวนหน้ีสินของบริษัท (DE) 

ขนาดของบริษัท (SIZE) และความสามารถในการทํากําไร (ROA) ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีสามารถพัฒนาตัว

แบบงานวิจัยไดดังน้ี 

DISCLOSUREi,t   =    𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏 IOSi,t + 𝜷𝜷𝟐𝟐DEi,t + 𝜷𝜷𝟑𝟑SIZEi,t + 𝜷𝜷𝟒𝟒ROAi,t      

                                    + 𝜷𝜷𝟓𝟓−𝟏𝟏𝟐𝟐QUARTERi,t+ 𝜺𝜺i,t   

โดย 

DISCLOSUREi,t   =  มีคาเทากับ 1 ถาบริษัทเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ 

                          ของบริษัท i ในไตรมาสที่ t และ มีคาเทากับ 0 ถาบริษัทไมเปดเผย 

                          ขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ 
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IOSi,t               =  อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของหุนสามัญตอมูลคาตามบัญชีของหุน 

                          สามญั (เทา) ของบริษัท i ในไตรมาสที่ t 

DEi,t                =  สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) ของบริษัท i ในไตรมาสที่ t 

SIZEi,t              =  ลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวม ของบริษัท i ในไตรมาสที่ t 

ROAi,t              =  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ของบริษัท i ในไตรมาสที่ t 

QUARTERi,t          =  บริษัท i ในไตรมาสที่ t 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

3.1 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation), คาตํ่าสุด (Minimum), คามัธยฐาน (Median), และคาสงูสุด (Maximum) เพื่อให

ทราบลักษณะทั่วไปของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

3.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอนุมาน ไดแก การวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว 

(Univariate Test) โดยใชสถิติ T-Test คาสหสัมพันธของตัวแปร (Coefficient of Correlation) และการ

วิ เคราะหความถดถอยโลจิส ติก (Logistic Regression)  ประเภท Binary Logistic เพื่ อ ศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่เปนขอมูลเชิงปริมาณและเปนตัวแปรเชิงกลุมหรือเชิงคุณภาพกับตัว

แปรตามเชิงคุณภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาตัวอยางในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จํานวน 297 ตัวอยาง พบวาบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัคร

ใจ มีจํานวนทั้งสิ้น 61 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20.5 ของตัวอยางในข้ันสุดทาย และในการศึกษาครั้งน้ีใช

วิธี Winsorized ตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวที่ระดับ 1% และ 99% เพื่อลดปญหาคาผิดปกติของตัวแปร 

(Outlier) โดยตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คามัธยฐาน และคาสูงสุดของ

แตละตัวแปร พบวาการเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ โอกาสในการลงทุน (IOS)  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.404 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DE) มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.566 ขนาดของบริษัท 
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(SIZE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.112 และความสามารถในการทํากําไร (ROA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.859 เปน

ตน 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คามัธยฐาน และคาสูงสุดของแตละตัวแปร 

ตัวแปร 

จํานวน

ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คาตํ่าสุด คามัธยฐาน คาสูงสุด 

DISCLOSURE      297 0.205 0.405 0.000 0.000 1.000 

IOS 297 2.404 2.150 0.330 1.770 12.290 

DE 297 1.566 1.200 0.180 1.140 5.680 

SIZE 297 16.112 1.558 13.410 15.840 20.010 

ROA 297 4.859 8.055 -22.860 5.210 21.650 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) พบวาโอกาส

ในการลงทุน (IOS) ขนาดของบริษัท (SIZE) และความสามารถในการทํากาํไร (ROA) มีความสัมพันธกับการ

เปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และจากการวิเคราะห

สหสัมพันธระหวางคูตัวแปรทุกตัว พบวาตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธอยูในระดับตํ่า จึงไมเกิดปญหา 

Multicollinearity ตัวแปรทุกตัวเปนอิสระจากกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหความ

ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) ในลําดับตอไป 

ตารางท่ี 3 คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 

ตัวแปร DISCLOSURE IOS DE SIZE ROA 

DISCLOSURE 1.000     

IOS 0.301*** 1.000    

DE 0.052 0.485*** 1.000   

SIZE 0.164*** 0.466*** 0.493*** 1.000  

ROA  0.258*** 0.352*** -0.103* 0.310*** 1.000 

*/**/*** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว (Univariate Test) พบวาโอกาสในการลงทุน (IOS) 

ขนาดของบริษัท (SIZE) และความสามารถในการทํากําไร (ROA) ของบริษัทที่เลือกเปดเผยขอมูล MD&A 

รายไตรมาสโดยสมัครใจ มีคาเฉลี่ยสูงกวาบริษัทที่ไมเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DE) ของบริษัทที่เลือก

เปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ มีคาเฉลี่ยไมแตกตางจากบริษัทที่ไมเปดเผยขอมูล MD&A 

รายไตรมาสโดยสมัครใจ ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากการวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสันที่พบวา

โอกาสในการลงทุน ( IOS) ขนาดของบริษัท (SIZE) และความสามารถในการทํากําไร (ROA) มี

ความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว (Univariate Test) 

 

เปดเผยขอมูล MD&A  

รายไตรมาสโดยสมัครใจ  

ไมเปดเผยขอมูล MD&A  

รายไตรมาสโดยสมัครใจ   

ตัวแปร n คาเฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน  n คาเฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน  t-test 

IOS 61 3.676 3.508  236 2.076 1.467  3.486*** 

DE 61 1.690 1.423  236 1.535 1.137  0.789 

SIZE 61 16.614 1.702  236 15.982 1.495  2.858*** 

ROA 61 8.945 6.787  236 3.803 8.032  4.593*** 
          

*/**/*** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 คาสถิติจากแบบจําลองโลจิสติกสําหรับพยากรณโอกาสในการลงทุนของบริษัทที่สงผลตอ

แนวโนมการตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ 

DISCLOSUREi,t   =    𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏 IOSi,t + 𝜷𝜷𝟐𝟐DEi,t + 𝜷𝜷𝟑𝟑SIZEi,t + 𝜷𝜷𝟒𝟒ROAi,t      

                                    + 𝜷𝜷𝟓𝟓−𝟏𝟏𝟐𝟐 QUARTERi,t 

 

ตัวแปร 

เคร่ืองหมายท่ี

คาดหวัง 

 

คาสัมประสิทธิ์ 

 

P-Value    VIF 

Constant ไมม ี -1.706 0.406  

IOS + 0.300*** 0.002 1.692 

DE + -0.162 0.357 1.817 

SIZE + -0.011 0.932 1.626 

ROA + 0.067** 0.016 1.442 

Quarter Fixed Effect    

Chi-square      48.125***   

Nagelkerke R-square   0.235  

Overall Prediction Correct               82.50%  

Observations 297  

*/**/*** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหคาสถิติจากแบบจําลองโลจิสติกสําหรับพยากรณโอกาสในการ

ลงทุนของบริษัทที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ พบวา

ความถูกตองของแบบจําลองในการพยากรณอยูที่รอยละ 82.50 และคาตัวแปรอิสระในการศึกษา

สามารถอธิบายโอกาสในการเปดเผยขอมูล MD&A เทากับ 23.50% (Nagelkerke R-square) 

สําหรับตัวแปรที่สนใจศึกษาครั้งน้ี คือ โอกาสในการลงทุน (IOS) พบวามีผลตอแนวโนมในการตัดสนิใจ

เปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่

คาดการณไว นอกจากน้ีความสามารถในการทํากําไร (ROA) ซึ่งเปนตัวแปรควบคุม พบวามีผลตอ

แนวโนมในการตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อยางไรก็
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ตาม ไมพบวาสัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DE) และขนาดของบริษัท (SIZE) มีผลตอแนวโนมใน

การตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาโอกาสในการลงทุนของบริษัทที่สงผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเปดเผยขอมูล 

MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย พบวาโอกาสในการลงทุน (IOS) มีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A 

รายไตรมาสโดยสมัครใจ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่คาดการณไว และสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ 

Ali and Ahmed (2017) ที่พบวาบริษัทที่มีโอกาสในการลงทุนหรือการเติบโตสูงจะตองใชเงินทุนจํานวน

มาก จึงตองแสวงหาแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูเพื่อนํามาขยายกิจการ ทําใหบริษัทตองมีการเปดเผย

ขอมูลมากข้ึน เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูลงทุน เจาหน้ี ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อ

ประโยชนในการจัดหาแหลงเงินทุนของกิจการ ซึ่งการที่บริษัทเปดเผยขอมูลเพิ่มข้ึน จะชวยลดตนทุนทาง

การเงินหรือตนทุนการกูยืม (Sengupta, 1998; Ahn and Lee, 2004) 

นอกจากน้ียังพบวาบริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไร (ROA) มีแนวโนมที่จะเลือกเปดเผย

ขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Singhvi and Desai (1971) 

และ Lang and Lundholm (1996) ที่พบวาบริษัทที่มีความสามารถในการทํากําไรสูงหรือมีผลการ

ดําเนินงานที่ดีจะมีการเปดเผยขอมูลในระดับสูง ผูบริหารจะมีการเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัทที่มผีลการ

ดําเนินงานตํ่า เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ นําไปใชประกอบในการตัดสินใจลงทุนในอนาคต 

และเพื่อเปนประโยชนในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ี ไมพบวาสัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DE) มีผลกระทบตอ

แนวโนมในการตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจ ในทางตรงกันขาม สัดสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุน อาจทําใหผูบริหารไมตองการเปดเผยขอมูล MD&A โดยสมัครใจ เน่ืองจากผูบริหาร

อาจตองอธิบายถึงขอมูลเกี่ยวกับดานกฎหมาย คดีความ หรือขอพิพาทตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่มีความ

ออนไหวในดานการแขงขัน และมีความไมแนนอนในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ที่พบวา 

บริษัทจะเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวคอนขางนอย (Tarca, et al., 2011) นอกจากน้ียังพบวา ขนาด

ของบริษัท (SIZE) ไมไดเกี่ยวของกับการตัดสินใจเปดเผยขอมูล MD&A โดยสมัครใจของฝายบริหารแต

อยางใด 
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การศึกษาครั้งน้ีคาดวาจะเปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุม

เทคโนโลยี ซึ่งเปนกลุมที่มีการเติบโตและตองใชเงินลงทุนสูง ใหทราบถึงผลกระทบของบริษัทที่มีโอกาส

ในการลงทุนสูงจะมีแนวโนมในการเปดเผยขอมูล MD&A โดยสมัครใจ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูมีสวนได

เสียที่เกี่ยวของ และเพื่อประโยชนในการจัดหาแหลงเงินทุนของบริษัท นอกจากน้ีผลของการศึกษายัง

คาดวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่กํากับดูแล ไดแก คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในการกําหนดหลักเกณฑในการเปดเผยขอมูลในภาคสมัครใจ โดยเฉพาะขอมูล

คําอธิบายของฝายจัดการของบริษัท เพื่อสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) จากการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อใชในการตัดสินใจของนักลงทุน 

และผลจากการศึกษาครั้งน้ียังเปนแนวทางในการวิเคราะหแนวโนมการเปดเผยขอมูลภาคสมัครใจเรื่อง

อื่น ๆ ในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาการ

เปดเผยขอมูล MD&A รายไตรมาสโดยสมัครใจทุกอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศ เพื่อศึกษาวาโอกาสในการลงทุน (IOS) มีผลอยางไรกับอุตสาหกรรมอื่นและผลการศึกษา

เหมือนหรือแตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือไม อยางไร 

2. การวัดมูลคาโอกาสในการลงทุน การศึกษาครั้งน้ีวัดมูลคาโอกาสในการลงทุน โดยใชแนวคิด

ราคาหุนเปนเกณฑในการวัดคาเพียงตัวแปรเดียว การศึกษาในอนาคตอาจวัดมูลคาโอกาสในการลงทุน

โดยใชแนวคิดอื่น หรือตัวแปรอื่น ไดแก แนวคิดการวัดคาการลงทุน และแนวคิดการวัดคาความ

แปรปรวน เพื่อทดสอบผลการศึกษาวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อยางไร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาครั้ ง น้ี เสร็จสมบูรณได  ผู วิจัยขอขอบพระคุณโครงการปริญญาโทการบัญชี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดโอกาสใหขาพเจามีสวนรวมในการศึกษาและพัฒนา

ความรูทางดานการบัญชีและไดเผยแพรใหกับบุคคลอื่น และขอกราบขอบพระคุณกรรมการที่ปรึกษา
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หลัก ดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล และกรรมการที่ปรึกษารวม ดร.ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท เปนอยางสูง

ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่เปนประโยชน ตลอดจนใหความชวยเหลือเปนอยางดีในการ

ตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ เพื่อใหสามารถนํามาปรับปรุงงานวิจัยใหดีย่ิงข้ึน รวมถึงให

แนวทางในการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี 
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ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรบัอนญุาตใชในการตรวจสอบ    

งบการเงนิของบรษิัทในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย                                

เปรียบเทียบป พ.ศ. 2561 – 2562 

Factors Influencing to the Change in Audit Report Lag for Listed 

Companies on the Stock Exchange of Thailand:                           

Comparison  2019-2020 

 

ภพหทัย  วงษพานิชย0 1 และวศินี   ธรรมศิริ2 

Pophathai  Wongpanich1 and Wasinee  Thammasiri2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เปรียบเทียบป พ.ศ. 2561 – 2562  ซึ่งเปนปที่เกิดสถานการณไมปกติเน่ืองจากเกิดการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งอาจสงผลตอการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากรายงานทางการเงิน ของกลุมตัวอยางจํานวน 505 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณพบวาขนาดของกิจการ และการเปลี่ยนแปลง

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบ

ความสัมพันธระหวางการมีผลขาดทุน อายุของบริษัท เรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชี

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: bolovetennis@hotmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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รับอนุญาต ประเภทของความเห็นตองบการเงิน และ ขนาดสํานักงานสอบบัญชี กับระยะเวลาที่ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คําสําคัญ: รายงานการตรวจสอบลาชา, การหมุนเวียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต, การเปลี่ยนแปลงผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to identify factors relating to change in audit report 

lag for listed companies on the Stock Exchange of Thailand between the years 2019 and 

2020 .  This study uses the years 2019 and 2020 because they are years that Thailand 

faces Corona Virus (COVID-19) crisis, which may have an impact on audit profession. The 

samples in this study are 505 listed company on the Stock Exchange of Thailand.  The 

results from multiple regressions show that company size and the change in auditor have 

at a statistically significant level of 0.05 negative impact on the change in audit report 

lag. The results do not show any significant relationship between net loss, company age, 

numbers of key audit matter, audit opinion, size of audit firm and the change in audit 

report lag for listed companies in Thailand. 

Keywords: audit report lag, auditor rotation, change in auditor 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 รายงานทางการเงินถือเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูที่ใชงบการเงินในการประกอบการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากทําใหทราบถึงแนวโนมของโอกาสในการทํากําไรและทราบถึงปญหาที่

อาจเกิดข้ึนในภายภาคหนาของกิจการ (ภัทรา หลวงนา, 2561)  เพื่อใหรายงานทางการเงินมีมาตรฐาน

ทางการบัญชีและมีความถูกตอง อันจะเปนประโยชนทั้งตอผูบริหารกิจการและนักลงทุนอยางแทจริง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพ.ศ. 2472 มาตรา 1197  จึงกําหนดใหรายงานทางการเงนิของบรษัิท

จํากัดจะตองมีผูตรวจสอบงบการเงินประจําป ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบงบการเงิน

จะตองจัดทํารายงานการสอบบัญชีเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําป (ประมวลกฎหมายแพงและ
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พาณิชย, 2472) โดยจะตองใหคําวินิจฉัยและแสดงความเห็นตองบการเงินที่กิจการจัดทําข้ึน  เพื่อเปน

การสรางความเช่ือมั่นใหกับบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัท ขณะเดียวกัน มาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 300 ก็ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองจัดทํากลยุทธการสอบบัญชีโดยรวม โดยให

กําหนดลักษณะ ชวงเวลา และขอบเขตของทรัพยากรที่จําเปนที่จะใชในการตรวจสอบบัญชี เพื่อใหมี

ความทันตอเวลาของรายงานทางการเงินและมีความสมดุลระหวางประโยชนที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป 

อยางไรก็ตาม ในปลายปพ.ศ.2562 ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรนา (COVID-19) ซึ่งนับเปนสถานการณที่ไมปกติที่สงผลกระทบตอการทํางานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เน่ืองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อใหไดขอสรุปวารายงาน

ทางการเงินน้ันถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ในขณะที่การนําขอมูลเอกสาร 

หลักฐานทั้งหมดของกิจการมาพิจารณาและทํารายงานทางการเงินใหทันเวลากลับเปนไปดวยความ

ยากลําบากเน่ืองจากการขาดความสมบูรณของขอมูลของกิจการอันเปนผลมาจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รวมไปถึงความคลุมเครือและการไมสามารถประเมิน

สถานการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2563) 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางป 2561 – 2562  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาวาปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธในทิศทางใดกบัระยะเวลาทีผู่สอบบัญชีรบัอนุญาต

ใชในการตรวจสอบงบการเงินที่เปลี่ยนแปลงระหวางป 2561 และ 2562 

 

 

 



 

1093 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (ฉบับปรับปรุง 2558) กําหนดวางบการเงินที่มีคุณภาพ 

มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน ตองประกอบดวยลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสรมิ 

โดยลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานประกอบดวย ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) ความเปน

ตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation) ความครบถวน (Completeness) ความเปนกลาง 

(Neutrality) และการปราศจากขอผิดพลาด (Free from Error)  สวนลักษณะเชิงคุณภาพเสริม

ประกอบดวย ความสามารถเปรียบเทียบได (Comparability)  ความสามารถพิสูจน ยืนยันได  

(Verifiability) ความทันเวลา และความสามารถเขาใจได (Understandability)  

การสอบบัญชีและลักษณะคุณภาพของการสอบบัญชี 

การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม ตรวจสอบและประเมินหลักฐานและงบ

การเงินอยางเปนระบบตามแนวทางปฏิบัติที่มาตรฐานแหงวิชาชีพไดกําหนดไว เพื่อที่ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตจะไดสามารถใหการวินิจฉัยและจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตาม

หลักการแหงวิชาชีพ 

คุณภาพการสอบบัญชีสามารถวัดไดจากรายงานการสอบบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี ตาม

ขอกําหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีรหัส 2420 ซึ่งประกอบไปดวยความมีมาตรฐานในดาน   

ตาง ๆ ไดแก ดานความถูกตอง (Accuracy)  ดานความเที่ยงธรรม (Objectiveness) ดานความชัดเจน 

(Clearness) ดานความกะทัดรัด ( Conciseness ) ดานความสรางสรรค (Creation)  ดานความสมบูรณ 

(Completion)  และดานความทันกาล (Timeless)  

ความทันเวลาของงบการเงิน 

ความทันเวลา (Timeliness) หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตวันที่ในงบการเงินจนถึงวันที่ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตออกรายงานของผูสอบบัญชีโดยจํานวนวันที่นอยจะสะทอนความทันเวลาที่สูง เน่ืองจากผูใช

งบการเงินจะไดขอมูลงบการเงิน เพื่อนําไปใชประโยชนไดเร็วข้ึนหรือทันตอการนําไปใชและตัดสินใจ 

ดังน้ันความทันเวลาจะสะทอนประสิทธิภาพของตลาดทุน เกี่ยวกับความโปรงใส การปกปองนักลงทุน 

และการลดความเสี่ยง นํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของการรายงานทางการเงิน   (เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั

และคณะ, 2562) 
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ความทันเวลาถือเปนลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics) 

ตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ดังน้ันความทันเวลาของงบการเงิน (Financial 

Reporting Timeliness: FRT) จึงถือวาเปนคุณลักษณะสําคัญของรายงานการเงิน และเปนเครื่องมือ

สําคัญสําหรับนักลงทุนและหนวยงานกํากับ การที่กิจการมีความทันเวลาของงบการเงินที่ดีจะชวยเพิ่ม

ความเกี่ยวของกับราคาหุน ชวยลดความไมเทาเทียมกันของขอมูล (Information Asymmetry) นํามา

ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ การตัดสินใจ ชวยลดความเสี่ยงทางการเงิน และการเพิ่มผลการดําเนินงานของ

กิจการ จึงอาจกลาวไดวาความทันเวลาของขอมูลจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของนักลงทุน 

หนวยงานกํากับดูแล และผูถือหุน  

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับระยะเวลาในการออกรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดและงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของหรือสงผล

กระทบตอระยะเวลาในการออกรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนํามากําหนดเปนตัวแปรอิสระ  

โดยปจจัยที่ศึกษาไดแก บริษัทที่มีผลขาดทุน (นนทวรรณ ยมจินดา และคณะ, 2562) อายุของบริษัท 

(Ahmed A. M. Al-Afifi, 2016) ขนาดของกิจการ (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562) เรื่องสําคัญ

ในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต (ภัทรา หลวงนา, 2561) ประเภทความเห็นตองบ

การเงิน (นนทวรรณ ยมจินดา และคณะฯ, 2562) ขนาดสํานักงานสอบบัญชี (Owasu และคณะ,  2006) 

และการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Barri Litt และคณะ, 2014)  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ภัทรา หลวงนา (2561) ไดศึกษา ระยะเวลาของรายงานผูสอบบัญชีกอนและหลงัการปฏิบัติตาม

รายงานรูปแบบใหมการระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) เพื่อศึกษา

ระยะเวลาที่ใชในการออกรายงานของผูสอบบัญชีในชวงกอนและหลังการปฏิบัติตามรูปแบบรายงานของ

ผูสอบบัญชีฉบับใหม โดยทําการศึกษาระยะเวลาที่ใชในการออกรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางป พ.ศ.2555 – 2560 โดยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลรายทางการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบดวยงบการเงินรวมประจําปและรายงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต พ.ศ.2555 -2560 จากฐานขอมูลเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย หรือ ก.ล.ต. จํานวน 2,169 คาสังเกต 

(firm/year) ผลการศึกษาพบวา ในชวงกอนและหลังการปฏิบัติตามรูปแบบรายงานของผูสอบบัญชีฉบับ

ใหม ระยะเวลาที่ใชในการออกรายงานของผูสอบบัญชีน้ันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และยังพบวา
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สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ การแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข กิจการที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูง 

กิจการที่มีผลกําไร และกิจการที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมการเงิน สงผลใหระยะเวลาที่ใชในการออก

รายงานของผูสอบบัญชีสั้นลง 

  Ahmet Ozcan (2019) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงิน 

เพื่อวิเคราะหผลกระทบของแตละปจจัยที่มีตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงิน โดยศึกษา

จากบริษัทที่มีการผลิตขนาดใหญที่จดทะเบียนในตลาดทุนของตุรกี ระหวางป 2014-2017 จํานวน 78 

บริษัท ผลการศึกษาพบวา  ขนาดของบริษัทบัญชี  ขนาดของสํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระของ

คณะกรรมการในระดับสูงและความสามารถในการทํากําไรเปนปจจัยที่มีผลตอความทันเวลา การออก

รายงานทางการเงิน โดยสามารถทําใหเปดเผยงบการเงินของบริษัทสูสาธารณะไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่

อัตราการกูเงินเพื่อการลงทุนไมมีผลตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงิน 

 Mert Erer  and Çagla Ersen Cömert (2014) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการรายงานทาง

การเงินเพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะของบรษัิท และความทันตอเวลาของการรายงานทางการเงนิ

ในบริษัทที่ไมใชสถาบันการเงินจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยอิสตันบูล (ISE) ประเทศตุรกี ต้ังแตป 2546 

ถึงป 2553 ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยความลาชาในการออกรายงานทางการเงินคือ 83 วันซึ่งอยูใน

ชวงเวลาที่อนุญาต ในการวิเคราะหโดยสมการถดถอยพหุคณู แสดงใหเห็นวาบริษัทที่มีการกอหน้ีสูงและ

บริษัทที่มีงบการเงินรวมจะมีการออกรายงานทางการเงินลาชา  ขณะที่บริษัทที่ตรวจสอบโดยบริษัท Big 

4 และบริษัทที่ไมเปลี่ยนผูสอบบัญชีจะออกรายงานทางการเงินเร็ว การศึกษาครั้งน้ีไมพบความสัมพันธที่

สําคัญระหวางขนาดของบริษัท ความสามารถในการทํากําไร รายงานการเงินประจําป ประเภท

อุตสาหกรรมและความลาชาที่มีตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงินของผูสอบบัญชี 

Hussein Ali Khasharmeh และ Khaled Aljifri (2010)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความทันเวลา

ของการออกรายงานทางการเงินในประเทศบาหเรนและสหรฐัอาหรับอิมิเรตส เพื่อหาความสัมพันธที่จะมี

ผลตอการออกรายงานทางการเงินในประเทศที่อยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยใชกลุมตัวอยาง 83 

บริษัทที่มีขอมูลอยูทั้งในตลาดหุนของประเทศบาหเรนและสหรฐัอาหรับอิมิเรตส ในป 2547  การทดสอบ

งานวิจัยน้ีใชสถิติการวิเคราะหสมการภาคตัดขวาง ผลของการศึกษาพบวาในประเทศบาหเรน ตัวแปรที่

สงผลตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงินอยางมากมี 4 ตัว คือ ความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนหน้ีสิน ประเภทของบริษัท และอัตราการจายเงินปนผล ขณะที่ตัวแปรอีกสามตัว ไดแก 

ประเภทการตรวจสอบ  ขนาดของบริษัท และอัตราสวนกําไรตอราคา มีความสัมพันธกับความลาชาใน
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การรายงานของผูสอบบัญชี  สวนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสน้ันการศึกษาพบวา อัตราสวนหน้ีสิน

และประเภทการตรวจสอบสงผลตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงินของผูสอบบัญชี แตตัว

แปรอื่น ๆ ไดแก ความสามารถในการทํากําไร ประเภทของบริษัท อัตราการจายเงินปนผล อัตราสวน

กําไรตอราคา และขนาดของบริษัท ไมสงผลตอความทันเวลาในการออกรายงานทางการเงิน 

 Barri Litt และคณะ (2014) ไดศึกษาผลของการหมุนเวียนผูสอบบัญชีและคุณภาพการรายงาน

ทางการเงิน เพื่อหาผลกระทบของการหมุนเวียนผูสอบบัญชีที่มีตอการรายงานทางการเงินของบริษัทใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนผูสอบบัญชีมีผลทําใหคุณภาพของการรายงานทาง

การเงินลดลง โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อเปรียบเทียบระหวางชวงสองปแรกหลังจากการเปลี่ยนผูสอบบัญชี

กับสองปสุดทายกอนจะมีการเปลีย่นผูสอบบญัชีอีกครั้งพบวา คุณภาพของการรายงานทางการเงินในชวง

สองปแรกตํ่ากวาสองปสุดทายอยางมีนัยสําคัญ  

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 

พ.ศ.2561 และป 2562 โดยจะใชขอมูลของป 2561 เปนฐานเพื่อการเปรียบเทียบสําหรับป 2562  รวม

ทั้ งสิ้นจํานวน 505 บริ ษัท ยกเวน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  และทรัสต เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย บริษัทที่มีขอมูลไมครบถวน รวมถึงบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ใชในการออก

รายงานการสอบบัญชียาวนานและสั้นกวาปกอนหนา (2561) เกิน 20 วัน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

การเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย

เปนการเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2561 - 2562 ดังน้ัน ผู วิจัยจึงใชตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) และตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ดังตอไปน้ี  
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1.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลตางของระยะเวลาระหวางป 2561 – 2562 

ที่ใชในการตรวจสอบงบการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีวิธีการคํานวณ โดยการหาผลตางของ

ระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางป 2561 และ 2562 

2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย  

- บริษัทที่มีผลขาดทุน (LOSS)      

- อายุของบริษัท (AGE) 

- ขนาดของกิจการ (SIZE)  

- เรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต (KAM) 

- ประเภทของความเห็นตองบการเงิน (OPINION) 

- ขนาดสํานักงานสอบบัญชี (BIG 4) 

- การเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CHANGE AUDITOR) 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะหคาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด 

(Maximum) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรตาม 

และตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา   

2. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธแบบหน่ึงตอ

หน่ึงระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ   

3.  วิเคราะหสมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เปนการวิเคราะห

ความสัมพันธแบบกลุมระหวางตัวแปรตามกับกลุมตัวแปรอิสระ ซึ่งจะทําใหสามารถอธิบายผลไดวา ตัว

แปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ  
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ตัวแบบท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีไดทําการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระกับผลตางของระยะเวลาระหวางป 2561 – 2562 ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ARL = β0 + β1 LOSS + β2 AGE + β3 SIZE + β4 KAM +β5 OPINION + β6 BIG4 + 

β7 CHANGE AUDITOR + e    

โดยที่ 

ARL      = ผลตางของระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินป 2561 และ 2562 

LOSS    = ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 เมื่อบริษัทมีผลขาดทุน และ 0 เมื่อบริษัทมีผลกําไร 

AGE      = จํานวนอายุของบริษัทต้ังแตเริ่มจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยจนถึงป 2562 

SIZE     = คาลอการิทึมของสินทรัพยรวม 

KAM     = จํานวนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

OPINION = ตัวแปรหุนมีคาเปน 0 เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข    

               มีคาเปน 1 เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความคิดเห็นแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคขอมูล 

               และเหตุการณที่เนน และมีคาเปน 2 เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความคิดเห็นแบบมี 

               เงื่อนไข 

BIG4      = ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 เมื่อใชสํานักงานสอบบัญชีที่เปน BIG4 และ 0 เมื่อใชสํานักงานสอบ 

               บัญชีที่ไมใช BIG 4  

CHANGE AUDITOR = ตัวแปรหุนมีคาเปน 0 เมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแปร 

               หุนมีคาเปน 1 เมื่อมีการใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับ 

               อนุญาต และเปน 2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสํานักงานสอบบัญชี  

e          = คาความคลาดเคลื่อน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตารางท่ี 1 ขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอมูลเชิงปริมาณ 

              

Variable N Mean Median Std.Deviation Minimun Maximum 

              

AGE 505 19.17 18.00 11.023 1 44 

SIZE 505 3.90 3.77 0.74 2.01 6.52 

KAM 505 1.89 2.00 0.951 0 6 

Difference 

ARL  

Between Year 

2018 - 2019  505 0.35 0.00 3.273 -14 12 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ใชออกรายงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปรียบเทียบป 2561 กับ 2562 โดย

พบวา ระยะเวลาที่ใชออกรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพิ่มข้ึนสูงสุดคือ 12 วัน และลดลงสูงสุดคือ 

14 วัน ซึ่งเฉลี่ยแลวถือวาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ไดสงงบการเงินประจาํป

ทันภายในกําหนดนับแตวันสิ้นงวดบัญชีตามกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ตารางท่ี 2 ขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอมูลเชิงคุณภาพ 

    LOSS BIG4 OPINION CHANGE AUDITOR 

    Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Valid 0 392 77.60 175 34.70 408 80.80 384 76.00 

  1 113 22.40 330 65.30 79 15.60 80 15.85 

  2        18 3.60 41 8.15 

  Total 505 100 505 100 505 100 505 100 

สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพมีทั้งหมด 4 ตัวแปร คือ บริษัทที่มีผลขาดทุน ขนาดสํานักงานสอบ

บัญชี  ประเภทของความเห็นตองบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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จากตารางที่ 2 พบวา บริษัทที่มีผลกําไรเพิ่มข้ึนในป 2562 มีทั้งหมด 392 บริษัท คิดเปน รอย

ละ 77.60 ของกลุมตัวอยาง สวนรอยละ 22.40 เปนบริษัทที่มีผลขาดทุนมื่อเปรยีบเทยีบระหวางป 2561 

กับป 2562  

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชขอมูลบริษัทที่มีผลขาดทุนเปนตัวแปรหุนในการศึกษาความสัมพันธ 

โดยกําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 0 เมื่อบริษัทมีผลกําไร และกําหนดตัวแปรหุนใหมีคาเทากับ 1 เมื่อ

บริษัทมีผลขาดทุน 

สําหรับตัวแปรขนาดสํานักงานสอบบัญชี  มีทั้งหมด 175 บริษัท คิดเปนรอยละ 34.70 ที่ใช

สํานักงานสอบบัญชีอื่นที่ไมใช BIG 4 สวนอีก 330 บริษัทหรือ คิดเปนรอยละ 65.30 ใชสํานักงานสอบ

บัญชีที่เปน BIG4 (KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Pricewaterhouse Coopers)  ในการศึกษาครั้ง

น้ีผู วิจัยใชขอมูลบริษัทที่ ใชสํานักงานตรวจสอบบัญชีที่ เปน BIG4 เปนตัวแปรหุนในการศึกษา

ความสัมพันธ โดยกําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 0 เมื่อใชสํานักงานสอบบัญชีอื่นที่ไมใช BIG 4 และ

กําหนดตัวแปรหุนใหมีคาเทากับ 1 เมื่อใชสํานักงานสอบบัญชีที่เปน BIG4 

สําหรับตัวแปรประเภทของความเห็นตองบการเงิน มีทั้งหมด 408 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 

80.80 ที่ไดรับการแสดงความคิดเห็นจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแบบไมมีเงื่อนไข  สวน 79 บริษัท หรือ

คิดเปนรอยละ 15.60 ไดรับการแสดงความคิดเห็นจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรค

ขอมูลและเหตุการณที่เนน และที่เหลืออีก 18 บริษัทหรือคิดเปนรอยละ 3.60 ไดรับการแสดงความ

คิดเหน็จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแบบมีเงื่อนไข  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชประเภทของความเห็นตองบ

การเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนตัวแปรหุนในการศึกษาความสัมพนัธ โดยกําหนดใหตัวแปรหุนมีคา

เทากับ 0 เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข กําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 1 

เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความคิดเห็นแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคขอมูลและเหตุการณที่เนน และ

กําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 2 เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไข 

สําหรับตัวแปรการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต มีทั้งหมด 384 บริษัทหรือคิดเปนรอยละ 

76 ที่ใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมและไมมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต สวนอีก 80 และ 41 

บริษัทหรือคิดเปนรอยละ 15.85 และ 8.15 มีการใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต และมีการเปลี่ยนแปลงสํานักงานสอบบัญชี ตามลําดับ 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู วิจัยใชการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนตัวแปรหุนในการศึกษา

ความสัมพันธ โดยกําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 0 เมื่อมีการใชสํานักงานสอบบัญชีเดิมและไมมีการ
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เปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต กําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 1 เมื่อมีการใชสํานักงานสอบบัญชี

เดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 2 เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสํานักงานสอบบัญชี  

สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึงระหวางตัวแปรกับตัวแปร 

  

LOSS AGE SIZE OPINION KAM BIG4 
CAHANGE  

AUDITOR 

Differenc

e ARL  

Between  

Year 2018 

- 2019  

LOSS 1               

AGE 0.088* 1             

SIZE -0.150** 0.013 1           

OPINION 0.203** 0.076 0.027 1         

KAM 0.053 0.049 0.156** 0.147** 1       

BIG4 -0.148** -0.088* 0.391** -0.054 0.097* 1     

CAHANGE 

AUDITOR -0.047 -0.037 -0.039 0.019 0.040 -0.027 1   

Difference ARL  

Between Year 2018 

- 2019  0.002 -0.021 -0.083 0.002 -0.036 0.008 -0.097* 1 

หมายเหตุ : *. ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 (2-tailed), **. ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 (2-tailed) 

จากตารางที่ 2 เปนการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัย เพื่อ

วิเคราะหความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึงระหวางตัวแปรกับตัวแปร  โดยจะพิจารณาวาตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกันเองอยูในระดับสูงหรือไม หากมีความสัมพันธกันเองสูงจะสงผลใหเกิดปญหา 

Multicollinearity ซึ่งสงผลใหการตีความหมายในการวิเคราะหการถดถอยไมถูกตอง จากผลการทดสอบ

ดังกลาว พบวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธไมเกิน 0.65 ซึ่งไมทําใหเกิดปญหา Multicollinearity 

(เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะฯ, 2562) 
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สวนท่ี 3 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย 

 

n = 505, R2= 0.029, Adjusted R Square = 0.015, F-Statistic = 2.118, Sig. = 0.000 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา คา Adjusted R-squared ของสมการที่ใชในการทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย คิด

เปนรอยละ 1.5 แสดงวา ตัวแปรที่ใชในการทดสอบ สามารถอธิบายระยะเวลาที่ใชในการออกรายงาน

ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ARL) ไดรอยละ 1.5 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 98.5 เปนผลมาจากตัวแปร

อื่น นอกจากน้ี F-Statistic มีคาเทากับ 2.118 แสดงใหเห็นวา ตัวแบบที่ใชในการวิจัยมีความเหมาะสม 

เมื่อพิจารณาจาก คา p-value ที่มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวา ตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการออกรายงานผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอยางมีนัยสําคัญมีสองตัว ไดแก ขนาดของกิจการ (SIZE) และการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต (CHANGE AUDITOR) จากตารางจะเห็นวา ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธเชิงลบกับ

  Coefficients t P-Value 

(Constant) 2.430 2.887 0.004 

LOSS 0.070 0.194 0.847 

AGE -0.001 -0.044 0.965 

SIZE -0.557 -2.583 0.01 

OPINION -0.033 -0.052 0.958 

KAM -0.016 -0.211 0.833 

BIG4 0.544 1.653 0.099 

CAHANGE AUDITOR -0.625 -2.655 0.008 
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ระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการออกรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  กลาวคือ ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชใน

การออกรายงานทางการเงินในทิศทางตรงกันขาม  ขณะเดียวกันตัวแปรการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต (CHANGE AUDITOR) ก็มีความสัมพันธเชิงลบกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการ

ออกรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม ระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการออกรายงาน

ทางการเงินจะลดลง ไมวาจะเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระดับพารทเนอรหรือเปลี่ยนสํานัก

งานสอบบัญชี    

สวนตัวแปรอื่น ๆ ที่ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตใชในการออกรายงานผูสอบบญัชีรับอนุญาตไดแก บริษัทที่มีผลขาดทุน (LOSS) อายุของบริษัท 

(AGE) เรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต (KAM) ประเภทของความเห็นตอ 

งบการเงิน (OPINION) และ ขนาดสํานักงานสอบบัญชี (BIG4) 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ผลของงานวิจัยน้ี แสดงใหเห็นวา ขนาดของกิจการ (SIZE) และการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต (CHANGE AUDITOR) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงิน ในขณะที่บริษัทที่มีผลขาดทุน (LOSS) อายุของบริษัท 

(AGE) เรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต (KAM) ประเภทของความเห็นตอ  

งบการเงิน (OPINION) และ ขนาดสํานักงานสอบบัญชี (BIG4) เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอ

ระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอธิบายไดวา ในสถานการณที่ไมปกติที่เกิดข้ึนซึ่งก็คือ การแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) น้ัน ขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสัมพันธในทิศทาง
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ตรงกันขามกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินและออกรายงานของ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ H.A.E. Afify. (2009) และ Carslaw & Kaplan 

(1991) ที่กลาววา ขนาดของกิจการมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีใชในการออกรายงานใน

ทิศทางตรงกันขามกัน คือกิจการที่มีขนาดใหญจะใชระยะเวลาในการออกรายงานผูสอบบัญชีนอยกวา

กิจการที่มีขนาดเล็ก เน่ืองจากบริษัทที่มีขนาดใหญมีการใชการควบคุมภายในที่แข็งแกรง ซึ่งทําใหการ

ตรวจสอบเสร็จสิ้นไดทันเวลา นอกจากน้ีก็ยังมีงานวิจัยของ Mert  Erer  & Cagla  Ersen  (2014) และ 

Owusu-Ansah & Leventis  (2006) ที่กลาววาขนาดของกิจการไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชในการออก

รายงานผูสอบบัญชี อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่กลาวมาเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตรวจสอบงบ

การเงินและออกรายงานทางการเงินในสถานการณปกติ ในกรณีน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพิ่มเติมพบวา 

แมในชวงสถานการณที่ไมปกติน้ัน สําหรับกิจการขนาดใหญซึ่งมีปริมาณธุรกรรมและมีผูมีสวนไดสวนเสยี

จํานวนมากจะมีระบบการควบคุมภายในและแผนงานเตรียมรองรับสถานการณที่ไมคาดคิดที่อาจจะ

เกิดข้ึนเอาไวลวงหนาเปนอยางดี เพื่อรักษาความนาเช่ือถือที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและนักลงทุน จึงทํา

ใหสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว 

สําหรับผลการวิจัยที่พบวา การเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CHANGE AUDITOR) มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระยะเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงิน

และออกรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระดับ

พารทเนอรหรือการเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชีก็ตามน้ัน  ในกรณีน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมพบวา ในชวง

สถานการณที่ไมปกติน้ัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทัพยแหงประเทศไทยบางแหงไดมีการเปลี่ยน

สํานักงานสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กไปเปนสํานักงานสอบขนาดใหญ (BIG4) หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงระหวางสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (BIG4) ดวยกันเอง ซึ่งอาจเปนไปไดวาความ

เช่ียวชาญและการมีระบบการตรวจสอบที่ดี สงผลใหระยะเวลาที่ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการ

ตรวจสอบลดลง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม อาจทําใหผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเริ่มงานตรวจสอบเร็วข้ึน เพราะเน่ืองจากเปนลูกคารายใหม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอาจไมรูวา

ตองใชเวลาในการตรวจสอบนานเทาใด จึงทําใหเวลาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบลดลง

เชนกัน 

ขอจํากัด 

งานวิจัยน้ีมีขอจํากัดบางประการ คือ 

1. การเก็บขอมูลไมสามารถทําไดครบถวนทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง 
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ประเทศไทย โดยขอมูลของบริษัทที่ไมสามารถนํามาวิเคราะหได ไดแก บริษัทที่อยูในระหวางการพัฒนา 

การปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการ บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายหลงัป 

2561 บริษัทที่มีขอมูลไมครบถวน รวมไปถึงบริษัทที่มีการออกรายงานทางการเงินลาชาผิดปกติ 

2. เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดข้ึน 

ในชวงปลายป 2562 การดําเนินกิจการของหลายบริษัทอาจจะยังไมไดรับผลกระทบโดยตรงหรือเห็นผล

ที่เกิดจากสถานการณดังกลาว การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ระหวางป 2561- 2562  จึงอาจจะยังไมสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสถาณการณดังกลาวได

อยางแทจริง 

 

เอกสารอางอิง 

การระบาดทั่วของโควิด – 19 ในประเทศไทย.  สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย,  คนเมื่อ 21 เมษายน 2564,  

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย.  

เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย, อนุวัฒน  ภักดี และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร.  (ธันวาคม 2562).  ผลกระทบของ

คะแนนการกํากับดูแลกิจการและคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทตอความทันเวลาของงบ

การเงิน.  วารสารวิชาชีพบัญชี,15(48),  5-30. 

นนทวรรณ  ยมจินดา, ชาญชัย  ต้ังเรือนรัตน, ลภินี  โกศลยุญ และ สุดาพร  หวังประเสริฐกุล.  (ธันวาคม

2562).   ความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับระยะเวลาการออกรายงานผูสอบบัญชี : กรณีรายงานการ

สอบบัญชีที่มีการระบุถึงเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ.  วารสารวิชาชีพบัญชี, 15(48),  73-88. 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 1197  บัญญัติวา งบดุลน้ันตองจัดใหมีผูสอบบัญชีคนหรือ

หลายคนตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในสี่เดือนนับแตวันที่ลงในงบดุลน้ัน. 

ภัทรา  หลวงนา.  (2561).  ระยะเวลาของรายงานผูสอบบัญชีกอนและหลังการปฏิบัติตามรายงานรูปแบบ

ใหมการระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM)  (วิทยานิพนธปริญญาโท).  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  กรุงเทพมหานคร.  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ.  (2553).  แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) (สื่ออิเล็กทรอนิกส).  

คนเมื่อ 25 ธันวาคม 2563, จาก 1 Framwork.pdf (readyplanet.net) 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ .   (2554) .   พระราชบัญญั ติการบัญชี พ.ศ.  2543.  

กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/1%20Framwork.pdf


 

1106 

 

Afify, H. (2009), "Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance 

have any impact? Empirical evidence from Egypt" , Journal of Applied Accounting 

Research, Vol. 10 No. 1, pp. 56-86. 

Ahmed A. M. Al-Afifi.  (2016, October).  The Factors Affecting Timeliness of Corporate Financial 

Reporting:  Empirical Evidence from the Palestinian and Amman Stock Exchange.  

International Journal of Management Sciences and Business Research, 5(10), 123-135. 

Ahmet  Ozcan.   ( 2019, August) .   The Investigation of Factors  Affecting Timeliness of 

Financial Statements : Evidence from Turkey.  Business and Management Studies,  

6(2), 485-495. 

Barri Litt, Divesh S. Sharma, Thuy Simpson & Paul N. Tanyi.  (2014, March).  Audit Partner 

Rotation and Financial Reporting Quality.  A Journal of Practice and Theory,  33(2), 

59-86. 

Carslaw, C. A., & Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from 

New Zealand. Accounting and business research, 22(85), 21-32. 

Hussein Ali Khasharmeh and Khaled Aljifri .   (2010)  .   The Timeliness of Annual Reports in 

Bahrain and the United Arab Emirates:  An Empirical Comparative Study. The 

International Journal of Business and Finance Research, 4(1), 51-71. 

Mert Erer  and Çagla Ersen Cömert. Timeliness of Financial Reporting in Turkey.  Iktisat, isletme 

ve Finans, 29 (337), 73-94.  

Owusu-Ansah, S., & Leventis, S. (2006). Timeliness of corporate annual financial reporting in 

Greece. European Accounting Review, 15(2), 273-287. 



 

1107 

 

การศึกษาความสัมพนัธระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคะแนนการประเมินการดูแลกิจการ กับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและผลการ

ดําเนนิงานทางการตลาดของกิจการ สําหรับบรษิัทในกลุมหุนยั่งยืน 

A study of the relationship between The executive committee, The risk 

management Committee and The corporate governance report score on 

The return on equity and The tobin’s Q ratio of Listed Companies in The 

Thailand Sustainability Investment 

 

ชลธิชา นาคสุกปาน0

1, พรวรรณ นันทแพศย12 

Chonticha Naksukpan1, Pornwan Nunthaphad2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คะแนนการจัดอันดับดูแลกิจการ (CGR) กับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและ

อัตราสวน Tobin’s Q ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่อยูในกลุมหุนย่ังยืน เพื่อเปนแนวทาง

ในการบริหารงานและการจัดการคณะกรรมการภายในองคกรเมื่อตองการจะปรับเปลี่ยนระดับของ

อัตราสวนของผูถือหุน โดยใชขอมูลงบการเงินยอนหลงั 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562 ของบริษัทที่อยูใน

กลุมหุนย่ังยืนในการวิเคราะหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 78 บริษัท และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยการถดถอย

ของขอมูลแบบผสม (Panel Data Regression Model) ผลการวิจัยพบวา สวนของคณะกรรมการใน

เรื่องสัดสวนการถือหุนของกรรมการ และขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทน

ของผูถือหุนและอัตราสวน Tobin’s Q ตามลําดับ ในสวนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท, สาขาการเงินประยุกต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: chonticha.naksu@ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย, ดร., ภาควิชาการเงินประยุกต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ของขนาดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของผูถือ และในสวน

ของคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ไมมีความสัมพันธตอตัวแปรตามใดๆ 

คําสําคัญ: กลุมหุนย่ังยืน ผลตอบแทนของผูถือหุน ผลการดําเนินงานทางการตลาดของกิจการ 

 

Abstract  

The purposes of this research were to study the relationship between The board, 

Risk committee, CGR and The return on equity ratio, Tobin’s Q ratio of Listed Companies 

In The Thailand Sustainability Investment to serve as a guideline for internal 

organizational management.  The data used are the company’ s financial statement and 

the company annual report in the past 5 years since 2015-2019 a total of 78 companies. 

The data was analyzed by Panel Data Regression. The results showed that in part of The 

board about shareholding proportion was related to The return on equity ratio and Board 

size was related to The tobin’s Q ratio. In part of Risk committee about risk management 

board size was related to The return on equity ratio.  In part of CGR was not related to 

The return on equity ratio and The tobin’s Q ratio. 

Keywords: Thailand Sustainability Investment, ROE, Tobin’s Q 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 หลังเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยไดประสบปญหาทางการเงิน

ครั้งย่ิงใหญ ทําใหบริษัทจดทะเบียนที่เปนสถาบันการเงินหลายแหงถูกปดกิจการ บริษัทจดทะเบียนใน

กลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน และบริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีผลการ

ดําเนินงานที่ลดลง ตลอดจนมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยถูกสั่งระงับการดําเนินกิจการ 

สถานการณดังกลาวทําใหผูลงทุนขาดความมั่นใจในการลงทุน และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศ ซึ่งสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการที่บริษัทขาดการกํากับดูแลกิจการ ขาดการ

ควบคุมดูแลในดานการบริหารงาน ขอมูลขาดความนาเช่ือถือ ไมมีความโปรงใสในการดําเนินงาน 
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บริหารงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ดวยบทบาทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงไดเริ่มจากการ

เรงพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยมุงเนนใหมีการดําเนินงาน

และการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางโปรงใสและนาเช่ือถือ ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) (อรพรรณ เลิศรุจิวณิช, 2559) ในปพ.ศ.2544 ทางสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors : IOD) ไดรับความรวมมือจากบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ในการ

พัฒนาหลักเกณฑในการสํารวจและประเมินผล โดยใชช่ือวา โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน มีวัตถุประสงคชวยสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ เพื่อการกํากับดูแล

กิจการ โดยผานความรวมมือของหลายหนวยงาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจัดทํารายงานการประเมินการกํากับดูแล

กิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) เพื่อนําเสนอผลการ

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวม ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ เทคโนโลยี พนักงาน ลูกคา คูแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี

ความซับซอนเพิ่มมากข้ึน ในปจจุบันสงผลใหองคกรตองเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการซึ่งอาจจะเปน

โอกาสหรือภัยคุกคามที่มผีลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (พรรัตน สุวิชาโน, 2560) การจัดการ

ความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM) จึงเปนเรื่องที่กิจการควรใหความสําคัญ

อยางย่ิง ซึ่งการจัดการภายในองคกรในแงมุมตางๆ จะทําใหกิจการเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนใน

ระยะยาวโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น การกํากับดูแลกิจการจึงทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ซึ่ง

เปนตัววัดผลการดําเนินงานของบริษัทสูงข้ึน (Core, Guay & Rusticus, 2006)  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดอันดับดูแล

กิจการ (CGR) กับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและอัตราสวน Tobin’s Q ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในกลุมหุนย่ังยืน 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การกํากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) เปนเรื่องสําคัญซึ่ง

ไดรับความสนใจอยางมากจากสาธารณชน หนวยงานกํากับดูแลและผูบริหารขององคกร โดยการกํากับ

ดูแลกิจการจะทําใหกิจการมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่

โปรงใสและมีผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ สรางความสามารถในการ

แขงขันและเพิ่มมูลคาแกกิจการ ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกําหนด

เปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อใชในการตัดสินใจในกรณีตาง ๆ โดยจะยึดวัตถุประสงคของกิจการเปน

สําคัญ (ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2555)  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน

เปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการน้ันบนหลัก “Comply or Explain” และ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทยไดประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการน้ันจากขอมูลที่

เปดเผย (Corporate Governance Report : CGR) โดยแสดงผลประเมินเปน 1-5 ดาว และเปดเผย

รายช่ือบริษัทที่ได 3 ดาวข้ึนไป การประเมินดังกลาวเปนแรงกระตุนแกบริษัทจดทะเบียนเพื่อใหสนใจกับ

การพัฒนา CG ใหมีคะแนนสูงข้ึน (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2562)  

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยของ วรกมล เกษมทรัพย (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและ

ผลการดําเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลการประเมินการ

กํากับดูแลกิจการ ระหวางปพ.ศ. 2551 – 2552 พบวาขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิง

ลบกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน กลาวคือ หากบริษัทมีจํานวนคณะกรรมการมากข้ึน อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนจะลดลง แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการที่มีจํานวนมากอาจจะทําใหเกิด

ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหวางกัน เกิดความขัดแยงในความคิดเห็นจํานวนมากเน่ืองจาก

จํานวนที่มากตองใชเวลาในการตัดสินใจ บางครั้งอาจเกิดความลาชา สงผลใหประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานลดลง 

งานวิจัยของ เสาวนีย สิชฌวัฒน และ ทิฆัมพร รักธรรม (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

บรรษัทภิบาลกับผลประกอบการเชิงการเงินและมูลคาทางการตลาดของหุนสามัญของบรษัิทจดทะเบยีน
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2554 – 2556 ผลการศึกษาพบวา สัดสวนการถือหุน

ของคณะกรรมการและขนาดของบริษัทมีความสัมพันธกับอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนในทางบวก 

Freeman, Wicks and Parmar (2004) ศึกษาความสัมพันธของจํานวนของคณะกรรมการบรหิาร

กับผลประกอบการของบริษัท พบวาความสัมพันธเชิงลบกับผลประกอบการของบริษัท กลาวคือจํานวน

ของคณะกรรมการขนาดเล็กมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาขนาดใหญ เน่ืองจากจํานวนกรรมการมาก ทําให

ตองใชเวลาในการตัดสินใจนาน เกิดความลาชาในการดําเนินงาน เปนเหตุใหบริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ

ได ทําใหผลการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

งานวิจัยของ กังสดาล แกวหานาม ศิริลักษณ ศุทธชัย และนภาพร ลิขิตวงศขจร (2560) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ประเมินโดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัท

ไทยกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557 

โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของกิจการ 

ความเสี่ยงทางการเงิน และตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานโดยใชอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย

รวม (Return On Asset : ROA) ในการวัด พบวา ขนาดของกิจการและชวงคะแนนการกํากับดูแล

กิจการที่ระดับตาง ๆ มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทเชิงบวก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชในศึกษา

ครั้งน้ีเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมหุนย่ังยืน โดยขอมูลที่นํามาใช

ในการวิเคราะหเปนขอมูลงบการเงินของบริษัท ระยะเวลาในการศึกษายอนหลังจํานวน 5 ป ต้ังแต ป 

พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดยศึกษาขอมูลประชากรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 78 

บริษัท ยกเวนกลุมบริษัทที่มีขอมูลไมครบถวน ซึ่งรวบรวมขอมูลจากรายงานประจําป 56-1 จากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยขอมูลที่ไดถูกนํามาคํานวณดังน้ี ตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนของผู

ถือหุน (ROE) อัตราสวน Tobin’s Q ตัวแปรอิสระคือ ดานคณะกรรมการ ไดแก ขนาดของคณะกรรมการ 

(BS) สัดสวนการถือหุนของกรรมการบริหาร (MO) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการใน 1 ป 

(MEET) ดานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดแก จํานวนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RBS) 

สัดสวนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMEET) และ ดานผลการจัดอันดับกิจการ 

(CGR) วิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

และวิเคราะหการถดถอยของขอมูลแบบผสม (Panel Data Regression) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางที่ ศึกษาทั้งหมด 78 ตัวอยาง ไดคาสถิติที่สําคัญ คือ 

คาเฉลี่ย (Mean) คาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คามัธยฐาน (Median) และคาเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงในตารางดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปร คาเฉล่ีย คาต่ําสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Variables) (Mean) (Minimum) (Maximum) (S.D.) 

BS 11.4051 6 18 2.7075 

MO 0.5769 0 1 2.7224 

MEET 9.0567 1 28 4.0648 

RBS 5.8182 1 20 3.5541 

IND 0.7065 0 1 0.4554 

CGR 4.4974 0 5 0.8282 

ROE 12.6083 -55.8 69.53 12.2131 

TOBIN 0.6901 0.1247 4.7667 0.3946 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เรื่องคุณลักษณะของ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผลการจัดอันดับกิจการ (CGR) ซึ่งเปนตัว

แปรอิสระของงานวิจัยน้ี พบวาจํานวนคณะกรรมการบริหาร มีคาเฉลี่ยเปน 11.4051 หรือโดยเฉลี่ยแต

ละบริษัทมีจํานวนคณะกรรมการบริหารประมาณ 11 คน ซึ่งเปนไปตามการประเมินการจัดอันดับกิจการ

ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไววาตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน ใน

ดานของการประชุมของคณะกรรมการบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูที่จํานวน 9 ครั้งตอป ซึ่งเปนไปตามการ

ประเมินจัดอันดับกิจการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไววา จํานวนครั้งของการประชุมไม

ควรนอยกวา 6 ครั้งตอป ในดานของขนาดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคาเฉลี่ยเปน 5.82 หรือ

โดยเฉลี่ยแตละบริษัทมีจํานวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประมาณ 6 คน ซึ่งเปนไปตามการ

ประเมินการจัดอันดับกิจการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไววาการกําหนดจํานวนสมาชิก

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีจํานวนสมาชิกระหวาง 3-6 คน (วรมิตา วิริยวิโรจน, 2556)  

 การวิเคราะหเชิงอนุมานผูศึกษาไดวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปร

ตาม ซึ่งตัวแปรอิสระซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Correlation) และวิเคราะหแบบจําลอง Multiple Regression Analysis  เพื่อวิเคราะหขอมูลหา

ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และใชโปรแกรม E-view เปนเครื่องมือในการวิเคราะห โดยไดผลการ

วิเคราะหดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 

ตัวแปร ROE Tobin BS MO MEET RBS IND CGR 

ROE 1               
Tobin -0.041*** 1             

BS 0.013** -0.078*** 1           
MO -0.126*** 0.073* -0.291*** 1         

MEET -0.026*** 0.027** 0.24 -0.376*** 1       
RBS 0.24 -0.082*** 0.071* 0.017** 0.034** 1     
IND 0.065* -0.044*** 0.074* -0.033*** 0.117 -0.021*** 1   
CGR 0.039** 0.000*** 0.038** -0.181*** 0.291 0.075* -0.083*** 1 

 

จากตารางที่ 2 ในสวนของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันเพื่อตรวจสอบระดับทิศทางของ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ วาไมมีความสัมพันธกันเอง พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.1, 0.05, 0.01 ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตัวแปรเกิด

ความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) งานวิจัยน้ีจึงทดสอบวาเกิดปญหาดังกลาวหรือไม โดยใชคา 

Variance Inflation Factor (VIF) ในการทดสอบ โดยผลการทดสอบเปนไปตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 คา Variance Inflation Factor (VIF) สําหรับตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร VIF 

BS 1.129 

MO 1.24 

MEET 1.292 

RBS 1.014 

IND 1.032 

CGR 1.125 

 

ผลการทดสอบจากตารางที่ 3 พบวาคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปร ไมมีตัว

แปรใดที่มีคา VIF เกิน 10 ดังน้ันจึงไมเกิดปญหาที่ตัวแปรมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ใน

กลุมของตัวแปรอิสระ  
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของแบบจําลองความสัมพันธ

ระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการจัดอันดับกิจการ 

(CGR) กับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 

ROEit  = β0 + β1BSit + β2MOit + β3MEETit + β4RBSit + β5INDit + β6CGRit 

Dependent Variable ROE 

R-squared 0.090292 

Adjusted R-squared 0.076041 

ANOVA F.stat = 6.34 Prob(F.stat) = 0.00 

Coefficients 

Variables 

ROE 

Coefficient t-statistic p-value 

(Constant) 11.57106 2.457464 0.0144 

BS -0.164726 -0.706911 0.4801 

MO -4.282884 -3.195733 0.0015* 

MEET -0.322 -1.955876 0.0512 

RBS 0.844938 5.068471 0* 

IND 2.192356 1.667115 0.0963 

CGR 0.420759 0.552502 0.5809 

* p < 0.05 

 

จากตารางที่ 4 พบวา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.076 สําหรับคาสัมประสิทธ์ิการ

ประมาณของตัวแปรอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) แสดงวาคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และการจัดอันดับกิจการ (CGR) สามารถอธิบายผลของอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนได 

7.6% เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิและระดับนัยสําคัญของสมการแบบจําลองความสัมพันธพบวาสัดสวน

การถือหุนของกรรมการบริหารบริษัท (MO) และขนาดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RBS) มี
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ความสัมพันธเชิงลบและบวกกับอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญตามลําดับ ซึ่งในดาน

ของ CGR ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของแบบจําลองความสัมพันธ

ระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการจัดอันดับกิจการ 

(CGR) กับอัตราผลสวน Tobin’s Q ของบริษัท 

Tobinit = β0 + β1BSit + β2MOit + β3MEETit + β4RBSit + β5INDit + β6CGRit  

Dependent Variable Tobin's Q 

R-squared 0.03305 

Adjusted R-squared 0.017902 

ANOVA F=2.18 pF=0.04  

Coefficients 

Variables 

Tobin's Q 

Coefficient t-statistic p-value 

(Constant) -0.2485 -1.83831 0.0668 

BS -0.01736 -2.18511 0.0295* 

MO 0.068325 0.649942 0.5161 

MEET 0.004705 1.239116 0.2161 

RBS -0.00623 -1.25922 0.2087 

IND -0.02684 -0.77874 0.4366 

CGR -0.01292 -1.44127 0.1503 

* p < 0.05 

 

จากตารางที่ 5 พบวา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.0179 สําหรับคาสัมประสิทธ์ิการ

ประมาณของตัวแปรอัตราสวนของ Tobin’s Q แสดงวาคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

และการจัดอันดับกิจการ (CGR) สามารถอธิบายผลของอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนได 1.79% เมื่อ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิและระดับนัยสําคัญของสมการแบบจําลองความสัมพันธพบวา ขนาดของ

คณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งในดาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ CGR ไมมีความสัมพันธตออัตราสวนของ Tobin’s Q 
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อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยจะพบวาตัวแปรอสิระที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) คือสัดสวน

การถือหุนของคณะกรรมการของบริษัทซึ่งมีความสัมพันธในเชิงลบ ซึ่งเปนไปไดวาการที่มีการถือหุนของ

คณะกรรมการที่มากข้ึน เกิดมาจากความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของบริษัทตนเอง ทําใหมีการซื้อหรือ

ครอบครองสวนของผูถือหุนที่มากข้ึน จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนลดลง ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย

ของ เสาวนีย สิชฌวัฒน และ ทิฆัมพร รักธรรม (2549) ที่ไดผลของงานวิจัยวาสัดสวนการถือหุนของ

คณะกรรมการความสัมพันธกับอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนในทางบวก และในสวนของจํานวนคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพนัธในเชิงบวกกับ อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) ซึ่งเปนไป

ไดวาการที่มีจํานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มากข้ึน อาจจะทําใหมีการเพิ่มตนทุนในการบริหาร

ความเสี่ยงมากข้ึน แตทั้งน้ีการปองกันความเสี่ยงของบริษัทในดานตางๆ ที่มากข้ึน อาจจะสงผลใหกําไร

ของบริษัทที่มากข้ึนดวยเชนกัน จึงสะทอนไปถึงอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) เพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ ในสวนของขนาดของคณะกรรมการบริหาร, จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ใน 1 ป, สัดสวนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ผลการจัดอันดับกิจการ (CGR) ไม

พบความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน และในดานของตัวแปรอิสระที่สงผลตออัตราสวน 

Tobin’s Q คือขนาดของคณะกรรมการของบริษัทซึ่งมีความสัมพันธในเชิงลบ ซึ่งเปนไปไดวาการที่มี

ขนาดของคณะกรรมการบริหารที่มากจนเกินไป อาจจะมีโอกาสเกิดความขัดแยงในดานของความคิด 

นโยบาย มุมมอง รวมถึงทัศนคติของคณะกรรมการบริหารดวยกันเองจนสงผลใหผลการดําเนินงานใน

บริษัทเปนไปในทางที่ไมดี และสงผลตออัตราสวน Tobin’s Q ในที่สุด ในสวนของสัดสวนการถือหุนของ

กรรมการบริหารบริษัท, จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทใน 1 ป, จํานวนของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง, สัดสวนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ผลการจัด

อันดับกิจการ (CGR) ไมพบความสัมพันธตออัตราสวน Tobin’s Q  

 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะคุณสมบัติบางประการของ คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตอาจมีการเพิ่มรายละเอียดคุณลักษณะอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระเหลาน้ีเพิ่มเติม รวมถึงตัวแปรอิสระที่ผูวิจัยนํามาใชวิเคราะห เปนเพยีงสวนหน่ึง

ของการเปลี่ยนแปลงของ ROE, Tobin’s Q เทาน้ัน โดยจากการทดสอบดวยแบบจําลอง Multiple 
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Regression Analysis จะพบวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดในระดับที่ตํ่ามาก เพราะวา

การเปลี่ยนแปลงของ ROE และ Tobin’s Q ยังคงมีตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ยังคงสงผลกระทบตอตัวแปร

ตามที่นํามาศึกษา ซึ่งถาหากนักธุรกิจ หรือผูนําองคกรที่มองวาอยากจะปรับเปลี่ยนระดับของ ROE, 

Tobin’s Q ของบริษัท อาจจะพิจารณาใชตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลกระทบในระดับสูงและใชตัวแปรอิสระ

ของงานวิจัยในครั้งน้ีเปนลําดับรองลงมา 
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ความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยและตนทุนเงินทุนของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย  

The Relationship between Free Float Ratio and Cost of Capital of Listed 

Company on the Stock Exchange of Thailand 

 

ผไทมาส กัณฑโย0

1, วศินี ธรรมศิริ12 

Pataimas Kanyo1, Wasinee Thammasiri2 

 

บทคัดยอ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขอกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนจะตองมีการกระจายการถือ

หุนโดยผูถือหุนรายยอย หรือ Free Float ไมนอยกวา 150 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 15 

ของทุนชําระแลว บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผู

ถือหุนรายยอย การกํากับดูแลกิจการ ตนทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตัวอยางที่ใช คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 

จํานวน 415 บริษัท จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณระหวางตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุน

และการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอย พบวา การถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยมีความสัมพันธเชิง

ลบกับตนเงินทุนสวนของผูถือหุนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตไมพบความสัมพันธระหวาง

สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยกับตนเงินทุนสวนของหน้ีสิน 

คําสําคัญ: ปริมาณการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอย, ผูถือหุนรายยอย, ตนทุนเงินทุน 
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Abstract 

The Stock Exchange of Thailand has a rule requiring all listed companies to have 

at least 150 minority shareholders ( free float) , and at least 15% of paid-up capital. This 

study investigates the relationship between free float ratio, corporate governance, and 

cost of capital.  The samples in the studies are 415 listed companies on the Stock 

Exchange of Thailand for the fiscal year 2019. The results from multiple regression show 

as a statistically significant level of 0.05 negative relationship between free float ratio and 

cost of equity capital.  However, there is no evidence of the relationship between free 

float ratio and cost of debt.  

Keywords: Free float, minority shareholders, cost of capital 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยไดมีการกําหนดการกระจายการถือหุนโดยผูถือหุนรายยอย หรือ 

Free Float ซึ่งถือเปนสวนสําคัญของการมีสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัท ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอผูถือหุนและผูลงทุนที่จะซื้อขายหุนไดอยางคลองตัวและไดในราคาที่เหมาะสม  สงผลใหบรษัิทสามารถ

ระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยไดโดยสะดวก ตลาดหลักทรัพยจึงกําหนดให Free Float เปนคุณสมบัติ

ประการหน่ึงในการเขาจดทะเบียนและดํารงสถานะในการเปนบริษัทจดทะเบียน โดยจะตองมีจํานวนผู

ถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว ตลาด

หลักทรัพยพิจารณาจากรายงาน Free Float ซึ่งบริษัทจัดทําข้ึนจากรายช่ือผูถือหุนที่ปรากฏ ณ วัน

กําหนดรายช่ือผูถือหุน  หรือวันปดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ของบริษัท ถือไดวา Free Float มีความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งหากบริษัทที่มี Free Float นอยจะทําให

สามารถบิดเบือนราคาหุนไดโดยงาย และหากบริษัทมี Free Float ตํ่าจะตองเสียคาธรรมเนียมรายปเพิม่

อีกดวย 

โดย Free Float สามารถสงผลกระทบตอตนทุนเงินทุนสวนของเจาของ ดังน้ี 

1) หากมี Free Float สูง จะมีความถ่ีในการซื้อขายหุนสูง การเขาไปซื้อหรือขายจํานวนมากทํา

ใหเกิดสภาพคลองของหุน ซึ่งเมื่อราคาหุนสูงข้ึนจะสงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของเจาของลดลง อางอิง
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จากการศึกษาของ วริศรา รุงโรจนและยอดย่ิง ธนทวี (2562) พบวา การกระจายตัวของผูถือหุนจะมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนสภาพคลอง กลาวคือนักลงทุนรายยอยเปนนักลงทุนระยะสั้นทําใหมี

ความถ่ีในการซื้อขายมาก มีความผันผวนของหุนสูง  

2) หากมี Free Float สูง อาจจะกอใหเกิดปญหาตัวแทนกับผูบริหารของบริษัท นักลงทุนราย

ยอยอาจไมมั่นใจในการบรหิารงานหรือนโยบายตาง ๆ  ซึ่งจะทําใหนักลงทุนเกิดความเสี่ยงในการลงทุน

และการตัดสินใจผิดพลาด เมื่อนักลงทุนรูสึกวาการลงทุนน้ันมีความเสี่ยง นักลงทุนจะเรียกรอง

ผลตอบแทนที่มากข้ึนเพื่อชดเชยความเสี่ยงน้ัน สงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของเจาของเพิ่มมากข้ึน อางอิง

จากทฤษฎีปญหาตัวแทน 

3) หากมี Free Float ตํ่า ถือวามีความเช่ือมั่นของผูถือหุนรายใหญ ทําใหไมอยากจะขายหุน 

การที่ความตองการซื้อหรือขายหุนจํานวนมากจะทําไดยาก ซึ่งนักลงทุนรายยอยจะรอซื้อหุนจากนัก

ลงทุนรายใหญ อาจจะทําใหราคาหุนสูงข้ึน และนักลงทุนรายยอยจะเช่ือวาจะสามารถลดปญหาตัวแทน

กับผูบริหารของบรษัิทได จะสามารถดําเนินกิจการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูถือหุน เมื่อนักลงทนุ

เกิดความเช่ือมั่น ทําใหนักลงทุนตองการผลตอบแทนที่ลดลง สงผลใหตนเงินทุนสวนของเจาของลดลง 

อางอิงจากการศึกษาของ ณัฐชา อัตถพลพิทักษ (2559)  พบวาการกระจุกตัวของความเปนเจาของของ

บริษัทที่เพิ่มข้ึน สามารถชวยลดตนทุนสวนของผูถือหุนลงได และอางอิงจากการศึกษาของ อุทัยวรรณ 

เสมอจิตรและสภุาวดี สุขีชีพ มอสส (2560) พบวาการถือหุนโดยสมาชิกครอบครัวและมตํีาแหนงผูบรหิาร 

จะสามารถลดปญหาของตัวแทนลงไดและการถือครองหุนโดยครอบครัวที่เพิ่มข้ึน จะทําใหตนทุนของ

หนวยงานลดลง จะดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูถือหุน 

4) หากมี Free Float ตํ่า จะกอใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมกนัของขอมูลและมกัจะกอใหเกดิ

ปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางผูถือหุนรายใหญกับผูถือหุนรายยอย นักลงทุนรายยอยจึง

ตองการผลตอบแทนที่มากข้ึนเพื่อชดเชยความเสี่ยง สงผลใหตนทุนเงินทนุสวนของเจาของเพิ่มข้ึน อางอิง

จากการศึกษาของ Hoderness and Sheehan (1998) อางถึงใน ณัฐชา อัตถพลพิทักษ (2559) พบวา

โครงสรางผูถือหุนแบบกระจกุตัวมักจะกอใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางผูถือหุนราย

ใหญกับผูถือหุนรายยอย 

Free Float สามารถสงผลกระทบตอตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสิน ดังน้ี 

1) หากมี Free Float สูง ถือวาหุนของบริษัทอยูในความตองการของตลาด มีสภาพคลองและ

ความนาเช่ือถือ เพราะบริษัทจะตองมี Free Float ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย อีกทั้งบริษัทก็ยัง
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จะตองรักษาอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายยอย เชน อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยหรืออัตราสวนความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย เมื่อบริษัทมีอัตราสวนทางการเงินที่ดี จะ

สงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสินของบริษัทลดลง อางถึงจากการศึกษาของ วริศรา รุงโรจนและยอด

ย่ิง ธนทวี (2562) พบวา การกระจายตัวของผูถือหุนจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนสภาพคลอง 

กลาวคือนักลงทุนรายยอยเปนนักลงทุนระยะสั้นทําใหมีความถ่ีในการซื้อขายมาก มีความผันผวนของหุน

มาก   

2) หากมี Free Float สูง อาจจะกอใหเกิดปญหาตัวแทนกับผูบริหารของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยง

ที่ผูบริหารจะนําเงินไปใชสวนตัว เมื่อเกิดความเสี่ยง เจาหน้ีจะเรียกผลตอบแทนที่มากข้ึนสงผลใหตนทุน

เงินทุนสวนของหน้ีสินของบริษัทเพิ่มข้ึน อางอิงจากทฤษฎีปญหาตัวแทน 

3) หากมี Free Float ตํ่า ถือวามีความเช่ือมั่นของผูถือหุนรายใหญ คาดวาจะมีผลประกอบการ

ที่ดี มีความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย สงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสินของบริษัทลดลง 

อางอิงจากการศึกษาของ ณัฐชา อัตถพลพิทักษ (2559) พบวาการกระจุกตัวของความเปนเจาของของ

บริษัทที่เพิ่มข้ึน สามารถชวยลดตนทุนของหน้ีสินลงได 

4) หากมี Free Float ตํ่า จะกอใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูล เจาหน้ีของบริษัท

จึงตองการผลตอบแทนที่มากข้ึนเพื่อชดเชยความเสี่ยง สงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสินของบริษัท

เพิ่มข้ึน อางอิงจากการศึกษาของ Fan et al. (2005) อางถึงใน ณัฐชา อัตถพลพิทักษ (2559)  พบวา

บริษัทที่มีโครงสรางผูถือหุนแบบกระจุกตัว มักจะเกิดปญหาตัวแทนและปญหาความไมเทาเทียมกันของ

ขอมูล สงผลใหบริษัทมีตนทุนเงินทุนที่สูงข้ึน เน่ืองจากเจาหน้ีบริษัทตองการอัตราผลตอบแทนที่สูงข้ึน

เพื่อมาชดเชยความเสี่ยงจากความไมเทาเทียมกันของขอมูล 

โดยงานวิจัยช้ินน้ีตองการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของนักลงทุนรายยอยกับตนทุนเงินทุน

ของบริษัท โดยมีการกํากับดูแลกิจการเปนตัวแปรควบคุม แตกตางจากงานวิจัย อางถึงใน ณัฐชา อัตถพล

พิทักษ (2559) เรื่อง การกํากับดูแลกิจการและตนทุนเงินทุน กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการและตนทุน

เงินทุน 

 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา นักลงทุนรายยอยมีความสําคัญกับตลาดหุน และสงผลถึง

ตนทุนเงินทุนของบริษัท ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของนักลงทุนรายยอยกับตนทุนเงินทุน
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ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาการที่บริษัทมีการถือหุนโดยผูถือหุนรายยอยสูง จะ

สามารถทําใหตนทุนเงินทุนลดลงไดหรือไม 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอย การกํากับดูแลกิจการ 

ตนทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งน้ีจะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนราย

ยอย การกํากับดูแลกิจการ ตนทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 

พ.ศ.2562 โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาจะเก็บรวบรวมจาก SETSMART (SET Market Analysis and 

Reporting Tool) งบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการ  56-1 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ณัฐชา อัตถพลพิทักษ (2559) ศึกษาการกํากับดูแลกิจการและตนทุนเงินทุน กรณีศึกษา: บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากบั

ดูแลกิจการและตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) ทั้งตนทุนของหน้ีสิน (Cost of Debt) และ ตนทุนของ

สวนของผูถือหุน (Cost of Equity) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่

ใชในการวิจัยคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ดําเนินงานในชวง พ.ศ. 2554-

2558 ยกเวนกลุมธุรกิจการเงิน ประกันภัย และบริษัทที่อยูในระหวางการฟนฟกูิจการ โดยมีตัวแปรอิสระ 

คือ คะแนนการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการ ขนาดของคณะกรรมการบริ ษัท สัดสวนของ

คณะกรรมการอิสระ การควบรวมตําแหนงของประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุด การกระจุกตัวของ

ความเปนเจาของบริษัท และสัดสวนการถือหุนของคณะกรรมการและผูบริหาร สําหรับตนทุนเงินทุนใน

สวนของผูถือหุนจะคํานวณจากกําไรตอหุนของบริษัท ราคาหุนของบริษัทและกําไรตอราคาหุนของแตละ

อุตสาหกรรม ในสวนของตนทุนเงินทุนของหน้ีสินจะคํานวณจากดอกเบี้ยจายของบริษัทและหน้ีสินที่มี
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ภาระดอกเบี้ย  หลงัจากน้ันใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา สําหรับตนทุนสวนของ

ผูถือหุน มีตัวแปรการกํากับกิจการถึง 4 ตัว ไดแก คะแนนการกํากับดูแลกิจการ สัดสวนคณะกรรมการ

อิสระ การควบรวมตําแหนงของประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุด มีเพียงตัวแปรการกระจุกตัวของ

ความเปนเจาของเทาน้ันที่มีความสัมพันธเชิงลบกับตนทุนสวนของผูถือหุน กลาวคือ การกระจุกตัวของ

ความเปนเจาของของบริษัทที่เพิ่มข้ึนหรือสัดสวนหุนที่ถือครองโดยผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรกของ

บริษัทที่มากข้ึน จะสามารถลดตนทุนของสวนของผูถือหุนได สวนตัวแปรอื่นๆ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ตนทุนสวนของผูถือหุน ตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของบริษัท สัดสวนการกอหน้ี อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยและอัตราสวนความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย ไมมีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธเชิงลบกับ

ตนทุนของสวนของผูถือหุน สําหรับตนทุนของหน้ีสิน มีตัวแปรการกํากับกิจการ 3 ตัว ไดแก คะแนนการ

กํากับดูแลกิจการ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท และการกระจุกตัวของความเปนเจาของของบรษัิท ที่มี

ความสัมพันธเชิงลบกับตนทุนของหน้ีสิน กลาวคือ การกระจุกตัวความเปนเจาของของบริษัทที่เพิ่มข้ึน

หรือสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรกของบริษัทที่มากข้ึน สามารถชวยลดตนทุน

ของหน้ีสินลงได กลาวไดวา คะแนนการกํากับดูแลกิจการ ขนาดคณะกรรมการบริษัทและการกระจุกตัว

ของความเปนเจาของของบริษัท สามารถลดตนทุนของหน้ีสินลงได นอกจากน้ี ตัวแปรควบคุม ไดแก 

ขนาดของบริษัท สัดสวนการกอหน้ี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราสวนความสามารถในการ

จายชําระดอกเบี้ย มีเพียง 2 ตัวแปร ไดแก ขนาดของบริษัทและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ที่มี

ความสัมพันธเชิงลบกับตนทุนของหน้ีสิน 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 งานวิจัยฉบับน้ี มีประชากรคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

เน่ืองจากเปนบริษัทที่มีการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณะชน อีกทั้งหุนของบริษัทยังเปนหุนที่มีสภาพ

คลอง เปนที่ตองการของตลาด มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 636 บริษัท 

 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการ

ดําเนินงานอยูในป พ.ศ.2562 โดยใชบริษัทในทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ

การเงิน เน่ืองจากมีงบการเงินที่แตกตางจากงบการเงินของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยคิดเปนจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 415 บริษัท (อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน มีจํานวน 64 บริษัท บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการ
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ฟนฟูการดําเนินงาน จํานวน 5 บริษัท กองทุนรวมและทรัสตเพื่อการลงทุน จํานวน 68 บริษัท และตัด

บริษัทที่มีขอมูลไมครบถวนออก จํานวน 86 บริษัท) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การศึกษาในครั้งน้ี ไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมระยะเวลา 1 ป โดยรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตที่เปนฐานขอมูล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย http://set.or.th และ www.setsmart.com มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ตัวแปรตาม (Dependence Variable) 

1.1 ตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุน คํานวณดังน้ี 

COEit =
EPSit

Priceit
− EPindt 

 โดยที่ EPS  คือ กําไรตอหุนของบริษัท I ในปที่ t 

  Price  คือ ราคาหุนของบริษัท I ในปที่ t 

  EPind  คือ คามัธยฐานของอัตราสวนกําไรตอราคาหุนของแตละอุตสาหกรรม ในปที่ t 

1.2 ตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสิน คํานวณดังน้ี 

CODit =
interestit

(IBDi.t−1 + IBDit)
2

 

 โดยที่  Interest คือ ดอกเบี้ยจายของบริษัททที่ I ในปที่ t 

  IBD  คือ หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทที่ I ในปที่ t 

 2. ตัวแปรอิสระ (Independence Variable) 

2.1 การถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย  

  Free float = รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย 
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3. ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 

3.1 การกํากับดูแลกิจการ วิเคราะหขอมูลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในรายงาน 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies โดยการคํานวณจะกําหนดใหเปนตัว

แปรหุนมีคาเทากับ 1 เมื่อบริษัทไดรับการจัดอันดับอยูในระดับ “ดีเลิศ” “ดีมาก” และ “ดี” และจํา

กําหนดใหตัวแปรหุนมีคาเทากับ 0 เมื่อบริษัทไมไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

    CGS  = คะแนนการกํากับดูแลกิจการ  

3.2 ขนาดของกิจการ คํานวณ ดังน้ี 

    Size = log (total assets) 

3.3 สัดสวนการกอหน้ี คํานวณ ดังน้ี 

Lev =
Total Debt
Total Asset 

3.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย คํานวณ ดังน้ี 

ROA =  
Net income
Total Asset  

3.5 อัตราสวนความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย คํานวณ ดังน้ี 

    IC =  EBIT
Interest paid

 

โดย EBIT = กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษี 

 

การวิเคราะหขอมูล   

 เมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการแลว จะนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน และหาความสัมพันธระหวางสัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุน

รายยอย การกํากับดูแลกิจการและตนทุนเงินทุน ทั้งตนทุนของผูถือหุนและตนทุนของหน้ีสินตาม

แบบจําลองที่ไดกลาวไปขางตน สถิติที่ผูวิจัยจะใชทําการศึกษา แบงออกเปน 2 สวน  
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 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ในการศึกษาวิจัยฉบับน้ี จะใชสถิติเชิงพรรณนาในการสรุปขอมลูเบือ้งตนของกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา ไดแก คาเฉลี่ยของขอมูล (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด 

(Max) และ คาตํ่าสุด (Min) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic)  

 สําหรับสถิติเชิงอนุมาน จะใชในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ตามสมมติฐาน โดย

ใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานและหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม ซึ่งสามารถเขียนสมการไดดังน้ี  

สมการที่ 1 : COE = β0 + β1 Free Float + β2CGS + β3Size + β4Lev + β5ROA + β5IC + e 

สมการที่ 2 : COD = β0 + β1 Free Float + β2CGS + β3Size + β4Lev + β5ROA + β5IC + e 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ 

Variables N Mean Minimum Maximum SD 

Free float 415 31.79 4.24 71.21 16.33 

Size 415 35,871.02 103.03 2,484,438.68 142,859.45 

Lev 415 3.18 0.43 25.53 2.80 

ROA 415 4.80 -50.52 28.37 8.31 

IC 415 46.15 -23.75 585.51 124.25 

จากตารางที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในภาพรวมการนําเสนอขอมูลของตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม สําหรับคาสถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาเฉลี่ย 

(Mean) คาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 



 

1129 

 

จากกลุมตัวอยาง 415 บริษัท พบวา สัดสวนการถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอย เฉลี่ยอยูที่ 31.94% 

แสดงใหเห็นวา ในประเทศไทยถือวา มีผูถือหุนรายยอยคอนขางมาก เมื่อเทียบกับเกณฑข้ันตํ่าของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่จะตองมีผูถือหุนรายยอยรวมกันไมนอยกวา 150 รายและไมนอยกวารอย

ละ 15 ของทุนชําระแลว 

สําหรับตัวแปรขนาดของบริษัท พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 35,871.02 ลานบาท มีคาตํ่าสุดอยูที่ 

103.03 ลานบาท และคาสูงสุดอยูที่ 2,484,438.68 ลานบาท เปนตัวแปรที่แสดงใหเห็นวาบริษัทมีขนาด

ใหญมากนอยเพียงใด ถาหากบริษัทมีขนาดใหญจะทําใหผูถือหุนมีความคาดหวังที่จะไดเงินปนผล

มากกวาบริษัทขนาดเล็ก เน่ืองจากบริษัทขนาดใหญมีระบบงานและการตรวจสอบการบริหารงานที่เปน

ระบบมากกวาบริษัทขนาดเล็ก จึงมีแนวโนมที่จะมีผลการดําเนินงานที่ดีกวา แตสําหรับเจาหน้ีจะทําให

บริษัทมีความนาเช่ือถือมากข้ึน เพราะบริษัทขนาดใหญจะเปดเผยขอมูลและมีความโปรงใสมากกวา 

สามารถลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลลงได 

สําหรับสัดสวนการกอหน้ี พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.18 มีคาตํ่าสุดอยูที่ 0.43 และมีคาสูงสุดอยูที่ 

25.53 เปนตัวแปรที่บงบอกวาบริษัทมีสวนของหน้ีสินเทาใดในสินทรัพยทั้งหมด ถาหากบริษัทมีสัดสวน

การกอหน้ีมาก จะทําใหผูถือหุนและเจาหน้ีเรียกรองผลตอบแทนที่มากข้ึน เน่ืองจากผูถือหุนตองการการ

ตรวจสอบและการเปดเผยขอมูลที่มากข้ึน สําหรับเจาหน้ีจะถือวาบริษัทมึความเสี่ยงในการผิดนัดชําระ

หน้ีไดมากข้ึน 

สําหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 4.80 มีคาตํ่าสุดอยูที่    -

50.52 และ มีคาสูงสุดอยูที่ 28.37 เปนตัวแปรที่วัดผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งหากบริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมมาก แสดงวาบริษัทมีความเสี่ยงที่จะลมละลายหรือความเสี่ยงในการผิดนัด

ชําระหน้ีนอยกวา แตหากบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมนอย แสดงวาบริษัทมีความเสี่ยงที่

จะลมละลายหรือความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีมาก 

สําหรับความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย คํานวณมาจากลอการิทึมของกําไรจากการ

ดําเนินงานตอดอกเบี้ยจาย ซึ่งเปนตัวแปรที่แสดงใหเหน็วาบริษัทมีความสามารถในการจายชําระดอกเบีย้

ไดมากนอยเพียงใด ถาหากบริษัทมีความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ยสูง ก็จะมีความเสี่ยงในการผิด

นัดชําระหน้ีคอนขางตํ่า แตถาบริษัทมีความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ยตํ่า ก็จะมีความเสี่ยงในการ

ผิดนัดชําระหน้ีคอนขางสูง ซึ่งจากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ยมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 46.15 มีคาตํ่าสุดอยูที่ -23.75 และมีคาสูงสุดอยูที่ 585.51 
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สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ มีเพียงตัวแปร คะแนนการกํากับดูแลกิจการ พบวา มีบริษัทที่ไดรับผล

การประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับ “ดีเลิศ” “ดีมาก” และ “ดี” อยูจํานวน 274 บริษัท หรอื 

คิดเปน 66% ของกลุมตัวอยาง สวนบริษัทที่ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการตํ่ากวา “ดี” ลงไป 

มีจํานวน 141 บริษัท หรือ คิดเปน 34% ของกลุมตัวอยาง โดยตัวแปรน้ีจะเปนตัวแปรที่บงบอกวาบริษัท

มีผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับใด หากบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถลด

ปญหาตัวแทนและปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลลงได 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

1. การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยการพิจารณาคา Variance Inflation 

Factor (VIF)  หากพบวาคา VIF มีคามากกวา 10 จะแสดงวาตัวแปรน้ันมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นใน

ระดับสูง นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาคา Tolerance หากคา Tolerance มีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัว

แปรน้ันไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 

Variables Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Free float 0.876 1.142 

CGS 0.897 1.114 

Size 0.721 1.388 

LEV 0.872 1.147 

ROA 0.592 1.690 

IC 0.604 1.656 
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 จากตารางที่ 3 พบวาคา VIF ทุกตัวตํ่ากวา 10 และคา Tolerance ทุกตัวมีคาเขาใกล 1 จึงสรปุ

ไดวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมไมมีความสัมพันธกัน  

2. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณเปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระพรอม

ทั้งตัวแปรควบคุม ซึ่งผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ไดผลดังน้ี 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางตนทุนเงินสวนของผูถือหุนและผูถือหุนรายยอย ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Variables Coeff SD P-Value 

(Constant) 0.009 0.121 0.943 

Free float -0.003 0.001 0.002 

CGS 0.025 0.033 0.456 

Size 0.016 0.026 0.536 

Lev 0.007 0.006 0.229 

ROA 0.031 0.002 0.000 

IC -0.144 0.042 0.001 

R-Square 0.366 

Adjusted R-Square 0.357 

F-Statistic 39.331 

F-Sig Value 0.000 

 

 ผลจากสมการถดถอยเชิงพหุเพื่อหาความสัมพันธระหวางตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุนกับการ

ถือหุนโดยผูถือหุนรายยอยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย พบวา ตัวแปร

อิสระและตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุนได 36.60%  

 ตัวแปรอิสระที่ศึกษาในครั้งน้ี คือ รอยละของการถือหุนของผูถือหุนรายยอย หรือ Free float 

จากตารางที่ 4 พบวา การถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยมีความสัมพันธเชิงลบกับตนทุนเงินทุนสวน
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ของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เน่ืองจากมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ -0.003 แสดงวามี

ความสัมพันธในเชิงลบ และมีคา P-Value เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติ  

 ในสวนของตัวแปรควบคุม ทุกตัวแปรไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุน 

แตมีเพียงตัวแปร อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 

เทาน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธระหวางตนทุนเงินสวนของหน้ีสินและผูถือหุนรายยอย ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Variables Coeff SD P-Value 

(Constant) 0.038 0.015 0.012 

Free float 0.000 0.000 0.231 

CGS -0.001 0.004 0.734 

Size -0.002 0.003 0.550 

Lev 0.000 0.001 0.577 

ROA -0.001 0.000 0.001 

IC 0.008 0.005 0.125 

R-Square 0.036 

Adjusted R-Square 0.022 

F-Statistic 2.530 

F-Sig Value 0.020 

 ผลจากสมการถดถอยเชิงพหเุพื่อหาความสัมพันธระหวางตนทุนเงินทนุสวนของหน้ีสนิกับการถือ

หุนโดยผูถือหุนรายยอยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย พบวา ตัวแปรอิสระ

และตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสินได 3.6%  

 ตัวแปรอิสระที่ศึกษาในครั้งน้ี คือ รอยละของการถือหุนของผูถือหุนรายยอย หรือ Free float 

จากตารางที่ 4 พบวา การถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยไมมีความสัมพันธกับตนทุนเงินทุนสวนของ

หน้ีสิน เน่ืองจากมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.000 และมีคา P-Value เทากับ 0.231 ซึ่งมากกวา 0.05 

แสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 ในสวนของตัวแปรควบคุม มีตัวแปรคะแนนการกํากับดูแลกิจการ ขนาดของกิจการและ

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย มีความสัมพันธเชิงลบ แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนอัตราสวน

ผลตอบแทนจากสินทรัพย สําหรับอัตราสวนการกอหน้ีและอัตราสวนความสามารถในการจายชําระ

ดอกเบี้ย  มีความสัมพันธเชิงบวกกับตนทุนเงินสวนของหน้ีสิน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนเงินทุน การกํากับดูแลกิจการและการถือ

ครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ในป พ.ศ. 

2562 จํานวน 415 บริษัท โดยศึกษาทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

กองทุน รวมถึงบริษัทที่อยูระหวางการฟนฟูผลการดําเนินงาน โดยตัวแปรอิสระคือ รอยละการถือครอง

หุนโดยผูถือหุนรายยอย สําหรับตัวแปรควบคุมมีทั้งหมด 5 ตัวแปร ไดแก คะแนนการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท ขนาดของกิจการ สัดสวนการกอหน้ี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราสวน

ความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ย  

 จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณระหวางตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุนและการถือ

ครองหุนโดยผูถือหุนรายยอย พบวา การถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยมีความสัมพันธเชิงลบกับตนทุน

เงินทุนสวนของผูถือหุนอยางมรีะดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลาวไดวา บริษัทที่มีการถือครองหุนโดยผู

ถือหุนรายยอยเปนสัดสวนที่มาก จะมีตนทุนเงินทุนสวนของเจาของนอยกวา บริษัทที่มีสัดสวนการถือ

ครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยในสัดสวนที่นอย ผลดังกลาว อาจอธิบายไดวา เน่ืองจากการถือครองหุนโดย

ผูถือหุนรายยอยสูง จะมีปริมาณความตองการและความถ่ีในการซื้อขายหุนในปริมาณสูง ดังน้ัน จะสงผล

ใหราคาหุนสูงข้ึน เมื่อราคาหุนสูงข้ึนจะสงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุนตํ่าลง หากบริษัทมีการถือ

ครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยลดลงจะสงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของเจาของเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการทีม่ี

การถือครองโดยผูถือหุนรายยอยตํ่าจะเกิดปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูล นักลงทุนรายยอยจะ

เรียกรองผลตอบแทนที่มากข้ึนเพื่อชดเชยความเสี่ยง สงผลใหตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุนเพิ่มสูงข้ึน 

สําหรับตัวแปรควบคุมทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับตนทุนเงินทุนสวนของผูถือหุน ยกเวน

อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี แตมีเพียงตัวแปรอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยและ

อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณระหวางตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสินและการถือ

ครองหุนโดยผูถือหุนรายยอย พบวา การถือครองหุนโดยผูถือหุนรายยอยไมมีความสัมพันธกับตนทุน

เงินทุนสวนของหน้ีสิน สําหรับตัวแปรควบคุม ตัวแปรการกํากับดูแลกิจการ ขนาดของกิจการ และ

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงลบกับตนทุนเงินทุนสวนของหน้ี ตัวแปรสัดสวน

การกอหน้ีไมมีความสัมพันธกับตันทุนเงินทุนสวนของหน้ีสิน ตัวแปรอัตราสวนความสามารถในการชําระ

หน้ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับตนทุนเงินทุนสวนของหน้ีสิน แตมีเพียงตัวแปร อัตราสวนผลตอบแทนจาก

สินทรัพยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กบักําไรและมูลคาของ

กิจการในทางบญัชี ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

The Relationship Between Free Float with Accounting Profit and Book Value of 

Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand 

 

โศจิรัตน คีรีนารถ0

1, วศินี ธรรมศิริ12  
Sogirat Kerenart 1, Wasinee Thammasiri 2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือ

หุนรายยอย กับกําไรและมูลคาของกิจการในทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ที่มีการดําเนินงานในป 2562 โดยไมรวมบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และไม

รวมกลุมธุรกิจที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน เหลือกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 432 บริษัท ซึ่งผูวิจัยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการใชสมการถดถอยเชิงพห ุผลการวิจัย

พบวารอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) มีความสัมพันธในเชิงลบกับมูลคา

ตามบัญชีตอหุน (BPS) และกระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงานตอหุน (CFO) แตไมพบหลักฐานที่แสดง

ความสัมพันธระหวางรอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอยกับกําไรตอหุน (EPS)  

คําสําคัญ:  รอยละการถือหุนของผูถือหุนรายยอย, กําไรตอหุน, มูลคาตามบัญชีตอหุน, กระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน 
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Abstract 

 The objective of this study is to investigate the relationship between free float, 

with accounting profit and book value of listed companies on the Stock Exchange of 

Thailand.  The samples are collected from 432 listed companies for the fiscal year end 

2019, excluding finance firms and firms under restructuring. The researcher used the SPSS 

program to analyze the statistical data and used multiple regressions as tools to analyze 

the data. The results show that free float has a significant negative relationship with firm 

book value per share and cash flow from operating activity ( CFO) .  However, there is no 

evidence to support the relationship between free float and earnings per share (EPS) 

Keywords:  Free Float, Earning per share, Book value per share, Cash Flow from 

Operating Activity 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) เปนตลาดรอง 

(Secondary Market) สําหรับการซื้อขายหลักทรัพย โดยมีการเสนอขายใหกับประชาชน เพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและอตุสาหกรรมภายในประเทศ การลงทุนในตลาด

หลักทรัพยผูลงทุนตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาปจจัยตางๆ และประเมินผลตอบแทนที่คาดหวัง 

(Expected earning) ดังน้ันนักลงทุนควรวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง เพื่อที่จะใชในการตัดสินใจซือ้

และขายหลักทรัพย (อุทัยวรรณ เสมอจิตร และ สุภาวดี สุขีชีพ มอสส,2562) 

โครงสรางของผูถือหุนเปนปจจัยหน่ึงที่นักลงทุนตองพิจารณา โดยลักษณะโครงสรางผูถือหุนมี

หลายหลายแบบ แตละแบบจะมีผูที่มีอํานาจในการควบคุมหรอืตัดสินใจในการดําเนินงานตางกัน สําหรบั

โครงสรางผูถือหุนแบบกระจายตัว หรือมี Free Float สูง เปนประโยชนแกนักลงทุน โดยหุนของบริษัท

อยูในความตองการของตลาด และมีความถ่ีในการซื้อขายหุนสูง ทําใหเกิดสภาพคลองของหุนจากตนทุน

การซื้อขายที่ตํ่ากวา โดยผลการศึกษาของ วริศรา รุงโรจนและยอดย่ิง ธนทวี (2562) พบวา การกระจาย

ตัวของผูถือหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนสภาพคลอง กลาวคือนักลงทุนรายยอยเปนนักลงทุน

ระยะสั้นทําใหมีความถ่ีในการซื้อขายมาก อัตราสวนสภาพคลองจึงสูงสําหรับบริษัทที่มีการกระจายตัว



 

1138 

 

ของผูถือหุนสูง และงานวิจัยของธวัชชัย วรสุนทรและอุษณา แจงคลอย (2558) ก็ใหผลสรุปเชนเดียวกัน 

โดยพบวาการกระจายตัวของผูถือหุน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับอัตราสวนสภาพคลอง สวนการ

กระจุกตัวของผูถือหุนมีความสัมพันธในเชิงลบกับ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย และอัตราสวนสภาพคลอง 

นอกจากน้ี การมี Free Float สูง ยังอาจหมายถึงอํานาจในการควบคุมของผูถือหุนรายใหญที่ลดลง 

ดังน้ัน จึงเปนการลดปญหาเรื่องการครอบงํากิจการและใชอํานาจในการควบคุมของผูถือหุนรายใหญอัน

สงผลทางลบแกผูถือหุนรายยอย หรือปญหาการนํากระแสเงนิสดไปใชในโครงการที่เปนประโยชนแกผูถือ

หุนรายใหญ แตไมใชเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัท อันสงผลใหกําไรตอหุนและมูลคาทางบัญชีของบริษัท

ลดลง 

ในทางกลับกัน หากบริษัทมีโครงสรางผูถือหุนแบบกระจุกตัว หรือมี Free Float ตํ่า ถือวามี

ความเช่ือมั่นของผูถือหุนรายใหญ จะมีความถ่ีในการซื้อขายหุนตํ่า เน่ืองจากผูถือหุนรายใหญมักมีการถือ

หุนแบบระยะยาว ซึ่งการที่มีผูถือหุนรายใหญสามารถสรางความเช่ือมั่นในการทํากําไรของบริษัทไดใน

ระดับหน่ึง คือบริษัทสามารถนําเงินสดไปลงทุนเพื่อเกิดผลประโยชนตอบริษัทได ทําใหกําไรตอหุนและ

มูลคาตามบัญชีตอหุนเพิ่มข้ึน  

ในปจจุบัน มีการกําหนดตัวเลข Free Float ข้ันตํ่าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยบริษัทจดทะเบียนจะตองมีจํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และถือหุน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว โดยมีมาตรการเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่มี Free 

Float ตํ่า เน่ืองจากการมี Free Float ตํ่าสงผลใหมีสภาพคลองตํ่า ราคาหุนจึงมีการเคลื่อนไหวจากการ

ซื้อขายที่คอนขางข้ึนหรือลงอยางรุนแรง จึงมีราคาพื้นฐานที่สูงเกินไป แตการกําหนด Free Float ข้ันตํ่า 

ก็อาจจะมีผลกระทบตอกําไรและมูลคาทางบัญชีของบริษัท จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

อิทธิพลของโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย ที่สงผลตอกําไรและมูลคาของกิจการในทางบัญชี 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยหวังวา ผลจากการวิจัยน้ี จะเปน

ประโยชนแกนักลงทุนในการเลือกบริษัทที่จะลงทุน และจะเปนประโยชนแกหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใช

คาดการณผลกระทบจากขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการดํารงรอยละของ 

Free Float ข้ันตํ่าในบริษัทจดทะเบียน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย   

 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กับกําไรและมูลคา

ของกิจการในทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) มาจากแนวคิดของ Jensen & Meckling (1976) ที่เสนอวา

ความสัมพันธของทฤษฏีตัวแทนเกิดจากการที่ผูถือหุนไมสามารถบริหารงานไดเพียงลําพัง จึงมีความ

จําเปนที่จะตองมีตัวแทนในการบริหารงาน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางบุคคล 2 ฝาย ไดแก ฝายที่มี

อํานาจ คือ ผูถือหุน หรือ ตัวการ (Principle) และฝายที่ไดรับมอบอํานาจในการบรหิารงาน คือ ผูบริหาร 

หรือ ตัวแทน (Agent) ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารรายงานผลการดําเนินงานและสงมอบผลประโยชนใหผูถือ

หุน หากผูบริหารซึ่งเปนตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนสงูสุด ทํางานอยางเต็มความสามารถ

และมีผลการดําเนินงานของบริษัทตรงตามความตองการของผูถือหุนโดยไมเอาผลประโยชนที่ควรจะเปน

ของผูถือหุนมาเปนของตน ก็จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุดกับบริษัท แตหากการบริหารงานของผูบริหารมี

ผลประโยชนและวัตถุประสงคไมสอดคลองกับทางฝายผู ถือหุน จะกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน(Conflict of interest) กลาวคือผูถือหุนกับผูบริหารมีความตองการที่แตกตางกันจึงทําให

เกิดปญหาการเปนตัวแทนข้ึน (Agency Problem) (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551) โดยผูถือหุนที่มีความ

เปนเจาของมีวัตถุประสงคที่จะทําใหบริษัทมีมูลคาสูงสุด แตไมไดมาเปนผูบริหารเองโดยตรง ในขณะที่

ผูบริหารไดรับความไววางใจและอํานาจกระทําการตางๆจากเจาของ ก็จะพยายามสรางอรรถประโยชน

สูงสุดใหกับตนเอง โดยไมไดคํานึงถึงวาการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนหรือความมั่งค่ังสูงสดุตอ

เจาของกิจการหรือไม ตามภายใตแนวคิดของทฤษฏีตัวแทนที่มองวาทุกคนในองคกรยอมมีแรงผลักดันที่

จะทําเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวยกันทั้งสิ้น เชน ผูบริหารอาจละเลยการลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑเน่ืองจากมีตนทุนสูงและมีผลทําใหกําไรในปปจจุบันลดลงซึ่งสงผลใหคาตอบแทนของผูบริหาร

ลดลงดวย แตการทําเชนน้ีจะสงผลเสียตอการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวซึ่งผลเสียดังกลาว

เรียกวาเปน “ตนทุนที่เกิดจากตัวแทน (Agency Costs)” (สันต์ิสุภา ลัคนาภิเศรษฐ, 2562) 

 Easton et al. (1999, pp.400-401) อางถึงใน จารุวรรณ เอกสะพัง และ พิเชษฐ โสภาพงษ 

(2563) แสดงใหเห็นวาความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลทางบัญชีสงผลใหมูลคาตลาดของสวน

ของเจาของมีการปรับตัวไปในทิศทางที่สอดคลองกับมูลคาตามบัญชีของสวนของเจาของ และยังพบวา
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ขอมูลบัญชีมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของนักลงทุนเปนอยางมาก แสดงใหเห็นวานักลงทุนใชขอมูล

ดังกลาวในการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตตามทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในมูลคาทางบัญชี และ

นําผลดังกลาวมาใชในการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งสงผลใหมูลคาตลาดของสวนของเจาของมีการปรับตัว

อยางสอดคลองกับมูลคาตามบัญชีของสวนของเจาของ  

 ศิลปพร ศรจีั่นเพชร (2551) ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท โครงสรางของ

ผูถือหุน กับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสัดสวนการกระจกุตัวของผูถือหุน

กับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ของกิจการคํานวณจากสมการ EVA 

=NOPAT – (WACC * Invested Capital) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินและขอมูลจากแบบ

แสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย (SET50) ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 ผลการวิจัยพบวาสัดสวนการกระจุกตัวของผู

ถือหุนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร กลาวคือ หากสัดสวนการกระจุกตัวของผู

ถือหุนมีมาก จะทําใหมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมีคาสูงข้ึน ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการกระจุกตัวของผู

ถือหุนมีมากทําใหนักลงทุนมีความเช่ือมั่นวาผูถือหุนเหลาน้ีจะมีอํานาจในการบริหารงานของบริษัท หรือ

แมผูถือหุนเหลาน้ีจะไมมีอํานาจในการบริหารงานแตก็จะมีอํานาจในการออกเสียงที่เปนสัดสวนที่สูง จึง

ทําใหบุคคลเหลาน้ีมีแนวโนมที่จะรักษาผลประโยชนของบริษัทไวเปนสําคัญ จึงสงผลใหเกิดมูลคาเชิง

เศรษฐศาสตรของกิจการที่สูงข้ึน  

จารุวรรณ เอกสะพัง และ พิเชษฐ โสภาพงษ (2563) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอิทธิพลของ

โครงสรางผูถือหุนที่มีตอมูลคาขอมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสอดคลองโมเดลกับสมมติฐานการวิจัยขอมูลเชิงประจักษและเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของโครงสรางผูถือหุนทีมีตอมูลคาขอมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย วิธีดําเนินการวิจัยใชสมการเชิงโครงสรางและวิเคราะหผลการศึกษาดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางผูถือหุนและมูลคาขอมูลทางบญัชีของบรษัิท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 240 บริษัท ระยะเวลา 5 ป ระหวางป พ.ศ. 

2556 – 2560 จากแบบ 56-1 ของบริษัท รายงานประจําปของบรษัิทและฐานขอมูลของตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา โครงสรางผูถือหุน สัดสวนผูถือหุนตางชาติ สัดสวนผูถือหุนสถาบัน 

สัดสวนผูถือหุนหนวยงานรัฐบาล สัดสวนผูถือหุนกรรมการบริหาร และสัดสวนผูถือหุนครอบครัวมี

อิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาขอมูลทางการบัญชี โดยโครงสรางผูถือหุนสัดสวนผูถือหุนครอบครัวมีอิทธิพล

ทางตรงในทิศทางบวกตอมูลคาขอมูลทางบัญชีประกอบดวยกําไรตอหุน ราคาตามบัญชีตอหุน และ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เน่ืองจาก ผูถือหุนเปนสวนสําคัญตอการบริหารของบริษัท และ

การศึกษาหลายช้ินที่ตรวจสอบโครงสรางการเปนเจาของแสดงใหเห็นวาการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิใน

ครอบครัวเปนรูปแบบโครงสรางความเปนเจาของที่โดดเดนที่สุดในบริษัท ภาคเอเชียตะวันออกอยาง

เชนเดียวกับประเทศไทยที่สวนใหญมกีารบริหารโดยผูถือหุนครอบครวั การบริหารงานแบบน้ีจะทําใหเกดิ

ประสิทธิภาพตอผลการดําเนินงานและรายงานกําไรเพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอนักลงทุน กลาวอีก

นัยหน่ึงผลกระทบจากการยึดทรัพยสินแสดงใหเห็นวาครอบครัวในฐานะผูมีสวนไดเสียในการควบคุมอาจ

ใชประโยชนสวนบุคคลของบริษัท โดยมีคาใชจายนอยกวาผูถือหุนรายยอย ดังน้ันผลของการเปนเจาของ

ครอบครัวของบริษัทที่ดําเนินการโดยฝายบริหารซึ่งทําใหมีผลกระทบตอการเพิ่มศักยภาพของการใช

ทรัพยากรการศึกษาหลายช้ินที่ตรวจสอบโครงสรางการเปนเจาของแสดงใหเห็นวาการเปนเจาของ

กรรมสิทธ์ิในครอบครัวเปนรูปแบบโครงสรางความเปนเจาของที่โดดเดนที่สุดของบริษัท ในภาคเอเชีย

ตะวันออก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ที่มี

การดําเนินงานอยูในป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยกเวนบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และกลุม

ธุรกิจที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน จึงมีกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย จํานวน 432 บริษัท   

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลของงานวิจัยน้ีเปนขอมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary data) จากรายงานประจําป  ซึ่ ง

ประกอบดวย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1 และเว็บไซตของบริษัทตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย แหลงขอมูลที่ใชไดมาจากการรวบรวมขอมูลในระบบฐานขอมูล SET Market Analysis 

and Report Tool (SET SMART) มีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1 กําไรตอหุน (Earnings per Share) เปนอัตราสวนทางการเงินที่เกิดจากการเทียบ

ระหวางสวนของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทตอจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท 

สามารถคํานวณไดดังน้ี 

 EPS = กําไรสุทธิของบริษัท / จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัท 

 การเปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน (Change in EPS) เปนการเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุนระหวางป พ.ศ.2562 กับ ป พ.ศ. 2561 คํานวณไดดังน้ี 

 ∆ EPS = (EPS’62 – EPS’61)/EPS’61 

2.2 มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per Share) คือ สวนเฉลี่ยของมูลคาสุทธิของ

สินทรัพยที่เปนของผูถือหุนสามัญตอหุนสามัญหน่ึงหุน ซึ่งเปนราคา ณ วันใดวันหน่ึงที่คํานวณจากงบ

แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันน้ัน สามารถคํานวณไดดังน้ี 

 BPS = (สินทรัพยรวม - หน้ีสินรวม) /จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชําระ

แลว 

 การเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชีตอหุน (Change in BPS) เปนการเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชีตอหุนระหวางป พ.ศ.2562 กับ ป พ.ศ. 2561 คํานวณไดดังน้ี 

 ∆ BPS = (BPS’62 – BPS’61)/BPS’61 

2.3 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงานตอหุน (Cash flows from operation activities 

per share) เปนมูลคาตัวบงช้ีเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ

สามารถคํานวณไดดังน้ี  

CFO = กระแสเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน / จํานวนหุนที่สามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชําระแลว 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน (Change in CFO) เปนการ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดกิจกรรมดําเนินงานตอหุน ระหวางป พ.ศ.2562 กับ ป 

พ.ศ. 2561 คํานวณไดดังน้ี 

 ∆ CFO = (CFO’62 – CFO’61)/CFO’61 
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2.4 รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) การกระจายการถือหุน

โดยผูถือหุนรายยอยในงานวิจัยครั้งน้ี เก็บขอมูลไดจาก http://www.set.or.th  

2.5 ขนาดกิจการ (Firm Size) เก็บรวบรวมขอมูลไดจากงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ 

โดยคํานวณไดจากลอกการิทึม (Logarithm) ของสินทรัพยรวมของกิจการ (Total Asset) ณ วันสิ้นป 

2.6 อายุของกิจการ (Age) สามารถคํานวณไดจากจํานวนปของบริษัทนับจากวันจดทะเบียน

จัดต้ังเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนถึงป พ.ศ. 2562  

2.7 หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E) เปนอัตราสวนทางการเงินที่

แสดงวาสินทรัพยของกิจการมีสัดสวนมาจากการกูยืม (หน้ีสินรวม) หรือมาจากทุนของกิจการ (สวนของ

เจาของ) เปนสัดสวนอยางไร สามารถคํานวณไดดังน้ี 

DE = หน้ีสินรวม/สวนของผูถือหุน (เทา) 

2.8 ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage) เปนอัตราสวนทางการเงินที่

วัดระหวางกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) กับดอกเบี้ยจาย (Interest) ซึ่งเปนอัตราสวนที่บงบอกถึง

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเงินกูของกิจการ โดยหากอัตราสวนมีคามากกวา 1 คือกระแสเงินสด

เปนบวก มีเงินเพียงพอที่จะจายชําระดอกเบี้ย สามารถคํานวณไดดังน้ี 

IC = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจาย (เทา)    

3. การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยมีการ

ใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 

1. วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของ

ขอมูล ไดแก คาตํ่าสุด (Min) คาสูงสุด (Max) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2. วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient of correlation) เพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยวิเคราะหทิศทางของความสัมพันธจากเครื่องหมายหนาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และวิเคราะหขนาดของความสัมพันธจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่ได 
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3. วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

และอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กับกําไรและมูลคาทางบัญชี 

ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมการที่ 1:  EPS = β0 + β1 Free Float + β2 Size + β3 Age + β4 DE + β5 IC + e 

สมการที่ 2: BPS = β0 + β1 Free Float + β2 Size + β3 Age + β4 DE + β5 IC + e 

สมการที่ 3: CFO = β0 + β1 Free Float + β2 Size + β3 Age + β4 DE + β5 IC + e 

สมการที่ 4:  ∆ EPS = β0 + β1 Free Float + β2 Size + β3 Age + β4 DE + β5 IC + e 

สมการที่ 5: ∆ BPS = β0 + β1 Free Float + β2 Size + β3 Age + β4 DE + β5 IC + e 

สมการที่ 6: ∆ CFO = β0 + β1 Free Float + β2 Size + β3 Age + β4 DE + β5 IC + e 

โดยที่  EPS   = กําไรตอหุน (บาท/หุน) 

BPS   = ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท/หุน) 

CFO   = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน (บาท/หุน) 

∆ EPS   = การเปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน (บาท/หุน) 

∆ BPS   = การเปลี่ยนแปลงของราคาตามบัญชีตอหุน (บาท/หุน) 

∆ CFO   = การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอ 

หุน (บาท/หุน) 

Free Float = รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (%) 

Size   = ขนาดกิจการโดยใชคา log ของสินทรัพยรวม 

Age   = อายุของกิจการ (ป) 

DE  = หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

IC   = ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 
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สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตารางท่ี 1 คาสถิติพื้นฐานของขอมูลตัวแปรโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ที่มีการดําเนินงานอยูในป พ.ศ. 2562 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EPS 432 - 24.570        26.680           0.660             3.489  

BPS 432 - 0.130       500.070         12.619           35.258  

CFO per share 432 - 13.621       53.99 1.666           5.682 

Free Float 432 1.45% 91.39% 32.01% 16.70% 

Size 432        103.03    2,484,438.68  34,446.38  139,951.853  

Age 432          1.000        44.000         18.450           10.735  

D/E 432          0.023        21.005           1.320             1.920  

I/C 432               0            3.227           1.939             0.460  

 

 จากตารางที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในภาพรวม การนําเสนอขอมูลของตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม สําหรับคาสถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 

432 บริษัท พบวา รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ  

32.01 โดยมีคาสูงสุดอยูที่รอยละ 91.39 และตํ่าสุดอยูที่รอยละ 1.45 

ขนาดของกิจการ (Size) พิจารณาจากสินทรัพยรวม (Total Asset) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

โดยเฉลี่ยอยูที่ 34,446.38 ลานบาท คาสูงสุดเทากับ 2,484,438.68 ลานบาทและคาตํ่าสุดเทากับ 

103.03 ลานบาท อายุของกิจการ (Age) โดยคํานวณจากจํานวนปของบริษัทนับจากวันจดทะเบียนจัดต้ัง

เขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนถึงป พ.ศ. 2562  มีเฉลี่ยอยูที่ 18.450 ป คาสูงสุด

เทากับ  44 ป และคาตํ่าสุดเทากับ 1 ป 
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หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DE) มีเฉลี่ยอยูที่ 1.320 เทา คาสูงสุดเทากับ 21.005 เทา และคา

ตํ่าสุดเทากับ 0.023 เทา ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (IC)  โดยคํานวณไดจากลอกการิทึม 

(Logarithm) ของความสามารถในการชําระดอกเบี้ย มีเฉลี่ยอยูที่ 1.939 เทา คาสูงสุดเทากับ 3.227 เทา 

และคาตํ่าสุดเทากับ 0 เทา 

กําไรตอหุน (EPS) เฉลี่ยอยูที่ 0.660 บาทตอหุน คาสูงสุดเทากับ 26.680 บาทตอหุน และคา

ตํ่าสุดเทากบั -24.570 บาทตอหุน มูลคาตามบัญชีตอหุน (BPS) เฉลี่ย 12.619 บาทตอหุน คาสงูสุด

เทากับ 500.070 บาทตอหุน และคาตํ่าสุดเทากับ -0.130 บาทตอหุน และกระแสเงินสดจากกจิกรรม

ดําเนินงานตอหุน (CFO) เฉลี่ย 1.666 บาทตอหุน คาสูงสุดเทากับ 53.99 บาทตอหุน และคาตํ่าสุด

เทากับ -13.621 บาทตอหุน 

 

2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of correlation) 

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation Analysis)  

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value ≤ 0.05)    

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value ≤ 0.01) 
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธของกําไรตอหุน และตัวแปรอิสระ สามารถ

สรุปความสัมพันธไดวา ขนาดของกิจการ และความสามารถในการชําระดอกเบี้ย มีความสัมพันธในเชิง

บวกกับกําไรตอหุน หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธในเชิงลบกับกําไรตอหุน  

สําหรับผลการทดสอบความสัมพันธของมูลคาตามบัญชีตอหุน และตัวแปรอิสระ สามารถสรุป

ความสัมพันธไดวา ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ และความสามารถในการชําระดอกเบี้ย มี

ความสัมพันธในเชิงบวกกับมูลคาตามบัญชีตอหุน หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธในเชิงลบกับ

มูลคาตามบัญชีตอหุน  

ทั้งน้ี ในสวนผลการทดสอบความสัมพันธของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน และ

ตัวแปรอิสระ สามารถสรุปความสัมพันธไดวา ขนาดของกิจการ อายุของกิจการและความสามารถในการ

ชําระดอกเบี้ย มีความสัมพันธในเชิงบวกกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน หน้ีสินตอสวน

ของผูถือหุน มีความสัมพันธในเชิงลบกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน   

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม พบวา รอยละ

ของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ 

และหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และมีความสัมพันธในเชิงลบกับความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ทั้งน้ี

อาจกอให เกิดปญหาที่ ตัวแปรเกิดความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) จึงตองตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยหากตัวแปรมีความสัมพันธเกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993) น่ันคือ

ตัวแปรมีความสัมพันธกันเอง ดังน้ันจากผลการทดสอบ จะเห็นไดวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของตัวแปร

อิสระและตัวแปรควบคุม มีความสัมพันธไมเกิน 0.65 จึงไมเกิดปญหาตัวแปรเกิดความสัมพันธกันเอง 

(Multicollinearity) 
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3. วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กับกําไรและมูลคาทางบัญชี ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2562 ดวยสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ  

  
จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอย กับกําไรและมูลคาทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ตัว

แปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน มูลคาตามบัญชีตอหุน 

และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุนได (F-Statistic: 22.753, 14.337, และ 11.880 

ตามลําดับ)  

โดยตัวแปรที่ตองการศึกษา คือ รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) 

มีความสัมพันธในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับมูลคาตามบญัชีตอหุน (BPS) และ มี

ความสัมพันธในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ตอหุน (CFO) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอยูที่ -0.338 และ -0.040 ตามลําดับ แตไมพบวารอยละ
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ของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) มีความ สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

กําไรตอหุน (EPS) 

และหากพิจารณาคา Adjusted R Square จะพบวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกาํไรตอหุน มูลคาตามบัญชีตอหุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ตอหุนได 20.20% ,13.40% และ 11.20% ตามลาํดับ 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กับการเปลี่ยนแปลงของกําไรและ

มูลคาทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดวย

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนราย

ยอย กับการเปลี่ยนแปลงของกําไรและมูลคาทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) โดยเปรียบเทียบระหวางป 2561 และ 2562 พบวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน และการเปลี่ยนแปลงของมูลคา

ตามบัญชีตอหุนได (F-Statistic: 2.422 และ 17.814 ตามลําดับ) แตไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุนได 

โดยตัวแปรที่ตองการศึกษา คือ รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) 

ไมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของกําไรตอ
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หุน(Changes in EPS)  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชีตอหุน(Changes in BPS)  และการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน(Changes in CFO) 

หากพิจารณาคา Adjusted R Square จะพบวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน (Changes in EPS) การเปลีย่นแปลงของ

มูลคาตามบัญชีตอหุน (Changes in BPS)  ได 1.80% และ 16.80% ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนรายยอย กับกําไร

และมูลคาทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ที่มีการดําเนินงาน

ในป 2562 โดยไมรวมบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ และไมรวมกลุมธุรกิจที่อยูระหวางฟนฟูการ

ดําเนินงาน เหลือกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 432 บริษัท  

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยจากสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือ

หุนรายยอย (Free Float) มีความสัมพันธในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับมูลคาตาม

บัญชีตอหุน (BPS) และ มีความสัมพันธในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับกระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน (CFO) แตไมพบวารอยละของการถือหุนสามญัของผูถือหุนรายยอย (Free 

Float) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกําไรตอหุน (EPS) แสดงใหเห็นวาการถือหุนของผูถือ

หุนรายยอยไมมีผลตอกําไรตอหุน (EPS) แตการถือหุนของผูถือหุนรายยอยที่เพิ่มข้ึน จะสงผลใหมูลคา

ตามบัญชีตอหุน (BPS) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน (CFO) ลดลง โดยปริมาณของผู

ถือหุนรายยอยที่เพิ่มข้ึน อาจทําใหความเช่ือมั่นของนักลงทุนลดลง เน่ืองจากผูถือหุนเหลาน้ีไมมีอํานาจใน

การบริหารบริษัท กลาวคือ สิทธ์ิในการออกเสียงของผูถือหุนที่มีจํานวนมากยอมมีความแตกตางกันไป 

ทําใหการนํากระแสเงินสดไปใชลงทุนของบริษัทอาจไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่ควรจะเปน สงผล

ใหมูลคาตามบัญชีตอหุน (BPS) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน (CFO) ลดลง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2551) ซึ่งพบวา หากสัดสวนการกระจุกตัวของผูถือหุนมี

มาก ก็จะทําใหมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมีสูงข้ึน แตสําหรับผลการวิจัยเมื่อพิจารณาจากการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม พบวา รอยละของการถือหุนสามัญของผูถือหุนรายยอย (Free Float) ไมมี

ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน (Changes in EPS) การเปลี่ยนแปลงของมูลคาตาม

บัญชีตอหุน (Changes in BPS) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน 
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(Changes in CFO) สรุปไดวาไมวาการถือหุนของผูถือหุนรายยอยจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็ไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของกําไรตอหุน (Changes in EPS) มูลคาตามบัญชีตอหุน (Changes in BPS) และกระแส

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตอหุน (Changes in CFO) 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไมไดทําการศึกษาแยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรม สําหรับการศึกษา

ในอนาคต กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา อาจแยกตัวแปรเปนรายอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยังสามารถ

ทําการศึกษาโดยอาจเพิ่มตัวแปรขอมูลทางบัญชีอื่นที่คาดวาจะสงผลตอ กําไรและมูลคาทางบัญชี เพื่อตัว

แบบที่ใชในการศึกษาสามารถอธิบายไดดีย่ิงข้ึน 

ผลการวิจัยน้ี ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่อาจพิจารณาเกี่ยวกับ

โครงสรางของผูถือหุนรายยอย กับผลตอบแทนที่จะไดรับได เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของ

คณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย           

กลุม SET100 โดยมีสมมติฐานวา บริษัทที่มีคณะกรรมการที่มีความหลากหลายทางดานอายุควรมีผลการ

ดําเนินงานที่ ดีกวาบริษัทอื่น เน่ืองจากมีกรรมการที่มีทั้งประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญ             

และมีกรรมการที่มีความคิดใหมๆทันสมัยชวยกันตัดสินใจและแกปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหผลการดําเนินงาน

ขององคกรดีข้ึน โดยความหลากหลายของอายุที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ คาเฉลี่ยอายุ (Average Age) 

ชวงอายุ (Age Band) และดัชนีความหลากหลายของอายุ (Age Diversity Index) จากผลการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความ

หลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งวัดดวยอัตราผลตอบแทนของ

สินทรัพย (ROA) และตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจํานวนตัวอยางที่มี

จํานวนนอยซึ่งอาจไมเพียงพอที่จะสะทอนความสัมพันธที่แทจริง 

คําสําคัญ: ความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study the relationship between the age diversity of board 

members and the performance of listed companies in the SET100 with the assumption 

that companies that have more diversify board members should have better 

performance than other companies. The reason is because those companies have board 

members who have experience, knowledge, expertise and board members who have 

modern ideas working together to help in making decisions and solving problems.  This 

will result in the improving firm performance. The age diversity that is used in this study 

is Average Age, Age Band or Age Diversity Index.  The results from Multiple Linear 

Regression show no statistically significant relationship between the age diversity of board 

members and companies’  performance which are measured by the Return on Asset 

(ROA) and market value indicator (Tobin's Q). The possible reason could be because of 

the limited samples that may not be enough to demonstrate the relationship. 

Keywords: Age Diversity, Firm Performance 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

คณะกรรมการเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการบริหาร เน่ืองจากหนาที่หลักของคณะกรรมการ 

คือการกํากับดูแลฝายบริหารใหบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค หรือ      

ใหบริหารจัดการธุรกิจของบรษัิทใหมกีําไรภายใตการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจอยางมีจรยิธรรม 

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการ และ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยคณะกรรมการควรมีทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ 

ตลอดจนทัศนคติที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ยุทธ วรฉัตรธาร, 

2557) 

ความหลากหลายของคณะกรรมการ หรือ Board Diversity ไดรับการยอมรับวาเปนปจจัย

สําคัญปจจัยหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของคณะกรรมการ และสงผลตอ

การดําเนินงานที่ดีข้ึนของบริษัทในภาพรวม ทําใหปจจุบันรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในตางประเทศ

ตางใหความสําคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ ทั้งน้ีหลักการขางตนไมไดใหคําจํากัดความ
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ของความหลากหลาย ดังน้ันบริษัทสามารถกําหนดคําจํากัดความของความหลากหลาย ใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทของบริษัท โดยความหลากหลายของคณะกรรมการสามารถหมายถึง เพศ อายุ 

ความรูและประสบการณของกรรมการ เปนตน (สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2556) 

ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ถือวาเปนประเด็นที่ทั้งหนวยงานกํากับ

ดูแลและนักลงทุนใหความสําคัญ หน่ึงในความหลากหลายที่ถือเปนแนวโนมใหมที่คณะกรรมการบริษัท

ไทยควรพิจารณา คือความหลากหลายของอายุ (Age Diversity) เน่ืองจากคณะกรรมการควรมี        

ความหลากหลายของอายุ เพื่อใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางกรรมการที่เปนวัยรุนกับวัยอาวุโส

โดยคุณสมบัติหลักของผูอาวุโสคือ ประสบการณ ความเช่ียวชาญ ความรู และความชํานาญ ทําให

ตัดสินใจรอบคอบ และมีความเปนผูนํามากกวากรรมการที่เปนวัยรุน (ยุทธ วรฉัตรธาร, 2557) 

อยางไรก็ตามคณะกรรมการที่อยูในชวงอายุยังเด็ก สามารถเขามาพัฒนาองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพราะมีความรูใหมๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถนํามาพัฒนาองคกร มีความกระตือรือรน

ในการทํางาน และเขาใจกลุมลูกคาวัยรุนไดมากกวาวัยอาวุโส ดังน้ันกรรมการที่เปนวัยรุนถือเปนหน่ึงใน

แรงผลักดันสูความสําเร็จขององคกร 

จากที่กลาวมาจึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายในดานอายุของ

คณะกรรมการกับผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทราบวาความแตกตางของอายุของคณะกรรมการ

น้ันทําใหคณะกรรมการมีทั้งประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญและแนวความคิดใหมๆที่ทันสมัย ที่จะ

ชวยในการตัดสินใจและแกปญหาที่เกิดข้ึนในองคกรจนทําใหผลการดําเนินงานขององคกรดีข้ึนไดหรือไม  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) มาจากแนวคิดของ Jensen และ Meckling ในป ค.ศ.1976 

โดยทฤษฎีตัวแทนกลาววาเจาของกิจการ ไมสามารถบริหารงานเพียงผูเดียวได ดังน้ันตองมีบุคคลที่เขามา

ชวยในการบริหารงานแทนเจาของกิจการ จึงมีการแตงต้ังกรรมการเปนตัวแทนที่มีหนาที่บริหารบริษัทใน
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รูปของคณะกรรมการ โดยทฤษฎีน้ีไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางบุคคลสองฝาย โดยฝายที่มอบ

อํานาจคือ ตัวการ (Principle) ในขณะที่อีกฝายที่ไดรับมอบอํานาจในการบรหิารงานคือ ตัวแทน (Agent) 

ตราบใดที่ผูบริหารซึ่งเปนตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธีที่

สอดคลองกับการสรางผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ซึ่งเปนตัวการ แลวความสัมพันธของการเปน

ตัวแทนระหวางผูถือหุนกับผูบริหารยังคงมีประสิทธิผลที่ดี แตถาหากผลประโยชนและวัตถุประสงคของผู

ถือหุนกับผูบริหารไมสอดคลองกัน จะทําใหเกิดปญหาการเปนตัวแทน (Agency Problem)  (ศิลปพร 

ศรีจั่นเพชร, 2551) 

สําหรับหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ไดอธิบายถึงโครงสราง

คณะกรรมการที่ดี สามารถเสริมใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ

นําไปสูการสรางมูลคากิจการสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการ

ดําเนินงานของผูบริหารหรือฝายจัดการใหบรรลุตามเปาหมายของบริษัท นอกจากน้ันคณะกรรมการตอง

มีความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสตัยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Randoy et al. (2006) ศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของคณะกรรมการกับผล

การดําเนินงานของกิจการในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย โดยใชกลุมตัวอยางบริษัทจํานวน 500 บริษัท ซึ่ง

มาจากประเทศเดนมารก นอรเวย และสวีเดน ใชขอมูลป พ.ศ.2548 ผลการศึกษาพบวา ความ

หลากหลายของเพศ อายุ และสัญชาติของคณะกรรมการไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับผลการ

ดําเนินงานกิจการของตลาดหุนหรืออัตราผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวม (ROA) ซึ่งช้ีใหเห็นวาการบังคับให

มีความหลากหลายของคณะกรรมการในบริษัทแถบสแกนดิเนเวีย ไมใชทางแกที่จะชวยยกระดับผลการ

ดําเนินงานของกิจการ 

Kim and Lim (2010) ศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของคุณลักษณะของ

กรรมการกับมูลคาของบริษัทในประเทศเกาหลี โดยใชกลุมตัวอยางบริษัทจํานวน 593 บริษัท 

ทําการศึกษาขอมูลต้ังแตป พ.ศ.2542-2549 ตัวแปรอิสระที่ใชคือ อายุของกรรมการ ระดับการศึกษาของ

กรรมการ กรรมการภายนอก ประสบการณในอุตสาหกรรมการผลติ กรรมการภายนอกที่มีประสบการณ

ในราชการ กรรมการภายนอกที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมการเงิน กรรมการภายนอกที่เปนผูทํา

บัญชี กรรมการภายนอกที่เปนศาสตราจารย กรรมการภายนอกที่เปนทนายความ และความหลากหลาย
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ของสาขาวิชาการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และอายุของกรรมการภายนอก โดยตัวแปรตาม คือ

ตัวช้ีวัดดานการตลาด (Tobin’s Q) ผลการศึกษาพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางมูลคาของบริษัทและ

สัดสวนของกรรมการอิสระจากภายนอกที่มีประสบการณในราชการ แตพบความสัมพันธเชิงลบระหวาง

มูลคาของบริษัทและสัดสวนของกรรมการอิสระภายนอกที่เปนนักบัญชี และพบวาความหลากหลายของ

สาขาวิชาและความหลากหลายของอายุของกรรมการอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกตอมูลคาของบริษัท 

เน่ืองจากกรรมการบริหารอิสระที่มีความอาวุโส สามารถสรางมูลคาของบริษัทได โดยพบวาอายุจะ

สามารถบงบอกถึงความรู ความชํานาญ และประสบการณ และยังพบวาสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร

ที่มีอายุแตกตางจะเปนประโยชนแกกิจการมากกวาอายุใกลเคียงกัน เน่ืองจากคณะกรรมการที่มีอายุ

แตกตางกันจะรวมกันตัดสินใจผานมุมมองที่แตกตางกัน 

Mahadeo et al. (2012) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหารกับ

ผลการดําเนินงานของกิจการ โดยใชกลุมตัวอยางบริษัทจํานวน 42 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยมอริเชียส ใชขอมูลในป พ.ศ.2550  ตัวแปรอิสระที่ใชคือ เพศ ความหลากหลายของอายุซึ่งวัด

จากชวงอายุของกรรมการ (Age Band) การศึกษา และความเปนอิสระ โดยตัวแปรตามที่ใชคือ อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) ผลการศึกษาพบวา เพศและความหลากหลายของอายุของคณะ

กรรมการบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของกิจการ หรือกรรมการบริหารที่มีความ

อาวุโสมีความสัมพันธในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกิจการโดยวัดจากอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย (ROA) เน่ืองจากกรรมการที่มีความอาวุโสจะมีความรู ความชํานาญมากกวากรรมการที่อายุ

นอย  

วัลลี พิมแพร และการุณ สุขสองหอง (2562) ศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายดาน

ประชากรศาสตรของคณะกรรมการบริหารและผลการดําเนินงานของกิจการ โดยใชกลุมตัวอยางคือ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 101 บริษัท ระหวางป พ.ศ.2556-2560  

ตัวแปรอิสระที่ใชคือ กรรมการเพศหญิง อายุของกรรมการ กรรมการตางชาติ กรรมการอิสระ และการ

ควบรวมตําแหนง โดยตัวแปรตามที่ใชคือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน (ROE) และวัดจากตัวช้ีวัดดานการตลาด (Tobin’s Q) ผลการศึกษาพบวา สัดสวน

ของคณะกรรมการบริหารเพศหญิงมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนจากผูถือหุน (ROE) เน่ืองจาก

กรรมการบริหารเพศหญิงจะมีความระมัดระวังในการตัดสินใจบริหารงานมากกวากรรมการบริหารเพศ

ชาย และยังพบวาคาเฉลี่ยอายุของคณะกรรมการบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวช้ีวัดดานการตลาด 

(Tobin’s Q) อธิบายไดวาความอาวุโสของคณะกรรมการสามารถบงบอกถึงความรู ความชํานาญ 

ประสบการณและความสามารถของแตละปจเจกบุคคลได นอกจากน้ันพบวาสัดสวนของคณะ
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กรรมการบริหารตางชาติ คณะกรรมการบริหารอิสระและการควบรวมตําแหนงของประธานฝายบริหาร

และประธานคณะกรรมการไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของกิจการ  

Dagsson and Larsson (2011) ศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของ

คณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใชกลุมตัวอยางบริษัทจํานวน 86 บริษัท ใชขอมูลป 

พ.ศ.2550 ตัวแปรอิสระที่ใชคือ ความหลากหลายของอายุ (Age Diversity) ซึ่งวัดจากสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของขอมูลปเกิดของกรรมการ โดยตัวแปรตามที่ใชคือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

(ROA) และวัดจากตัวช้ีวัดดานการตลาด (Tobin’s Q) ผลการศึกษาพบวา ความหลากหลายของอายุของ

คณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) แตไมพบความสัมพันธกับ

ตัวช้ีวัดดานการตลาด (Tobin’s Q) โดยพบวาการมีความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการที่

เพิ่มข้ึน จะสงผลในการตัดสินใจที่ดีข้ึนและทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มข้ึน เน่ืองจากหากเจอ

งานที่มีความซับซอน ตองการความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมตางๆ การมีความหลากหลายของ

คณะกรรมการก็จะชวยแกปญหางานที่มีความซับซอน และเพิ่มการทํางานที่เปนทีมมากย่ิงข้ึน 

Engelen et al. (2012) ศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายของคณะกรรมการกับผล

การดําเนินงานทางการเงิน โดยใชกลุมตัวอยางบริษัทจดทะเบียนในประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 97 

บริษัทในป พ.ศ.2549 ตัวแปรอิสระที่ใชคือ ความหลากหลายทางสัญชาติ ความหลากหลายทางเพศ           

ความหลากหลายตามระดับการศึกษา ความหลากหลายของสาขาการศึกษา ความเช่ียวชาญที่

หลากหลาย ความหลากหลายของภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม และความหลากหลายของอายุ (Age 

Diversity) ซึ่งวัดจากขอมูลปเกิดของกรรมการ โดยตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ ผลตอบแทนการซื้อ

และถือครอง เปนผลตอบแทนรวมของผูถือหุน รวมถึงการเพิ่มข้ึนของราคาหุนและการจายเงินปนผล ผล

การศึกษาพบวา ความหลากหลายของอายุ ความหลากหลายของความเช่ียวชาญ และความหลากหลาย

ของภูมิหลังมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยพบวาหากคณะกรรมการมีความ

อาวุโสมากจะทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน เน่ืองจากความหลากหลายของอายุ ความเช่ียวชาญ 

และดานภูมิหลังของคณะกรรมการ ชวยทําใหกรรมการมีขอมูลและทรัพยากรที่สําคัญเพื่อรองรับ

สภาพแวดลอมที่ไมแนนอน  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุม SET100 ในป พ.ศ.2562 จาํนวน 100 บริษัท โดยผูวิจยัคัดเลือกตัวอยางโดยมีเงื่อนไข คือ 

1. กลุมตัวอยางตองเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 

แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจการเงิน (Financials) เน่ืองจากมีโครงสรางทางการเงิน โครงสราง

การดําเนินงาน ขอกําหนด กฎหมาย และการกํากับดูแลที่มีความแตกตางจากบริษัทในกลุมอื่น 

2. กลุมตัวอยางตองเปนบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับอายุของคณะกรรมการและผลการ

ดําเนินงาน  ซึ่งเมื่อตัดบริษัทที่ไมเขาเงื่อนไขออกกลุมตัวอยางมี จํานวน 81 บริษัท  

 

สมมติฐานงานวิจัย 

       ความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

H0 : ความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

H1: ความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการมีความสมัพันธเชิงบวกกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

          ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)           

                                                                        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

   
 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

 

 

สมการท่ีใชในการศึกษา 

 

สมการที่ 1 ROA         =  β0 + β1AGE +β2WD +β3ID + β4BOD + β5SIZE + εi 

สมการที่ 2 Tobin’s Q =  β0 + β1AGE +β2WD +β3ID + β4BOD + β5SIZE + εi 

โดย ROA      =  ผลการดําเนินงานของบริษัทดานบัญชี  

Tobin’s Q =  ผลการดําเนินงานของบริษัทวัดจากมลูคาตลาด 

AGE     =  ความหลากหลายของอายุกรรมการ โดยวัดจากอายุเฉลี่ยของกรรมการ 

หรือชวงอายุกรรมการ หรือดัชนีความหลากหลายอายุของกรรมการ 

        WD    =  สัดสวนจํานวนกรรมการเพศหญิงตอจํานวนกรรมการทัง้หมด 

       ID    =  สัดสวนจํานวนกรรมการอิสระตอจํานวนกรรมการทั้งหมด 

         BOD    =  ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 

          SIZE    =  ขนาดของบริษัท (วัดจากลอการิทมึของสินทรัพยรวม) 

 

 

    1.ผลตอบแทนตอสินทรัพย 

    (Return On Assets: ROA) 

    2. ตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) 

 

  ความหลากหลายของอายุ (Age Diversity) 

- คาเฉล่ียอายุของคณะกรรมการ (Average Age) 

- ชวงอายุของคณะกรรมการ (Age Band)  

- ดัชนีความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการ (Age 

Diversity Index) 

1. กรรมการเพศหญิง (Women Directors) 

2. กรรมการอิสระ (Independent Director) 

3. ขนาดของคณะกรรมการ (Board Size) 

4. ขนาดของบริษัท (Firm Size) 
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ตัวแปรตาม (Dependent variables) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Total Asset: ROA) เปนอัตราสวนที่วัดผลการ

ดําเนินงานของบริษัท แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพย  

อัตราผลตอบแทนตอสนิทรพัยรวม =
กําไรสุทธิ

สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย
  

 

ตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) เปนอัตราสวนทางการเงินที่วัดผลการดําเนินงานทางดาน

มูลคาทางการตลาดของบริษัทตอราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพยทีส่ะทอนขอมูลจากงบการเงิน 

ตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด =
มูลคาหลกัทรพัยตามราคาตลาด + หน้ีสินรวม

สินทรัพยรวม
  

 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 

ความหลากหลายของอายุของกรรมการ (Age Diversity) สามารถคํานวณได 3 วิธีดังตอไปน้ี 

1. คาเฉลี่ยอายุของคณะกรรมการบริษัท (Average Age) 

ในงานวิจัยของ วัลลี  พิมแพร และการุณ สุขสองหอง (2562) ไดใชคาเฉลี่ยอายุของ

คณะกรรมการเปนตัวแปรที่แสดงถึงความหลากหลายของอายุ โดยคํานวณไดตามสูตรดังน้ี 

คาเฉลี่ยอายุของคณะกรรมการ =
ผลรวมอายุของคณะกรรมการทั้งหมด

จํานวนคณะกรรมการทัง้หมด
  

 

2. ชวงอายุของคณะกรรมการบริษัท (Age Band)  

           ในงานวิจัยของ Mahadeo et al. (2012) ใชชวงอายุของกรรมการ (Age Band) เปนตัวแปรที่

แสดงถึงความหลากหลายของอายุของกรรมการ ซึ่งตัวแปรชวงอายุของกรรมการ (Age Band) มีวิธี

คํานวณดังตอไปน้ี   

2.1) กําหนดชวงอายุ  โดยในงานวิจัยผูศึกษาไดกําหนดชวงไว 6 ชวงคือ 
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ชวงที่ 1 อายุนอยกวา 36 ป          ชวงที่ 4 อายุอยูระหวาง 56 ถึง 65 ป 

ชวงที่ 2 อายุอยูระหวาง 36 ถึง 45 ป ชวงที่ 5 อายุอยูระหวาง 66 ถึง 75 ป 

ชวงที่ 3 อายุอยูระหวาง 46 ถึง 55 ป   ชวงที่ 6 อายุ 76 ปข้ึนไป 

2.2) เมื่อไดชวงอายุ จะตองพิจารณาวามีกรรมการบริษัท ตกอยูในกี่ชวงอายุ (Age Band) 

ตัวอยางเชน บริษัท A มีกรรมการ 9 ทาน ที่มีอายุดังตอไปน้ี 45 ป, 50 ป, 52 ป, 54 ป, 55 ป, 58 ป, 58 

ป, 61 ป, 63 ป ชวงอายุของกรรมการ (Age Band) จะมีคาเทากับ 3 เพราะกรรมการตกอยูใน 3 ชวง

อายุ คือชวงที่ 2 3 และ 4 

3. ดัชนีความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการบริษัท (Age Diversity Index)  

           ในงานวิจัยของ Kim and Lim (2010), Na and Aida (2018), ศิรินุช อินละคร และคณะ 

(2560) ไดใชดัชนีความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการ เปนตัวแปรที่แสดงถึงความหลากหลาย

ของอายุ โดยดัชนีความหลากหลายของอายุสามารถคํานวณไดตามสูตรดังน้ี 

ดัชนีความหลากหลายของอายุ = 1 − �� �
จํานวนกรรมการในแตละชวงอายุ

จํานวนกรรมการทั้งหมด
�
2�

�=1
� 

ตัวแปรควบคุม (control variables) 

งานวิจัยน้ีใชตัวแปรควบคุมดังตอไปน้ี 

1. สัดสวนกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัท (Women Directors: WD)           

สามารถคํานวณไดดังตอไปน้ี 

สัดสวนกรรมการเพศหญงิ =
จํานวนของกรรมการเพศหญงิ

จํานวนของกรรมการทั้งหมด
 (%) 

 

2. สัดสวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท (Independent Director: ID)  

โดยสัดสวนกรรมการอิสระสามารถคํานวณไดดังตอไปน้ี 

สัดสวนกรรมการอิสระ =
จํานวนของกรรมการอิสระ

จํานวนของกรรมการทั้งหมด
 (%) 
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3.   ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size: BOD)  

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท = จํานวนคณะกรรมการทั้งหมดในบริษัท (คน) 

4. ขนาดของบริษัท (Firm Size: SIZE)  

ขนาดของบริษัท = ลอการิทึมของสินทรัพยรวม 

 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

Variables N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA (%) 81 -6.67 28.37 8.54 6.14 
Tobin’s Q 81 0.14 0.95 0.52 0.17 
AVGAGE  81 48.75 70.91 61.33 4.37 
AGEBAND  81 2.00 6.00 3.78 0.92 
HHI 81 0.24 0.78 0.63 0.10 
WD (%) 81 0.00 0.63 0.18 0.12 
ID (%) 81 0.31 0.77 0.44 0.10 
BOD (คน) 81 6.00 16.00 11.30 2.55 
SIZE 81 9.53 12.40 10.79 0.56 

จากตารางที่ 1 พบวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 8.54% มีคาสูงสุด

และตํ่าสุดอยูที่ 28.37% และ -6.67% ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.14% 

ตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.52 มีคาสูงสุดและตํ่าสุดอยูที่ 0.95 และ 

0.14 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 

อายุเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท (AVGAGE) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 61.33 มีคาสูงสุดและตํ่าสุดอยูที่ 

70.91 และ 48.75 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.37 

ชวงอายุคณะกรรมการบริษัท (AGEBAND) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.78 มีคาสูงสุดและตํ่าสุดอยูที่ 6 

และ 2 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92 
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ดัชนีความหลากหลายอายุของคณะกรรมการบริษัท (HHI) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.63 มีคาสูงสุดและ

ตํ่าสุดอยูที่ 0.78 และ 0.24 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.10 

          สัดสวนกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัท (WD) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 18% มีคาสูงสุดและ

ตํ่าสุดอยูที่ 63% แล 0% ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12% 

สัดสวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท (ID) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 44% มีคาสูงสุดและตํ่าสุด

อยูที่ 77% และ 31% ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10% 

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOD) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 11.30 คน มีคาสูงสุดและตํ่าสุดอยูที่ 16 

คนและ 6 คน ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.55 คน 

        ขนาดของบริษัท (SIZE) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 10.79 มีคาสูงสุดและตํ่าสุดอยูที่ 12.40 และ 9.53 

ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56  

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 

          การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธและทิศทางของ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (X) กับตัวแปรตาม (Y) วามีความสัมพันธกันหรือไม ในทิศทางใด  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 

 ROA Tobin’s Q AVG 

 

AGEBAN

 

 

HHI 

 

WD ID BOD SIZE 

ROA 1         

Tobin’s Q -.324** 1        

AVGAGE .089 -.063 1       

AGEBAND .011 -.074 .078 1      

HHI  -.046 -.064 .157 .741** 1     

WD .104 -.030 -.232* .144 .057 1    

ID -.194 .228* -.024 -.151 -.145 .122 1   

BOD -.193 .135 .130 -.020 .001 -.289** .058 1  

SIZE -.356** .388** .181 -.193 -.166 -.305** .333** .569** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) ไมพบความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการที่คํานวณโดย

คาเฉลี่ยอายุ (AVGAGE) ชวงอายุ (AGEBAND) และดัชนีความหลากหลายอายุ (HHI) กับอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.089 0.011 และ -0.046 

ตามลําดับ นอกจากน้ียังไมพบความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการที่

คํานวณโดยคาเฉลี่ยอายุ (AVGAGE) ชวงอายุ (AGEBAND) และดัชนีความหลากหลายอายุ (HHI) กับ

ตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธเทากับ -0.063 -0.074 และ -0.064 

ตามลําดับ 

พบความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) กับขนาดบริษัท (SIZE) โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.356 (ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 99%) แตไมพบความสัมพันธระหวาง

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) กับ สัดสวนกรรมการเพศหญิง (WD) สัดสวนกรรมการอิสระ (ID) 

และขนาดของคณะกรรมการ (BOD) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.104 -0.194 และ -0.193 

ตามลําดับ นอกจากน้ีพบความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) กับสัดสวนกรรมการ

อิสระ (ID) และขนาดของบริษัท (SIZE) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.228 (ระดับความ

เช่ือมั่นเทากับ 95%) กับ 0.388 (ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 99%) ตามลําดับ แตไมพบความสัมพันธ

ระหวางตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) กับสัดสวนกรรมการเพศหญิง (WD) และขนาดของ

คณะกรรมการ (BOD) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.030 และ 0.135 ตามลําดับ 

  พบความสัมพันธระหวางอายุเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท (AVGAGE) กับสัดสวนกรรมการ

เพศหญิง (WD) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.232 (ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 95%) แตไม

พบความสัมพันธระหวางอายุเฉลี่ย (AVGAGE) กับสัดสวนกรรมการอิสระ (ID) ขนาดของคณะกรรมการ 

(BOD) และขนาดของบริษัท (SIZE) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.024 0.130 และ 0.181 

ตามลําดับ 

ไมพบความสัมพันธระหวางชวงอายุของคณะกรรมการ (AGEBAND) กับสัดสวนกรรมการเพศ

หญิง (WD) สัดสวนกรรมการอิสระ (ID) ขนาดของคณะกรรมการ (BOD) และขนาดของบริษัท (SIZE) 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.144 -0.151 -0.020 และ -0.193 ตามลําดับ และไมพบ

ความสัมพันธระหวางดัชนีความหลากหลายอายุ (HHI) กับสัดสวนกรรมการเพศหญิง (WD) สัดสวน
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กรรมการอิสระ (ID) ขนาดของคณะกรรมการ (BOD) และขนาดของบริษัท (SIZE) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.057 -0.145 0.001 และ -0.166 ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหตารางสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ  (Correlation Coefficient)  พบวาค า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของทุกตัวแปรมีคานอยกวา 0.65 แสดงวาตัวแปรอิสระทุกตัวแปรมีความสัมพันธ

คอนขางนอย ตามเกณฑของ Burns and Grove (1993) ทําใหไมเกิดปญหา Multicollinearity หรือ

ภาวะที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงเกินไป  

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ตามสมการที่ 1 โดยตัวแปรความหลากหลายของ

อายุสามารถคํานวณได 3 วิธี คาเฉลี่ยอายุ ชวงอายุ และดัชนีความหลากหลายอายุ 

ตาม

สมการที่ 

 

ROA 

AVGAGE (คาเฉล่ียอาย)ุ AGEBAND (ชวงอาย)ุ HHI (ดัชนีความหลากหลายอายุ) 

 Unstandardized 

 

Std. 

 

Sig. Unstandardized 

 

Std. 

 

Sig. Unstandardized 

 

Std. 

 

Sig. 

Constant 37.193 16.697 0.029 52.034 15.692 0.001 55.793 16.130 0.001 

AGE 0.225 0.154 0.150 -0.479 0.741 0.520 -7.143 6.566 0.280 

WD 2.315 5.928 0.697 1.342 5.957 0.822 1.113 5.881 0.850 

ID -4.805 6.970 0.493 -5.747 7.080 0.420 -5.920 7.031 0.402 

BOD 0.000 0.317 1.000 0.023 0.323 0.943 0.037 0.321 0.908 

SIZE -3.774 1.580 0.019* -3.676 1.605 0.025* -3.780 1.598 0.021* 

N  81 81 81 

R Square  0.157 0.138 0.147 

F - test 2.793 2.402 2.587 

Sig F - 

 

0.023 0.045 0.033 

 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ไมพบความสัมพันธระหวางความ

หลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัทที่วัดจากอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (ROA) อยางมีนัยสําคัญ แตพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางลบกับขนาดของ

บริษัท เน่ืองจากบริษัทที่มีขนาดใหญจะมีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากวาบริษัทที่มีขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ตามสมการที่ 2 โดยตัวแปรความหลากหลายของ

อายุสามารถคํานวณได 3 วิธี คาเฉลี่ยอายุ ชวงอายุ และดัชนีความหลากหลายอายุ 

ตามสมการ

ที่ 2 

Tobin’s Q 

AVGAGE (คาเฉล่ียอาย)ุ AGEBAND (ชวงอาย)ุ HHI (ดัชนีความหลากหลายอายุ) 

 Unstandardized 

 

Std. 

 

Sig. Unstandardized 

 

Std. 

 

Sig. Unstandardized 

 

Std. 

 

Sig. 

Constant -0.649 0.444 0.148 -0.901 0.416 0.034 -0.914 0.430 0.037 

AGE -0.005 0.004 0.265 0.002 0.020 0.913 0.028 0.175 0.872 

WD 0.058 0.158 0.716 0.086 0.158 0.589 0.087 0.157 0.581 

ID 0.119 0.185 0.524 0.130 0.188 0.490 0.131 0.187 0.488 

BOD -0.007 0.008 0.437 -0.007 0.009 0.436 -0.007 0.009 0.433 

SIZE 0.136 0.042 0.002* 0.131 0.043 0.003* 0.131 0.043 0.003* 

N  81 81 81 

R Square  0.186 0.173 0.173 

F - test 3.438 3.136 3.140 

Sig F - 

 

0.008 0.013 0.013 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ไมพบความสัมพันธระหวางความ

หลากหลายของอายุของคณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัทที่วัดจากตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด 

(Tobin’s Q) แตพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขนาดของบริษัท 

 

 สรุปผลการศึกษาอภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระหวางความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัท ที่วัดดวย

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA) และตัวช้ีวัดมูลคาทางตลาด (Tobin’s Q) หรือบริษัทที่มีความ

หลากหลายของอายุของคณะกรรมการไมไดสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัท เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงบริษัทกลุม SET100 ซึ่งอาจจะไมสะทอนความสัมพันธที่แทจริงนัก หรือมี

ความเปนไปไดวาความหลากหลายของอายุของคณะกรรมการไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของ

บริษัท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Randoy et al. (2006) ที่พบวาความหลากหลายของอายุของ

คณะกรรมการไมไดสงผลตอผลการดําเนินงานของกิจการที่วัดดวยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA) 

และงานวิจัยของ วัลลี พิมแพร และการุณ สุขสองหอง (2562) ที่ไมพบความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยอายุกับ

ผลการดําเนินงานของกิจการที่วัดโดยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA)  
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี ใชผลการดําเนินงานเพียง 1 ปเทาน้ัน คือป พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอแนะ       

ใหผูสนใจขยายการศึกษาออกไปเพื่อเปรยีบเทียบกันเปนชวงเวลา หรือขยายกลุมตัวอยางโดยการเก็บขอมูล

ทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อจะไดเห็นถึงความสัมพันธระหวางความหลากหลายของอายุของ

คณะกรรมการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากบัดูแลสามารถใชผลการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของอายุของกรรมการในการออก

คําแนะนําเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการได 
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การเปรยีบเทยีบแบบจําลองการพยากรณ ARIMA, GARCH, Exponential Moving 

Average และ Exponential trend สําหรบัดชันรีาคาตลาดหลกัทรพัยแหง                            

ประเทศไทยและดัชนอีตุสาหกรรมของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย 

The comparison of ARIMA, GARCH, Exponential Moving Average and Exponential 

trend model for forecast Set index & Industry index in The Securities Exchange                  

of Thailand 

 

สรวิชญ อุดมกลุวณิชย0 1, ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย1

2 

Sorawich Udomkulvanich1, Nattawoot Koowattanatianchai2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองพยากรณอนุกรมเวลา 

ARIMA, GARCH, Exponential Moving Average และ Exponential trend วาแบบจําลองใดเหมาะสม

กับการพยากรณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกรณีแนวโนมข้ึน (Uptrend), แนวโนมลง 

(Downtrend) และ แนวราบ (Sideways) และ ดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 (ARGO, CONSUMP, FINCIAL, 

INDUS, PROPCON, RESOURC, SERVICE, TECT) ในสถานการณปกติและผิดปกติ ซึ่งในงานวิจัยน้ีได

เลือกสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 และใชคาเฉลี่ยของรอยละความผิดพลาด

สัมบูรณในการวัดคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองที่ไดคาความ

คลาดเคลื่อนตํ่าที่สุดในแตละกรณีมีดังน้ี แบบจําลอง Exponential trend สําหรับชวงแนวโนมข้ึน 

แบบจําลอง GARCH สําหรับชวงแนวโนมลง แบบจําลองExponential Moving Average  สําหรับชวง

แนวราบ สําหรับดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในชวงสถานการณปกติพบวาสวนใหญแบบจําลอง GARCH ให

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท, สาขาการเงินประยุกต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: sorawich.u@ku.th 
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คาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดและสําหรับสถานการณผิดปกติ (Covid-19) แบบจําลอง Exponential 

trend ใหคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 

คําสําคัญ: การเปรียบเทียบ แบบจําลองการพยากรณ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนี

อุตสาหกรรม 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to compare time series forecasting models 

which consists of ARIMA, GARCH, Exponential Moving Average and Exponential trend for 

forecast Set index in Uptrend, Downtrend and Sideways situation & Industry index in The 

Securities Exchange of Thailand in normal and abnormal ( Covid- 19)  situation and used 

the Mean Absolute Percentage Error ( MAPE)  for forecasting error judgment.  The results 

founded the lowest MAPE value in each of situation as follows.  In part of Set index 

Exponential trend model showed lowest MAPE value, GARCH model showed lowest 

MAPE value and Exponential Moving Average showed lowest MAPE value. In part of The 

Securities Exchange of Thailand in normal in normal situation founded GARCH model 

showed lowest MAPE value and Covid-19 situation founded Exponential trend model 

showed lowest MAPE value. 

Keywords: Comparison, Forecasting model, SET index, Industry index  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) ทําหนาที่เปนตลาดกลางเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุนของ

แตละบริษัทที่ข้ึนทะเบียนไว โดยทําใหนักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนจากหลักทรัพยที่ซื้อมาวาจะ

สามารถเปลี่ยนหลักทรัพยเปนเงินสดไดเมื่อผูลงทุนตองการ จึงเปนสาเหตุใหหลักทรัพยน้ันมีสภาพคลอง

ที่มากข้ึน ซึ่งจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งนักวิเคราะหเศรษฐกจิ 
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นักลงทุน หรือผูที่ใชประโยชนจากแนวโนมราคาดัชนีตลาดหลกัทรพัยจะดูไดแตขอมูลในอดีต แตแนวโนม

ของราคาดัชนีในอนาคตก็เปนสิ่งสําคัญที่สามารถบงบอกถึงสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจ หรือการเก็ง

กําไรจากนักลงทุน จึงมีการพยากรณราคาดัชนีดวยแบบจําลองพยากรณอนุกรมเวลา ปจจุบันตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศ มีการจัดโครงสรางกลุมอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหบริษัทที่

ประกอบธุรกิจใกลเคียงกันไดอยูในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหวางกันและ

เปนขอมูลดานการลงทุนไดอยางเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุมน้ันใหสามารถสะทอนประเภทธุรกิจ

ของบริษัทจดทะเบียนไดชัดเจน และสะทอนใหเห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศไดมากข้ึน โดยแบง

ประเภทอุตสาหกรรมเปน 8 ประเภท ซึ่งเปนประโยชนตอนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย และนัก

เศรษฐศาสตรที่วิเคราะหความเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจากดัชนีอุตสาหกรรม โดยดัชนีอุตสาหกรรม

มีการคํานวณจากการถวงนํ้าหนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของแตละอุตสาหกรรม ดังน้ันการ

ที่ดัชนีอุตสาหกรรมจะข้ึนหรือลงจะข้ึนอยูกบัดัชนีหุนในกลุมของอุตสาหกรรมน้ันๆ และดัชนีอุตสาหกรรม

เกิดความผันผวนหรือข้ึนลงอยูเสมอและขณะเดียวกันผูลงทุนหรือนักเศรษฐศาสตรก็ตองการที่จะทราบ

ถึงดัชนีอุตสาหกรรมในอนาคตจึงมีการพยากรณดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อดูแนวโนมของดัชนี โดยงานวิจัยน้ี

จะเปนการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงดัชนีของอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในชวง

สถานการณปกติ และสถานการณผิดปกติหรือก็คือชวงที่เช้ือไวรัส Covid-19 ระบาด โดยใชแบบจําลอง

พยากรณขอมูลอนุกรมเวลาที่มีรูปแบบและแบบจําลองที่แตกตางกัน แตในปจจุบันแบบจําลองพยากรณ

มีคอนขางหลากหลาย ซึ่งอาจจะสงผลในเรื่องการตัดสินใจที่จะเลือกแบบจําลองตอผูที่จะตองการ

พยากรณราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย โดยงานวิจัยในครั้งน้ีจะเปนการเปรียบเทียบความแมนยําหรือความ

คลาดเคลื่อนของแบบจําลองพยากรณตางๆ วาในสถานการณหรืออุตสาหกรรมใด ควรจะใชแบบจําลอง

อะไรเพื่อที่จะพยากรณราคาดัชนีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองพยากรณอนุกรมเวลาทั้ง 4 แบบจําลองวาแบบจําลองใดเหมาะสม

กับการพยากรณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกรณีแนวโนมข้ึน (Uptrend), แนวโนมลง 

(Downtrend) และ แนวราบ (Sideways) และพยากรณดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในสถานการณปกติและ

ผิดปกติ ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดเลือกสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัส Covid-19 
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แนวคิดและทฤษฎี  

การพยากรณ (Forecasting) หมายถึง การคาดคะเนหรือการทํานายการเกิดเหตุการณ หรือ

สภาพการณตางๆ ในอนาคต โดยอาศัยขอมูล ประสบการณ ความรูความสามารถของผูพยากรณ ที่

เกิดข้ึนในอดีตและปจจุบันมาทําการศึกษาถึงแนวโนมหรือรูปแบบของการเกิดเหตุการณในอนาคต การ

พยากรณมีบทบาทสําคัญอยางมากในการวางแผนและการตัดสินใจ ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการ

ตัดสินใจตางก็เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปเหตุการณในอนาคตเปนสิ่งที่ควบคุมไมได 

เพราะฉะน้ันการพยากรณเหตุการณในอนาคตจึงมีความจําเปนอยางมากที่ผูบริหารระดับตางๆ จะ

นํามาใชเปนเครื่องมือในการวางแผนและการตัดสินใจ (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548) การพยากรณมักใช

กับขอมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ทั้งน้ีการพยากรณถูกมองวาเปนการวิเคราะหเชิงเทคนิคใน

รูปแบบหน่ึง (Technical Analysis)  กลาวคือ เปนการศึกษาพฤติกรรมของดัชนีราคาตางๆ ไมวาจะเปน

ดัชนีตลาด ดัชนีอุตสาหกรรม หรือดัชนีหุน ในอดีตโดยใชหลักสถิติเพื่อนํามาใชคาดการณพฤติกรรมการ

เคลื่อนไหวของดัชนีในอนาคต และชวยใหผูลงทุนหาจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการจัดโครงสรางกลุมอุตสาหกรรม (Industry Group) และ

หมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบยีน เพื่อใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกันไดอยูในหมวดเดียวกัน ซึ่งจะ

ทําใหผูลงทุนสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางบริษัทจดทะเบียนไดและนําไปประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนไดอยางเหมาะสม โดยแนวทางการจัดกลุมน้ันมีหลักการดังน้ี (ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย, 

2558) สามารถสะทอนถึงประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไดชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบไดกับ

การจัดกลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจในตางประเทศรวมถึงนิยามและความหมายของแตละกลุม

อุตสาหกรรมหรอืหมวดธุรกิจ สามารถครอบคลุมและรองรบัประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนทีดํ่าเนิน

ธุรกิจประเภทใหมๆ และคาดวาจะเขามาจดทะเบียนในอนาคตได 

แบบจําลอง ARIMA เปนแบบจําลองที่ไดรับความนิยม และเปนวิธีที่ใหคาพยากรณในระยะสั้นที่

ดี สําหรับแบบจําลองน้ีตองมีชวงของขอมูลที่ยาวพอสมควร ซึ่งประกอบไปดวยการผสมของอนุกรมเวลา 

3 ประเภทดังน้ี AR (Autoregressive) กําหนดให p เปนพารามิเตอร ซึ่งเปนการใชคาของขอมูลในเวลา

น้ันๆ ในการทํานายเวลาถัดไป โดยที่พารามิเตอร p ของ AR, I (Integrated) กําหนดให d เปน

พารามิเตอร ซึ่งเปนการหาความเปน Stationary ของ Time Series ซึ่งตองคงสถานะน้ีเมื่อเวลาผานไป

คือขอมูลคาเฉลี่ย (Mean), ความแปรปรวน (Variance) ตองมีคาคงที่เมื่อเวลาผานไป และ MA (Moving 

average) กําหนดให q เปนพารามิเตอร ซึ่งเปนรูปแบบที่แสดงวาคาที่สังเกต ถูกกําหนดจากคาความ
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คลาดเคลื่อน ณ ชวงเวลาน้ันๆ หรือชวงเวลากอนหนา (บุญกอง ทะกลโยธิน และ ยุพาภรณ อารีพงษ, 

2561) แบบจําลอง GARCH เปนแบบจําลองที่มาใชการวิเคราะหความแปรปรวนของอนุกรมเวลา โดยใช

การสรางโมเดลบนคา variance ที่เกิดกอนหนา โดย GARCH Model สวนของ AR(p) จะเปนสวนของ 

variance of the residuals และ MA(q)  เปนสวน error ของ GARCH process ซึ่ งแบบจําลองน้ี

จําเปนตองใชขอมูลที่มีความน่ิง (Stationary) โดยแบบจําลองน้ีครอบคลุมเรื่องของ conditional 

heteroskedasticity (CH) เขาไปดวยใน auto regressive process ดังน้ัน GARCH จึงมีรายละเอียดที่

นําการประมาณคา variance ดวย (สุรชัย จันทรจรัส และ มัณฑณา มาขุนทด, 2555) แบบจําลอง 

Exponential Moving Average เปนแบบจําลองที่ใชเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิดหน่ึงที่แตกแขนงออกมา

จากกลุมเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA (Moving Average)  หลักการคํานวณเสนคาเฉลี่ยจะแตกตางกัน

ออกไป โดยเสนคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ Exponential Moving Average เปนการคํานวณในลักษณะถวง

นํ้าหนักอีกรูปแบบหน่ึง ที่ใหความสําคัญกับตัวแปร ที่ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาคอนขางเรว็

และการถวงนํ้าหนัก จะใหคาสุดทายมีความสําคัญเพิ่มข้ึน (ลักขณา ฤกษเกษม, 2557)  แบบจําลอง 

Exponential trend เปนตัวแบบการพยากรณแนวโนมโดยตัวแปรอิสระคือเวลาและรูปแบบกราฟขอมลู

ซึ่งประยุกตมาจาก Linear Regression เมื่อนําไปสรางกราฟลักษณะ Semi-logarithm จะพบวาขอมูล

มีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงดวยคาคงที่ และจะเปนไปตามแนวโนมของขอมูลที่นํามาพยากรณ (วิศว 

ชนะสกุล, 2551) 

  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 อุมาวดี เดชธํารงค และ วิระพงศ จันทรสนาม (2561) ไดทําการศึกษาการพยากรณราคาปดของ

หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชแบบจําลอง ARIMA ซึ่งมีการเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยใชชุด

ขอมูลของบริษัท ซีพีออล จํากัด (มหาชน) ต้ังแตวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 

2560 นับเปนจํานวน 3429 วัน โดยใชขอมูลสําหรับการพยากรณ จํานวน 30 วัน ในการตรวจสอบความ

แมนยําของการพยากรณ ซึ่งผลการศึกษาพบวาไดคา MAPE 0.189, 0.193 และ 0.148 ตามลําดับ แสดง

ใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการพยากรณในระดับที่คอนขางแมนยํา 

 จิตตฤณ ชลูดดง  และ สมพร ปนโภชา (2561) ไดทําการศึกษาการพยากรณความผันผวนบน

ดัชนีคาเงินที่แทจริงของ 4 ประเทศ ไดแก ไทย, จีน, ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกาดวยแบบจําลอง GARCH 
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โดยใชขอมูลรายเดือน จากผลการศึกษาพบวาความผันผวนดัชนีคาเงินที่แทจริงไดดังน้ี ไทยไดคา MAPE 

0.82 จีนไดคา MAPE 0.80 ญี่ปุนไดคา MAPE 1.83 และสหรัฐอเมริกาไดคา MAPE 0.91 

ลักขณา ฤกษเกษม (2557) ไดทําการศึกษาบการพยากรณความตองการการใชผาสําหรับการ

ผลิตชุดปฏิบัติการณสําหรับหองสะอาดโดยใชขอมูลจํานวน 12 เดือนของพ.ศ.2556 วิธีการพยากรณที่ใช

ในงานวิจัยน้ีคือ Exponential Moving Average โดยมีการวัดคาความคลาดเคลื่อนของผลการพยากรณ

เปรียบเทียบกับมูลคาจริง ผลการศึกษาพบวาไดคา MAPE อยูที่ 0.38 

วิศว ชนะสกุล (2551) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใช Exponential trend 

ในการพยากรณแนวโนมดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บขอมูลทุติยภูมิรายวัน 

และรายสัปดาหของดัชนีราหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนระยะเวลา 3 ป ต้ังแตวันที่ 3 

มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผลการศึกษาพบวาไดคา MAPE 12.25 

 

วิธีดําเนินวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีใชขอมูลประเภททุติยภูมิ สําหรับการพยากรณดัชนีปดของ Set index โดยจะใช

ขอมูลเปนดัชนีปดรายวัน โดนแบงการเก็บขอมูลเปน 3 กรณีไดแก ชวงขาข้ึน ต้ังแตวันที่ 23/05/2555 – 

12/10/2555 รวมทั้งหมด 100 วัน เพื่อพยากรณขอมูลในวันที่ 15/10/2555 – 05/11/2555 รวมทั้งสิน้ 

15 วัน สําหรับชวงขาลง ต้ังแตวันที่ 16/04/2558 – 11/09/2558 รวมทั้งหมด 100 วัน เพื่อพยากรณ

ขอมูลในวันที่ 14/09/2558 – 02/10/2558 รวมทั้งสิ้น 15 วัน และสําหรับชวงแนวราบ ต้ังแตวันที่ 

16/08/2559 – 09/01/2560 รวมทั้งหมด 100 วัน เพื่อพยากรณ ในวันที่ 10/01/2560 – 30/01/2560 

รวมทั้งสิ้น 15 วัน สําหรับดัชนีปดของอุตสาหกรรมทั้ง 8 ชวงสถานการณปกติ ต้ังแตวันที่ 02/01/62 - 

30/12/62 รวมทั้งหมด 244 วัน เพื่อพยากรณขอมูลในวันที่ 02/01/63 – 13/02/63 รวมทั้งหมด 30 วัน 

และสําหรับชวงสถานการณผิดปกติ (Covid-19) ต้ังแตวันที่ 02/03/63 – 30/12/63 รวมทั้งหมด 202 

วัน เพื่อพยากรณขอมูล ในวันที่ 04/01/64 – 15/02/64 รวมทั้งหมด 30 วัน โดยสาเหตุที่ใชชวงเวลา

เหลาน้ีเพราะวาจําเปนที่จะตองใชขอมูลที่มีลักษณะอนุกรมเวลาจํานวนมากในการพยากรณเพื่อที่จะ

ไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ราคาดัชนีมีแนวโนมดังกรณีดังกลาว 

โดยผูศึกษาใชโปรแกรม E-View สําหรับการทดสอบความน่ิง (Stationary) ของขอมูลโดยการ

ใชฟงกช่ัน Unit root test - Augmented Dickey-Fuller และใชโปรแกรม E-View และ Python ใน
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การวิเคราะหขอมูลตามแบบจําลองพยากรณอนุกรมเวลาตางๆ และใช MAPE ในการทดสอบความ

แมนยําหรือเปอรเซนตความผิดพลาดจากการพยากรณของแบบจําลองตางๆ ของแตกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหแบบจําลอง ARIMA         

จากสมการ ∆dyt = α + ϕ∆dyt-1 + ϕ∆dyt-2 + … + ϕ∆dyt-p + ɛt – θ1ɛt-1 - … - θqɛt-q 

1) กระบวนการ AR (Autoregressive) สําหรับการหาคาอันดับของ Autoregressive (p) คา

ความคลาดเคลื่อนเชิงสุม (ɛt) และคาพารามิเตอรของ Auto Regressive (ϕ) 

2) กระบวนการ MA (Moving average) สําหรับการหาคาอันดับของ Moving average (q) 

และคาพารามิเตอรของ Moving Average (θ) 

3) กระบวนการ I (Integrated) เปนกระบวนการที่ไดตัวแปรมาจากการทดสอบ Unit root 

test ซึ่งเปนการหาจํานวนครั้งของการหาผลตางเพื่อใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงที่ (d) และผลตาง

อันดับที่ d (∆d) 

4) นําตัวแปรตางๆ เขาแบบจําลอง ARIMA เพื่อหาคาดัชนีปดในกรณีตางๆ ณ เวลา t 

การวิเคราะหแบบจําลอง GARCH 

จากสมการ Pt = c + βnP1-p + θnε1-q + γℎ𝑡𝑡
1/2

 โดยที่ ht = c + αp ε2t-p + ϕq ht-q 

1) กระบวนการ AR (Autoregressive) สําหรับการหาคาอันดับของ Autoregressive (p) คา

ความคลาดเคลื่อนเชิงสุม (ɛt) และคาพารามิเตอรของ Auto Regressive (ϕ) 

2) กระบวนการ MA (Moving average) สําหรับการหาคาอันดับของ Moving average (q) 

และคาพารามิเตอรของ Moving Average (θ) 

3) ใชแบบจําลอง ARMA (p, q) เพือ่หา Lag Length ที่เหมาะสมสําหรับการการกําหนด

อันดับ p, q สําหรับการประยุกตใชในแบบจําลอง GARCH 

4) นําตัวแปรตางๆ เขาแบบจําลอง GARCH เพื่อหาคาดัชนีอุตสาหกรรมตางๆ ณ เวลา t 

การวิเคราะหแบบจําลอง Exponential Moving Average 

จากสมการ EMAt = EMAt-1 SF (Pt - EMAt-1) 
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1) กําหนดจํานวน n ที่จะใชในการถวงนํ้าหนักที่ 3 วัน 5 วัน 7 วัน และ 10 วัน 

2) หาคา SF (Smoothing Factor) ของแตละจํานวนกลุมตัวอยาง  

3) นําตัวแปรเขาแบบจําลอง EMA เพือ่หาคาดัชนีปดในกรณีตางๆ ณ เวลา t 

การวิเคราะหแบบจําลอง Exponential trend 

จากสมการ SI = ABt  โดยที่ B = 
∑(𝑡𝑡− �̅�𝑡)(log(𝑆𝑆𝑆𝑆)−log (𝑆𝑆𝑆𝑆)����������)

∑(𝑡𝑡− �̅�𝑡)2
 และ A = (log (𝑆𝑆𝑆𝑆)) - B𝑡𝑡̅ 

1) หาคา B และหาคา A  

2) นําตัวแปรตางๆ เขาแบบจําลอง Exponential trend เพื่อหาคาดัชนีปดกรณีตางๆ ณ 

เวลา t 

การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากการการพยากรณดวย MAPE 

จากสมการ MAPE = 
1
𝑛𝑛

 x ∑|𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴−𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝑡𝑡|
|𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴|

 x 100 

1) นําคาพยากรณของแตละแบบจําลองทีพ่ยากรณของดัชนี Set index และ ดัชนี

อุตสาหกรรมทัง้ 8 มาแทนคาในสมการ MAPE และหาคาเฉลี่ยของ MAPE ของแตละแบบจําลอง 

2) สรปุผลการวิจัยวาอุตสาหกรรมไหนเหมาะสมกบัแบบจําลองไหนที่สุด โดยแบบจําลองที่

เหมาะสมจะมีคา MAPE ที่ตํ่าทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
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ตารางท่ี 1 สรปุแบบจําลองสําหรับการพยากรณ Set index 

 

SET Index  

ARIMA GARCH 
Exponential 

Moving Average 

Exponential 

trend 
MAPE 

Uptrend        12.23 

Downtrend        11.57 

Sideways        2.05 

 

1) ในกรณี Uptrend ไดแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา MAPE รอยละ 12.23  

2) ในกรณี Downtrend ไดแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 11.57  

3) ในกรณี Sideways ไดแบบจําลอง Exponential Moving Average โดยมีคา MAPE รอยละ 2.05 

ตารางท่ี 2 สรปุแบบจําลองสําหรับการพยากรณดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในสถานการณปกติ 

กลุมอุตสาหกรรม ARIMA GARCH 

Exponentia

l Moving 

Average 

Exponentia

l trend 
MAPE 

Argo        5.36 

Consump        17.38 

Fincial        14.43 

Indus        1.37 

Propcon        11.84 

Resourc        3.37 

Service        3.23 

Tech        3.06 

 

1) อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ไดแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา 

MAPE รอยละ 5.36  
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2) อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ไดแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 17.38 

3) อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน คือแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 14.43 

4) อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม คือแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 14.43 

5) อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง คือแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 11.84 

6) อุตสาหกรรมทรพัยากร คือแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา MAPE รอยละ 3.37 

7) อุตสาหกรรมบรกิาร คือแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 3.23 

8) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี คือแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา MAPE รอยละ 3.06 

ตารางท่ี 3 สรปุแบบจําลองสําหรับการพยากรณดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในสถานการณ Covid-19 

กลุมอุตสาหกรรม ARIMA GARCH 

Exponential 

Moving 

Average 

Exponential 

trend 
MAPE 

Argo        17.03 

Consump        19.94 

Fincial        26.08 

Indus        35.44 

Propcon        7.76 

Resourc        17.77 

Service        5.24 

Tech        34.94 

 

1) อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คือแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา 

MAPE รอยละ 17.03 

2) อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค คือแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 19.94 

3) อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน คือแบบจําลอง GARCH โดยมีคา MAPE รอยละ 26.08 



 

1180 

 

4) อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม คือแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา MAPE รอย

ละ 35.44 

5) อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง คือแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา  

MAPE รอยละ 7.76 

6) อุตสาหกรรมทรพัยากร คือแบบจาํลอง Exponential trend โดยมีคา MAPE รอยละ 17.77 

7) อุตสาหกรรมบริการ คือแบบจําลอง Exponential trend โดยมีคา MAPE รอยละ 5.24 

8) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี คือแบบจําลอง ARIMA โดยมีคา MAPE รอยละ 34.94 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการพยากรณขอมูล Set index ทั้ง 3 ชุด และดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ทั้งหมด 

16 ชุด รวมทั้งหมด 19 ชุด พบวาแบบจําลองพยากรณ ARIMA เหมาะสมกับขอมูลทั้งหมด 1 ชุด GARCH 

เหมาะสมกับขอมูลทั้งหมด 8 ชุด แบบจําลอง Exponential Moving Average เหมาะสมกับขอมูล

ทั้งหมด 1 ชุด และแบบจําลอง Exponential trend เหมาะสมกับแบบจําลองทั้งหมด 9 ชุด โดยสวน

ใหญแบบจําลอง GARCH และ Exponential trend จะใหคาความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณนอย

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองอื่นๆ ทั้งน้ีเมื่อดูคาความคลาดเคลื่อนของขอมูลแตละชุดจะพบวา 

การพยากรณ Set index และดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในสถานการณปกติ จะมีคาความคลาดเคลื่อนที่ไม

สูง คอนขางมีความนาเช่ือถือในการพยากรณสามารถนําไปใชประโยชนตอนักวิเคราะหเศรษฐกิจ นัก

ลงทุน หรือผูที่สนใจในการมองแนวโนมราคาดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอุตสาหกรรม 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตฤณ ชลูดดง  และ สมพร ปนโภชา (2561) ที่ดทําการศึกษาการ

พยากรณความผันผวนบนดัชนีคาเงินที่แทจริงของ 4 ประเทศ ไดแก ไทย, จีน, ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

ดวยแบบจําลอง GARCH และ งานวิจัยของวิศว ชนะสกุล (2551) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการ

ประยุกตใช Exponential trend ในการพยากรณแนวโนมดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ที่ไดคาความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณที่ตํ่า แตเมื่อดูคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ

ดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ในสถานการณที่ผิดปกติ หรือในชวง Covid-19 พบวามีคาความคลาดเคลื่อนที่

คอนขางสูง มีความนาเช่ือถือตํ่า  
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ขอเสนอแนะงานวิจัย 

 ในการพยากรณแบบจําลองขอมูลอนุกรมเวลา ณ ความเปนจริงมีแบบจําลองอื่นๆ ที่แตกตางไป

จากแบบจําลองที่ผูวิจัยในเลือกมาใชในครั้งน้ี โดยแบบจําลองอื่นๆ อาจจะสามารถพยากรณดัชนี

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ไดดี มีประสิทธิภาพ และแมนยํามากกวาน้ี จึง

แนะนําวาถาหากมีผูที่สนใจที่อยากจะทํางานวิจัยในลักษณะเดียวกันควรจะเลือกใชแบบจาํลองที่แตกตาง

กันออกไปและมาเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณสําหรับแบบจําลองทั้ง 4 แบบจําลองใน

งานวิจัยน้ี 
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ประเทศคูคาที่สําคัญของไทย. วารสารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ใชแบบจําลองอารีมาและอารีแม็กซ. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, วิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 

ลักขณา ฤกษเกษม 2557. การพยากรณความตองการสินคา สําหรับการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา
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วิศว ชนะสกุล 2551. การศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใช Rescaled Range Analysis, Hurst 

Exponent, Exponential Trend ในการพยากรณแนวโนม ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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สุรชัย จันทรจรัส และ มัณฑณา มาขุนทด 2555. การประมาณคาความผันผวนและพยากรณผลตอบแทน

ของหลักทรัพยกลุมทรัพยากรโดยใชแบบจําลอง GARCH. วารสารบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอเสนอแนะงานวิจัย 
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 ในการพยากรณแบบจําลองขอมูลอนุกรมเวลา ณ ความเปนจริงมีแบบจําลองอื่นๆ ที่แตกตางไป

จากแบบจําลองที่ผูวิจัยในเลือกมาใชในครั้งน้ี โดยแบบจําลองอื่นๆ อาจจะสามารถพยากรณดัชนี

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีอุตสาหกรรมทั้ง 8 ไดดี มีประสิทธิภาพ และแมนยํามากกวาน้ี จึง

แนะนําวาถาหากมีผูที่สนใจที่อยากจะทํางานวิจัยในลักษณะเดียวกันควรจะเลือกใชแบบจาํลองที่แตกตาง

กันออกไปและมาเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณสําหรับแบบจําลองทั้ง 4 แบบจําลองใน

งานวิจัยน้ี 
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การศึกษาแนวทางพฒันาความรวมมือนิคมอตุสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย 

A study on the Cooperation Development Approach for Thai – Malaysia 

Rubber City Estate 

 

อัทธ พิศาลวานิช0

1 

Aat Pisanwanich1 

 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนการศึกษา วิเคราะห และสรางความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัด

สงขลาของไทยและนิคมอุตสาหกรรมในรัฐเคดะห (Kedah Rubber City) ของมาเลเซีย เพื่อเปน

แนวทางพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ยกระดับมูลคาการสงออกยางพารา สรางมาตรฐานการผลิตและแปร

รูปยางพารา พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ใต โดยการศึกษาอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากสถิติ บทความและงานวิจัยตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน การยางแหงประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Department of Statistic Malaysia และ 

Malaysian Rubber Board มาใชเปนขอมูลในการประกอบการศึกษาและวิเคราะห รวมถึงใชขอมูลปฐม

ภูมิจากการสัมภาษณ และการจัดประชุมกลุมยอยรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับยางพาราทั้ง

หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการภาคเอกชน สมาคมตาง ๆ เกี่ยวกับยางพารา และสถาบันการศึกษา โดย

หลังจากที่รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเรียบรอยแลวนําขอมูลมาศึกษา และวิเคราะหเปรียบเทียบ

ยางพาราของไทยและมาเลเซียในเชิงพรรณาความคืบหนาในการจัดต้ังนิคมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศ 

โดยใชแนวคิด PESTEL Analysis ในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของนิคม

อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อสรุปถึงปญหาอุปสรรคในการพัฒนาความรวมมือระหวางนิคมอุตสาหกรรม

ยางของไทยและมาเลเซีย และวิเคราะหแนวทางการยกระดับมูลคาการสงออกยางพาราตามกรอบ

                                                        
1 รองศาสตราจารย ดร., คณะเศรษฐศาสตร, มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, E-mail: aat_pisan@hotmail.co.th 
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แนวคิด "Stan Shih's Smiling Curve" เพื่อจัดทําแนวทางพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรม

ยางพาราไทย-มาเลเซีย 

คําสําคัญ: นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย นิคมอุตสาหกรรมยางพารามาเลเซีย               

ความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย 

 

Abstract 

 The article of this study were to study, analyze and establish the cooperation at 

Thailand's Songkhla Province ( Thailand Rubber City)  and an industrial estate in the 

Malaysian (Kedah Rubber City). As a guideline for industrial estate development. To raise 

the value of rubber export.  Establish standards for rubber production and processing 

Improve the quality of living of rubber farmers and people in the southern border areas. 

The study relied on secondary data from statistics. Articles and research work of various 

related departments such as Rubber Authority of Thailand, Office of Agricultural 

Economics, Department of Statistic Malaysia and Malaysian Rubber Board as collateral 

information in the study and analysis, together with the primary data from the interview 

and small group meeting with various sector related to rubber industry, whether they are 

government organizations, private entrepreneurs, associations related to rubber industry 

and educational institutes.  Based on the primary and secondary data that have been 

collected, the researcher have made a comparison between the rubber from Thailand 

and Malaysia The concept of PESTEL Analysis is used to analyze the factors affecting the 

operations of the Rubber City estate.  To summarize the problems and obstacles in the 

development of cooperation between Thai and Malaysian Rubber City estates.  And 

analyze the approach to raise the export value of rubber under the concept of Stan 

Shih's Smiling Curve in order to develop a guideline for the development of cooperation 

in the Thai-Malaysia Rubber City estate. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยเปนผูสงออกยางพาราที่มีมูลคามากเปนอันดับหน่ึงของโลก มีสัดสวนการสงออกคิด

เปนรอยละ 34.8 ของโลก รองลงมาเปนอินโดนีเซีย รอยละ 30.1 เวียดนาม รอยละ 7.5 และมาเลเซีย 

รอยละ 7.1  โดยประเทศปลายทางที่ไทยสงออกยางพารา ไดแก จีน มาเลเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 

ตามลําดับ แมประเทศไทยจะเปนผูสงออกอันดับหน่ึงของโลก แตยังคงมีปญหาตลอดหลายปที่ผานมาไม

วาจะเปนสถานการณราคายางที่อยูในระดับตํ่า เกษตรกรตองพึ่งพามาตรการอุดหนุนจากภาครัฐ 

คุณภาพการผลิตยังขาดความสม่ําเสมอ ขาดเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง และขาดทาเรือในการ

สงออกสินคาไปยังตางประเทศ อยางไรก็ตามจากสถิติการสงออกของสํานักปลัดกระทรวงพาณิชย ในป 

2562 พบวายางพาราเปนสินคาสงออกอันดับที่ 13 ของประเทศไทย ซึ่งการสงออกยางพาราอยูใน

รูปแบบยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแผนไมรมควัน ยางดิบ ยางแทง นํ้ายางขน ยางเครฟ และ

ยางพาราในรูปแบบอื่น ๆ ขณะที่การสงออกผลิตภัณฑที่แปรรูปจากยางพาราเปนสนิคาสงออกอันดับที ่4 

โดยผลิตภัณฑยางสงออกที่สําคัญ ไดแก ยางยานพาหนะ ยางรัดของ ถุงมือยาง หลอดและทอ สายพาน

ลําเลียง ผลิตภัณฑที่ใชในเภสัชกรรม ยางวัลแคไนซ และยางผสม เปนตน 

ขณะที่มาเลเซีย แมจะมีสัดสวนการสงออกยางพาราสูตลาดโลกเปนอันดับรองจากไทย                 

แตอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 

ทั้งในแงของเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางพาราที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากนานาประทศ 

นอกจากน้ี สภาพภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐกิจของมาเลเซียยังเอื้ออํานวยตอระบบโลจิสติกสการขนสง

ยางพารา เน่ืองจากมีทาเรือขนสงสินคาขนาดใหญ อยางไรก็ตามมาเลเซียจําเปนตองพึ่งพิงการนําเขานํ้า

ยางขนจากตางประเทศซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการยางพารามาเลเซีย (Malaysia Rubber Board) 

ระบุวาในป 2562 มาเลเซียนําเขานํ้ายางพาราจากไทยถึง 486,099 ตัน คิดเปนรอยละ 44.9 ของการ

นําเขายางพาราทั้งหมด จากที่กลาวในขางตนเห็นไดวาไทยและมาเลเซียมีความเกี่ยวพันกันในลักษณะ

ของ "หวงโซคุณคาขามพรมแดน" (Cross-border Value Chains) ซึ่งสอดรับกับกรอบความรวมมือ

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle: IMT-G) ที่มุงการสรางความรวมมือดานการผลติ การแปรรูปและการสงออกยางพารา
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และผลิตภัณฑจากยางพาราของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปดวย การผลักดันโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในสามประเทศ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัด

สงขลา นิคมอุตสาหกรรมยางพารา รัฐเคดะห มาเลเซีย นิคมอุตสาหกรรมยางพาราในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

Sei Mangkei และ Tanjung Api Api ในอินโดนีเซีย ซึ่งตองใชงบประมาณลงทุนในทั้งสามประเทศราว 

1,576 ลานดอลลารสหรัฐ  

ดังน้ันการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซีย จะชวย

ใหเกิดความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการยกระดับมูลคาการสงออกยางพารา การสรางมาตรฐานการผลติ

และแปรรูปยางพารา เกิดการจางงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรชาวสวน

ยางและประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต ซึ่งสอดรับกับแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตของ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และวัตถุประสงคตามบันทึกความรวมมือโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกับนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซีย ตามกรอบความรวมมือ 

IMT-GT 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาแนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทยกับมาเลเซีย ใหเกิดการลงทุนเพื่อการ

ผลิตสินคาผลิตภัณฑยางพาราที่มีมลูคาเพิม่สามารถสงออกไปยังตางประเทศ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรม สวนที่ 

2วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียโดยอาศัย

แนวคิด PESTEL Analysis ซึ่งเปนแนวคิดของ Francis J. Aguilar และสวนที่ 3 ศึกษาและวิเคราะหแนว

ทางการยกระดับมูลคาการสงออกยางพาราตามกรอบแนวคิด Stan Shih's Smiling Curve โดย

รายละเอียดในแตละสวนมีดังน้ี 
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 สวนท่ี 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนว

ทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียสรุปรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2556) ศึกษาโครงการพัฒนา

ความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดาน

อุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย: IMT-GT) 

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลการศึกษาในสวน

ของนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียพบวา ไทยและมาเลเซียเปนประเทศที่มศัีกยภาพใน

การผลิตและสงออกผลิตภัณฑยางทั้งที่ผลิตมาจากยางแหง (อุตสาหกรรมยางลอ) และนํ้ายางขน (ถุงมือ

ยาง ถุงยางอนามัย สายนํ้าเกลือ และทอสวนปสสาวะ) โดยเฉพาะมาเลเซียน้ัน ใหความสําคัญตอการผลติ

และสงออกผลิตภัณฑยางจากนํ้ายางขนมาก เน่ืองจากเปนประเทศผูสงออกรายใหญของโลก โดยในป 

2555 มาเลเซียและไทยมีมูลคาการสงออกถุงมือยาง 1.06 แสนลานบาท (สวนแบงตลาดรอยละ 51.4) 

และ 3.6 หมื่นลานบาท (สวนแบงตลาดรอยละ 17.5) สวนการสงออกถุงยางอนามัยของไทย และ

มาเลเซียมีมูลคา 4.16 พันลานบาท (สวนแบงตลาดรอยละ 24.2) 3.39 พันลานบาท (สวนแบงตลาดรอย

ละ 19.7) ดังน้ัน การจัดต้ังบริษัทรวมทุนระหวางไทย-มาเลเซีย เพื่อรวมมือกันผลิตผลิตภัณฑยาง 

โดยเฉพาะถุงมือยางและถุงยางอนามัยในพื้นที่โครงการ Rubber City จะชวยเพิ่มสัดสวนการสงออก

ผลิตภัณฑยางของทั้งสองในตลาดโลกใหมากย่ิงข้ึน 

 พันธสิทธิ เจริญพาณิชพันธ (2559) ศึกษาการเช่ือมโยงคลัสเตอรขามพรมแดน กรณีศึกษา: 

โครงการ Rubber City จังหวัดสงขลา – Kota Putra Rubber City รัฐเคดะห พบวา โครงการ Rubber 

City จังหวัดสงขลาของไทยและโครงการ Kota Putra Rubber City รัฐเคดะหของมาเลเซีย มีศักยภาพ

ที่จะรวมมือในลักษณะที่สงเสริมซึง่กันละกันไดมีอยู 2 ประเด็น คือ 1) การสรางความรวมมือดานวิชาการ

และการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางพารา และ 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา

เน่ืองจากเปนประเด็นที่ทางโครงการ Kota Putra Rubber City รัฐเคดะหในฝงมาเลเซียสามารถใช

จุดเดนดานนวัตกรรมและองคความรูมาเสริมสิง่ที่เปนขอจาํกัดของฝายไทยซึ่งกําลงัขาดแคลนในเรื่องของ

ที่มาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได ขณะเดียวกันโครงการ Rubber City จังหวัดสงขลา สามารถใช

ประโยชนจากจุดเดนในดานการมีเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่แข็งแกรงชวยเหลือสิ่งที่เปน

ขอจํากัดของโครงการ Kota Putra Rubber City รัฐเคดะห นอกจากน้ียังเปนการเปดโอกาสใหนักลงทนุ

ในโครงการ Kota Putra rubber City รัฐเคดะห สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรแรงงานที่มีความ
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เช่ียวชาญดานยางรถยนตจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) ซึ่งอยูในเครือขายความรวมมือของ

โครงการ Rubber City จังหวัดสงขลา เน่ืองจาก ม.อ. มีความรวมมือกับจีนในการจัดต้ังวิทยาลัย

ยางพารานานาชาติ ไทย-จีน 

 อัทธ พิศาลวานิช และคณะ (2561) ศึกษาโครงการการวิเคราะหหวงโซอุปทานยางพาราไทยกับ

มาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความตองการของตลาดโลก สนับสนุนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) พบวาเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการหวงโซการผลิตยางพาราไทยกับมาเลเซียพบวามีความ

แตกตางกันทั้งระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยในระดับตนนํ้าน้ัน ไทยขยายพื้นที่เพาะปลูกแต

มาเลเซียลด จํานวนครัวเรือนเกษตรกรไทยมากกวามาเลเซีย ผลผลิตตอไรไทยใกลเคียงกับมาเลเซีย การ

พัฒนาพันธุยางพาราไทยตามหลังมาเลเซีย และการดูแลเกษตรกรรายยอยมาเลเซียแตกตางจากไทย 

สวนในระดับกลางนํ้าพบวา นํ้ายางขนไทยผลิตมากและสงออกอันดับหน่ึง ไทยผลิตยางแผนรมควันลดลง

แตมากกวามาเลเซีย และยางแทงไทยมาตรฐานใกลเคียงมาเลเซีย และระดับปลายนํ้าพบวาไทยเปน

ศูนยกลางผลิตยางรถยนตอาเซียนได ผลักดันอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย หมอนยางพารารายยอยยังไมได

มาตรฐาน การทําถนนยางไทยมีองคความรูแตไมคืบหนา และไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

อื่นๆ เชน การเปนศูนยกลางผลิตลอเครื่องบิน แผนรองรางรถไฟความเร็วสูงและหมอนรางรถไฟ และ

ศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง สําหรับขอเสนอแนะน้ันไทยควรปรับโครงสราง

หนวยงานยางพาราไทยใหมทั้งหมดใหมีเอกภาพ สรางอภิมหาขอมูลยางพาราไทย (Thailand Rubber 

Big Data) ผลักดันใหไทยการเปน “ศูนยการผลิตภัณฑยางพาราเชิงพาณิชยของโลก” ต้ังการคายางพารา

เชิงพาณิชยออนไลน (Rubber Cross-Border E-Commerce : RCBEC)  ต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑยางพารา (Rubber Fund) และต้ังผูแทนการคายางพาราของไทย (Thailand Rubber Trade 

Representative: TRTR) 

 สวนท่ี 2 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber 

City ข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ 

Rubber City ของทั้งไทยและมาเลเซียตาม "บันทึกความรวมมือโครงการ Rubber City จังหวัดสงขลา 

และ Kota Putra Rubber City ระหวางการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและบรษัิท Tradewinds 

Plantation"  (The Memorandum of Cooperation (MOC)  on the Songkhla Rubber City and 

Kota Putra Rubber City between Industrial Estate Authority of Thailand and Tradewinds 

Plantation Berhad) และกรอบความรวมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยการศึกษาในสวนน้ีจะดําเนินการโดย
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อาศัยแนวคิด PESTEL Analysis ซึ่งเปนแนวคิดของ Francis J. Aguilar ในป ค.ศ. 1967 แนวคิดน้ีเปน

แนวคิดที่ใชในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินอุตสาหกรรม ซึ่งเปนแนวคิดที่เปน

ประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจภาพรวมของสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมในดานตางๆ 

โดยพิจารณาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ 6 ดาน ดังน้ี 

 1. ปจจัยทางการเมือง (Political) เปนปจจัยเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายตางๆ ของประเทศ 

ซึ่งมีผลกับการดําเนินการธุรกิจครอบคลุมทั้งการเมืองในประเทศและตางประเทศ เชน โครงสรางการ

กระจายอํานาจ นโยบายตางๆ ที่เอื้ออํานวยกับธุรกิจ นโยบายระยะยาวที่สงผลกับธุรกิจ นโยบายกีดกัน

ทางการคา ที่เปนภาษีและไมใชภาษี เสถียรภาพทางการเมือง เชน การประทวง ความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) เปนปจจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่ถือไดวา

เปนปจจัยที่สําคัญเปนลําดับตนๆ ของการวิเคราะหทางธุรกิจ เชน เครือขายการผลิตและธุรกิจ การ

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายการเงินการคลัง อัตราการจางงาน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) โครงสรางรายได และการกระจายรายได การเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสรางตนทุนทางธุรกิจ เชน 

คาแรง ราคาวัตถุดิบ 

 3. ปจจัยทางสังคม (Social)  เปนประเด็นเกี่ยวกับดานสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต นิสัยใจคอ โดย

ปจจัยดานสังคมเปนสวนสําคัญที่สะทอนพฤติกรรมผูบริโภค โดยมีประเด็นตางๆ เชน คานิยม ทัศนคติ 

ธรรมเนียม ประเพณี พฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบการใชชีวิต การพัฒนาเมืองและชนบท  

 4. ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) เชน ระดับเทคโนโลยี แนวโนมเทคโนโลยี การให

ความสําคัญในนโยบายการวิจัยและพัฒนา และการสงเสริมการวิจัย การเขาถึงเทคโนโลยีของคนใน

ประเทศ จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยี การเทคโนโลยีดานการสื่อสาร 

 5. ปจจัยที่ เกิดข้ึนจากสิ่งแวดลอม(Environment) เปนการพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยดาน

สิ่งแวดลอม เชน ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เชน ความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวางประเทศ ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชน การ

ระบาดของโรคอุบัติใหม การเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ การคาสิ่งผิดกฎหมายขามชาติ  

 6. ปจจัยทางกฎหมาย (Legal) เปนการพิจารณาปจจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ที่สงผลตอธุรกิจทั้ง

ทางตรงและทางออม ที่มักจะสงผลกระทบกับกิจการในลักษณะที่ปจจัยเหลาน้ีเปนขอหาม และขอจํากัด
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ตางๆ เชนรูปแบบกฎหมาย กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค ระเบียบขอบังคับธุรกิจ 

กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลตอธุรกิจ เชน การทําธุรกรรมขามชาติ การผอนปรนการโอนเงินขามดินแดน การ

ปรับตัวเชิงสถาบันจากปจจัยเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน การเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ เทคโนโลยี 

disruption การคาออนไลนขามชาติ 

สําหรับขอมูลที่นํามาวิเคราะหรวบรวมจากบทความและงานวิจัย รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก

หนวยงานตางๆ เชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การยางแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสรมิ

การคาระหวางประเทศ Malaysian Rubber Board และ Tradewinds Plantation Berhad เปนตน  

  สวนท่ี 3 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการยกระดับมูลคาการสงออกยางพาราตามกรอบแนวคิด 

"Stan Shih's Smiling Curve" เปนการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจถึงกระบวนการเพิ่มมูลคาตลอดหวง

โซคุณคา ไดแก การวิจัยและการพัฒนา การผลิต แปรรูป การบรรจุภัณฑ และการกระจายสนิคา อันเปน

ปจจัยสําคัญของการยกระดับหวงโซคุณคาขามพรมแดนระหวางไทย-มาเลเซีย โดยจากแนวคิดดังกลาวผู

ที่ไดรับผลประโยชนสูงสุดในหวงโซคุณคาคือ ผูที่อยูในกิจกรรมทั้ง 2 ขางของ Smiling Curve ไดแก 

ผูวิจัยพัฒนา และผูกระจายสินคาแกลูกคา เน่ืองจากเปนผูที่มีอํานาจตอรองสูงและสามารถกําหนด

บทบาทของสมาชิกอื่นๆ ในหวงโซคุณคา ดังน้ันถาตองการยกระดับความสามารถในการแขงขันของผูมี

สวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาจําเปนตองยกระดับของเสน Smiling Curve โดยดําเนินการใน 4 ดาน 

คือ 1) ยกระดับตัวผลิตภัณฑ โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงความตองการของลูกคา

เปาหมาย 2) ยกระดับกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดวยการใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3) ยกระดับสถานะในหวงโซคุณคา โดย

ยกระดับหนาที่ของผูประกอบการในทิศทางที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากข้ึน เชน การแปรรูป

ผลิตภัณฑหรือการสรางแบรนดสนิคาของตนเอง และ 4) การขยายธุรกิจไปในหวงโซคุณคาอื่นๆ เพื่อเพิ่ม

โอกาสทางการตลาด โดยขยายธุรกิจไปในสวน การวิจัยและพัฒนา การออกแบบธุรกิจ การสรางแบรนด

สินคา การจัดหาปจจัยการผลิต การแปรรูปผลผลิตภัณฑ การตลาด การจัดจําหนาย การกระจายสินคา 

  จากการดําเนินงานใน 4 ดานน้ีจะชวยใหผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การวิจัยและการพัฒนา การ

ผลิต แปรรูป การบรรจุภัณฑ และการกระจายสินคา สามารถยกระดับขีดความสามารถของตนเองและ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับหวงโซคุณคาในแตละสวนโดยแนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่มตามแนวคิด Stan 

Shih's Smiling Curve  
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สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาประเด็นตาง ๆ ในขางตนพบวา การพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยาง

ไทย-มาเลเซียยังคงมีปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการ เชน นโยบายสงเสริมการลงทุนในนิคมของ

ไทยไมจูงใจใหนักลงทุนมาเลเซียเขามาลงทุน การขนสงที่มีความรวดเร็วมากข้ึนทําใหนักลงทุนมาเลเซีย

เขามาลงทุนในไทยลดลงเน่ืองจากสามารถนําเขานํ้ายางจากไทยไดงายและไมยุงยากเหมือนสมัยกอน 

ตนทุนคาเชาและการบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมไทยมีตนทุนสูงไมจูงใจใหลงทุน มาเลเซียก็มี

แผนการต้ังนิคมอุตสาหกรรมในฝงมาเลเซียซึ่งตรงขามกับไทย และมีขนาดพื้นที่ใหญกวา การสงออก

สินคาผานดานศุลกากรปาดังเบซารของไทย อยูภายใตการบริหารจัดการของมาเลเซียเน่ืองจากประเทศ

ไทยไมมีพื้นที่สําหรับพักสินคาทําใหการสงออกตองไปใชพื้นที่พักสินคาในมาเลเซียเพื่อรอการขนสง ดาน

ศุลกากรปาดังเบซารไมสามารถขยายไดเน่ืองจากติดพื้นที่ชุมชน การจราจรบริเวณดานศุลกากรสะเดามี

ความแออัดทําใหใชระยะเวลาคอนขางนานในการขนสง มีการตรวจสินคาทั้งทางฝงไทยและฝงมาเลเซีย

ทําใหเสียเวลาในการขนสง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียทําใหนโยบายเกี่ยวกับผลักดันนิคม

อุตสาหกรรมในมาเลเซียยังไมมีความชัดเจน ทาเรือสงขลามีขอจํากดัหลายดาน ผูประกอบการไทยมอง

มาเลเซียเปนคูแขง และไทยยังมีอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ยังไมเข็มแข็งอาจทําใหผูประกอบการไทย

เสียเปรียบไดเมื่อมีการเช่ือมโยงกับมาเลเซีย ซึ่งสรุปแนวทางตามผลการศึกษาดังน้ี 

 1.  แนวทางปฏิบัติเพื่อใหสามารถพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทยใหเกิดการลงทุนเพื่อ

การผลิตสินคาผลิตภัณฑยางพาราที่มีมูลคาเพิ่มสูง ประกอบดวย  

     1.1  ไทยควรเปนฐานวัตถุดิบยางพารา (Rubber Base) สําหรับ Kedah Rubber City  

     1.2  เช่ือมโยง Rubber City สามประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย เน่ืองจากใน

สามประเทศมีการต้ังและผลักดัน Rubber City แตมีเปาหมายของการพัฒนาที่แตกตางกัน อินโดนีเซียมี

จุดเดนที่เปนฐานการผลิตของบริษัทยางรถยนตหลายบริษัท และมีบริษัทที่เกี่ยวของกับยางพารากวา 

400 บริษัท ลงทุนอยูที่อินโดนีเซีย และกําลังมีแผนเจรจาการลงทนุกับบรษัิทผลติยางรถยนตจากประเทศ

รัสเซีย นอกจากน้ียังมีแผนการยกระดับการใชยางของอินโดนีเซีย โดยการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม

การใชยางธรรมชาติ (NR) รวมกับยางสังเคราะห (SR) ในขณะที่ไทยมีเปาหมายทั้งฐานการผลิตถุงมือยาง

และผลิตภัณฑยางอื่น ๆ แตยังไมสามารถดึงดูดนักลงทุนไดตามเปาของมาเลเซีย  

      1.3  รื้อการบริหารจัดการ Rubber City แมวา Rubber City ของไทยมีการต้ังมานานแลว

ก็ตาม แตการบริหารจัดการของ Rubber City ยังไมจูงใจใหนักลงทุนไทยและตางประเทศเขามาลงทุน 
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เพราะรูปแบบการบริหารจดัการเหมือนกับ หมูบานจัดสรร ที่ตองการขายพื้นที่ที่ถูกพัฒนาข้ึน แตไมได

คํานึงถึงการพัฒนาเพื่อตองแขงขันกับประเทศคูแขง  

      1.4  สิทธิพิเศษดานภาษีเพื่อการลงทุนครบวงจรในอุตสาหกรรมถุงมือยางธรรมชาติ และ

หมอนยางธรรมชาติ  

      1.5  สรางสิทธิประโยชนรวมระหวางไทยกับมาเลเซีย  

      1.6  การผลักดัน “Solar Farm” เพื่ออุตสาหกรรมยางพารา เน่ืองจากตนทุนดานพลังงาน

ของไทยเปนหน่ึงอุปสรรคที่สําคัญที่ทําใหไมเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราเมื่อเทียบกับประเทศ

มาเลเซีย เพราะมาเลเซียมีราคาพลังงานเช้ือเพลิงที่ถูกกวาไทยรอยละ 50 การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย 

Solar Farm เปนอีกหน่ึงทางเลือกใหกับนักลงทุนตางชาติหันมาลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา  

      1.7  ต้ังศูนยทดสอบยางพารา (Rubber Testing Center) ปจจุบันหากนักลงทุนตองการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราจําเปนตองมีหนวยทดสอบของตนเอง ซึ่งเปนตนทุนที่เพิ่มสูงข้ึน  

      1.8  เช่ือมโยงทาเรือสงขลากับทาเรือปนังเพื่อรองรับโลจิสติกสยางพารา  

      1.9  Demand Driven กับตลาดตางประเทศ การผลิตสมัยใหมตองสนองตอความตองการ

ของผูซื้อมากกวาที่จะผลิตโดยไมคํานึงตลาดซึ่งที่เรียกวา “ตลาด 4.0” หรือ “การตลาดนําการผลิต” ทํา

การวิเคราะหถึงความตองการตลาดตามประเภทของยางและผลิตภัณฑยางพาราที่แยกตามตลาด โดย

วิเคราะหทั้งตลาดเดิม ไดแก จีนและยุโรป และตลาดใหม  เชน อินเดีย มีความตองการยางพาราประเภท

ไหน รวมถึงวิเคราะหตนทุนการผลิตที่สามารถแขงขันไดในตลาดน้ัน ๆ โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

ประเทศคูแขง  

      1.10  ยกระดับอุตสาหกรรมยาง 4.0 โดยพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทยการเปน

อุตสาหกรรมยางพารา 4.0 และผลิตภัณฑยางพาราที่มีการออกแบบที่ทันสมัย จะเปนอีกหน่ึงทางรอด

ของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย ทั้งน้ีตองเกิดจากการวิเคราะหทั้งอุตสาหกรรมยางพาราวา ปจจุบัน

ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทยอยูในข้ันตอนใด แลวจึงยกระดับหรอืเพื่อเสริมจุดออน ผาน

ความรวมมือทั้งมาเลเซียหรือประเทศพัฒนาอื่น นอกอาเซียน  

     1.11  ผลิตอุตสาหกรรมยางพาราแบบ BCG การสรางตนแบบการผลิตอุตสาหกรรม

ยางพาราดวยแนวคิด BCG แบบครบวงจร และสามารถนําเปนตัวอยางในการพัฒนาได และสามารถวัด
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ออกมาเปนตัวเลขไดวา การใชแนวคิด BCG สามารถชวยลดตนทุนของอุตสาหกรรมไดรอยละเทาไหร 

นอกจากน้ียังสามารถตอบโจทยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกที่เนนเรื่องความย่ังยืน ชวยให

อุตสาหกรรมยางพาราแขงขันในตลาดโลกได  

 2.  แนวทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซีย ซึ่งแบงตามระยะเวลา

การดําเนินงานไดดังน้ี 

     2.1  แนวทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซียระยะไมเกนิ 1 ป 

แนวทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซียในระยะไมเกิน 1 ปควรมีการ

ดําเนินการตางๆ เชน เช่ือมโยงบิ้กดาตายางอัจฉริยะ (Intelligence of Rubber Big Data) ดึงดูดนัก

ลงทุนไทยรวมทุนกับจีนภายในสิทธิประโยชนพิเศษ วางเปาหมายใหไทยเปนฐานวัตถุดิบยางพารา 

(Rubber Base) สําหรับ Kedah Rubber City (KRC) Demand Driven กับตลาดตางประเทศ ต้ังศูนย

ทดสอบยางพารา (Rubber Testing Center) ใชนํ้ามันเช้ือเพลิงมาเลเซียเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย 

(Oil for Rubber) ผลักดัน “Solar Farm” เพื่ออุตสาหกรรมยางพารา รื้อการบริหารจัดการ “Rubber 

City” เปลี่ยนบทบาทจากประเทศผูผลิตยางพาราเปนประเทศผูแปรรูปยางพารา 

   2.2  แนวทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซียระยะ 1 – 5 ป 

สําหรับแนวทางการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซียในระยะไมเกิน 5 ปควรมีการ

ดําเนินการตางๆ เชน สรางมาตรฐานยางภายใตแบรนด IMT-GT (The harmonization of the 

Technically Specified Rubber :TSR) กําหนดเปาหมายผลิตภัณฑยางพาราอนาคตใหชัดเจน เชน ถุง

มือยางธรรมชาติ หมอนยางธรรมชาติ เปนตน เช่ือมโยงการวิจัยและนวัตกรรมรวมกันระหวางสาม

ประเทศดานอุตสาหกรรมถุงมือยาง สราง Rubber Cluster Thailand-Malaysia ของเกษตรกร 

อุตสาหกรรมยางพาราไทยกับมาเลเซีย ต้ัง Rubber One Stop Service สรางเครือขายยางนวัตกรรม

โดยการเช่ือมโยงการผลิตผลิตภัณฑยางพาราเชิงนวัตกรรมและแหงอนาคต ยกระดับอุตสาหกรรมยาง 

4.0 ผลิตอุตสาหกรรมยางพาราแบบ BCG ผลักดันนักธุรกิจใน IMT-GT เพื่อกระตุนการบริโภคในสาม

ประเทศ Establishment of the Joint Promotion of Domestic Consumption ต้ังตลาดยางพารา 

IMT-GT เพื่อกําหนดราคาและการซื้อขาย สรางแพลทฟอรม “Cross Border Rubber E Commerce” 

โดยการปรับปรุงกฎหมายระหวางชายแดนที่เปนอุปสรรค เช่ือมโยงทาเรือสงขลากับทาเรือปนังเพื่อ

รองรับโลจิสติกสยางพารา ระบบการขนสงพิเศษ (Logistics Fast Lane) เพื่อหวงโซขามพรมแดน 
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 สําหรับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-

มาเลเซีย เชน การยางแหงประเทศไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงการคลัง สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงพลังงาน และหนวยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาในขางตนเห็นไดวาความรวมมือของอุตสหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียใน

ปจจุบันเปนเพียงความรวมมือทางการคาและการลงทุน โดยไทยเปนแหลงวัตถุดิบใหกับมาเลเซียเทาน้ัน 

ยังไมไดมีความรวมมือในระดับนิคมอุตสาหกรรมยางพาราอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรม

ยางพาราของไทยยังถือไดวาไมไดประสบความสําเร็จมากนัก เน่ืองจากนักลงทุนสวนมากที่มาลงทุนไมได

อยูในอุตสาหกรรมยางพารา หรือไมใชอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมในมาเลเซีย

ยังคงกอสรางไมเสร็จ รวมทั้งผูประกอบการไทยมองผูประกอบการมาเลเซียเปนคูแขงในอุตสาหกรรม

ยางพาราปลายนํ้า และกังวลวาถาเกิดความรวมมือในอุตสาหกรรมยางพาราระหวางไทยและมาเลเซีย 

ผูประกอบการของไทยจะเสียเปรียบเน่ืองจากอุตสาหกรรมยางพาราปลายนํ้าในไทยยังไมเข็มแข็ง ดังน้ัน

การจะสรางความรวมมือของอุตสาหกรรมยางพาราของไทยและมาเลเซียทั้งในดานการคา การลงทุน 

และนิคมอุตสาหกรรม อาจจําเปนตองพัฒนาในอีกหลายๆ ดานดังที่ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการพัฒนา

ความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-มาเลเซีย เชน การกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหชัดเจน ขอมูล

ในการวิเคราะหตลาด สิทธิประโยชน ตนทุน เทคโนโลยี การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน การ

สรางมาตรฐาน และการเช่ือมโยงดานการขนสงในประเทศ เปนตน  

ขอเสนอแนะ  

 1. นําแนวคิด BCG มาใชในกระบวนการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมยางพาราของไทย โดยเฉพาะ

ในระดับตนนํ้า (เกษตรกร) และข้ันกลางนํ้า (แปรรูปวัตถุดิบ) ในขณะที่ข้ันปลายนํ้าถาเปนบริษัทใหญที่

ผลิตภัณฑช้ันนําของโลกที่ต้ังในประเทศไทยมีความพรอมที่จะใชแนวคิด BCG เพื่อลดของเสียใหมากทีส่ดุ

แมวาใน Rubber City ของไทยมีการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่มีการกอสรางโครงสรางพื้นฐานรองรับการ

ลงทุนก็ตาม แตในระดับโรงงานผลิตยางพารายังไมมีการใชแนวคิด BCG อยางจริงจัง หากในอนาคต 
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Rubber City มีการปรับแนวนโยบายโดยการสงเสริมและผลักดันใหโรงงานที่ต้ังใน Rubber City ใช

แนวคิด BCG โดยมีมาตรการจูงใจดานภาษีจะชวยทําใหเกิดการลงทุนใน Rubber City เพิ่มข้ึน 

 2. ปฏิรูประบบขนสงยางพาราภาคใตตอนลางเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงกบันิคมอุตสาหกรรม

ยางพารามาเลเซียโดยมีแนวทางดังน้ี 

    2.1 พัฒนาทาเรอืสงขลาของไทย ใหมีศักยภาพมากกวาทีเ่ปนอยูในปจจุบัน โดยทาเรือสงขลา

มีขอจํากัดทีม่ีพื้นทีจ่ํากัดเพียง 73 ไร ในขณะที่รองนํ้าต้ืนเพยีง 7 เมตรเทาน้ัน ทําใหเรือใหญ เขามาไมได 

นอกจากน้ียังมีขอจํากัดดานเครือ่งมอืหรือเครนในการยกสินคา และไมมีการเช่ือมทางรถไฟเพื่อชวยใน

การขนสง 

    2.2 ผลักดันและสงเสริมพัฒนาดานศุลกากรปาดังเบซารของไทย ใหเปนศูนยการขนสงทาง

รถไฟ เพื่อลดไดตนทุนไดรอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการขนสงทางถนน  

    2.3 ภาคใตตองเช่ือมโยงทาเรือทางนํ้า (Sea Port) และทางบก (Dry Port) ทีส่ามารถ

เช่ือมโยงเหมือนกบัมาเลเซีย และมกีารขนสงระบบรางเพื่อไปทําใหตนทุนการผลิตตํ่า 

   2.4 สรางและสงเสรมิทาเรือบก (Dry Port) เพื่อเปนพื้นที่ข้ึนลงตูคอนเทรนเนอร (ปจจุบันมทีี่ 

อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ปจจุบันกําลังเปด ตองดูตอไปวา จะมีตูสินคาเขามาใชบริหารหรือไม  

   2.5 ตองเช่ือมโยงทาเรือฝงอันดามันกับอาวไทยดวยกันเพื่อลดตนทุนในการขนสง  

   2.6 กลยุทธการตลาดเพื่อประชาสัมพันธใหเรือตางชาติเขามาใชบริการและเสนทางระบบโลจิ

สติกสตองสามารถเช่ือมกับจีนและอินเดีย 

กิตติกรรมประกาศ  

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย โครงการพัฒนาความรวมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย-

มาเลเซีย และไดรับทุนวิจัยจากสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่ประกอบดวย อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมชีีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

ขอมูลทุติยภูมิที่ใชเปนรายไตรมาส แบบพาเนล ต้ังแตพ.ศ.2560-พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลดวย 

วิธีพาเนล โดยใชวิธีวิเคราะห Random Effect model จากการศึกษาพบวา อัตราการเติบโตของ 

การสงออกสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมในทิศทาง

ตรงกันขาม สวนอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และอัตราการเติบโตการลงทนุ

ภายในประเทศของภาครัฐสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมาย

ใหมในทิศทางเดียวกัน ขณะทีอ่ัตราดอกเบี้ยนโยบายไมสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมได ดังน้ันการเติบโตของการสงออก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  

และการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐ จึงเปนสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญและ 

ใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมมีความตอเน่ืองตอไป 

คําสําคัญ อุตสาหกรรมเปาหมายใหม, การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ, วิธีพาเนล 
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Abstract 

The impact on foreign direct investment in a new target industry consist of 

Robotics, Aviation and Logistics, Biofuels and Bio chemicals, Digital and Medical Hub. Using 

quarterly secondary data from 2017 to 2020 by panel data estimation, which reported 

that the Random Effect model is suitable model.  The results found that the export 

growth rate had negative impacted on the direct foreign investment of Thailand in the 

new target industry.  As for the GDP growth rate and the growth rate of government 

domestic investment had positive impacted on Thailand's foreign direct investment on 

the new target industry.  However, the policy interest rate did not impact on Thailand's 

foreign direct investment in the new target industry. Also, the growth of export, GDP and 

government domestic investment are the importance and continuity effects for the Board 

of Investments ( BOI)  should be focused for foreign direct investment in new target 

industry. 

Keywords: New S-curve Industry, Foreign Direct Investment, Panel data 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาคอุตสาหกรรมถือวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก  

ซึ่งการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยน้ันมีทั้งการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ  

และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไดเขามามีบทบาท

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศใหเติบโตอยางตอเน่ือง โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทย

และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งชวงที่อัตราการขยายตัวของ

ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะลดลงดวยและ

ในชวงที่อัตราการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึน ภาครัฐจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการหาแหลงเงินทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศใหเขามาลงทุนอุตสาหกรรมของประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอุตสาหกรรม 

ที่ตองพึ่งพาเงินลงทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง ทําใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของได

ดําเนินการปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีทิศทางที่ชัดเจน จึงไดกําหนดกรอบอุตสาหกรรม



 

1202 

 

เปาหมายเพื่อเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโต ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย 4.0 (พ.ศ.2560-2579) ดวยการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศและ

ต้ังเปาหมายกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ชัดเจนและเหมาะสม มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช

เทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายใหม (New S-Curve) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหม

ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนเงินลงทุนที่สูง 

จากขอมูลการอนุมัติสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

(Board of Investment: BOI) ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม พ.ศ.2560-2563 มีการลงทุนโดยตรง 

จากตางประเทศเขามาอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในป พ.ศ. 2561 มีอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมอยูที่รอยละ 45.08 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน, 2020) ซึ่งถือวาเปนโอกาสของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหมีความสามารถในการแขงขัน

ทางดานอุตสาหกรรม ตลอดจนนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยที่กําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม  

 

ประโยชนของการวิจัย 

เพื่อใหทราบผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม  

ซึ่งผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินกิจการในอุตสาหกรรม

เปาหมายใหม ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงและโดยออม 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

จากทฤษฎีการสังเคราะหปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (The Eclectic 

Theory of Foreign Direct Investment) ตามแนวคิดของ Dunning การลงทุนโดยตรงจะเกิดข้ึนมี  

ปจจัยดานความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง (Ownership Advantage) ปจจัยดาน

ความไดเปรียบในการทําใหเปนภายใน (Internalize Advantage) และปจจัยดานความไดเปรียบใน 
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ดานทําเลที่ต้ัง (Location Advantage) ซึ่งจะเห็นไดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไมเพียงแต

ลงทุนเพื่อไดมาซึ่งผลตอบแทนแลวน้ันยังรวมถึงการลงทุนเพื่อหาแหลงที่คาจางแรงงานตํ่า เพื่อหลีกเลี่ยง

กําแพงภาษี เพื่อรักษาตลาด หรือเพื่อรักษาระดับกําไรของตนไว เปนตน 

จากการทบทวนงานศึกษาที่ผานมาพบวา มีหลายปจจัยที่สงผลตอการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศในแตละอุตสาหกรรม แตในภาพรวมน้ันยังมีปจจัยที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศที่เหมือนกัน โดยปจจัยดานการเงินที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถูกกําหนดโดยอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย ไมวาจะเปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยแหงประเทศไทย  

(ชยพล มีสติ, 2556) และอัตราเงินเฟอภายในประเทศ (ฐาณิญา โอฆะพนม และฐิติวรรณ ศรีเจริญ, 

2559) สวนปจจัยดานระดับการเปดประเทศ (อรุณรัตน พันธมาลี, 2563) ไดพิจารณาในสวนของ 

การสงออกสินคาและบริการ ดังเชนงานศึกษาของ วรงคพร บุตรดา (2556) ที่พบวา ปจจัยมูลคา 

การสงออกสงผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนของตางชาติ นอกจากน้ันในงานศึกษาของ Puthi Phan 

Kan (2017) พบวา การคาทวิภาคีระหวางประเทศ ก็เปนสวนสําคัญในการดึงดูดนักลงทุนตางชาติได

เชนกัน และงานของ สรินทิพย เกิดผล (2559) ที่มีมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาของ

ประเทศไทย มีความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุนในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

ของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ดีปจจัยที่สําคัญสําหรับประเทศผูรับทุน (Host Country) 

ยังคงเปนบทบาทของภาครัฐที่จะเขามาสงเสริมและกระตุนการลงทุนในประเทศที่สามารถสะทอน

ออกมาในรูปของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทั้งที่เปนการสรางใหมหรือซอมบํารุงในสวนเดิมให

สามารถรองรับหรืออํานวยความสะดวกตอการเขามาลงทุนในอุตสาหกรรม โดยงานศึกษาที่ผานมาตางก็

ใหความสําคัญกับการเขามามีบทบาทของภาครัฐ อาทิ ชยพล มีสติ (2556) ฐาณิญา โอฆะพนม และฐิติ

วรรณ ศรีเจริญ (2559) และภัทรวุฒิ สูงบกิจบูลย (2561) เปนตน รวมถึงปจจัยที่สะทอนถึงขนาดของ

เศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่มักจะถูกนํามาเปนสวนหน่ึงของ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการลงทุนจากตางประเทศ เชนงานศึกษาของ Danuvas Sagarik (2015) 

ที่พบวา ปจจัยดานขนาดของเศรษฐกิจ (GDP) มีความสัมพันธกับการลงทุนโดยตรงในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งน้ีสําหรับการพิจารณาปจจัยในลักษณะของอัตราการเติบโตในแตละปจจัย เพื่อใหทราบแนวโนม 

และผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของปจจัยน้ัน ๆ วาสามารถสงผลตอการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศมากนอยเพียงใด สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายใหม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ Panel Data เปน 

การผสมระหวางขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) และขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-section Data) 

ของขอมูลการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม โดยรวบรวมขอมูลต้ังแต 

ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2560 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2563 โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราการเติบโตของ

การสงออก (EX_G) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP_G) อัตราการเติบโต

การลงทุนภายในประเทศของภาครัฐ (GOV_INV) และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT_POLI) โดยวิเคราะห

ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Panel data  

 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานท่ีใชในการศึกษา 

               ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

ที่มา: จากการศึกษา, 2020 

 

โดยขอมูลการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม  

เก็บรวบรวมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สวนตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราการเติบโตของ

การสงออก อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และอัตราการเติบโตการลงทุน

ภายในประเทศของภาครัฐเปนขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เปนขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย  

 

1. อัตราการเติบโตของการสงออก  

2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ 

3. อัตราการเติบโตการลงทุน

ภายในประเทศของภาครัฐ 

4. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม  

Panel data  
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 ซึ่งจากการทบทวนทบทวนงานศึกษาที่ผานมาสามารถเขียนเปนสมมติฐานอธิบายการศึกษาได 

โดยที่อัตราการเติบโตของการสงออก อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรม

เปาหมายใหม ในขณะท่ีอัตราการเติบโตการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐมีความสัมพันธกับการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมไดสองทิศทาง 

จากการศึกษากรอบแนวคิดสามารถกําหนดแบบจําลองแบบพาเนล ในรปูสมการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis ) ในรูปแบบของ Log-lin function ดังน้ี 

lnFDISit = β0  + β1EX_G it + β2GDP_Git +  β3GOV_INVit + β4INT_POLIit + εit 

 

โดยที่ 

FDIS        คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม  (ลานบาท) 

EX_G             คือ อัตราการเติบโตของการสงออก (รอยละ) 

GDP_G          คือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (รอยละ) 

GOV_INV     คือ อัตราการเติบโตการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐ (รอยละ) 

INT_POLI    คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (รอยละ) 

i                 คือ  ตัวแทนประเภทของอุตสาหกรรมเปาหมายใหม ไดแก 1.อุตสาหกรรมหุนยนต  

2.อุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส 3.อุตสาหกรรมช้ือเพลงิชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

4.อุตสาหกรรมดิจทิัล 5.อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  

t                   คือ ชวงเวลารายไตรมาส ต้ังแต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560- ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 

ε               คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 

โดยการกําหนดใหตัวแปรอยูในรูปของคา ln เพื่อใหหนวยของตัวแปรน้ันเปนรอยละสําหรับ 

ตัวแปรมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม 
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สรุปผลการวิจัย  

1. สถิติเบ้ืองตนของขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 

ผลการทดสอบสถิติเบื้องตนของขอมูลที่ใชในการศึกษาจํานวน 80 ตัวอยาง พบวา มูลคา

เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมมีคาเฉลี่ย 2,192.51 ลานบาท และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 5,983.84 ลานบาท โดยมูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมสูงสุด 16,894 ลานบาท และมูลคานอยที่สุดเทากับ 2 ลานบาท  

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.1125 สวนอัตราการเติบโต 

การลงทุนภายในประเทศของภาครัฐโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.7750 โดยอัตราการเติบโตของการสงออก

เฉลี่ยอยูรอยละ -1.4250 ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.2969 ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสถิติเบื้องตน 

ตัวแปร หนวย 
คาสถิติ 

 Mean  Maximum  Minimum  Std. Dev. 

D_FDI_AVIA ลานบาท 5.9322 8.7746 0.6931 2.1154 

D_FDI_BIO ลานบาท 8.0866 9.7347 6.5367 1.0173 

D_FDI_DG ลานบาท 6.9460 8.4898 5.8289 0.8350 

D_FDI_ROBOT ลานบาท 4.9839 6.7569 3.2581 1.1708 

D_FDI_MH ลานบาท 8.0876 9.2761 6.9108 0.6054 

GDP_G รอยละ 1.1125 5.1000 -12.1000 4.7336 

GOV_INV รอยละ 1.7750 17.6000 -9.3000 7.0605 

EX_G รอยละ -1.4250 5.2000 -22.4000 6.0338 

INT_POLI % 1.2969 1.7500 0.5000 0.4467 

 

 

 

 

 



 

1207 

 

2. การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระ 

ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระดังตารางที่ 2 พบวา ตัวแปร

อิสระที่นํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากกวา 0.80 หรือ -0.80 มีเพียงตัวแปร

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีคาเทากับ 0.8925 อยางไรก็ดีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนตัวแปรสําคัญที่มีผล

ตอการลงทุนภายในประเทศ จึงคงตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวในแบบจําลอง 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร EX_G GDP_G GOV_INV INT_POLI 

EX_G 1       

GDP_G 0.6434 1     

GOV_INV -0.0968 -0.4650 1   

INT_POLI 0.3856 0.8925 -0.3288 1 

 

3. การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาเนล  

เพื่อพิจารณาเลือกใชประมาณการที่เหมาะสมในการศึกษาระหวางวิธี Pooled Regression 

Analysis หรือ วิธี Fixed Effect model หรือ วิธี Random Effect model ซึ่งเริ่มจากวิธี Pooled 

Regression Analysis แลวทดสอบดวย Wald-test ตอมาจึงพิจารณาวิธี Random Effect model แลว

ทดสอบดวย Hausman-test ตามลําดับ โดยการทดสอบดังกลาวจะพิจารณาจากคา Prob. เพื่อให

สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาเนลแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาเนล 

Variables 
Random Effect 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C 7.2038 6.5399 0.0000 

EX_G -0.0937** -2.1984 0.0312 

GDP_G 0.2128* 1.7421 0.0858 

INT_POLI -0.8207 -0.8618 0.3917 

GOV_INV 0.0704** 2.5234 0.0139 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาเนล (ตอ) 

R-squared 0.0972 

Observation 76 

Durbin-Watson stat. 1.9378 

F-Statistic 1.9118 

หมายเหตุ: * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

โดยผลการทดสอบ Wald-test พบวา คา Prob. มีคาเทากับ 0.0000 แสดงวาปฏิเสธ

สมมติฐานหลักน่ันคือ วิธี Pooled Regression Analysis ยังไมมีความเหมาะสมกับการศึกษาน้ี ลําดับ

ตอมาจึงตองทําการวิเคราะหโดยวิธี Random Effect model และทดสอบดวย Hausman-test พบวา  

คา Prob. เทากับ 1.0000 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักน่ันคือ วิธี Random Effect model เปนวิธี 

ที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งน้ี 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบดวย Hausman-test 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 0.000000 4 1.0000 

 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน

อุตสาหกรรมเปาหมายใหม มีดังน้ี 

 

lnFDIS = 7.2038 - 0.0937EX_G + 0.2128GDP_G - 0.8207INT_POLI  

             (6.5399)     (-2.1984)**           (1.7421)*             (-0.8618) 

+0.0704GOV_INV 

     (2.5234)** 

ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหม ไดแก 

อัตราการเติบโตของการสงออก อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และอัตราการ

เติบโตการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐ 
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อภิปรายผล 

งานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน

อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรม

เปาหมายใหม ไดแก อัตราการเติบโตของการสงออก อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ และอัตราการเติบโตการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐ สามารถอธิบายไดดังน้ี 

อัตราการเติบโตของการสงออกสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน

อุตสาหกรรมเปาหมายใหมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางตรงกันขาม  

เมื่ออัตราการเติบโตของการสงออกเพิ่มข้ึน 1 หนวยสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมลดลงรอยละ 0.09 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สวนหน่ึงเกิดจาก

รูปแบบการคาและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (เศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ, 2560)  

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมไดอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในทิศทาง

เดียวกัน เมื่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึน 1 หนวยสงผลใหการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมเพิม่ข้ึนรอยละ 0.21ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

เชนเดียวกับงานศึกษาของ ฐาณิญา โอฆะพนม และฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2559) โดยการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจประเทศไทยและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยไมสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมไดอยางมีนัยสําคัญ ที่ขัดแยงกับงานศึกษาของ วรสิทธ์ิ พนาวรกิจ (2561) 

ที่พบวา ความแปรปรวนของดอกเบี้ยนโยบายสงผลทางลบตอปรมิาณเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

อัตราการเติบโตการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐสามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ในทิศทางเดียวกัน เมื่ออัตราการเติบโตการลงทุนภายในประเทศของภาครัฐเพิ่มข้ึน 1 หนวยสงผลให 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมเพิ่มข้ึนรอยละ 0.07 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานศึกษาของ Danuvas Sagarik (2015) ที่กลาวไววาการใชจาย

ของภาครัฐเปนคาใชจายในการลงทุนกอสราง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนการรองรับการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่งานศึกษาของ ฐาณิญา โอฆะพนม และฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2559) พบวา  

เมื่อการใชจายของภาครัฐเพิ่มข้ึนจะสงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลง 



 

1210 

 

ขอเสนอแนะ  

อัตราการเติบโตของการสงออกเปนปจจัยที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน

อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ซึ่งชวงที่ศึกษาเปนที่เกิดเหตุการณสงครามทางการคาระหวางสหรัฐฯและจีน

ต้ังแตป 2561 ซึ่งมีผลตอความสัมพันธทางการคาเปลี่ยนไปอยางมากประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็ง

คาทําใหการสงออกลดลง แตการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกลับเพิ่มข้ึน ซึ่งการลงทุนน้ันไดม ี

แผนการลงทุนไวลวงหนาจงึทําใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมเพิ่มข้ึน  

ภาครัฐควรจะสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมเปาหมายใหม เพื่อใหสามารถ

สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ และภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการลงทุน

โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญใหม ๆ  และใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินโครงการ ไมวาจะเปนสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐานของระบบคมนาคม ระบบการติดตอสื่อสาร เปนตน ตลอดจนการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายใหม 
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แนวทางการเดนิเครือ่งทีเ่หมาะสมสําหรบัโรงไฟฟา Block คู  

Optimal Operating Guidelines for Dual Power Plants 

 

สรญา หมองพราหมณ01, พัฒน พัฒนรังสรรค12  

Soraya Mongpram 1 , Pat Pattanarangsun2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการเดินเครื่องที่เหมาะสมของโรงไฟฟา Block คู ของ

บริษัท ABC จํากัด ซึ่งพิจารณาภายใตขอจํากัดตางๆ ไมวาจะเปนความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร 

กําลังการผลิตในการจําหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม รวมถึงขอจํากัดการเดินเครื่องตามสัญญาการซื้อขาย

ไฟฟาของลูกคาหลักอยางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ โดยการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไมใช

เชิงเสน (Non-Linear Programming Model) เพื่อคํานวณหารูปแบบการเดินเครื่องที่ทําใหเกิดตนทุน

ตํ่าสุด อันประกอบไปดวยตนทุนการผลิต ตนทุนการซอมบํารุง และตนทุนการสตารทอัพเครื่องจักร ซึ่งแบง

การวิเคราะหออกเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูรอน และฤดูหนาวผลการศึกษาพบวา แนวทางการเดินที่

เหมาะสมของบริษัท ABC จํากัด ที่ทําใหตนทุนตํ่าสุด มีรูปแบบเหมือนกันทั้ง 3 ฤดู กลาวคือ โรงไฟฟา 

ABC1  จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตเพียงอยางเดียว โดยในชวงเวลาที่มีความตองการไฟฟาสูง 

กําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 90 เมกะวัตต ในชวงความตองการไฟฟาตํ่า กําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 59 เมกะ

วัตต สําหรับในสวนของโรงไฟฟา ABC2 น้ันจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิต ลูกคาอุตสาหกรรม 

Feeder1 และ Feeder2 นอกจากน้ีโรงไฟฟา ABC2 จําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม โดยในชวง

เวลาที่มีความตองการไฟฟาสูง กําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 130 เมกะวัตต และไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง สําหรับ

ในชวงที่มีความตองการไฟฟาตํ่า กําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 99 เมะวัตต และไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง ซึ่งจะทํา

ใหตนทุนรวมที่ตํ่าที่สุดของบริษัท ABC จํากัด เทากับ 3,121,748,480.42 บาทตอป แบงเปนตนทุนการ

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: Soraya.mon@live.ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําภาคประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรประยุกต, คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ผลิต 3,112,793,480.42 บาทตอป ตนทุนการซอมบํารุง 3,000,000.00 บาทตอป และตนทุนการสตารท

อัพเครื่องจักร  5,955,000.00 บาทตอป 

คําสําคัญ: โรงไฟฟา Block คู, แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไมใชเชิงเสน 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the optimal operation pattern for dual 

power of ABC Company under the constraints regarding the machine capacity and the 

ability to supply electricity to industrial customers including the operating restrictions 

under the power purchase agreement of the main customer that is the Electricity 

Generating Authority of Thailand.  The study applied Non-Linear Programming Model to 

minimize total costs which consisted of production cost, maintenance cost and 

opportunity cost. The analysis was separated into 3 cases depend on three periods: rainy 

season, summer and winter.  The results of the study found the optimal operating 

patterns for all cases are indifferent which can be shown as follows: 1) ABC1 power plant 

only supplies to the Electricity Generating Authority of Thailand with net power equaled 

to 90 and 59 MW during peak and off- peak periods respectively.  2)  ABC2  power plant 

supplies electricity to the Electricity Generating Authority of Thailand, industrial customer 

Feeder1 and Feeder2. In addition, the ABC2 power plant supplies 20 tons of steam per 

hour to industrial customers with net electricity power equaled to 130 and 99 MW during 

peak and off-peak periods respectively. 

 According to the operating pattern proposed from this study, the lowest cost of 

ABC Company was 3,121,748,480.42 baht per year that can separated into production 

costs. 3,112,793,480.42 baht per year, maintenance costs 3,000,000.00 baht per year and 

machine start-up cost 5,955,000.00 baht per year.  

Keywords: Dual Power Plant, Non-Linear Programming Model 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในทุกภาคอุตสาหกรรมเปาหมายหน่ึงที่คํานึงถึงก็คือ กําไรที่สูงที่สุด ซึ่งแนวทางการเพิ่มกําไรมี

หลากหลายวิธีหน่ึงในน้ันคือ การทําใหตนทุนของบริษัทตํ่าที่สุด เชนเดียวกับธุรกิจพลังงานอยาง

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาก็เชนเดียวกัน ในขณะที่บริษัท ABC จํากัดประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา และ

จําหนายไอนํ้า ที่ประกอบดวยโรงไฟฟา 2 โรงในพื้นที่เดียวกัน หรือที่เรียกกันวา โรงไฟฟา Block คู ซึ่งใช

กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิต เมื่อแบงตามประเภทผูผลิตไฟฟา จัดวาเปนผูผลิตไฟฟาเอกชน

ขนาดเล็ก โดยมีสัญญาการซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตนอยกวาหรือเทากับ 90 เมกะวัตต 

นอกจากน้ียังสามารถจําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงได โดยมีลูกคาไฟฟา 

Feeder1 ความตองการไฟฟา 25 เมกะวัตต และลูกคาไฟฟา Feeder2 ความตองการไฟฟา 15 เมกะ

วัตต และลูกคาไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง โดยโรงไฟฟาทั้ง 2 โรงไฟฟา มีลักษณะเปนโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวม มีเครื่องจักรหลักคือ กังหันกาซ 2 เครื่องตอ 1 โรงไฟฟา เครื่องกําเนิดไอนํ้าจากความรอนทิ้ง 2 

เครื่องตอ 1 โรงไฟฟา และกังหันไอนํ้า 1 เครื่องตอ 1 โรงไฟฟา และแตละเครื่องจักรหลกัแตละเครือ่งน้ัน

มีสมรรถนะที่แตกตางกัน ทําใหการใชเช้ือเพลิงการผลิตตางกัน ซึ่งในปจจุบันน้ันการเดินเครื่องของ

โรงไฟฟาของบริษัท ABC จํากัดยังไมทราบถึงแนวทางการเดินเครื่องที่เหมาะสมที่ทําใหตนทุนของบริษัท

ตํ่าที่สุด การสรางแบบจาํลองเพื่อศึกษาแนวทางการเดินเครื่องที่ทําใหโรงไฟฟา Block คู ของบริษัท ABC 

จํากัดภายใตขอจํากัดน้ัน จะทําใหบริษัทจะสามารถมีตนทุนตํ่าที่สุดได  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการเดินเครื่องที่เหมาะสมของโรงไฟฟาของบริษัท ABC จํากัด 

  

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตน้ันสามารถสรุปประเด็นไดเปนในการศึกษาไดเปน 2 ประเด็น 

ดังน้ี 
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1. การใชรูปแบบทางคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการศึกษา 

โปรแกรมเชิงเสนเปนเครื่องมือในการศึกษาหาคาความเหมาะสม สามารถประยุกตใชไดใน

หลากหลายอุตสาหกรรม โดยสวนใหญใชโปรแกรมเชิงเสนเปนเครื่องมือในการศึกษา โดยมีความแตกตาง

กันในการเลือกใชโปรแกรมในการแกปญหาของแบบจําลอง ภายในสมการเปาหมาย และสมการขอจํากดั

ที่เปนสมการเสนตรง แตเน่ืองดวยจากสมการเปาหมาย และสมการขอจํากัดที่มีสักษณะไมเปนสมการ

เสนตรงเชนเดียวกับการออกแบบแผนอัคคีภัยโดยแบบจําลองหาความเหมาะสม: กรณีศึกษาโรงเรียน

มัธยมปลายเพอรรี่ (ทวีภัทร บูรณธิติ และ Nate J. VanWey, 2550)  แบบโปรแกรมไมเปนเชิงเสนจึงมี

ความเหมาะสมสําหรับการใชงานมากกวาโปรแกรมเชิงเสน สําหรับโปรแกรมที่ใชในการศึกษาพบวามี

การใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อาทิการศึกษาการประยุกตใช

โปรแกรมเชิงเสนสําหรับการวางแผนจัดการวัตถุดิบสําหรับธุรกิจเฟอรนิเจอรขนาดยอม (ขวัญวรา หอม

ทรัพย, 2560) การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนในการวางแผนการผลติที่เหมาะสม (Osama Yaseen M. 

Al-Rawi and and Taniya Mukherjee, 2019) และการศึกษาการจัดการโซอุปทานมะพราวนํ้าหอม

โดยประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบจํานวนเต็มผสม (สุวิทย สงเคราะห และคณะ, 2560) ซึ่งขอดี

ของโปรแกรม Microsoft Excel คือการใชงานที่ไมซบัซอน อีกทั้งยังมีความนิยมในการใชงานกันอยาง

แพรหลายอีกดวย 

2. การศึกษาแนวทางการเดินเคร่ืองหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟา  

สําหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟาปจจุบันมีการศึกษางานวิจัยที่แตกตางกัน อาทิการวิเคราะห

สมรรถนะของโรงไฟฟากังหันไอนํ้าภายใตเงื่อนไขการเดินเครื่องภายใตสภาวะ Part Load (A. Sinan 

Karakurt and Umit Gunes,  2015)  พบว าในชวง  Part Load กั งหันไอ นํ้า น้ัน โรงไฟฟาจะมี

ประสิทธิภาพลดลง และการศึกษารูปแบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟาแฝด เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพ

โรงไฟฟา (ธนากร พิมพสิน, 2560) โดยการทดลองการเดินเครื่องในรูปแบบตางๆ เพื่อใหได Heat Rate 

ตํ่าที่สุด 

สําหรับงานวิจัยการศึกษาแนวทางการเดินเครื่องที่เหมาะสมของโรงไฟฟา บริษัท ABC จํากัด จะ

ทําการหารูปแบบการเดินเครื่องโดยคํานึงถึงเงื่อนไขและปจจัยตางๆ เพื่อหาคาความเหมาะสมที่ทําให

ตนทุนรวมตํ่าสุด โดยเลือกใชโปรแกรมไมใชเชิงเสน เปนเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งใชโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการแกปญหาแบบจําลอง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีเพื่อใหไดแบบจําลองแนวทางการเดินเครื่องทีเ่หมาะสมของโรงไฟฟาทั้ง 2 โรงไฟฟา

ของบริษัท ABC จํากัดน้ัน ตองทําการออกแบบและสรางโมเดลที่ใชในการคํานวณตนทุนของบริษัท ทํา

การแบงวิธีการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ีเก่ียวกับการคํานวณตนทุนของบริษัท 

 เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในเรื่องกระบวนการผลิต และขอจํากัดของรูปแบบการ

เดินเครื่องโรงไฟฟา เพื่อคํานวณตนทุนของบริษัท ซึ่งแบงขอมูลที่ทําการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1.  ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผลิต 

จากการ ศึกษาพบวา  บริ ษัท ABC จํ ากัด เปนโรงไฟฟาพลั งความรอนรวมประเภท 

Cogeneration มีเครื่องจักรหลักคือ กังหันกาซ 2 เครื่องตอ 1 โรงไฟฟา เครื่องกําเนิดไอนํ้าจากความ

รอนทิ้ง 2 เครื่องตอ 1 โรงไฟฟา และกังหันไอนํ้า 1 เครื่องตอ 1 โรงไฟฟา มีการผลิตพลังงาน 2 รูปแบบ

ดวยกัน ไดแกพลังงานไฟฟา และพลังงานไอนํ้า โดยทั้งสองโรงไฟฟามีลูกคาไฟฟาหลักคือการไฟฟาฝาย

ผลิต ซึ่งแบงชวงเวลาที่มีความตองการไฟฟาแตกตางกันเปน 2 ชวงเวลา ซึ่งในชวงความตองการไฟฟาสูง

จําหนายไฟฟาที่กําลังไฟฟา 90 เมกะวัตต สําหรับชวงที่มีความตองการไฟฟาตํ่าจําหนายไฟฟาที่

กําลังไฟฟา 59 เมกะวัตต และนอกจากน้ียังมีลูกคาอุตสาหกรรม ไดแกลูกคาไฟฟา Feeder1 กําลังไฟฟา 

25 เมกะวัตต และลูกคาไฟฟา Feeder2 กําลังไฟฟา 15 เมกะวัตต ในสวนของลูกคาไอนํ้ามีความ

ตองการไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง โดยโรงไฟฟาสามารถบริหารจัดการการผลิตภายใตเงื่อนไขขอจํากัดใน

การเดินเครื่องของแตละโรงไฟฟา โดยลูกคาอุตสาหกรรม 1 ราย จะสามารถรับไฟฟาและไอนํ้าจาก 1 

โรงไฟฟาเทาน้ัน โดยชวงเวลาความตองการไฟฟาสูงมีความแตกตางกันในแตละฤดู 

2.  ขอมูลท่ีใชในการคํานวณตนทุนของบริษัท 

จากการรวบรวมขอมูลการเดินเครื่องและการผลิตของบริษัท โดยทําการพิจารณาในสวนของ

ตนทุนผันแปร เน่ืองจากบริษัทฯ ตองการทําการเปรียบเทียบการตนทุนจากแบบจําลองกับตนทุนในป

กอนหนา ในการศึกษาครั้งน้ีจึงไมไดพิจารณาในสวนของตนทุนคงที่ พบวาสามารถแบงตนทุนออกเปน 3 

สวน คือ ตนทุนการผลิต ตนทุนการซอมบํารุง และตนทุนการสตารทอัพเครื่องจักร  
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2.1 ตนทุนการผลิต เปนตนทุนในการผลิตไฟฟา ซึ่งจะข้ึนอยูกับการใชเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟา สามารถคํานวณไดจากอัตราการใชเช้ือเพลิงตอหน่ึงหนวยไฟฟาที่ผลติไฟฟา เรียกอีกอยางวา Heat 

Rate สําหรับ Heat Rate ของโรงไฟฟาทั้ง 2 โรงไฟฟาข้ึนอยูกับกําลังการผลิตและรูปแบบการเดินเครือ่ง 

ซึ่งเครื่องจักรแตละเครื่องของโรงไฟฟา จะมีประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่แตกตางกัน ดังน้ันการเลือก

รูปแบบการเดินเครื่องที่แตกตางกัน ก็จะทําใหตนทุนการผลิตแตกตางกันอีกดวย  

2.2 ตนทุนการซอมบํารุง เกิดจากเครื่องจักรที่มีการเดินเครื่องและหยุดเดินเครื่องบอยครั้ง 

ซึ่งทําใหอุปกรณของเครื่องจักรเกิดความเสียหาย ซึ่งเปนตนทุนการซอมบํารุงที่อยูนอกเหนือจากตนทุน

ทางที่บริษัทไดมีการวางแผนในการซอมบํารุงประจําป แตหากโรงไฟฟามีการเดินเครื่องเครื่องจักรทุก

เครื่องตลอดทั้งปตนทุนในสวนน้ีก็จะไมเกิดข้ึน 

2.3 ตนทุนการสตารทอัพเครื่องจักร โดยจากการศึกษาพบวาเมื่อเครื่องจักรมีการหยุด

เดินเครื่อง และตองกลับมาเดินเครื่องจะมีคาใชจายของเช้ือเพลิงที่ใชในการสตารทอัพเครื่องจักรกังหัน

กาซซึ่งมีปริมาณการใชเช้ือเพลิงที่สูงกวาในชวงการเดินเครื่องปกติ หากเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟามี

การเดินเครื่องตลอดเวลาตนทุนสวนน้ีก็จะไมเกิดข้ึนน้ันเอง  

3.  ขอจํากัดเก่ียวกับการเดินเคร่ือง 

สําหรับการคนหาผลลัพธที่ดีที่สุด เปนกระบวนการคนหาคาที่ดีที่สุดของตัวแปร ภายใตเงื่อนไข

หรือขอจํากัดตางๆ โดยตัวแปรตัดสินใจตองสอดคลองกับเงื่อนไขทั้งหมด ในการหาผลลัพธที่ดีที่สุด

โดยทั่วไปมีองคประกอบคือ ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) เปนตัวแปรที่ผูตัดสินใจเลือกไดวาจะ

มีคาเทาใด คาของตัวแปรเหลาน้ีเปนตัวกําหนดตอไป ฟงกชันวัตถุประสงค (Objective Function) เปน

ตัวแปรที่ตองการใหไดคาที่ดีที่สุดซึง่ในเรือ่งของตนทุนของบริษัทน้ัน ตองการใหมีคาตํ่าที่สุด และขอจํากัด

หรือเงื่อนไข (Constraints) เปนเงื่อนไขขอบังคับที่ตองทําตามทัง้เรือ่งขอจํากัดของการผลติ การเงิน หรือ

เงื่อนไขดานอื่นๆ ซึ่งคาตัวแปรตัดสินใจตองอยูภายใตขอจํากัดหรือเงื่อนไขทั้งหมดเทาน้ันจึงจะเปนตัว

แปรตัดสินใจได 

สวนท่ี 2  การสรางแบบจําลองการคํานวณตนทุนของบริษัท 

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1.  การสรางแบบจําลองบน Spreadsheet 

 สําหรับสเปรตซีตน้ันใชในการจัดขอมูลตางๆเพื่อใหเขาใจงาย โดยทําการสรางแบบจําลองข้ึน 

โดยการตารางออกแบบ 4 สวน  ไดแก 

1.1  ตารางการคํานวณตนทุนการผลิต (Production Cost) 

 เน่ืองจากอุปกรณหลักอยางกังหันกาซแตละเครื่องมีประสิทธิภาพในการผลิตที่แตกตางกัน อีก

ทั้งประสิทธิภาพการผลิตในแตละกําลังการผลิตก็แตกตางกัน ไดแกอัตราสวนการใชเช้ือเพลิงตอหนวย

การผลิต (Heat Rate) กําลังการผลิตของโรงไฟฟา ABC1 (Load ABC1) กําลังการผลิตของโรงไฟฟา 

ABC2 (Load ABC2) และตนทุนการผลิต (Production Cost) 

1.2  ตารางการคํานวณตนทุนการบํารุงรักษา (Maintenance Cost) 

 Maintenance Cost คือ ตนทุนการบํารุงรักษา 

1.3 ตารางการคํานวณตนทุนการสตารทอัพเคร่ืองจักร (Machine Start-up Cost) 

 Machine Start-up Cost คือ ตนทุนการสตารทอัพเครื่องจักรจะเกิดข้ึนเมื่อเครื่องจักรตองทํา

การสตารทอัพเครื่องจักรหลังจากการหยุดเดินเครื่องในชวงความตองการไฟฟาตํ่า 

1.4 ตารางการสรุปรูปแบบการเดินเคร่ือง (Operation Pattern) 

ลูกคา Feeder1 คือ แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟาใดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคา 

 ลูกคา Feeder2 คือ แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟาใดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคา 

 ลูกคาไอนํ้า คือ แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟาใดจําหนายไอนํ้าใหกับลูกคา 

 โรงไฟฟา ABC1 คือ แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟา ABC1 เดินเครื่องรูปแบบใด 

 โรงไฟฟา ABC2 คือ แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟา ABC2 เดินเครื่องรูปแบบใด 

2.  การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

สําหรับการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรน้ันจะถูกจัดทําข้ึนภายใตพื้นฐานของการหาคาที่

เหมาะสมที่สุด  ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการหาคาตํ่าที่สุดของตนทุน (Minimum Cost) โดยอยูภายใต

ขอจํากัดของเครื่องจักร และปริมาณความตองการไฟฟาและไอนํ้าของลูกคา  
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3.  การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดย Excel Solver 

ในการหาผลลัพธสําหรับ Microsoft Excel โดยใชเครื่องมือเสริม (Add-in) จาก Spreadsheet 

เรียกวา Excel Solver ในการคํานวณหาผลลัพธของแบจําลอง 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบวาแบบจําลองโปรแกรมไมใชเชิงเสน เพื่อศึกษาแนวทางการเดินเครื่องของ

บริษัท ABC จํากัด มีแบบจําลองฟงกช่ันวัตถุประสงค และขอจํากัดหรือเงื่อนไขดังน้ี 

ฟงกชันวัตถุประสงค (Objective Function) 

TC = PC1+MC11+MC12+SC11+SC12+PC2+MC21+MC22+SC21+SC22  (1) 

โดย TC  แทน ตนทุนของบริษัท ABC จํากัด 

 PC1 แทน ตนทุนการผลิตของโรงไฟฟา ABC1 

PC2 แทน ตนทุนการผลิตของโรงไฟฟา ABC2 

MCij แทน ตนทุนการบํารุงรักษาของกังหังกาซ 

SCij แทน ตนทุนการสตารทอัพเครื่องจักร 

โดยที่  i คือ ช่ือโรงไฟฟา (1,2) 

j คือ หมายเลขของกังหันกาซ (1,2) 

ขอจํากัดหรือเง่ือนไข (Constraints) 

Y3+Y6=1         (2) 

การจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 น้ันตองถูกผลิตโดยโรงไฟฟาเพียง 1 

โรงไฟฟาเทาน้ัน 

Y4+Y7=1         (3) 

การจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder2 น้ันตองถูกผลิตโดยโรงไฟฟาเพียง 1 

โรงไฟฟาเทาน้ัน 
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Y5+Y8=1         (4) 

การจําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรมน้ันตองถูกผลิตโดยโรงไฟฟาเพียง 1 โรงไฟฟาเทาน้ัน 

25Y3+15Y4 +5Y5+59 Y9 ≤ 135       (5) 

กําลังการผลิตรวมของโรงไฟฟา ABC1 ตองไมเกิน 135 เมกะวัตต 

25Y6+15Y7 +5Y8+59Y10 ≤ 135       (6) 

กําลังการผลิตรวมของโรงไฟฟา ABC2 ตองไมเกิน 135 เมกะวัตต 

25Y3+15Y4 +5Y5+25Y6+15Y7 +5Y8=45      (7) 

โรงไฟฟา ABC1 และ ABC2 จําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหลูกคาอุตสาหกรรม รวมปริมาณ 45 เม

กะวัตต 

Y3+Y4 +Y5+Y6+Y7 +Y8=3                (8) 

โรงไฟฟา ABC1 และ ABC2 จําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหลูกคาอุตสาหกรรม รวม 3 ราย 

25(Y11+Y12)=25Y3                 (9) 

ถาโรงไฟฟา ABC1 มีกําลังการผลิตมากกวา 65 เมกะวัตต กรณีจําหนายไฟฟาใหกับลูกคา

อุตสาหกรรม Feeder1 ตองเดินเครื่องเดินเครื่องกังหันกาซ 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ําแบบนําความรอน

กลับมาใช 2 เครื่อง และกังหันไอนํ้า 1 เครื่อง 

15(Y11+Y12)=15Y4                (10) 

ถาโรงไฟฟา ABC1 มีกําลังการผลิตมากกวา 65 เมกะวัตต กรณีจําหนายไฟฟาใหกับลูกคา

อุตสาหกรรม Feeder2 ตองเดินเครื่องเดินเครื่องกังหันกาซ 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ําแบบนําความรอน

กลับมาใช 2 เครื่อง และกังหันไอนํ้า 1 เครื่อง 

25(Y21+Y22)=25Y6                         (11) 

ถาโรงไฟฟา ABC2 มีกําลังการผลิตมากกวา 65 เมกะวัตต กรณีจําหนายไฟฟาใหกับลูกคา

อุตสาหกรรม Feeder1 ตองเดินเครื่องเดินเครื่องกังหันกาซ 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ําแบบนําความรอน

กลับมาใช 2 เครื่อง และกังหันไอนํ้า 1 เครื่อง 
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15(Y21+Y22)=15Y7                (12) 

ถาโรงไฟฟา ABC2 มีกําลังการผลิตมากกวา 65 เมกะวัตต กรณีจําหนายไฟฟาใหกับลูกคา

อุตสาหกรรม Feeder2 ตองเดินเครื่องเดินเครื่องกังหันกาซ 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ําแบบนําความรอน

กลับมาใช 2 เครื่อง และกังหันไอนํ้า 1 เครื่อง 

โดย ตัวแปร Y11, Y12, Y21, Y22, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 และ Y10 ถูกกําหนดเปนตัวแปร

หุน (Dummy Variable) ที่มีคาเปน 1 และ 0 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

Y11 คือ โรงไฟฟา ABC1 เดินเครื่องกังหันกาซ GT11 

   = 1 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT11 ทําการเดินเครื่อง 

= 0 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT12 ไมไดทําการเดินเครื่อง 

Y12 คือ โรงไฟฟา ABC1 เดินเครื่องกังหันกาซ GT11 

   = 1 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT11 ทําการเดินเครื่อง 

= 0 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT12 ไมไดทําการเดินเครื่อง 

Y21 คือ โรงไฟฟา ABC2 เดินเครื่องกังหันกาซ GT21 

   = 1 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT11 ทําการเดินเครื่อง 

= 0 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT12 ไมไดทําการเดินเครื่อง 

Y22 คือ โรงไฟฟา ABC2 เดินเครื่องกังหันกาซ GT21 

   = 1 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT11 ทําการเดินเครื่อง 

= 0 กรณีเครื่องกังหันกาซ GT12 ไมไดทําการเดินเครื่อง 

Y3 คือ โรงไฟฟา ABC1 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 

 = 1 กรณีโรงไฟฟา ABC1 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC1 ไมไดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

Feeder1 
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Y4 คือ โรงไฟฟา ABC1 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder2 

= 1 กรณีโรงไฟฟา ABC1 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder2 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC1 ไมไดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

Feeder2 

Y5 คือ โรงไฟฟา ABC1 จําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

= 1 กรณีโรงไฟฟา ABC1 จําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC1 ไมไดจําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

Y6 คือ โรงไฟฟา ABC2 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 

= 1 กรณีโรงไฟฟา ABC2 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC2 ไมไดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

Feeder1 

Y7 คือ โรงไฟฟา ABC2 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder2 

= 1 กรณีโรงไฟฟา ABC2 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC2 ไมไดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

Feeder1 

Y8 คือ โรงไฟฟา ABC2 จําหนายจําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

= 1 กรณีโรงไฟฟา ABC2 จําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC2 ไมไดจําหนายไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

Y9 คือ โรงไฟฟา ABC1 จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต 

 = 1 กรณีโรงไฟฟา ABC1 จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC1 ไมไดจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต 

Y10 คือ โรงไฟฟา ABC2 จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต 
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 = 1 กรณีโรงไฟฟา ABC2 จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต 

= 0 กรณีโรงไฟฟา ABC2 ไมไดจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต 

 จากการแบบจําลองคํานวณตนทุนของบริษัท ABC จํากัด โดยใชโปรแกรมคณิตศาสตรผานการ

ใช Excel Solver โดยแบงออกเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 การคํานวณตนทุนการผลิต (Production Cost) 

 จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรจะสามารถแบงการผลิตออกเปน 3 ชวงเวลาใน 1 ป โดยแบง

ตามฤดูกาล คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยตนทุนการผลิตในชวงที่มีความตองการไฟฟาตํ่า 

โรงไฟฟา ABC1 ทั้ง 3 ฤดู มี Heat Rate เทากับ 7560.03 BTU/kWh โดยกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ

เทากับ 59 MW และโรงไฟฟา ABC2 ทั้ง 3 ฤดู มี Heat Rate เทากับ 7655.29 BTU/kWh โดยกําลัง

การผลิตไฟฟาสุทธิเทากับ 99 MW และผลิตไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง ทําใหในชวงความตองการไฟฟาตํ่า

บริษัท ABC จํากัด มีตนทุนการผลิตเทากับ 1,355,232,117.92 บาท สําหรับในชวงความตองการไฟฟา

สูง โรงไฟฟา ABC1 ทั้ง 3 ฤดู มี Heat Rate เทากับ 7878.65 BTU/kWh โดยกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ

เทากับ 90 MW และโรงไฟฟา ABC2 ทั้ง 3 ฤดู มี Heat Rate เทากับ 7562.29 BTU/kWh โดยกําลัง

การผลิตไฟฟาสุทธิเทากับ 130 MW และผลิตไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง ทําใหในชวงความตองการไฟฟาตํ่า

บริษัท ABC จํากัด มีตนทุนการผลิตเทากับ 1,777,561,562.51 บาท  

สวนท่ี 2 การคํานวณตนทุนการบํารุงรักษา (Maintenance Cost) 

จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรจะสามารถแบงการผลิตออกเปน 3 ชวงเวลาใน 1 ป โดยแบง

ตามฤดูกาล คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว เชนเดียวกับตนทุนการผลิต โดยโรงไฟฟา ABC1 จะมีตนทุน

การบํารุงรักษาเครื่องจักรในฤดูหนาวเทากับ 1,000,000.00 บาท สําหรับฤดูฝนเทากับ 750,000.00 

บาท และฤดูรอนเทากับ 1,250,000.00 บาท ซึ่งในสวนของโรงไฟฟา ABC2 น่ันไมเกิดตนทุนการ

บํารุงรักษาเครื่องจากที่อยูนอกเ น่ืองจากการวางแผน ทําใหตนทุนการบํารุงรักษารวมเทากับ 

3,000,000.00 บาท 

สวนท่ี 3 การคํานวณตนทุนการสตารทอัพเคร่ืองจักร (Machine Start-up Cost) 

จากแบบจําลองทางคณิตศาสตรจะสามารถแบงการผลิตออกเปน 3 ชวงเวลาใน 1 ป โดยแบง

ตามฤดูกาล คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว เชนเดียวกับตนทุนการผลิต และตนทุนการบํารุงรักษา โดย
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ในสวนของตนทุนการสตารทอัพเครื่องจักรที่เกิดข้ึนในสวนของโรงไฟฟา ABC1 เทาน้ัน โดยที่ฤดูหนาว

ตนทุนคาเสียโอกาสมีคาเทากับ 1,800,000.00 บาท ฤดูรอนเทากับ 1,380,000.00 บาท และฤดูฝน

เทากับ 2,775,000.00 บาท ทําใหตนทุนคาเสียโอกาสของบริษัท ABC จํากัดเทากับ 5,955,000.00 บาท  

สวนท่ี 4 สรุปรูปแบบการเดินเคร่ือง (Operation pattern) 

 จากแบบจําลองที่ทําใหตนทุนรวมตํ่าที่สุด พบวาโรงไฟฟาทั้ง 2 โรงไฟฟาของบริษัท ABC จํากัด 

มีรูปแบบการเดินเครื่องโรงไฟฟาในชวงที่มีความตองการไฟฟาตํ่าดังน้ี คือโรงไฟฟา ABC1 เดินเครื่อง

กังหันกาซเพียง 1 เครื่องคือ GT11 และเดินเครื่องกังหันไอนํ้า ในสวนโรงไฟฟา ABC2 เดินเครื่องกังหัน

กาซและกังหันไอนํ้าทุกเครื่อง คือกังหันกาซ GT21 GT22 และกังหันไอนํ้า และในชวงความตองการ

ไฟฟาสูง โรงไฟฟาทั้ง 2 โรงไฟฟา ทําการเดินเครื่องจักรหลักทุกเครื่อง และสําหรับในสวนของการ

จําหนายไฟฟาและไอนํ้าใหกับลูกคาอุตสากรรม ทั้งลูกคาไฟฟา Feeder1 และ Feeder2 รวมถึงลูกคาไอ

นํ้า จําหนายโดยโรงไฟฟา ABC2 ทั้งในชวงความตองการไฟฟาตํ่า และในชวงความตองการไฟฟาสูง  

 

อภิปรายผล 

งานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการเดินเครื่องที่เหมาะสมของโรงไฟฟาของบริษัท 

ABC จํากัด โดยใชแบบจําลองโปรแกรมไมใชเชิงเสน จากผลลัพธของแบบจําลองทําใหทราบถึงแนว

ทางการเดินเครื่องของโรงไฟฟาของบริษัท ABC จํากัด ซึ่งทําใหไดตนทุนของบริษัทตํ่าที่สุด รูปแบบการ

เดินเครื่องที่เหมาะสมคือ โรงไฟฟา ABC1 มีรูปแบบการเดินเครื่องเชนเดียวกันทั้ง 3 ฤดู ทําการจําหนาย

ไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตเพียงรายเดียว โดยในชวงความตองการไฟฟาตํ่า เดินเครื่องกังหันกาซ 

GT11 เครื่องกําเนิดไอนํ้าจากความรอนทิ้ง HRSG11 และกังหันไอนํ้า ST11 มีกําลังการผลิตสุทธิเทากับ 

59 เมกะวัตต ในชวงความตองการไฟฟาสูง ทําการเดินเครื่องจักรทุกเครื่อง มีกําลังการผลิตสุทธิเทากับ 

90 เมกะวัตต สําหรับโรงไฟฟา ABC2 มีรูปแบบการเดินเครื่องเชนเดียวกันทั้ง 3 ฤดู ทําการจําหนาย

ไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตและลูกคาอุตสาหกรรม Feeder1 และ Feeder2 รวมถึงจําหนายไอนํ้า

ใหกับลูกคาอุตสาหกรรม โดยโรงไฟฟา ABC2 เดินเครื่องจักรทุกเครื่องตลอดทั้งป โดยในชวงความ

ตองการไฟฟาตํ่า มีกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิเทากับ 99 เมกะวัตต และผลิตไอนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง สําหรบั

ในชวงความตองการไฟฟาสูง มีกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิเทากับ 130 เมกะวัตต และผลิตไอนํ้า 20 ตันตอ

ช่ัวโมง โดยตนทุนของบริษัท ABC จํากัด มีคาเทากับ 3,121,748,480.42 บาทตอป ซึ่งสามารถทําให

บริษัทมีตนทุนลดลงได 89,219,866.83  บาทตอป คิดเปน 2.78% ในสวนของรูปแบบการเดินเครื่องของ
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โรงไฟฟาของบริษัท ABC จํากัดที่ไดแบบจําลองทางคณิตศาสตรจากการศึกษาครั้งน้ีน้ันสอดคลองการ

งานวิจัยของธนากร พิมพสิน (2560) ซึ่งเปนการศึกษารูปแบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟาแฝด เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟา ซึ่งพบวาการเดินเครื่องของโรงไฟฟา Block คูน้ัน การเดินเครื่องจักรทุก

เครื่องของโรงไฟฟา 1 โรง และใหอีก  1 โรงไฟฟา ทําการเดินเครื่องกังหันกาซ 1 เครื่อง เครื่องกําเนิดไอ

นํ้าจากความรอนทิ้ง 1 เครื่อง และกังหันไอนํ้า 1 เครื่องน้ัน จะทําใหโรงไฟฟามีประสิทธิภาพสูง 

สอดคลองกับงานวิจัยน้ีเน่ืองจากโรงไฟฟามีประสทิธิภาพสูง สงผลใหตนทุนการผลติตํ่าดวย นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวการวิเคราะหสมรรถนะของโรงไฟฟากังหันไอนํ้าในชวงกําลังการผลิตตํ่าของ 

A. Sinan Karakurt และ Umit Gunes (2015) พบวาเมื่อกังหันไอนํ้าเดินเครื่องที่กําลงัการผลิตตํ่า สงผล

ใหประสิทธิภาพของโรงไฟฟาตํ่า ซึ่งสงผลใหโรงไฟฟามีตนทุนการผลิตทีสู่ง ดังน้ันรูปแบบการเดินเครื่องที่

ไดจากแบบจําลองในงานวิจัยครั้งน้ี พบวาทั้งกังหันกาซและกังหันไอนํ้าจะทําการเดินเครื่องที่กําลังการ

ผลิตสูงเพื่อใหโรงไฟฟาทั้ง 2 โรงมีตนทุนการผลิตที่ตํ่า 

 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับการเดินเครื่องของโรงไฟฟา พบวาหากโรงไฟฟาเดินเครื่องที่กําลังการผลิตที่สูงน้ัน ทําให

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาสูง ซึ่งจะสงใหตนทุนการผลิตของโรงไฟฟาตํ่า และหากกรณีเปนโรงไฟฟา 

Block คู นอกจากประสิทธิภาพของโรงไฟฟาแลวตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรแตละเครื่อง

ดวย การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในการศึกษาแนวทางการเดินเครือ่งของโรงไฟฟา

ในงานวิจัยน้ี ในอนาคตหากความตองการไฟฟาของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง หรือขอจํากัดในการ

เดินเครื่องของโรงไฟฟามีการเปลี่ยนแปลง สามารถนําแบบจําลองน้ีไปพัฒนาเพื่อใชงานตอไปในอนาคต

ได นอกจากน้ีโรงไฟฟาอื่นยังสามารถนําแบบจําลองน้ีไปใชในการศึกษาแนวทางการเดินเครื่องที่

เหมาะสมได หรือยังสามารถนําแบบจําลองไปประยุกตกับอุตสาหกรรมอื่นๆได 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการ

เลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 2.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา

เกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา และ 3.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริโภคสินคา

เกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา กลุมตัวอยางคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

200 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนาไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช

คาสถิติความสัมพันธ (Correlation)และคาสถิติไค-สแควร(Chi-Square) 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 200 ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง อายุประมาณ 21-30 ป มี

สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-4 คน ระดับการศึกษาระดับปรญิญา

ตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวงตํ่ากวา 10,000 บาทจนถึง 30,000 บาท ผูบริโภคมี

ความเช่ือในสิ่งที่มองไมเห็น ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากความสะดวก เลือกทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา 

ทําบุญประมาณหน่ึงครั้งตอเดือน มีคาใชจายไมเกิน 300 บาทตอครั้ง และบุคคลคนในครอบครัวมี

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, E-mail: 

nattay30506@gmail.com 
2 ศาสตราจารย ดร., คณบดีคณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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อิทธิพลตอการตัดสินใจในการทําบุญ ในดานปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาน้ัน ผูบริโภคให

ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ ความถูกตอง และความหลากหลายของสินคา ความเหมาะสมของราคา 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง และอัธยาศัยที่ดีของผูขาย จากการสํารวจความคิดเห็นเพิ่มเติม พบวา

ผูบริโภคใหความสนใจในสินคาที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคาแตละราย 

คําสําคัญ : พฤติกรรมและคานิยม, สินคาความเช่ือ, พิธีทางศาสนา 

 

Abstract 

 The purposes of this quantitative research were to 1. Study behavior and 

popularity for the faith and religious ritual product. 2.Study factors demand for the faith 

and religious ritual product.  And, 3. Study the level comments of consumers about the 

faith and religious ritual product. The sample was 200 people in Bangkok. The tools used 

for data collection were questionnaire, statistics used for data analysis is order to describe 

frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, correlation and Chi-Square. 

 The results were show for 200 samples. Most of sample was female at the age21-

30, single status and Buddhist, their family is about 3-4 people, graduated a bachelor's 

degree and have a career as a student, and their average income were from less than 

10,000 baht to 30,000 baht. The sample believed in the unseen, buy products according 

to their convenience, choose to make merit on important religious days, about 1 time 

per month, and their families influence decisions in philanthropy.  Factors affecting the 

selection of the product.  Consumers focus on attention to quality, rightness, variety of 

products, the fairness of the price, travel comfort, and good courtesy of seller.  Explore 

more opinions from sample groups, they are interested in products that are adapted to 

their needs. 

Keywords: Behavior and popularity, The faith product, Religious ritual 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

วัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรม เปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยมาอยางยาวนาน โดยเริ่มจาก

การที่ผูคนสรางสรรคความเช่ือข้ึนเพื่อเปนสิ่งยึดเหน่ียวเพื่อความมั่นคงทางจิตใจ และเปนกําลังใจในการ

ดําเนินชีวิต มีแนวคิดพื้นฐานวาความเช่ือของมนุษยเกิดจากการที่มนุษยตองการคําอธิบายในสิ่งที่ไมรูเปน

ประการสําคัญ ทั้งน้ีมีประวัติของการเกิดความเช่ือวา เมื่อมนุษยไดพบกับเหตุการณทางธรรมชาติ เชน 

ฟารอง ฟาผา แผนดินถลม ฯลฯ ก็เกิดความเกรงกลัวข้ึน เมื่อเปนเชนน้ันมนุษยจึงแสวงหาสิ่งที่จะสามารถ

คุมครองปกปองจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับตัวเองและบุคคลรอบขางใหอยูรอดปลอดภัย ปราศจากภัย

ทั้งปวง มนุษยจึงสรางศาล เทพเจา เทพารักษ สิ่งปกปกรักษาตางๆข้ึน เปนการสมมติใหเทพเจา สิ่งที่มอง

ไมเห็นหรือไมสามารถอธิบายไดเหลาน้ันใหมีรูปรางเปนไปตามที่จินตนาการของตนหรือสังคมคิด และ

จัดทําพิธีกรรมตางๆข้ึนเพื่อบูชาสักการะ เซนสรวงเพื่อใหสิ่งที่ตนคิดวามีอยูน้ันคลายความโหดรายรุนแรง

ลง เมื่อเวลาผานไปความเช่ือไดเขามาอยูคูกับการดําเนินชีวิตจนกลายเปนระบบเดียวกันกอใหเกิดเปน

ประเพณีข้ึน โดยความเช่ือ พิธีกรรม และประเพณีเหลาน้ีเกิดการเช่ือมโยงกันจนกลายเปนระบบระเบยีบ

กอใหเกิดเปน ศาสนา ที่เขามามีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงผูคนเขาดวยกัน เปนสิ่งที่เขามามีบทบาท

ในทุกชวงชีวิต ต้ังแตการเกิด การดํารงชีวิต จนถึงการตาย อยูคูกับผูคนและสังคมจนกลายเปนวัฒนธรรม

ที่คนสงตอกันรุนสูรุน 

ความเช่ือน้ันเปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยในทุกยุคสมัย ต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน และในปจจุบัน

ความเช่ือไดกลายเปนสิ่งที่ฝงรากลึกอยูในความรูสึกของมนุษยทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาไปแลว 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมนุษยยังคงมีความไมมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งความเช่ือของมนุษยในแตละยุคสมัยอาจ

แตกตางกันไปตามสภาวะแวดลอม การศึกษา การพัฒนาทางสังคม หรืออื่นๆอีกมากมาย คนสมัยกอนมี

ความรูเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาตินอยมาก จึงเช่ือวาพลังทางธรรมชาติเปนสิ่งที่มีพลังอํานาจ 

เปนอันตรายและนากลัว ความกลัวจึงเปนอารมณที่มีบทบาทสําคัญอยางหน่ึงที่กอใหเกิดศาสนาและ

พิธีกรรมข้ึน ความเช่ือทางศาสนาแบบด้ังเดิมจึงมักเกี่ยวของกับพลังอํานาจเหนือธรรมชาติในรูปแบบ

ตางๆ เชน ความเช่ือเรื่องผี ขวัญ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และมักมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับความเช่ือเหลาน้ี  

ความเช่ือของคนไทยน้ันก็ไมไดแตกตางจากชนชาติอื่น คือมีความเช่ือถือในเรื่องไสยศาสตร ผี

สางเทวดา เช่ือในสิ่งที่มองไมเห็นและมีฤทธ์ิอํานาจ สามารถบันดาลสิ่งตางๆใหแกมนุษยได ประกอบกับ

การที่คนไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับธรรมชาติและสิง่ทีเ่หนือธรรมชาติคนไทยจึงมีความเช่ือในสิง่ทีเ่กีย่ว
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โยงกับธรรมชาติมากมาย ตามวิสัยของมนุษยที่ตองการดํารงอยูดวยความรูสึกสมดุลกับธรรมชาติ และ

เปนกุศโลบายใหมีคนความรักและความหวงแหนสิ่งที่ใหคุณประโยชนในการดํารงชีวิต ความเช่ือของคน

ไทยแตเดิมคือ "ผี" อันไดแก ผีบรรพบุรุษ ผีฟา (แถน-เทวดา) ผีนา (แมขวัญขาว-แมโพสพ) ผีดิน (แมธรณี) 

ผีนํ้า (แมคงคา) และผีอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีเพราะคนไทยในสมัยกอนมีวิถีชีวิตดํารงอยูกับธรรมชาติ ซึ่ง

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิในธรรมชาติจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่จะสามารถดลบันดาลใหทั้งความอุดมสมบูรณและไมใหเกดิภัย

อันตรายตางๆ การไมทําลายและทํารายธรรมชาติจึงเปนสิ่งจําเปนที่ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ

สุข 

การนับถือศาสนาและความเช่ือของคนไทยมีลักษณะพิเศษ กลาวคือ นอกจากจะกราบไหวบูชา

พระพุทธรูปแลว ยังกราบไหวบูชาศาลพระภูมิและผีสางเทวดา จะเห็นไดวาวัฒนธรรมไทยน้ันมีการผสม

ลักษณะแบบสากลเหมือนกับวัฒนธรรมของกลุมชนอื่นๆ กับลักษณะเฉพาะที่แสดงเอกลักษณแหงความ

เปนไทย แสดงลักษณะเฉพาะของกลุมตนหลายประการ อาทิ เปนวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวพันกับ

พระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน หรือลักษณะที่ผสมผสานความเช่ือด้ังเดิมเขากับศาสนาพุทธและ

พราหมณ เปนวัฒนธรรมที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ช่ืนชมธรรมชาติมากกวาจะเอาชนะธรรมชาติ 

โดยในปจจุบันความเช่ือของคนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ทั้งจากสภาพแวดลอม วิถีทางการ

ดําเนินชีวิต สภาพสังคม รวมถึงความรูทางวิทยาศาสตรและวิทยาการที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนผลใหความ

เช่ือของคนในยุคปจจุบันแตกตางจากคนในสมัยกอน 

อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมไทยก็เปนเชนเดียวกับสิ่งอื่นๆ ที่มนุษยและสังคมสรางข้ึน เมื่อเวลา

เปลี่ยนวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรม ในมุมมองของคนในยุคสมัยน้ันก็เปลี่ยนตาม ทําใหเกิด

คานิยมในแตละชวงเวลาที่แตกตางกันไป ปจจุบันวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ตามวิถีชีวิตและสภาพสังคม โดยปจจุบันสังคมไทยกําลังไดช่ือวาเปนสังคม

บริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม จากการที่คนไทยไดรับอิทธิพลมาจากปรัชญาวัตถุนิยมของชาวตะวันตก ที่เนน

ความสําคัญดานวัตถุมากกวาดานจิตใจ คนรุนใหมนิยมความเจริญทางดานวัตถุ ดังจะเห็นไดจากมีการ

สงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และการรับเอาเทคโนโลยีเขามาใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในปจจุบันมีความเรงรีบ จากความเปลี่ยนแปลงน้ีทําใหคนในปจจุบันมีแนวคิด

และคานิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรมแตกตางออกไป 

เมื่อมีแนวคิดและคานิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป 

สงผลใหคนในปจจุบันมีความตองการสินคาที่เกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังน้ันเพื่อสํารวจ
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พฤติกรรมและคานิยม ในการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาจงึเปนเรื่องที่ผูวิจยั

สนใจ ทั้งทางดานทัศนคติ ปจจัยโดยทั่วไป ปจจัยทางการตลาด รวมถึงระดับความคิดเห็น เพื่อใหทราบ

ถึงรูปแบบความตองการในการซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อนํามาปรับปรุง

เพื่อสรางจุดขายที่สามารถตอบสนองความตองการของคนในปจจุบันไดอยางตรงจุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริโภคสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 

3. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาดเปนการวางแผนที่

มีประสิทธิภาพอยางหน่ึงในการทําธุรกิจ การวางแผนที่ดีสามารถทําใหสินคาหรือแบรนดเติบโตอยางมี

แบบแผน เมื่อตําแหนงในตลาดชัดเจนแลวยอมทําใหการกําหนดกลยุทธตางๆออกมาไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามไปดวย กลยุทธที่มีบทบาทกับการตลาดน้ันไดแกสวนประสมทางการตลาด ประกอบไป

ดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค สินคาและบรกิารทกุอยางมี

จุดประสงคในการทําใหผูบรโิภคตัดสินใจซือ้สินคาหรือใชบรกิารน้ัน ๆ โดยมี 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 1)

การรบัรูถึงความตองการ 2)การแสวงหาขอมลู 3)การประเมนิทางเลือก 4)การตัดสินใจซื้อ และ 5)

พฤติกรรมหลังการซือ้ โดยนักการตลาดสามารถใชกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปดเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู  
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1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้น้ี คือ กลุมตัวอยางประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบบงัเอญิ 2

3(Accidental Selection) ในการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง จากขอมูลสถิติประชากรของสํานักทะเบียนกลาง จาํนวนประชากรคนกรุงเทพมหานคร ณ 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 มีจํานวนประชากร 5,588,222 คน ผูทําวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร

การคํานวณของ Taro Yamane ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 90% 

 จากสูตร n = N
1+N(E2) 

 เมื่อ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N = ขนาดของประชากร 

   e = คาความคลาดเคลื่อน ซึ่งในที่น้ีกําหนดไวเทากับ 0.1  

แทนคา 

n =
5,487,876

1 + 5,487,876(0.1)2  =  99.9981 

ดังน้ัน ใชขนาดตัวอยาง อยางนอย 100 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีคาความ

ผิดพลาดไมเกินรอยละ 10 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และ

วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 200 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่

เงื่อนไขกําหนด คือ ไมตํ่ากวา 100 ตัวอยาง 

2. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เครื่องมือที่ใชเก็บขอมลู ไดแก แบบสอบถาม  (Questionnaire) ทีผู่วิจัยสรางข้ึน เน้ือหาใน

แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบใหเลือก (Multiple 

Choice) จํานวน 7 ขอ 

                                                        
3 เนื่องจากชวงเวลาในการทําวิจัยนี้อยูในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 
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 สวนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคตอการเลือกซือ้สินคาเกี่ยวกบัความเช่ือและ

พิธีกรรมทางศาสนา ไดแก มุมมองเกี่ยวกับความเช่ือ ระดับความสนใจในงานพิธีกรรม เหตุผลในการ

เลือกซื้อสินคา สาเหตุในการทําบุญ ความเช่ือในงานพิธีกรรมทางศาสนา ความถ่ีในการทําบุญ คาใชจาย

ตอครั้ง และผูมผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือ การทําบญุ หรอืพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบใหเลือก (Multiple Choice) จํานวน 8 ขอ  

 สวนที่ 3 ปจจัยที่มผีลตอการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกบัความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาของ

ผูบริโภค โดยศึกษาปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานกิจกรรมสงเสรมิ

การตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากร  

 สวนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอการเลือกซือ้สินคาเกี่ยวกับความเช่ือ

และพิธีกรรมทางศาสนา  

สวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะเก็บขอมลูและวิธีการแปลผลความสําคัญเหมือนกัน โดยจะใชขอ

คําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใหทางเลอืกในการตอบ 5 ระดับ ดังน้ี  

5  หมายถึง สําคัญ มากทีสุ่ด 

4  หมายถึง สําคัญ มาก 

3  หมายถึง สําคัญ ปานกลาง 

2  หมายถึง สําคัญ นอย 

1  หมายถึง สําคัญ นอยที่สุด 

 การแปลผลความสําคัญ ใชการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน =
คาสูงสุด− คาตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
=

5 − 1
5

= 0.8 

การแปลคาความหมายมีดังน้ี 

  คะแนนเฉลี่ย    ระดับความสําคัญ 

4.21-5.00    ปจจัยมีความสําคัญในระดับ มากทีสุ่ด 

3.41-4.20   ปจจัยมีความสําคัญในระดับ มาก 

2.61-3.40    ปจจัยมีความสําคัญในระดับ ปานกลาง 

1.81-2.60    ปจจัยมีความสําคัญในระดับ นอย 
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1.00-1.80    ปจจัยมีความสําคัญในระดับ นอยที่สุด 

 

 

3. การวิเคราะหขอมลู 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรม

ทางศาสนา วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 2. ระดับความสําคัญปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทาง

ศาสนาของผูบรโิภค วิเคราะหโดยการหาแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาด 

 3. การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ผูบริโภคที่มลีักษณะประชากรศาสตรตางกันมีความสัมพันธกบัปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดแตกตางกัน ใชการวิเคราะหหาคาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางตัวแปร

ลักษณะประชากรศาสตรและตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับ

ความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชคาสถิติ

ไค-สแควร(Chi-Square) 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี1: ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเปน

รอยละ 52.2 อายุอยูในชวง21-30ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 52.2 นับถือศาสนาพุทธจํานวน 

156 คน คิดเปนรอยละ 74.6 มีสถานภาพโสด จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 66.5 มีสมาชิกใน

ครอบครัว3-4คนเปนจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 58.4 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 61.2 เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 37.7 มี
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รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ตํ่ากวา10,000บาทและ20,001-30,000บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

20.1  

 

สวนท่ี2: ผลการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความเชื่อและ

พิธีกรรมทางศาสนา พบวาผูบริโภคสวนใหญ เช่ือในสิ่งที่มองไมเห็น โชคลาง ความเช่ือทางศาสนา คิด

เปนรอยละ 47.8 มีความคิดวาการทําบุญหรืองานพิธีกรรมตางๆ เปนสิ่งจําเปนรอยละ 49.3 ตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาจากความสะดวก คิดเปนรอยละ 48.8 มีสาเหตุในการทําบุญเน่ืองจากเปนวันสําคัญทาง

ศาสนารอยละ 26 มีความเช่ือในพิธีกรรมของศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 73.7 ความถ่ีในการทําบุญคือ

เดือนละครั้ง รอยละ 29.7 มีคาใชจายในการทําบุญนอยกวา 300 บาทตอครั้ง ผูที่มีอิทธิพลตอการทําบญุ

คือแม/พอ คนในครอบครัว คิดเปนรอยละ 49.3  

สวนท่ี3: ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมทาง

ศาสนา ปจจัยดานผลิตภัณฑอันดับที่ 1 คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพ รองลงมาคือผลิตภัณฑถูกตองตามหลัก

ศาสนา ปจจัยดานราคาอันดับที่ 1 คือ ราคามีความเหมาะสม รองลงมาคือราคาตรงตามงบประมาณทีต้ั่ง

ไว ปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการตลาดอันดับที่ 1 คือ รานสวางไมมืดอับ รองลงมาคือจัดหาสินคาตาม

คําสั่งซื้อ ปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย อันดับที่ 1 คือ ทําเลที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง รองลงมาคือ

สามารถจอดรถยนตได ปจจัยดานบุคลากร อันดับที่ 1 คือ อัธยาศัยดี สุภาพย้ิมแยม รองลงมาคือสามารถ

ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับงานกิจกรรมทางศาสนาได และระดับความคิดเห็นของผูบริโภค อันดับที่ 1 คือ 

ลูกคาสามารถจัดชุดสังฆทานไดตามที่ทานตองการ รองลงมาคือของที่ใชในงานพิธีสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม/กําลังทรัพย 

สวนท่ี4: ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกนั

มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน ดานผลิตภัณฑ โดยรวมลักษณะ

ประชากรศาสตรมีคา Correlation ในทิศทางเดียวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ยกเวนมีคา Correlation 

ของตัวแปรเพศกับความถูกตองตามหลักศาสนา ตัวแปรศาสนากับผลิตภัณฑมีคุณภาพ ตัวแปรศาสนากับ

ขนาดที่เหมาะสมงายตอการขนยาย และตัวแปรสถานภาพกับขนาดที่เหมาะสมงายตอการขนยาย มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขาม ดานราคา โดยรวมลักษณะประชากรศาสตรมีคา Correlation ใน

ทิศทางเดียวกับปจจัยดานราคา ยกเวนตัวแปรศาสนา ตัวแปรสถานภาพ ตัวแปรรายไดเฉลี่ยตอเดือนมคีา 

Correlation ในทางตรงขาม ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด โดยรวมลักษณะประชากรศาสตรมีคา 
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Correlation ในทิศทางเดียวกับปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด ยกเวนตัวแปรศาสนา และจํานวน

สมาชิกในครอบครัวมีคา Correlation ในทางตรงขาม ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมลักษณะ

ประชากรศาสตรมีคา Correlation ในทิศทางเดียวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ยกเวนตัวแปร

ศาสนา สถานภาพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีคา Correlation ในทางตรงขาม ดานบุคลากร 

โดยรวมลักษณะประชากรศาสตรมีคา Correlation ในทิศทางเดียวกับปจจัยดานบุคลากร ยกเวนตัวแปร

เพศ ศาสนา และสถานภาพมีคา Correlation ในทางตรงขาม แสดงในตารางแสดงผลการทดสอบคา

ความสัมพันธ(Correlation)ระหวางลักษณะประชากรศาสตร ตอปจจัยทางการตลาด ดังน้ี 

ตารางท่ี1 แสดงคา Correlation ของลักษณะประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ 

จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว 

รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

ดานผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑมีคุณภาพ .122 .133 -.032 .018 -.006 .196 

 ความถูกตองตามหลักศาสนา -.077 .144 .205 .152 .089 .198 

 ความทันยุคสมัย .209 .000 .095 .000 -.096 .121 

 แบรนด(ยี่หอ)ผลิตภัณฑ .215 .136 .131 .102 -.128 .223 

 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ .104 .186 .103 .105 -.138 .228 

 มีขนาดที่เหมาะสม งายตอการ

ขนยาย 
.205 .057 -.051 -.032 0.62 .090 

ดานราคา  

 ราคามีความเหมาะสม .009 .013 -.040 -.032 .108 -.012 

 ราคาตรงตามงบประมาณที่ตั้ง

ไว 
.076 -.159 -.063 -.144 .092 -.120 

 มีปายราคาติดไวชัดเจน .145 .078 -.022 -.046 .102 -.003 

 ราคาถูกกวารานอ่ืน .013 .113 .042 .130 -.094 .026 

 การผอนชําระดวยบัตรเครดิต .091 .080 .195 .152 -.135 .123 
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ตารางท่ี1 แสดงคา Correlation ของลักษณะประชากรศาสตรและปจจยัสวนประสมทางการตลาด (ตอ) 

 
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ 

จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว 

รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด  

 ปายรานมีขนาดใหญ สังเกตุ

เห็นงาย 
.069 .184 .065 .110 -.107 .051 

 รานสวางไมมืดอับ .074 .147 .007 .032 -.068 .022 

 การจัดวางสินคาสวยงาม .079 .060 .042 -.048 .025 .033 

 โปรโมช่ันสงเสริมการขาย .093 .078 -.004 .043 .007 .014 

 มีสวนลดเม่ือเปนสมาชิก .173 .098 -.024 .001 -.049 .117 

 สามารถติดตอผาน Social 

Media ตางๆ 
.158 .051 .088 -.012 -.003 .044 

 จัดหาสินคาตามคําส่ังซ้ือ .097 .059 -.021 .008 -.032 -.050 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 อยูใกลวัด .072 .093 -.079 .038 -.073 -.011 

 ใกลที่พักอาศัย .043 .079 .009 -.038 -.059 .056 

 อยูใกลศูนยการคา/ตลาด .047 .071 .018 .011 -.033 .080 

 ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการ

เดินทาง 
.164 .119 -.090 -.056 .051 .022 

 สามารถจอดรถยนตได .107 .085 -.032 -.045 .061 .090 

 ใกลที่พักอาศัย .072 .093 -.079 .038 -.073 -.011 

 อยูใกลศูนยการคา/ตลาด  .043 .079 .009 -.038 -.059 .056 
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ตารางท่ี1 แสดงคา Correlation ของลักษณะประชากรศาสตรและปจจยัสวนประสมทางการตลาด (ตอ) 

 
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ 

จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว 

รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

ดานบุคลากร 

 มีความรูเก่ียวกับกิจกรรมทาง

ศาสนา 
-.031 .090 -.031 .101 .094 .020 

 สามารถขอคําปรึกษาเก่ียวกับ

งานกิจกรรมทางศาสนาได 
.075 .059 -.037 -.053 .087 .020 

 อัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแยม -.040 .003 -.050 -.058 .121 -.004 

 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสนิคาเกี่ยวกับความ

เช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะประชากรศาสตรอันประกอบดวย

เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา ผลทดสอบ

ความสัมพันธโดยใชคาสถิติไค-สแควร(Chi-Square) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .1 สรุปวา ตัวแปรอายุ 

มีคา Chi-Square อยูที่ 2.192 ตัวแปรศาสนา มีคา Chi-Square อยูที่ 2.801 ตัวแปรสถานภาพ มีคา 

Chi-Square อยูที่ 241.967 ตัวแปรจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีคา Chi-Square อยูที่ 65.005 ตัวแปร

ระดับการศึกษา มีคา Chi-Square อยูที่ 404.622 ตัวแปรรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Chi-Square อยูที่ 

68.627 และตัวแปรอาชีพน้ันแบงเปน อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีคา Chi-Square อยูที่ 114.952 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคา Chi-Square อยูที่ 65.498 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี

คา Chi-Square อยูที่ 149.9 อาชีพแมบาน/พอบาน มีคา Chi-Square อยูที่ 174.55 อาชีพนักเรียน/

นักศึกษา มีคา Chi-Square อยูที่ 28.368 อาชีพเกษตรกร มีคา Chi-Square อยูที่ 205.019 อาชีพ

รับจางทั่วไป/อาชีพอิสระ มีคา Chi-Square อยูที่ 170.914 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.000 ซึ่งนอย

กวา 0.1 น้ันคือ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 เราจึงปฏิเสธ สมมติฐานที่ 1 และยอมรับสมมติฐานที่ 2 

หรือก็คือ ลักษณะประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทาง

ศาสนา ยกเวน ตัวแปรเพศ มีคา Chi-Square อยูที่ 0.388 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.534 ซึ่งมากกวา 

0.1 น้ันคือ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 เราจะยอมรับสมมติฐานที่ 1 หรือก็คือ เพศ ไมมีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมและคานิยมในการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทาง

ศาสนาของผูบริโภค ณ ชวงป พ.ศ.2564 

จากกลุมตัวอยางที่ไดจากการทําแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุประมาณ 21-30 ป มี

สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-4 คน ระดับการศึกษาระดับปรญิญา

ตรี เปนนักเรยีน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยอยูในชวงตํ่ากวา 10,000 บาทจนถึง 30,000 บาท โดยผูบริโภค

สวนใหญมีความเช่ือในสิ่งที่มองไมเห็น โชคลาง และความเช่ือทางศาสนาตางๆ เช่ือวาการทําบุญหรืองาน

พิธีกรรมตางๆเปนสิ่งจําเปน  

ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาจากความสะดวกเปน

หลักการทําบุญสวนใหญเน่ืองในโอกาสวันสําคัญทางศาสนาตางๆ พิธีสวนมากที่เขารวมเปนพิธีกรรมของ

ศาสนาพุทธ โดยความถ่ีในการทําบุญประมาณเดือนละหน่ึงครั้ง เสียคาใชจายไมเกิน 300 บาทตอการ

ทําบุญหน่ึงครั้ง แม พอ หรือคนในครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจทําบุญ  

จากปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา กิจกรรมสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย บุคคล และ

ระดับความคิดเห็นของผูบริโภค แลวพบวา ในดานปจจัยผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพ

ของสินคามากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑตองถูกตองตามหลักของศาสนา และใหความสําคัญกับเรื่อง

ของแบรนด(ย่ีหอ)ผลิตภัณฑนอยที่สุด ดานปจจัยราคา เรื่องของราคาที่เหมาะสมไดรับความสําคัญมาก

ที่สุด รองลงมาคือราคาตองตรงตามงบประมาณที่ต้ังไว ในเรื่องของการผอนชําระดวยบัตรเครดิตไดรับ

ความสําคัญนอยที่สุด ดานปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ไดรับความสําคัญที่สุดคือความสวาง

ของราน รองลงมาคือการที่รานสามารถจัดหาสินคาตามคําสั่งซื้อได เรื่องที่ไดรับความสําคัญนอยที่สุดคือ

การมีสวนลดสมาชิก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญคือเรื่องของทําเลที่ต้ังรานที่สะดวกตอ

การเดินทาง รองลงมาคือรานควรสามารถจอดรถยนตได โดยสถานที่ต้ังรานอยูใกลศูนยการคาหรือตลาด

ไดนับความสําคัญนอยที่สุด  ปจจัยดานบุคลากร เรื่องที่ผูบริโภคใหความสําคัญที่สุดคือการมีอัธยาศัยที่ดี 

สุภาพย้ิมแยม รองลงมาคือลูกคาสามารถของคําปรึกษาเกี่ยวกับงานกิจกรรมทางศาสนาได และสุดทาย

ระดับความคิดเห็นของผูบริโภค พบการที่รานสามารถจัดชุดสังฆทานไดตามที่ตองการน้ันไดรับความ

สนใจจากผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือการที่ทางรานสามารถจัดและปรับเปลี่ยนของที่ใชในงานพิธีได

ตามความเหมาะสมที่ลูกคาตองการ และที่ไดรับความสนใจนอยที่สุดคือเรื่องช่ือเสียงของราน 
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จากการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด พบวา โดยรวมแลวลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปจจัยทาง

การตลาด หรือก็คือ แมผูบริโภคมีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน เมื่อปจจัยทางการตลาดเปลีย่นไป

จะมีการตอบรับในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ยกเวนผูบริโภคที่มีศาสนา สถานภาพ และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวที่แตกตางกันจะมีการตอบรับตอปจจัยทางการตลาดที่เปลี่ยนไปแตกตางกัน และลักษณะ

ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา 

 

ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาพฤติกรรมและคานิยมในการเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับความเช่ือและพิธีกรรมทาง

ศาสนาของผูบริโภค ณ ชวงป พ.ศ.2564 พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดแตละดาน

ในเรื่องที่ตางกัน ผูประกอบการควรมีการปรับเปลีย่นใหเขากับความตองการของผูบรโิภค ผูประกอบการ

ควรมีการตรวจสอบสินคาที่ตนขายใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ถูกตองมาหลักศาสนา มีสินคาใหเลือก

หลายระดับราคา ควรจัดรานใหมีแสงสวางทั่วถึง ที่ต้ังรานควรอยูในที่ที่เดินทางไดสะดวก และมีที่จอด

รถยนต ผูขายควรมีอัธยาศัยที่ดี และผูขายควรมีความรูเกี่ยวกับศาสนพิธีตางๆ เพื่อสามารถใหคําแนะนํา

กับลูกคาไดอยางเหมาะสม 
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การศึกษาแผนการปฏิรปูประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัยทางเศรษฐกิจ 

ที่มีอิทธพิลตอดัชนีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 

ในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

THE NATIONAL REFORM PLAN ON ENERGY 2018 AND ECONOMIC  

FACTORS ON ENERGY AND UTILITIES INDEX OF THAILAND 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสัมพันธระหวางแผนการ

ปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหมวดพลังงาน

และสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการ นักลงทุน 

สถาบันการเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชวิเคราะหปจจัยที่จะสงผลกระทบตอหลักทรัพย โดยใช

แนวคิดเกี่ยวกับการการลงทุน แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน และทฤษฎีเศรษฐมิติ 

แหลงขอมูลมาจาก BOT SETSMART, BLOOMBERG และ IEA ซึ่งในการศึกษาคือขอมูลทุติยภูมิแบบ

อนุกรมเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 120 เดือน โดย

นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป EViews และแปลผลโดยใชการวิเคราะหสถิติเชิง

พรรณนา และทําการทดสอบโดยสมการถดถอยพหุคูณ 

ผลวิจัยทดสอบการวิเคราะหสมการถดถอยแบบเสนตรงพหคูุณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด พบวา  

ราคานํ้ามันดิบ  ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ และดัชนีความกลัว เปน

ปจจัยที่มีอิทธิพลกับดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 สําหรับมูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ. กรุงเทพฯ 10290 email: kamonchanok.sril@ku.ac.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 10290 
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เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลกับดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ และดัชนีความกลัว 

 

Abstract 

 This independent study aimed to study the National reform plan on energy 2018 

and the economic factors influencing the energy and utilities price index on the stock 

exchange of Thailand. To benefit entrepreneurs, investors, financial institutions And 

related agencies. Analyzing the factors that will affect securities Use investment ideas 

concepts, theories of fundamental analysis; And econometric theory Using secondary 

data collection methods from BOT SETSMART, BLOOMBERG and IEA from January 1, 2011 

to December 31, 2020, 120 months in total, using the data obtained for processing by 

the EViews program. And interpret the results using descriptive statistics analysis. And 

tested by multiple regression equations 

The research results of the analysis of multiple linear regression equations with 

the least squares method were found that the price of crude oil Market Price Index of 

Thailand Business Sentiment Index And the fear index It was a factor that had a 

statistically significant influence on the energy and utilities price index of the stock 

exchange of Thailand at statistical significance at the .99 level. For foreign investors' net 

turnover foreign, exchange rate and the national reform plan on energy 2018 was a factor 

that had no significant influence on the energy and utilities price index on the stock 

exchange of Thailand. 

Keywords: National energy reform plan ,Business Sentiment Index And the Volatility  

                index 

 

 

 

 



 

1244 

 

บทนํา 

 ปจจุบันการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบธุรกิจที่นักลงทุนสามารถนําเงินออมของตนเองมาลงทุน

ในหลักทรัพยและตราสารทางการเงินเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

ในปจจุบัน ซึ่งกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจและ

ความเกี่ยวของกับมนุษยและมีความสัมพันธในการดํารงชีวิตของสงัคมยุคใหม โดยกลุมธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภคยังคงเปนความตองการที่ไมมีวันสิ้นสุด เชน นํ้ามัน ประปา และไฟฟา อีกทั้งในอนาคตก็

ยังคงมีการขยายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆปจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานกําลังเปนประเด็นสําคัญมากของประเทศ

ไทย  

จากเดิมสถานการณพลังงาน ภาครัฐมองเห็นวาการจัดสรรพลังงานยังคงไมเปนไปตามเปาหมาย

ที่วางไว และตลาดก็ยังไมเอื้อตอการแขงขันกับประเทศอื่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหมที่จะมีผล

ตอการบริโภค สงผลใหการบริหารจดัการภาครัฐที่ผานมาขาดการยอมรบัของประชาชนเพราะยังไมมกีาร

กําหนดทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนกอใหเกิดความขัดแยงและนําไปสูการชะงักของเศรษฐกิจเพื่อ

การลงทุนดานพลังงานที่สําคัญของประเทศ เชน การสํารวจและผลิตปโตรเลียม และการลงทุนโรงไฟฟา 

เปนตน โดยคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานพลังงานพิจารณาหากไมรีบเรงแกปญหาและปรับเปลี่ยน

การพัฒนาดานพลังงานใหมทั้งระบบ อาจจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจาก “พลังงาน” ถือเปนสาขาการผลิตที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน

สรางแรงผลักดันการสรางฐานรายไดใหมของประเทศจากอุตสาหกรรม รวมถึงผลประโยชนที่ประเทศ

ไทยและประชาชนจะไดรับ (กระทรวงพลังงาน,2561) 

    อยางไรก็ตามการลงทุนในชวงเวลาที่เกิดวิฤติทางเศรษฐกิจจากการเมืองสามารถนําไปสูความ

เสี่ยงได เน่ืองจากมีความผันผวนของหลายๆ ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีสวนทําใหตองเผชิญกับภาวะขาดทนุ 

โดยการศึกษาครั้งน้ีไดนําปจจัยเศรษฐกิจที่มีกลไกของตลาดเขามามีสวนชวยในคนควาคือ ราคานํ้ามันดิบ

, ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย, ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ, และดัชนีความกลัว, มูลคาการซื้อขาย

สุทธิของนักลงทุนตางประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และและแผนการปฏิรูปประเทศ

ดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ เน่ืองจากการตอบสนองของภาครัฐที่ตองการชวยเหลือผูประกอบการ และ

ประชาชนดวยวิธีการออกนโยบายปฏิรูปประเทศดานพลังงานในป พ.ศ. 2561 ซึ่งภาครัฐคาดการณวา

เศรษฐกิจดานพลังงานในประเทศไทยจะดีข้ึน และการเคลื่อนไหวของปจจัยทางเศรษฐกิจน้ันจะสามารถ

วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อใชเปนขอมูลกอน

ตัดสินใจการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหแผนการปฏิรปูประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

อิทธิพลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อใหทราบความสัมพันธของแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัย

ทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2562) ไดนิยามเกี่ยวกับ การปฏิรูป

ประเทศดานพลังงานตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ คือ หลักธรรมาภิบาล 

หลักความสุจริต และหลักสิทธิมนุษยชน พรอมทั้งนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชให

เกิดผลในทางปฏิบัติ ดวยการใช “ความรู” และ “คุณธรรม” เปนเครื่องมือนําทางในการตัดสินใจและ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผลลัพธของการปฏิรูป ดานพลังงาน สงผลใหการพัฒนาดานพลังงานของ

ประเทศสามารถดําเนินตอไปไดอยางมีการบูรณาการ  

ทฤษฎีเก่ียวกับการลงทุน หมายถึง ความตองการซื้อสินทรัพยหรือหลักทรัพยโดยการนําเงิน

สะสม หรือเงินกูยืมจากธนาคารมาซื้อสินทรัพยและหลักทรัพยตามที่ตองการ เพื่อสรางผลตอบแทนใน

รูปแบบที่แตกตางกันไป เชน การลงทุนในหุนสามัญจะไดเงินปนผล (Dividend) และสวนตางของราคา 

(Capital Gain) การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล (Bond) ไดผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ย (Interest) การ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real estate) ไดผลตอบแทนในรูป (Capital Gain) แบงออกเปน การลงทุน

ทางตรง และการลงทุนทางออม 

ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน หมายถึง แนวคิดที่เนนวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกําหนดของ

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงมูลคาของหลักทรัพยซึ่งปจจัยพื้นนฐานดังกลาว 

ไดแก ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ ปจจัยดานภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และปจจัยที่เกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงาน รวมทั้งสถานะงบการเงินของบริษัทผูออกหลักทรัพย ทั้งยังเปนแนวคิดที่วิเคราะหหามูลคา

หลักทรัพยที่แทจริง (Intrinsic value) โดยนําไปเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพยในตลาด (Market 

price) ซึ่งราคาหลักทรัพทน้ันควรจะมีความใกลเคียงกัน หากมูลคาที่แทจริงสูงกวาราคาตลาดของ

หลักทรัพยก็จะตัดสินใจซื้อ และในทางตรงกันขามหากมูลคาที่แทจริงตํ่ากวาราคาตลาด ก็ควรตัดสินใจ

ขาย 
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ทฤษฎีทางเศรษฐมิติ หมายถึง เศรษฐมิติที่หลากหลาย รวมถึงองคประกอบของเศรษฐมิติที่เปน

การประยุกตความรู บอกถึงสมการวิเคราะหการถดถอย เปนวิธีการทางสถิติที่ใชในการศึกษาความ

เช่ือมโยงระหวางตัวแปรสองตัวแปรข้ึนไป เพื่อใชประมาณการคาของตัวแปรหน่ึงจากตัวแปรอื่นๆ การ

วิเคราะหการถดถอยใชกันอยางแพรหลายในสาขาวิชาตางๆ ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยตอง

มีความสัมพันธทางเดียว หรือความสัมพันธเชิงสาเหตุ หรือไมมีความสัมพันธ ซึ่งความสัมพันธมี 2 

ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตน (Independent Variable) และ ตัวแปรตาม (Dependent 

Variable) นงลักษณ วิรัชชัย (2553)  

โดยที่ตัวแปรอิสระน้ันเปนตัวแปรที่กําหนดข้ึนเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งโมเดลการวิเคราะห

ถดถอย ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม Y กับตัวอิสระ  X1, X2, ... มีความสัมพันธในรูปแบบ

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคูณ ดังสมการ 

𝑌𝑌 =  β 0 +  β 1𝑋𝑋1 +  β 2𝑋𝑋2 + … +  β 𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖 +  𝑖𝑖 
โดยที่  𝑌𝑌  คือ ตัวแปรตาม 

β 0   คือ คาคงที่ของสมการถดถอย 

 β 𝑖𝑖    คือ คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระในแตละตัว 

𝑋𝑋𝑖𝑖    คือ ตัวแปรอิสระแตละตัว 

    𝑖𝑖  คือ ความคลาดเคลื่อนในลําดับที่ 𝑖𝑖 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยน้ันไดมีการศึกษาที่แตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานและปจจัยที่ตองการศึกษา ซึ่งดัชนีราคาผูบริโภค 

(CPI) อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (EXR) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INR) 

โดยดัชนีหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย (SET) ดัชนีราคานํ้ามันดิบ (NYMEX) จากการศึกษางานวิจัยศุภ

วัฒน ธนศิริหิรัญสุข (2554) “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ที่พบวาดัชนีหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (EXR) และดัชนีราคานํ้ามันดิบ (NYMEX) มีความสัมพันธ

กันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
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99 สวนดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INR) มีความสัมพันธกับดัชนีราคา

หลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางตรงกันขาม  

“ปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลงังานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” 

จากการศึกษางานวิจัยของอรัญรัตน เศวตประสาธน (2555) โดยใชปจจัยที่ทําการศึกษาไดแก ดัชนีราคา

ผูบริโภค (CPI) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทดอลลารสหรัฐฯ (EXR) ดัชนีราคา

หุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดัชนีราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคํา 

(GOLD) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) ดัชนีราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) สงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานใน

ทิศทางเดียวกัน และดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ที่สงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศ

ทางตรงขามกัน และพบวาอัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

(EXR) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีอิทธิผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน อีกทั้งยังสอดคลองกับ

งานวิจัยศุภวัฒน ธนศิริหิรัญสุข (2554) ที่พบวา ดัชนีราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) และดัชนี

ราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน

ในทิศทางเดียวกัน 

งานวิจัย“การสงผานผลกระทบของความไมแนนอนทางการเงินและนโยบายเศรษฐกิจ

ตางประเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ของอัสมา โมรา และ ยุทธนา เศรษฐปราโมทย 

(2562) ใชตัวแปรของตางประเทศ คือ ดัชนีความกลัว (VIX) และดัชนีความไมแนนอนของนโยบาย

เศรษฐกิจ (EPU) ที่สงผลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) วิเคราะหจากดัชนีโดยรวมของตลาด

หลักทรัพยและดัชนีแตละอุตสาหกรรม โดยใชชวงเวลากอนป 2553 พบวา ดัชนีความไมแนนอนทาง

นโยบายเศรษฐกิจ (EPU) และดัชนีความกลัว (VIX) ที่เปนดัชนีจากตางประเทศสามารถสงผลตอการ

ลงทุนในไทยไดอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ และ ในชวงหลังป 2553 ทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมรกิา

ไดใชนโยบายผอนปรนระบบทางการเงิน หรือที่เรียกวา QE  (Quantitative Easing) ทําใหดัชนีความ

กลัว (VIX) สงผลกระทบตอผลตอบแทนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

ตรงขามกับดัชนีความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจ (EPU) ที่ไมสงผลตอผลตอบแทนและความผัน

ผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) อยางมีนัยยะสําคัญ เมื่อพิจารณาผลในแตละ

อุตสาหกรรมพบวา ดัชนีในกลุมทรัพยากรไดรับผลกระทบจากตางประเทศทั้งคู คือ ดัชนีความกลัว (VIX) 

และดัชนีความไมแนนอนทางนโยบายเศรษฐกิจ (EPU) ชัดเจนที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังน้ี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ และปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล

ตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชขอมูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary Data)  เพื่อใหการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

ขอมูลจาก BOT SETSMART, BLOOMBERG และ IEA ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ต้ังแต 1 มกราคม 

พ.ศ. 2554– 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เปนขอมูลรายเดือน โดยเก็บขอมูลเปนระยะเวลาทั้งหมด 120 

เดือน  

 

ตัวแปรท่ีใชสําหรับงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากปจจัยทั้งหมด 7 ปจจัยมีดังน้ี  

1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (THB/USD) 

2. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (The Securities Exchange of Thailand) 

3. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ (Business Sentiment Index) 

4. ราคานํ้ามันดิบ (Crude Oil) 

5. มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (Foreign investors) 

6. ดัชนีความกลัว (Volatility Index)  

- ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกจิ (BSI) 

- ราคานํ้ามันดิบ (OIL) 

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (EXR)  

- ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย (SET) 

- ดัชนีความกลัว (VIX) 

- นักลงทุนตางประเทศ (FOR) 

 

ดัชนีราคาหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภคใน

ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

(ENERG) 

 
แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑
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7. แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ (Policy) ซึ่งเปนตัวแปรหุน (Dummy 

Variable) 

 

ตัวแปรตาม 

ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ENERG) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชในการสรุปผลของขอมูลของ

แตละตัวแปร 2. นําตัวแปรอิสระมาวิเคราะหหาคาความผันผวนในชวงเวลาใดเวลานึงที่เหมือนกันทุกป 

โดยการขจัดความผันแปรของฤดูกาล (Seasonal Variation) 3. ทดสอบสหสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระ

ดวยกัน (Multicollinearity) โดยการพิจารณาจากคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Correlation) 4. 

ใ ช วิ ธี  Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test ดู ค า  P-Value โ ดย วิ เ ค ร า ะห ผ ล จ ากก า ร

เปรียบเทียบคาสถิติ Augmented Dickey-Fuller test statistic ตามระดับนัยสําคัญของ P-Value 

มากกวา 1% 5% และ 10% เพื่อตรวจสอบความน่ิงของตัวแปรอิสระ 5. วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) เพื่อทดสอบสมมติฐานตางๆ ที่ต้ังไว โดยใช

แบบจําลองของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 6. ทดสอบปญหา Heteroskedasticity โดยใชวิธี Breusch-

Pagan-Godfrey เพื่อทดสอบวาไมมีปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปรสุมคลาดเคลื่อน จากสมการ

แบบจําลองการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดังน้ี 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑏𝑏0 +  𝑏𝑏1𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑏𝑏2𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸 +  𝑏𝑏3𝐸𝐸𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑏𝑏4𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂𝐸𝐸 
+  𝑏𝑏5𝐵𝐵𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸 + 𝑏𝑏6𝑉𝑉𝑂𝑂𝑋𝑋 + 𝑏𝑏7𝑃𝑃𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑌𝑌 

โดยที่  

    𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 คือ ดัชนีราคาหุนกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (หนวย: จุด) 

    𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸  คือ มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (หนวย: ลานคน) 

    𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸   คือ ราคานํ้ามันดิบ (หนวย: ดอลลาร สรอ. ตอ บารเรล) 

    𝐸𝐸𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸  คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (หนวย: ดอลลาร ตอ บาท) 
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    𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂𝐸𝐸   คือ ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (หนวย: จุด) 

    𝐵𝐵𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸  คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (หนวย: จุด)  

    𝑉𝑉𝑂𝑂𝑋𝑋𝐸𝐸  คือ ดัชนีความกลัว (หนวย: จุด) 

     𝑃𝑃𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑌𝑌𝐸𝐸  คือ แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งเปนตัวแปรหุน 

(Dummy Variable) โดยกําหนดให 

       𝑃𝑃𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑌𝑌𝐸𝐸  เทากับ 0 หมายถึงชวงกอนการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๑ ที่ไดรับการเห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ต้ังแต 1 มกราคม 

2554 – 31 มีนาคม 2561 

       𝑃𝑃𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑌𝑌𝐸𝐸  เทากับ 1 หมายถึง ชวงหลังการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๑ ที่ไดรับการเห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต 1 เมษายน 2561 - 

ธันวาคม 2563 

 𝑏𝑏0              คือ คาคงที่ 

𝑏𝑏1-𝑏𝑏7  คือ คาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระ 
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ผลการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ตารางที่ 1 การแจกแจงตัวแปรอิสระโดยการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
 

ENERG OIL FOR VIX SET BSI EXR 

Mean 21,183.87 68.40 (7.15) 17.71 1,438.10 49.03 32.29 

Median 20,799.24 59.85 (5.68) 15.90 1,478.71 49.55 31.93 

Max 28,158.20 109.53 46.69  53.54 1,830.13 55.50 36.16 

Minimum 14,715.79 16.55 (78.40) 9.51 916.21 32.60 29.07 

Std. Dev. 2836.73 23.95 23.08 6.95 212.04 3.61 1.76 

 

จากตารางที่ 1.1 สามารถวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนาไดดังน้ี ตัวแปรอิสระ ไดแก นํ้ามันดิบ 

(CRUDE OIL) มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOREIGN INVESTORS) ดัชนีความกลัว 

(VOLATILITY INDEX) ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย (SET INDEX) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 

(BUSINESS SENTIMENT INDET) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (THB/USD) โดยแบง

ออกเปนการศึกษา ดังน้ี 1.ราคานํ้ามันดิบ (CRUDE OIL) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 68.40 คามัธยฐานอยูที่ 

59.85 คาสูงสุดอยูที่ 109.53 คาตํ่าสุดอยูที่ 16.55 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 23.95 2.มูลคาการ

ซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOREIGN INVESTORS) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ (7.15) คามัธยฐาน

อยูที่ (5.68) คาสูงสุดอยูที่ 46.69 คาตํ่าสุดอยูที่ (78.40) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 23.08 3.ดัชนี

ความกลัว (VOLATILITY INDEX) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 17.71 คามัธยฐานอยูที่ 15.90 คาสูงสุดอยูที่  

53.54 คาตํ่าสุดอยูที่ 9.51 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.95 4.ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย 

(SET INDEX) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 1,438.10 คามัธยฐานอยูที่ 1,478.71 คาสูงสุดอยูที่ 1,830.13 คาตํ่าสุด

อยูที่ 916.21 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 212.04 5.ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BUSINESS 

SENTIMENT INDET) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 49.03 คามัธยฐานอยูที่ 49.55 คาสูงสุดอยูที่ 55.50 คาตํ่าสุด

อยูที่ 32.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.61 6.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (THB/USD) 

พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 32.29 คามัธยฐานอยูที่ 31.93 คาสูงสุดอยูที่ 36.16 คาตํ่าสุดอยูที่ 29.07 และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.76 และตัวแปรตามคือ 1. ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ENERG) พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 21,183.87 คามัธยฐานอยูที่ 20,799.24 

คาสูงสุดอยูที่ 28,158.20 คาตํ่าสุดอยูที่ 14,715.79 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2836.73 
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ขั้นตอนท่ี 2 การขจัดความผันแปรของฤดูกาล (Seasonal Variation) 

     ความผันแปรจากฤดูกาล (Seasonal Variations) ที่เปนในชวงเวลาหน่ึงของอนุกรม

เวลาที่จะเกิดข้ึนภายใน 1 ปและจะเปนแบบเดียวกันซ้ําไปทุกที โดยจะเปนการแปรผันในชวงเวลาหน่ึง

เทาน้ัน ไมไดเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยใช Seasonal Adjustment (_SA) ซึ่งตัวแปรที่นําใชมี 1 ตัวแปรที่

ตองใช (_SA) ในการศึกษาคือ ราคานํ้ามันดิบ (CRUDE OIL) เน่ืองจากมี demand ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ฤดูกาล เชน ในทุกๆ ปชวงฤดูหนาว คนจะกักตุนนํ้ามันเพื่อใชบริโภคเปนจํานวนมาก จึงมีผลกับราคา

นํ้ามันที่สูงข้ึนในชวงฤดูหนาว 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ตารางที่ 2 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Correlation) 

 EXR FOR VIX OIL BSI SET 

EXR 1 0.0025 -0.2130 -0.5517 0.0156 0.2180 

FOR 0.0025 1 -0.3250 0.1465 0.2197 -0.0292 

VIX -0.2130 -0.3250 1 -0.1678 -0.4821 -0.5177 

 EXR FOR VIX OIL BSI SET 

OIL -0.5517 0.14650 -0.1678 1 0.23756 -0.3622 

BSI 0.0156 0.2197 -0.4821 0.2376 1 0.2245 

SET 0.2180 -0.0292 -0.5177 -0.3622 0.22454 1 

 

การทดสอบของตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) ,ดัชนีความ

กลัว (VIX) ,มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOR) ไมตองปรับปรุงผลสมการ และตัวแปร

ที่มีลักษณะความไมน่ิงของขอมูล จํานวน 4 ตัว ไดแก ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

(ENERGY) ,ราคานํ้ามันดิบ (OIL) ,ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย (SET) ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ (EXR) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวน้ีไมมีความสัมพันธระหวางกันเกินกวา 0.8 ซึ่งสามารถใชใน

การศึกษาครั้งน้ีได โดยจะไมเกิดปญหา Multicollinearity 
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ขั้นตอนท่ี 4 ตารางที่ 3 การทดสอบความน่ิงของขอมูลโดยใช Unit Root test 

ตัวแปร 
 1st difference 

T-statistic Prob.* T-statistic Prob.* 

ENERGY (Y) -2.422798 0.1377 -10.84935 0.0000 

FOR -8.113962 0.0000   

OIL -1.700274 0.426 -7.921177 0.0000 

SET -2.440485 0.133 -9.839807 0.0000 

VIX -4.464183 0.0004   

EXR -1.825409 0.3667 -7.150652 0.0000 

BSI -3.910824 0.0027   

 

 

ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่มีลักษณะความน่ิงของขอมูล มีจํานวน 3 ตัว ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่น

ทางธุรกิจ (BSI) ,ดัชนีความกลัว (VIX) และมูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOR) ไมตอง

ปรับปรุงผลสมการ และตัวแปรที่มีลักษณะความไมน่ิงของขอมูล จํานวน 4 ตัว ไดแก ดัชนีราคาหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY) ,ราคานํ้ามันดิบ (OIL) ,ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย (SET) ,

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (EXR) จึงตองปรับปรุงของขอมูลดิบใหเปนผลตางอันดับหน่ึง (1st 

difference) เพื่อใหขอมูลมีความน่ิงมากข้ึน เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติที่มีลักษณะความน่ิงของขอมูลอนุกรม

เวลา (Stationary) โดย ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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ขั้นตอนท่ี 5 ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

BSI -45.71303 18.94676 -2.412710 0.0175 

FOR -0.002314 0.003187 -0.726096 0.4693 

OIL 25.43941 10.70258 2.376943 0.0192 

VIX -27.81540 10.23280 -2.718259 0.0076 

SET 16.10144 1.213675 13.26668 0.0000 

EXR 3.950021 158.2474 0.024961 0.9801 

POLICY 143.4319 132.4935 1.082558 0.2814 

C 2636.690 1043.801 2.526046 0.0129 

 

ผลจากการทดสอบพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค (ENERGY) สามารถแสดงความสัมพันธในเชิงรูปแบบสมการไดดังน้ี 

โดยใชสมการการถดถอยเชิงพหุคูณ ดังน้ี 

 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑏𝑏0 +  𝑏𝑏1𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑏𝑏2𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸 +  𝑏𝑏3𝐸𝐸𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑏𝑏4𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂𝐸𝐸 

+  𝑏𝑏5𝐵𝐵𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸 + 𝑏𝑏6𝑉𝑉𝑂𝑂𝑋𝑋𝐸𝐸 + 𝑏𝑏7𝑃𝑃𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑌𝑌𝐸𝐸 

    ผลจากการทดสอบพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิธิพลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค (ENERG) สามารถแสดงความสัมพันธในเชิงรูปแบบสมการไดดังน้ี 

คา Coefficient 

ENERG = -45.71303BSI – 0.002314FOR + 25.43941OIL_SA – 27.81540VIX + 16.10144SET 

+ 3.950021EXR + 143.4319POLICY  
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คา t-Statistic 

ENERG = (-2.412710BSI) *** ( -0.726096FOR) NS ( 2.376943OIL_SA) *** ( - 2 . 718259VIX) *** 

(13.26668SET)*** (0.024961EXR)NS (1.082558POLICY)NS 

 

R-Square = 0.797657  Adjusted R-Square = 0.784896 

F-statistic = 62.51032  Durbin-Watson = 2.174485 

N = 119  

   

กําหนดใหในคา t-Statistic 

***  คือ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

NS คือ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 จากขอมูลในตารางที่ 1.2 สามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F- t-Statistic จากการทดสอบ

ความนาเช่ือถือของสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F-statistic = 62.51032 และ คานัยสําคัญทางสถิติ 

= 0.000000 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ จึงสงผล

ใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 คือ ไมมีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีราคา

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ENERG) แตจะยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 คือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ที่มีอิธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ENERG) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ

ความเช่ือมั่นที่รอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ หลังจากน้ันจะใช t-Statistic ในการทดสอบ

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทีละคู โดยตัวแปรตาม คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ENERG) ตัวแปรอิสระ คือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) ,ดัชนีความกลัว (VIX) ,มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ 

(FOR), ราคานํ้ามันดิบ (OIL) ,ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย (SET) ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ (EXR) และแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ (POLICY)  
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ขั้นตอนท่ี 6 ตารางที่ 5 การทดสอบปญหา Heteroskedasticity 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey      

F-statistic  1.933652     Prob. F(7,111)  0.0708 

Obs*R-squared  12.93391     Prob. Chi-Square(7)  0.0737 

Scaled explained SS 14.43527     Prob. Chi-Square(7)  0.0440   

    จากขอมูลตารางที่ 5 จะสรุปไดวา แบบจําลองมีคา Prob. เทากับ 0.0737 มากกวา 0.05  ซึ่ง

แสดงวาแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณตรวจสอบแลววาไมพบปญหา Heteroskedasticity 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางที่ 6 ผลจากการวิเคราะหการถดถอย 

ผลการศึกษา BSI FOR EXR OIL SET VIX POLICY 

ทิศทางความสมัพันธของ

ผลการวิจัย 
- - - + + - - 

ทิศทางความสมัพันธของ

สมมติฐาน 
+ - - + + + - 

ความสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

 

✖ ✖ 
 

 
 

✖ 

ระดับความเช่ือมั่น *** NS NS *** *** *** NS 

หมายเหตุ +  หมายถึง ทิศทางความสัมพันธของผลการวิจัยอยูในทิศทางเดียวกัน 

      - หมายถึง ทิศทางความสัมพันธของผลการวิจัยอยูในทิศทางตรงขาม 

       หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

     ✖  หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

     ***  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

     NS หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ENERG) มีดังน้ี ตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ราคา

นํ้ามันดิบ (OIL) ,ดัชนีราคาตลาดแหงประเทศไทย (SET) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) และดัชนี

ความกลัว (VIX)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 และอีกจํานวน 3 ตัวแปรที่ไม

มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ คือ มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOR) ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ (EXR) และแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ (POLICY) ซึ่งสามารถสรุปผล

ทดลองไดดังน้ี 

 ราคานํ้ามันดิบ (OIL) การเปลี่ยนแปลงของราคนํ้ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มข้ึน ราคาหลักทรัพย

ของพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็จะมีปรับตัวตามทิศทางราคา

นํ้ามันดิบ ทําใหดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็สูงข้ึน

ตามไปดวย เน่ืองจากตนทุนหลักอยางนํ้ามันดิบที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจพลังงานโดยตรงและราคา

นํ้ามันดิบอาศัยการอางอิงกับตลาดโลก จึงสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทพลังงาน กลาวคือหากความ

ตองการของผูบริโภคมีสูงข้ึน มูลคาการจัดจําหนายวัตถุดิบของกลุมพลังงานก็จะสูงข้ึน สงผลใหราคา

หลักทรัพยในกลุมพลังงานก็จะสูงข้ึนตามไปสอดคลองกับผลงานวิจัยของพวงเพชร ภูษี (2560) ,ศุภวัฒน 

ธนศิริหิรัญสุข (2554) และอรัญรัตน เศวตประสาธน (2555) 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเพิ่มข้ึน ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ก็สูงข้ึนซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยจะสะทอนถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยทั้งหมด กลาวคือ หากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีการปรับตัวสูงข้ึน หมายถึง นักลงทุนมีความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมาก

ข้ึน ทําใหทิศทางของเศรษฐกิจภาพรวมออกมาในทิศทางที่มีความเจริญเติบโต สงผลตอความเช่ือมั่นของ

ผูบริโภคและกําลังการซื้อใหปรับตัวดีข้ึน สอดคลองกับผลงานวิจัยของพวงเพชร ภูษี (2560) ,ศุภวัฒน 

ธนศิริหิรัญสุข (2554) และอรัญรัตน เศวตประสาธน (2555)  

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) โดยปกติแลวดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจเปนดัชนีที่ใช

ประเมินสภาวะเศรษฐกิจในปจจบุันและแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอีก 3 เดือนขางหนา ในปจจุบัน 

คาเฉลี่ยของดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 10 ปยอนหลัง เทากับ 49.03 ตํ่ากวา 50 คามาตรฐาน โดยวัด

จากแบบสอบถามของผูประกอบการ โดยมีองคประกอบ คือ การผลิต การลงทุน คําสั่งซื้อ ตนทุนการ
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ผลิต การจางงาน และผลประกอบการ หากดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจเพิ่มข้ึน แสดงวาภาคธุรกิจมีความ

เช่ือมั่นในการลงทุนมากข้ึน หมายถึง ตนทุนของผูประกอบการลดลงจึงทําใหมีเกิดการลงทุนการผลิต 

คําสั่งซื้อ รวมถึงผลประการที่เพิ่มข้ึน ซึ่งธุรกิจหลักๆ ของพลังงานก็คือ นํ้ามัน ที่เปนตนทุนสวนใหญของ

บริษัทตางๆ จึงทําใหเห็นไดวา ขณะที่ระดับความเช่ือมั่นของบางธุรกิจที่มผีลประกอบการที่เพิ่มข้ึน มักจะ

ตรงขามกับระดับความเช่ือมั่นของธุรกิจที่เปนตนทุน อยางเชน ธุรกิจพลังงาน ดังน้ันความเช่ือมั่นทาง

ธุรกิจเพิ่มข้ึนจากการสํารวจน้ัน จึงทําใหมีผลตอการเลือกลงทุนในหลักทรัพยพลังงาน  

ดัชนีความกลัว (VIX) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความกลัวหากเพิ่มสูงข้ึน จะทํา

ใหดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลง ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว VIX เปนดัชนีที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกสวนใหญนิยมใชเพื่อสะทอนความกลัวของตลาด 

ในตางประเทศ ย่ิงตลาดมีความกังวลสูง ดัชนีความกลัวก็ย่ิงปรับตัวสูงข้ึน โดยปกติแลวนักลงทุนที่

ประเมินขาวสารดานลบจากความรุนแรงในตางประเทศ วิเคราะหระดับสถานการณความรุนแรง 

สวนมากจะใชดัชนีความกลัว เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ซึ่งโดยปกติแลวย่ิงดัชนีความกลัว ปรับตัวข้ึน

แรง ก็จะมาพรอมการปรับตัวลงของดัชนีในตางประเทศรุนแรงเชนกัน จึงทําใหนักลงทุนตางชาติสามารถ

ประเมินความเสี่ยงจากขอมูลขาวสารกอนตัดสินใจการลงทุนโดยอางอิงจากดัชนีความกลัวได และในทาง

กลับกันหากตลาดมีความกังวลลดลง ก็จะทําใหนักลงทุนจากตางประเทศไหลเขามาลงทุนในประเทศไทย

ไดเชนกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของอัสมา โมรา และ ยุทธนา เศรษฐปราโมทย (2562) 

 แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ (POLICY) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขามกับดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จ า ก

การวางแผนและการจัดการพลังงานของประเทศ เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ 

(Power Development Plan: PDP) ซึ่งสนับสนุนจากพลังงานทดแทน เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน

จากระบบไฟฟาของประเทศอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ีทางคณะกรรมการไดนําปโตรเลียมและป

โตรเคมีมาใชในการสรางความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ

ไทยในระยะยาว แตดวยระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ในป พ.ศ ๒๕๖๑ ที่ทาง

รัฐบาลพยายามจะชวยผูประกอบการธุรกิจพลังงานน้ัน ก็ยังไมสามารถทําใหผูประกอบการพัฒนาธุรกิจ

พลังงานเติบโตได เน่ืองจากการปฎิรูปในอดีตป 2557 องคการเช้ือเพลิงแหงชาติน้ันมีนโยบายที่ชัดเจน 

คือ ตนทุนตองตํ่าที่สุด ใหความชวยเหลือคาครองชีพของประชาชน แตพอมาธุรกิจเหลาน้ันเขามาอยูใน

ตลาดหลักทรัพยก็เปลี่ยนเปนลักษณะ zero some game หรือเรียกอีกอยางวาเปนสถานการณที่ตองมี
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คนไดก็ตองมีคนเสีย เพื่อตอบสนองใหกับผูลงทุนผูถือหุน  ดังน้ันนักลงทุนและผูประกอบการสวนใหญรอ

ดูการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ในป พ.ศ ๒๕๖๑ 

ฉะน้ันแผนปฎิรูปจึงไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOR) พบวา มีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว

 มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหมวดพลังงานฯ ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะ

พบวาหากยอนกลับไปนานมาแลวที่ตางชาติใหความสนใจสะสมหุนไทยไวมาก แตหลังจากป 2550 การ

ลงทุนของนักลงทุนตางชาติสวนมากจะขายเปนหลัก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสภาวะของประเทศไทย

ในตอนน้ีไมเอื้ออํานวยตอการลงทุนของตางชาติ จึงลดการลงทุนลงในหลักทรัพยลง ทําใหไมไดสงผลตอ

ธุรกิจพลังงานมากนัก เพราะมูลคาการซื้อขายจะกระทบทั้งอุตสาหกรรม ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของ

มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ จึงไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (EXR) พบวา มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะ

พบวาอัตราแลกเปลี่ยนไมมีผลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานฯ กลาวคือ หากคาเงินบาทออนคาเมื่อเทียบ

กับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ แสดงวา เศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโนมถดถอย ธุรกิจภาคเอกชนมีผล

ประกอบการลดลง กําไรจากการดําเนินงานลดลง ทําใหอัตราผลตอบแทนของนักลงทุนลดลงตามไปดวย 

เปนการบอกถึงความไมแข็งแรงของเศรฐกิจในประเทศ นักลงทุนจากตางประเทศที่ถือครองหลักทรัพย

อยูจึงทําการเทขายหลักทรัพยออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนสงผลใหราคา

หลักทรัพยปรับตัวลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญรัตน เศวตประสาธน (2555) 

       

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในชวงหลังแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน พ.ศ ๒๕๖๑ (POLICY) 

ที่สงผลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค เน่ืองจากแผนปฎิรูปน้ันมีระยะเวลา พ.ศ ๒๕๖๑ 
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ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังน้ัน ในการศึกษาในครั้งตอไปจึงควรตองวิเคราะหเวลาใหยาวนานข้ึนเพื่อตอบโจทย

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงปจจัยทางเศรฐกิจใหมๆ ที่เขามามีผลกระทบกับเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย จากงานวิจัยเลมน้ีเพื่อตอบสนองตอการศึกษาที่สมบูรณดวยขอมูลที่มีความเกี่ยวของใน

สถานการณน้ันๆ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหโดยใหความสําคัญกับตัวแปรอิสระ ที่เปนขอมูลเชิง

ปริมาณและตัวแปรหุนเพียงตัวแปรเดียว ดังน้ันจึงควรนําขอมูลเชิงคุณภาพหรือปจจัยอื่นๆ มาทําการ

วิเคราะหดวย ซึ่งอาจจะสงผลตอดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคไดใกลเคียงกับความเปนจรงิ

มากย่ิงข้ึน เพื่อลดความคาดเคลื่อนของขอมูล รวมถึงควรขยายชวงเวลาใหมีความใกลเคียงกับ

สถานการณและเพิ่มความละเอียดของขอมูลใหสอดคลองกันซึ่งจะสงผลใหการศึกษาครั้งตอไปมีความ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและเปรียบเทียบปจจัยดาน

ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคากอนและระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19

ของลูกคารานท็อปส มารเก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุมตัวอยางที่ใชคือ ลูกคาที่เคย

ซื้อสินคาของรานท็อปส มารเก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน จากการใชสูตร

ของคอแครน (W.G. Cochran) โดยการสุมแบบเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการ

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร Pearson Chi-Square 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวา 25 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-25,000 บาท ซึ่งกอนการ

เกิดสถานการณ COVID-19 พบวาสวนใหญใชบริการที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เปนสมาชิกบัตร 

The 1 Card ใชบัตร The 1 Card ทุกครั้ง ซื้อสินคาเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน มักใชบริการชวงเย็น จายคา

สินคา 200-400 บาทตอครั้ง ชําระคาสินคาดวยเงินสด ประเภทสินคาที่ซื้อไดแก อาหารพรอมทานและ 

เบเกอรรี่ สแน็คและของหวาน ผักและผลไม เหตุผลสวนใหญคือ สินคามีความหลากหลาย ตรงความ
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ตองการ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อคือตัวเอง สวนระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 พบวา

พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา ไมเปลี่ยนไปจากพฤติกรรมการซื้อสินคากอนการเกิดสถานการณ 

COVID-19 ยกเวนประเภทสินคาที่ซื้อ เปลี่ยนจากสแน็คและของหวาน เปนของแหงและเครื่องปรุง 

สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวาพฤติกรรมการซื้อสินคามีความแตกตางกันตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน เมื่อเปรียบเทียบกอนและ

ระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินคา, สถานการณ COVID-19, รานท็อปส มารเก็ต    

 

Abstract 

 The objective of this research is to study purchasing behavior before and during 

the COVID-19 situation among Tops Market customers in Bangkok and its vicinity. The 

samples are 400  consumers who had purchased products from Tops Market in Bangkok 

and its vicinity.  Data were collected through questionnaire. Statistical procedures in this 

study were percentage, mean, standard deviation, and Pearson Chi-Square Analysis. 

 The results of the study found that the most of the respondents were female. 

Be under 25 years of age, have a bachelor's degree. Be a company employee and have 

an average monthly income 10,001-25,000 baht. Before the situation of COVID-19 found 

that most of them used to get services at branches in Bangkok, become The 1 Card 

member, use The 1 Card every time, buy products on 1-2 times per month, usually enter 

the evening service, pay for products 200-400 baht per time, pay for products by cash, 

types of products are: Ready-to-eat meals and bakery, snacks and desserts, fruits and 

vegetables, the most common reason is there is a wide variety of products meet the 

needs and the person who influences the purchase is yourself. During the COVID-19 

situation found that the purchasing behavior does not change from purchasing behavior 

before the COVID-19 situation. Except for the type of products from snack and dessert 

change to dry and seasoning. For hypothesis testing, it was found that shopping behavior 

was different according to demographic factors such as gender, age, education level, 
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occupation and monthly income when comparing before and during the occurrence of 

COVID-19 situations. 

Keywords: Purchasing behavior, COVID-19 situation, Tops market   

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 การทําธุรกิจซูเปอรมารเกต็ ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกซือ้สินคาของ

ผูบริโภคที่อาจมาจากปจจยัที่แตกตางกัน พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดกรอบของ

รูปแบบธุรกิจใหม ๆ การสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในตัวสินคาและบริการ ดวยการสรางความแตกตางและ

เอกลักษณที่โดดเดน เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการตัดสินใจเขามาใชบริการ เชนเดียวกับคุณภาพใน

การใหบริการที่ดีเหนือกวาคูแขง โดยการตัดสินใจจะลงทุนทําธุรกิจในตลาดประเภทน้ีจําเปนที่จะตอง

ทําการศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค วาปจจัยใดที่เปนสิ่งสําคัญที่สุด 

เน่ืองจากตลาดของธุรกิจซเูปอรมารเก็ตน้ี ไมใชเพียงการนําเสนอสินคาสูสายตาของผูบริโภคเทาน้ัน แต

ยังมีเรื่องของคุณภาพการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงทัศนคติของผูบริโภคเองที่เปน

ปจจัยแฝงใหธุรกิจประเภทน้ีสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ืองในปจจุบัน และยังมีทีทาวาจะขยายวงกวาง

มากข้ึนกวาเดิม (ธารนันท สุโนภักด์ิ และมนตรี วิบูลยรัตน, 2557) ผูวิจัยมีความเห็นวาพฤติกรรมการซื้อ

สินคาของลูกคา มีความสําคัญและเปนประโยชนตอผูประกอบการรานท็อปส มารเก็ต รวมถึง

ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกและผูที่สนใจรายอื่น ๆ สามารถนําผลจากการวิจัยน้ีไปใชเปนแนวทางในการ

วางแผนกลยุทธดานการตลาดได ทั้งน้ี เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเกา และเพิ่มฐานลูกคาใหม รวมถึงใช

เปนขอมูลเบื้องตนในการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

สถานการณไวรัส COVID-19 เปนวิกฤตที่กระทบรุนแรงกวาที่เคยเกิดข้ึนกอนหนาน้ี เพราะเปน

วิกฤตที่แพรกระจายสงผลกระทบไปทั่วโลก ตางจาก Hamburger Crisis ในป 2008 ที่มีผลเฉพาะสหรัฐ

และยุโรป แตดานเอเชียยังดีอยู และวิกฤตตมยํากุง ในป 1997 ที่กระทบแคกับไทยและประเทศเอเชีย 

ไมไปถึงยุโรปและสหรัฐ แตวิกฤต COVID-19 กระจายรุนแรงไปทั่วโลกกวา 208 ประเทศที่มีผูติดเช้ือ 

และมากกวา 144 ประเทศที่มีผูติดเช้ือมากกวารอยเคสข้ึนไป ในสวนประเทศไทยจะสามารถจัดการกับ

สถานการณไดดี โดยตัวเลขผูติดเช้ือลดนอยลงในลักษณะ Flatten the Curve แตก็ตองดูชวงหลังการ

ผอนคลายมาตรการล็อกดาวน เปนสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกก็จับตามองในประเทศตัวเองเชนกัน 

โดยเฉพาะการทดสอบตรวจหาผูติดเช้ือ (Testing) ในสวนประเทศไทย จํานวน Testing ไป 227,00 เคส



 

1264 

 

คิดเปนจํานวน 3,300 คนตอจํานวนประชากร 1 ลานคน ซึ่งนับวาคอนขางนอยอยู จึงตองติดตาม

สถานการณและมาตรการ Testing ในชวงหลังจากผอนคลายล็อกดาวน ทั้งน้ี เมื่อดูจากดัชนีล็อกดาวน

ของประเทศที่มีการปดเมือง มาพล็อตกับดัชนีภาคอุตสาหกรรมจะออกมาเปนกราฟ Downward 

Sloping หมายความวาย่ิงล็อกดาวนมาก เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมลดลงมาก ช้ีใหเห็นวา การล็อก

ดาวนมีนัยยะสําคัญตอผลผลิตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี เศรษฐกิจจะกลับมาฟนตัวเร็วหรือชา 

ไมไดข้ึนอยูกับการผอนคลายล็อกดาวนอยางเดียว แตข้ึนอยูกับความเช่ือมันและพฤติกรรมผูบริโภคที่จะ

กลับมาใชจาย ออกไปที่ชุมชนเหมือนกอนเกิดโควิด ซึ่งตรงน้ี มาตรการ Testing ติดตามผูปวยทีมี

ประสิทธิภาพมีสวนสําคัญในการสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภค (ธนาคารไทยพาณิชย, 2563) ผูวิจัยมี

ความเห็นวาการรับมือกับสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ก็เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปน

อยางย่ิง เพราะสงผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งดานเศรษฐกิจ ทั้งการใชชีวิตประจําวันที่ตองกลายมาเปน ชีวิต

แบบ New Normal ดังน้ันการปองกันการระบาดของโรค COVID-19 ของรานท็อปส มารเก็ตตองมี

มาตรฐาน เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคาที่มาใชบริการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคากอนและระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจยัดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซือ้สินคาของลูกคากอนและระหวางการ

เกิดสถานการณ COVID-19 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกนัจะมพีฤติกรรมการซื้อสินคากอนการเกิดสถานการณ COVID-

19 แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินคาระหวางการเกิดสถานการณ  

COVID-19 แตกตางกัน 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดประชากรศาสตรและแนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค  

 ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ไดกลาวไววา ประชากรศาสตร เปนอีกปจจัยที่องคกรธุรกิจนํามาใช

ในการอธิบายคุณลักษณะของประชากรทางดานขนาด การกระจาย และโครงสรางของประชากร ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ คือ ขนาดและการกระจายของประชากร เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ และ
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รายได องคกรธุรกิจนิยมใชประชากรศาสตรในการแบงสวนตลาด เน่ืองจากคุณลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตรของผูบริโภคมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคทั้งทางตรงและทางออม โดยผานคานิยม

สวนบุคคลและรูปแบบการตัดสินใจของบุคคล 

อลิสรา รุงนนทรัตน (2561) ไดกลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรไววา เปนลักษณะตาง ๆ  

ของประชากรที่สามารถสังเกตไดงาย เชน อายุ เพศ ภูมิลําเนา อาชีพ การศึกษา ศาสนา สัญชาติ เช้ือ 

ชาติ ซึ่งลักษณะที่แตกตางกันของบุคคลลวนสงผลตอพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาปจจัยสวนบุคคล

และกระบวนการที่พวกเขาใชในการเลือกสรร รักษา และกําจัด โดยผานประสบการณหรือแนวคิด เพื่อ

สนองความตองการของตนและผลกระทบของกระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและสังคม 

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค เกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก

ประสบการณ และพฤติกรรมหรือการกระทําที่เกิดข้ึนในระหวางกระบวนการบริโภคของบุคคล และรวม

ไปถึงสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมหรือการกระทํา เชน อิทธิพล

สวนบุคคล อิทธิพลจากกิจกรรมทางดานการตลาดตาง ๆ  ลักษณะของผลิตภัณฑการบรรจุภัณฑการต้ัง

ราคาผลิตภัณฑหรือแมแตการสงเสริมการตลาด เปนตน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ดุลกิจ เบญจาพิทูรวงศ (บทคัดยอ: 2552) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอหาง

ไฮเปอรมารเก็ตที่เขามาทําคาปลีกขามชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

สถานภาพสมรส สมาชิกครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได รายจาย หางที่ชอบใชบริการ มีผลตอ

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอหางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เหตุผลการเขาใชบริการ ความถ่ีใน

การเขาใชบริการ เวลาโดยเฉลี่ยที่ไปใชบริการ ใชบริการหางไฮเปอรมารเก็ตกันที่ละกี่คน วันสะดวกเขา

มาใชบริการ คาใชจายแตละครั้ง การเดินทางมาใชบริการหางไฮเปอรมารเก็ต และการทราบหรือไม

ทราบวาหางไฮเปอรมารเก็ตที่ผูใชบริการอยูเปนของคนตางชาติที่เขามาทําคาปลีกขามชาติในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ยกเวนเพศ อายุและหางที่ชอบใชบริการน้ันแตกตางกัน 2. ปจจัย

ภายนอก ไดแก ความแตกตาง ของ ดานสินคา ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการขาย ดานการ

บริการ ดานอื่นๆ มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอหางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เหตุผล

การเขาใชบริการ ความถ่ีในการเขาใชบริการ เวลาโดยเฉลี่ยที่ไปใชบริการ ใชบริการหางไฮเปอรมารเก็ต 

กันที่ละกี่คน วันสะดวกเขามาใชบริการ คาใชจายแตละครั้งการเดินทางมาใชบริการหางไฮเปอรมารเก็ต 
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และการทราบหรอืไมทราบ วาหางไฮเปอรมารเก็ตที่ผูใชบริการอยูเปนของคนตางชาติที่เขามาทําคาปลีก

ขามชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

 ฑิตาพร รุงสถาพร (บทคัดยอ: 2563) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาบนชองทางออนไลน และ

ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อสินคาบนชองทางออนไลนของผูบริโภค ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา กอนภาวะวิกฤตโควิด-19 ในประเทศ

ไทย กลุมตัวอยางเคยซื้อผานชองทางออนไลน ประเภทเสื้อผาเครื่องแตงกาย สินคาแฟช่ันมากที่สุด แต

ในชวงภาวะวิกฤตโควิด-19 มีการใชจายอยางระมัดระวังหรือซื้อเทาที่จําเปน โดยเลือกจากความ

นาเช่ือถือของราน โดยซื้ออาหารและเครื่องด่ืม/เดลิเวอรี่มากที่สุด ถึง 2-3 ครั้งตอสัปดาห เพราะมีความ

สะดวกสบาย มีราคาเฉลี่ยในการซื้อ 100-500 บาทตอครั้ง ดวยการชําระเงินปลายทาง และมักไมพบ

ปญหาในการซื้อสินคาออนไลน แตก็มีเรื่องของระบบการขนสงสินคาที่ลาชา หลังภาวะวิกฤตโควิด-19 มี

แนวโนมที่จะซื้อสินคาออนไลนตอไป และมีระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน จากความ

นาเช่ือถือ และความปลอดภัยของรานคาทางชองทางออนไลนมีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และจาก

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกนั สงผลตอการตัดสนิใจซือ้

สินคาบนชองทางออนไลนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ยกเวนดานอายุ และพฤติกรรมการซื้อสินคาบนออนไลนในชวงภาวะโควิด-19 ไมข้ึนอยูกับลักษณะ

ประชากรศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 วัลภา ทิพวงษ (บทคัดยอ: 2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางคาปลีก

ไฮเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากหางคาปลีกไฮเปอร

มารเก็ตโดยรวมอยูในระดับสูงซื้อสินคาจากหางคาปลีกไฮเปอรมารเก็ตเพราะคุณภาพสินคาและความ

หลากหลายมีความถ่ีในการซื้อ 1-2 ครั้ง/สัปดาห สวนผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาจากหางคาปลีก

ไฮเปอรมารเก็ตคือตนเองซึ่งซื้อสินคาราคา 501 บาทข้ึนไป/ครั้ง โดยซื้อสินคาประเภทเครื่องใชใน

ครัวเรือนและซื้อสินคาในชวงเวลา 14.01-18.00 น. นอกจากน้ีพบวาผูบริโภคที่มีเพศตางกันมีความถ่ีใน

การซื้อผูมีอิทธิพลตอการซื้อราคาการซื้อตอครั้งประเภทสินคาที่ซื้อและชวงเวลาที่ซื้อจากหางคาปลีก

ไฮเปอรมารเก็ตตางกันสวนผูบริโภคที่มีอายุระดับการศึกษาอาชีพรายไดสถานภาพและจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวตางกันมีเหตุผลในการซื้อความถ่ีในการซื้อผูมีอิทธิพลตอการซื้อราคาการซื้อตอครั้งประเภท

สินคาที่ซื้อและชวงเวลาที่ซื้อจากหางคาปลีกไฮเปอรมารเก็ตตางกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

     ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ลูกคาที่เคยซื้อสินคาของ

รานท็อปส มารเก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

จึงคํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของคอแครนที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 0.05  

n =
P(1− P)𝑍𝑍2

d2
 

n =
0.5(1− 0.5)1.962

0.52
 

= 384.16 

ไดขนาดตัวอยาง 385 คน แตเพื่อปองกันแบบสอบถามที่ผิดพลาดหรือไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดสํารอง

ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยการสุมแบบเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งใชระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแต เดือนกุมภาพันธ 

ถึงเดือนมีนาคม 2564 

2. ดานเน้ือหา การวิจัยครั้ง น้ีแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินคากอนการเกิดสถานการณ COVID-19 ไดแก สาขาที่ซื้อสินคาบอยที่สุด 

สมาชิกบัตร The 1 Card ใชบัตร The 1 Card ในการซื้อสินคา ซื้อสินคาโดยเฉลี่ยตอเดือน ชวงเวลาที่

มักจะเขาใชบริการและซื้อสินคา จํานวนเงินที่จายโดยเฉลี่ยตอครั้ง วิธีการชําระเงินคาสินคา เหตุผลที่ซื้อ

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

  - อายุ 

  - ระดับการศึกษา 

  - อาชีพ 

   ไ   ื  

 

พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคา

ระหวางกอนและหลังการเกิด

สถานการณ COVID-19 
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สินคา บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา และสินคาประเภทที่ซื้อ จํานวน 10 ขอ (ดุลกิจ เบญจา

พิทูรวงศ, 2552) สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินคาระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 ไดแก ใชบัตร 

The 1 Card ในการซื้อสินคา ซื้อสินคาโดยเฉลี่ยตอเดือน ชวงเวลาที่มักจะเขาใชบริการและซื้อสินคา 

จํานวนเงินที่จายโดยเฉลี่ยตอครั้ง วิธีการชําระเงินคาสินคา เหตุผลที่ซื้อสินคา บุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อสินคา และสินคาประเภทที่ซื้อ จํานวน 8 ขอ (ดุลกิจ เบญจาพิทูรวงศ, 2552) 

3. ดานสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก การวิเคราะห Pearson Chi-Square 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด 

คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 100 แตมีการตอบแบบสอบถามที่ใชการไดเพียง 360 ชุด  

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง (รอยละ 69.2) มีชวงอายุตํ่ากวา 25 ป (รอยละ 41.7) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 49.7) 

มีอาชีพเปนพนักงานบรษัิท (รอยละ 40.6) และมีรายไดเฉลีย่ตอเดือน 10,001 – 25,000 บาท (รอยละ 53.6) 

 2. พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคากอนและระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19  

 2.1 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคากอนการเกิดสถานการณ COVID-19 พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (รอยละ 70.3) เปนสมาชิกบัตร The 

1 Card (รอยละ 67.2) ใชบัตร The 1 Card ทุกครั้ง (รอยละ 56.1) ซื้อสินคาเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งตอเดือน 

(รอยละ 36.1) มักจะเขาใชบริการชวงเย็น (รอยละ 37.5) จายคาสินคา 200 - 400 บาทตอครั้ง (รอยละ 

39.4) มักชําระเงินคาสินคาดวยเงินสด (รอยละ 73.1) ประเภทสินคาที่ถูกเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก 

ไดแก อาหารพรอมทานและเบเกอรรี่ (รอยละ 16.5) สแน็คและของหวาน (รอยละ 14.9) ผักและผลไม 

(รอยละ 14.2) โดยเหตุผลสวนใหญคือ สินคามีความหลากหลาย ตรงความตองการ (รอยละ 41.9) และ

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อคือตัวเอง (รอยละ 73.9) 

 2.2 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบัตร The 1 Card ทุกครั้ง (รอยละ 57.5) ซื้อสินคาเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งตอ

เดือน (รอยละ 33.1) มักจะเขาใชบริการชวงเย็น (รอยละ 42.2) จายคาสินคา 200 - 400 บาทตอครั้ง 

(รอยละ 35.6) มักชําระเงินคาสินคาดวยเงินสด (รอยละ 67.5) ประเภทสินคาที่ถูกเลือกมากที่สุด 3 
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อันดับแรก ไดแก อาหารพรอมทานและเบเกอรรี่ (รอยละ 16.6) ผักและผลไม (รอยละ 14.7) ของแหง

และเครื่องปรุง (รอยละ 13.3) โดยเหตุผลสวนใหญคือ สินคามีความหลากหลาย ตรงความตองการ (รอย

ละ 40.3) และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อคือตัวเอง (รอยละ 75.3) 

 3. เปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคากอนและ

ระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 

 3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซือ้สินคาของลูกคากอนการเกิดสถานการณ 

COVID-19 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาแตกตางกัน 

 3.2 ปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาระหวางการเกิด

สถานการณ COVID-19 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการซื้อสินคาแตกตางกัน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

  1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินคากอนการเกิดสถานการณ 

COVID-19 แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา  

  ดานเพศกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, บุคคลที่มีอิทธิพล

ตอการซื้อ และประเภทสินคาที่ซื้อ แตกตางกัน  

  ดานอายุกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, ชวงเวลาเขาใช

บริการ, จํานวนเงินที่จายตอครั้ง และประเภทสินคาที่ซื้อ แตกตางกัน  

  ดานระดับการศึกษากับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, 

จํานวนเงินที่จายตอครั้ง, วิธีการชําระสินคา และประเภทสินคาที่ซื้อ แตกตางกัน  

  ดานอาชีพกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, ชวงเวลาเขาใช

บริการ, จํานวนเงินที่จายตอครั้ง, วิธีการชําระสินคาเหตุผลที่ซื้อสินคา, บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ และ

ประเภทสินคาที่ซื้อ แตกตางกัน  

  ดานรายไดตอเดือนกับพฤติกรรม จะมีการซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, จํานวนเงินที่จายตอครั้ง, จํานวน

เงินที่จายตอครั้ง, วิธีการชําระสินคา, เหตุผลที่ซื้อสินคา และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ แตกตางกัน  

  จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อ

สินคาระหวางการเกิดสถานการณ  COVID-19 แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา  
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  ดานเพศกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, ชวงเวลาเขาใช

บริการ, วิธีการชําระสินคา และเหตุผลที่ซื้อสินคา แตกตางกัน  

  ดานอายุกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, ชวงเวลาเขาใช

บริการ, จํานวนเงินที่จายตอครั้ง และวิธีการชําระสินคา แตกตางกัน  

  ดานระดับการศึกษากับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, 

จํานวนเงินที่จายตอครั้ง วิธีการชําระสินคา และเหตุผลที่ซื้อสินคา แตกตางกัน  

  ดานอาชีพกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน, จํานวนเงินที่จาย

ตอครั้ง, วิธีการชําระสินคาเหตุผลที่ซือ้สินคาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ และประเภทสินคาที่ซื้อแตกตางกัน  

  ดานรายไดตอเดือนกับพฤติกรรม จะมีการใชบัตร The 1 Card, การซื้อโดยเฉลี่ยตอเดือน,  

ชวงเวลาเขาใชบริการ, จํานวนเงินที่จายตอครั้ง และวิธีการชําระสินคาเหตุผลที่ซื้อสินคา แตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

  ผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคากอนและระหวางการเกิด

สถานการณ COVID-19 พบวา พฤติกรรมการซื้อสินคากอนการเกิดสถานการณ COVID-19 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ ใชบัตร The 1 Card ทุกครั้ง ซื้อสินคาเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งตอเดือน มักจะเขาใช

บริการชวงเย็น จายคาสินคา 200 - 400 บาทตอครั้ง มักชําระเงินคาสินคาดวยเงินสด ประเภทสินคาที่

ถูกเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อาหารพรอมทานและเบเกอรรี่ สแน็คและของหวาน ผักและผลไม 

โดยเหตุผลสวนใหญคือ สินคามีความหลากหลาย ตรงความตองการ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อคือ

ตัวเอง ซึ่งไมแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อสินคาระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 ยกเวนประเภท

สินคาที่ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากกอนการเกิดสถานการณ COVID-19 ความถ่ีในการซื้อสินคา และ

ในแตละครั้งไมไดจายคาสินคาสูงมากนัก ทําใหชวงระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 ไมมีความ

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของ Emerson Commercial and Residential Solutions 

(2563) พบวา 72% ของผูตอบแบบสอบถาม จะกลับไปซื้อสินคาจากแหลงขายอาหารสดด้ังเดิมอยาง

ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต ตลาดสด และรานสะดวกซื้อ เมื่อมีการยกเลิกขอจํากัดโควิด-19 โดยจะ

ยังคาดหวังในเรื่องคุณภาพ และความสดใหมของอาหาร 

  ผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอที่ 2 เปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อ

สินคาของลูกคากอนและระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคากอนการเกิดสถานการณ COVID-19 ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซือ้สนิคาแตกตางกัน สอดคลองกับ วัลภา ทิพ

วงษ (2558) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางคาปลีกไฮเปอรมารเก็ตของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีความถ่ีในการซื้อ ผูมีอิทธิพลตอการ

ซื้อ ราคาที่ซื้อตอครั้ง ประเภทสินคาที่ซื้อ และชวงเวลาที่ซื้อจากหางคาปลีกไฮเปอรมารเก็ตตางกัน สวน

ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตางกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถ่ีในการซื้อ ผูมีอิทธิพล

ตอการซื้อ ราคาการซื้อตอครั้ง ประเภทสินคาที่ซื้อ และชวงเวลาที่ซื้อจากหางคาปลีกไฮเปอร มารเก็ต

ตางกัน 

  จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อ

สินคากอนการเกิดสถานการณ COVID-19 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ ดุลกิจ เบญจาพิทูรวงศ (2552) เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอหาง

ไฮเปอรมารเก็ตที่เขามาทําคาปลีกขามชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความแตกตาง

ของ สถานภาพสมรส สมาชิกครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได รายจาย หางที่ชอบใชบริการ มีผลตอ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอหางไฮเปอรมารเก็ต 

  จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อ

สินคาระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ ฑิตาพร รุงสถาพร (2563) เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคตอการซื้อสินคาบน

ชองทางออนไลน ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก กลาวไววา 

ในชวงภาวะวิกฤตโควิด-19 กลุมตัวอยางน้ันมีลักษณะการใชจายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใชจายอยาง

ระมัดระวัง ซื้อสินคาเทาที่จําเปนเทาน้ัน และเลือกซื้อจากเกณฑวัดความนาเช่ือถือราน 

 

ขอเสนอแนะ  

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน ผูวิจัยเสนอแนะดังตอไปน้ี 

  จากผลการวิจัยขอที่ 1 ดานประชากรศาสตร ผูวิจัยเสนอแนะวา ผูประกอบธุรกิจที่ดําเนินการ

เกี่ยวของกับธุรกิจซูเปอรมารเก็ต ควรนําขอมูลผลการวิจัยน้ี ไปวางแผนในการกําหนดกลุมเปาหมายให

ชัดเจน โดยพิจารณาในเบื้องตนจากคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะดังกลาว และ

สามารถนําขอมูลไปทําการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ ที่เหมาะสมเพื่อทําใหเกิดการขายสินคาและ

การบริการไดมากย่ิงข้ึน  
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  จากผลการวิจัยขอที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินคากอนและระหวางการเกิดสถานการณ COVID-19 

ผลการวิจัยน้ี ผูวิจัยเสนอแนะวา ผูประกอบการที่เกี่ยวของควรมีการจดจํารายละเอียดการใชจายของ

ลูกคาแตละคนที่มาใชบริการ เพื่อทราบถึงความตองการของลูกคาแตละคน สามารถเสนอสินคาไดตรง

ตามความตองการของลูกคา ซึ่งนอกจากจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจแลว ยังทําใหลูกคามีความรูสึก

วาเปนคนสําคัญ ไดรับความเอาใจใส ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจตอไปดวย  

  จากผลการวิจัยขอที่ 3 เปรียบเทียบดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อสินคาระหวางการ

เกิดสถานการณ COVID-19 ผูวิจัยเสนอแนะวา ผูประกอบการควรนําผลการวิจัยน้ี ไปวิเคราะหและ

เปรียบเทียบพฤติกรรมเปนรายขอ วามีพฤติกรรมใดที่เปนผลมาจากปจจัยดานประชากรศาสตรบาง 

เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชกับธุรกิจของตนเองได     

  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเสนอแนะวาควรทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อ

สินคาของลูกคาหลังการเกิดสถานการณ COVID-19 และควรขยายขอบเขตการศึกษาออกไป เพื่อใหได

ขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนไดมากข้ึนในวงกวาง และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางไดอยาง

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพื่อใหสามารถการวางแผนทางการตลาด และการวางแผนพัฒนา สงเสริม สนับสนุน

ธุรกิจซูเปอรมารเก็ตตอไป 
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การออกแบบโมเดลธุรกิจสําหรบัรานชากาแฟที่มีแนวคดิกรีนลฟิว่ิง 

Business model design for Coffee & Tea Salon with green living concept 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการออกแบบโมเดลธุรกิจรานชากาแฟแนวคิดแบบกรีนลิฟว่ิง โดย

ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ เริ่มจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําแนวคิดและทฤษฎีมา

ออกแบบกรอบการวิเคราะหโมเดลธุรกิจ รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Expert interview) กับ

ผูประกอบการธุรกิจรานชากาแฟในแนวคิดที่แตกตางกัน จํานวน 4 ธุรกิจ และวิเคราะหเน้ือหา (Content 

analysis) จากน้ันพัฒนาแบบสอบถามการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมเปาหมาย จํานวน 350 คน เพื่อทราบความ

ตองการของผูบริโภค ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ธุรกิจรานชากาแฟ ในปจจุบันมีความแตกตางกันในเรื่องของ

แนวคิดธุรกิจ และดานการบริหารจัดการราน ดังน้ัน แนวคิดโมเดลธุรกิจ (Business model concept) ใน

การสรางความแตกตางทีส่งมอบคุณคาสูลูกคาจึงเปนปจจยัสําคัญ กลุมเปาหมายสวนใหญยอมรับแนวคิดราน

ชากาแฟแบบกรีนลิฟว่ิง และใหความสําคัญกับคุณคาดานพนักงานผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาคือ 

มาตรฐานการใหบริการ และรสชาติและคุณภาพของวัตถุดิบ ตามลําดับ สวนใหญต้ังใจจะใชบริการรานชา

กาแฟทีม่ีแนวคิดกรีนลิฟว่ิงถึงรอยละ 94.29 สนใจจะซื้อตนไมและอุปกรณดูแลตนไมภายในราน รอยละ 

82.57 ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตในการออกแบบโมเดลทางธุรกิจและกลยุทธการตลาดสําหรับการ

สรางแบรนดรานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิงไดอยางมีประสิทธิผล 

คําสําคัญ : กรีนลฟิว่ิง, คุณคา, แบรนด, โมเดลธุรกจิ, รานชากาแฟ 
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Abstract 

The objective of this research was to design the business model of Coffee & Tea Salon 

with green living concept.  The qualitative and quantitative research were conducted starting 

from literature review of theoretical background and previous study to identify the framework 

of the business model.  The data was collected from an expert interview with 4 café 

entrepreneurs of different business concepts and summarized by content analysis. Further, the 

questionnaire was developed for carry on a survey research with 350 respondents to seek for 

the demand of the target consumers.  The results demonstrated that current cafe businesses 

were distinctive in terms of business concept, business operation and management. As a result, 

the business concept that designed and delivered the value propositions to satisfy the 

customer segment was significant.  Further, the data showed that majority of the target 

consumers accepted the concept of green living cafe.  They focused on the value of service 

provider, service standard experience, taste of product and functional quality of raw material. 

Majority of target consumers, 94. 29 percent had intention to purchase, and 82.57 percent 

would purchase the tree being sold in the café.  This result could be applied to properly design 

the business model, marketing and branding strategy of Coffee & Tea Salon with green living 

concept. 

Keywords: Branding, Business Model, Coffee & Tea Salon, Green living, Value Proposition 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันของคนไทย โดยอัตราเฉลี่ยในการ

บริโภคกาแฟของคนไทยอยูปละ 300 แกวตอคนตอป และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกมาก เมื่อเทียบกับปริมาณการ

บริโภคกาแฟจากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุนมีการบริโภคกาแฟเฉลี่ย 400 แกวตอคนตอป ยุโรปบริโภคกาแฟ

เฉลี่ย 600 แกวตอคนตอป ฟนแลนดเปนประเทศที่บริโภคกาแฟมากที่สุด เฉลี่ย 1,000 แกวตอคนตอป (ศูนย

อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2562) รานกาแฟจึงเปนหน่ึงในธุรกิจที่ไดรับความสนใจจากผูประกอบการ

ต้ังแตรายเล็กไปจนถึงผูประกอบการรายใหญ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2561) รายงานวานอกเหนือจากปริมาณ

การบริโภคกาแฟของชาวไทยที่เพิ่มข้ึนแลว รายไดและจํานวนชนช้ันกลางที่เพิ่มข้ึนสงผลตอตลาดรานกาแฟ
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ใหขยายตัวข้ึน ในป 2562 รานกาแฟประเภท Non-Franchise กลายเปนโมเดลทางธุรกิจที่ประสบ

ความสําเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขอมูลจากรายงานสถานการณตลาดกาแฟไทยประจาํป 2563 ของบรษัิท 

เนสทเล (ไทย) จํากัด พบวา ภาพรวมของตลาดกาแฟไทยเปนไปในทิศทางบวก โดยมีมูลคาประมาณ 60,000 

ลานบาท (Coffeetravelermag, 2564) อยางไรก็ตาม แมธุรกิจรานกาแฟจะมีแรงสนับสนุนทั้งดานอุปสงค

และอุปทาน แตการลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงรานกาแฟกลุม Non-Franchise ตองเผชิญ

การแขงขันอยางรุนแรง ปจจุบันมีการนําแนวคิด Design Thinking มาใชเพื่อพัฒนารูปแบบรานกาแฟเพื่อ

สรางความแตกตางจากรานกาแฟประเภท Franchise ขณะเดียวกันผูบริโภคมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทําให

วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟเปลี่ยนแปลง โดยรานกาแฟกลายเปนสถานที่นัดพบ ที่ทํางาน ที่ประชุม ตลอดจน

ใชเปนสถานที่ถายรูป รานกาแฟจึงตองปรับกลยุทธเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค นอกจากน้ี ชาก็

เปนเครื่องด่ืมที่นิยมของผูบริโภคเชนเดียวกับกาแฟ เครื่องด่ืมชาไดรับความนิยมในการบริโภคเน่ืองจาก

สรรพคุณที่หลากหลายและคุณประโยชนนานัปการ (มติชน, 2557) เครื่องด่ืมชาจึงเปนทางเลือกของผูที่รัก

สุขภาพที่นิยมในรานกาแฟ แตอัตราเฉลี่ยคนไทยด่ืมชาเพียง 0.93 กิโลกรัมตอคนตอป ขณะที่ชาวอังกฤษ

บริโภคชาเฉลี่ย 2.74 กิโลกรัมตอคนตอป ชาวฮองกงบริโภคเฉลี่ย 1.42 กิโลกรัมตอคนตอป (วิกรม กรม

ดิษฐ, 2563) แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของการบริโภคชาเชนกัน  

ขณะเดียวกันมีทฤษฎีการฟนฟูความสนใจ (Attention Restoration Theory: ART) นําเสนอโดยสตี

เฟนและราเชล แคปแลนด (Stephen and Rachel Kaplan) (ศุภาศัย.2560) ซึ่งอธิบายวา การที่เรามีความ

สนใจและมีจิตใจจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากเกินไปเปนเวลาตอเน่ืองกัน ทําใหเกิดผลเสียตอจิตใจ โดยจะมี

ผลทําใหจิตใจรูสึกเหน่ือยลาและออนแอได เชน การอานหนังสือสอบ การขับรถเปนระยะทางไกลๆ หรือการ

จดจออยูกับหนาจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน เปนตน ดังน้ันการฟนฟูสภาพจิตใจที่เหน่ือยลาและฟนฟู

สมาธิจึงมีความจําเปนอยางมากตอการฟนฟูสภาพรางกายโดยรวม ธรรมชาติบําบัดจึงกลายมาเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงที่จะสามารถชวยฟนฟูในสวนน้ีได ทางทฤษฎีจึงใหคําแนะนําวา ถาเราจําเปนตองทํางาน

ตอเน่ืองกันหรือมีสมาธิจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนเวลานาน การพักเบรคโดยออกไปเดินเลนในสวนหรือ

พื้นที่สีเขียวเปนเวลาเพียงไมกีน่าทีทุกๆ สองถึงสามช่ัวโมงน้ัน จะสามารถชวยใหคุณฟนฟรูางกายและจิตใจให

กลับมาอยูในสภาพปกติไดอีกครั้งหน่ึง ดังน้ัน ผูวิจัยจึงริเริ่มแนวคิดธุรกิจบนพื้นฐานของสภาพแวดลอมแบบ

กรีนลิฟว่ิง เพื่อออกแบบรานชากาแฟ (Coffee & Tea Salon) ในรูปแบบสภาพแวดลอมแบบธรรมชาติ ซึ่ง

การออกแบบโมเดลธุรกิจรานชากาแฟในแนวคิดกรีนลิฟว่ิงน้ัน  จะทําใหเกิดชองทางการตอยอดทางธุรกิจ 

เมื่อผูบริโภคเขามาใชบริการภายในรานที่มีการตกแตงที่มุงเนนธรรมชาติ ดวยพันธุไมที่หลากหลายดึงดูด

ความสนใจของผูบริโภค จะทําใหสามารถตอยอดธุรกิจการจําหนายพันธุไมในรานชากาแฟเกิดข้ึนอีกดวย 
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ดังน้ัน การออกแบบโมเดลธุรกิจรานชากาแฟในแนวคิดกรีนลิฟว่ิง จึงตองมีการศึกษาความคิดเห็นของ

ผูประกอบการรานชากาแฟประกอบกับการวิจัยผูบริโภคเพื่อสรางคุณคา (Value) ในการตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็น (Expert opinion) จากผูประกอบการรานชากาแฟเกี่ยวกับแนวคิด

ธุรกิจ การบริหารจัดการ และความคิดเห็นตอแนวคิดกรีนลิฟว่ิงของธุรกิจรานชากาแฟ 

2. เพื่อสํารวจและวิเคราะหพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภค คุณคาของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการที่จะสงผลตอการใชบริการ ความคิดเห็นและความตองการใชบริการรานชา

กาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง 

3. เพื่อออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และเสนอแนวทางกลยุทธทาง

การตลาดและการสรางแบรนดสําหรับรานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพแบบจําลองทางธุรกิจ (The Business Model Canvas หรือ 

BMC) ใชเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธในการพัฒนาองคกรที่สรางข้ึนมาใหม และใชวิเคราะหสถานการณ ของ

ธุรกิจในปจจุบัน (Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, 2010) Business Model Canvas ใช

มุมมองจากภาพ ซึ่งองคกรสามารถใชแผนภาพน้ีเพื่อปรับแตงคุณคาที่สงมอบ และปรับปรุงกลยุทธ โดยมี

องคประกอบ 9 ประการ ไดแก 1) Value Propositions (คุณคาของสินคาหรือบริการ) 2) Customer 

Segment (ลูกคาเปาหมาย) 3) Channels (ชองทางการจําหนาย)  4) Customer Relationships 

(ความสัมพันธกับลูกคา) 5) Revenue Streams (รายรับ) 6) Key Resource (ทรัพยากร) 7) Key 

Activities (กิจกรรม) 8) Key Partners (คูคา) และ 9) Cost Structure (ตนทุน)  

2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) (Kotler, P., 2012) เปนแนวคิดสําหรับการ

สรางกลยุทธของธุรกิจที่ใหบริการ โดยพิจารณาจากปจจัย 7 ประการคือ Product สินคาหรือบริการ 

โดยพิจารณาจากการตอบสนองความตองการของลูกคา Price ความเหมาะสมของราคากับคุณคาที่
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ลูกคาจะไดรับ เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแขงขันอื่น Place สถานที่จัดจําหนายหรือชองทางในการจัดจาํหนาย 

ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกคา Promotion การสงเสริมการตลาด ที่จะทําใหเกิด

แรงจูงใจในการซื้อสินคา People  ความรูความสามารถและความนาเช่ือถือของบุคลกร Physical 

Evidence สิ่งที่ปรากฎตอสายตาลูกคา เชน สี บรรยากาศภายในราน เปนตน Process กระบวนการใน

การจัดการดานการบริการที่จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความจงรักภักดี  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พัชร สิงหศักดา (2557) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคชาชงของผบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ21- 30 ปมีอาชีพพนักงาน 

บริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร มีรายได 10,001 – 20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

สถานภาพโสด ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ที่มี

ความสัมพันธตอตัวแปรตาม ที่มีคานัยสําคัญนอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดาน ราคา ดานสถานที่ 

ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจบริโภคชาชงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ 

สาริณี มาปอง (2559) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการบริโภคชาใบหมอนของผูบริโภค ใน

จังหวัดขอนแกน พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคชาใบหมอนชนิดซอง โดยจะด่ืมเปนบางครั้งคราว 

ในชวงเชา ผูบริโภคนิยมซื้อชาใบหมอนที่เปนผลิตภัณฑจากกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ จากกลุมแมบาน

เกษตรกรที่มีตรารับรองคุณภาพ โดยซื้อจากรานจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพและหางสรรพสินคาเปนสวน

ใหญ ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคชาใบหมอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ระดับ รายไดของผูบริโภคและ

ความพึงพอใจในดานราคา โดยผูบริโภคที่มีรายไดสูงจะนิยมบริโภคชาใบหมอนชนิดซองและชนิดผง

สําเร็จรูป สําหรับพฤติกรรมผูบริโภครานกาแฟน้ัน งานวิจัยของพิสิษฐ สุวรรณแพทยและกตญ มหาชนะ

วงศ สุวรรณแพทย (2561) พบวาผูใชบริการรานกาแฟสดในอ.หัวหิน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25 - 

34 ป รายไดปานกลาง ปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดคือดาน 

ราคา มากที่สุด รองลงมาคือดานผลิตภัณฑและบริการ และดานการสงเสริมการตลาดนอยที่สุด รวมทั้งศิ

ริวรรณ สรวงศิริ (2563) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมกาแฟของรานคาเฟอเมซอน

พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ เครื่องด่ืมกาแฟของรานคา

เฟอเมซอน ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานบุคคล  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนแหลงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของ

กิจการรานชากาแฟ จํานวน 4 ธุรกิจ โดยนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามและ

ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางผูที่มีประสบการณใชบริการรานชากาแฟ 

จํานวน 350 คน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลออนไลนที่นาเช่ือถือ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 งานวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลเชิงสํารวจากกลุมผูบริโภคที่มีประสบการณใชบริการรานชากาแฟ 

เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางอางอิงจาก Churchill 

and labocci (2002) ซึ่งกําหนดระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 ไดจํานวนตัวอยางข้ันตํ่าคือ 342 

คน วิธีการสุมตัวอยางเปนแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability sampling techniques) คือสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเงื่อนไขเปนคําถามคัดกรองวาผูตอบ

แบบสอบถามจะตองเปนผูที่มีประสบการณใชบริการรานชากาแฟ  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

 ผูวิจัยใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Structured Questionnaire) ประกอบดวย 5 สวน

ไดแก สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2  วิถีการดําเนินชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง 

สวนที่ 3  พฤติกรรมการใชบริการรานชากาแฟ สวนที่ 4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารที่สาํคัญ

ตอการตัดสินใจใชบริการรานชากาแฟ และสวนที่ 5  ความคิดเห็นและความสนใจตอรานชากาแฟที่มี

แนวคิดกรีนลิฟว่ิง 

 



 

1280 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาของกิจการรานชากาแฟ จํานวน 4 ธุรกิจ ดวยการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาตรวจสอบความครบถวน

สมบูรณ และนํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป IBM SPSS STATISTICS โดยวิเคราะห

ขอมูลดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการรานชากาแฟ และความคิดเห็นและความสนใจตอ

รานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง ดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของความถ่ีและรอยละ วิเคราะหวิถี

การดําเนินชีวิตและปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันจึงนําผลการวิเคราะหขอมูลทั้งสองสวนมาสังเคราะหเพื่อพัฒนาเปน

โมเดลธุรกิจสําหรับรานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหขอมลูการสมัภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานชากาแฟ 4 ธุรกิจ 

 ผูประกอบการรานชากาแฟใหความคิดเห็นวา ความแตกตางของธุรกิจรานชากาแฟในปจจุบัน

ข้ึนกับคุณคา (Value proposition) ที่ตองการสงมอบใหลกูคา รวมถึงคุณคาดานตัวผลิตภัณฑและคุณคา

ดานประสบการณ ตองหาจุดเดนในการสรางความแตกตางและเปนจุดขาย สรางเครื่องด่ืมที่เปน

เอกลักษณ ดานการบริหารจัดการตองใหความสําคัญกับพนักงานและพันธมิตรธุรกิจ การบริหารคนที่มี

คุณภาพและรักษามาตรฐาน ตลอดจนตองมีการสรางแบรนด กลยุทธทางการตลาดที่สําคัญคือ 7Ps 

ผูประกอบการทุกรายเห็นดวยกับแนวคิดรานชากาแฟแบบกรีนลิฟว่ิงและจะมีการจําหนายตนไมภายใน

ราน เพราะสอดคลองกับผูบริโภคปจจุบันที่สนใจการปลูกตนไมมากข้ึน สวนใหญรานจะใชตนไมตกแตง

รานอยูแลว ถามีการจําหนายดวยจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับรานดวย 

2. ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 350 คน  

ผูวิจัยดําเนินการทํา Pretest แบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แลวนํามาวิเคราะหความนาเช่ือถือ

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha จากคําถามที่อยูในสวนของวิถึการดําเนินชีวิต และสวน

ประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งคําถามเปนการใหคะแนนแบบ Likert scale 5 ระดับ พบวา คา 

Cronbach’s Alpha ทุกสวนมีคามากกวา 0.7 แสดงวาแบบสอบถามมคีวามเช่ือถือได (Nunnally and 

Bernstein, 1994) 
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ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร พฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิต 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน พบวา เปนเพศ

หญิง รอยละ 62.29 เพศชาย รอยละ 37.71 อายุระหวาง 23-38 ป มากที่สุด รอยละ 65.71 รองลงมา

คือ อายุระหวาง 39-50 ป รอยละ 30.86 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 60,000 

บาท มากที่สุด รอยละ 41.14 รองลงมาคือ ไมเกิน 15,000 บาท รอยละ 20.57 การศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 48.57 และระดับปริญญาตรี รอยละ 48.00 สวนใหญประกอบอาชีพ พนักงาน

บริษัทเอกชน รอยละ 41.71 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 37.71 สถานภาพโสด มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 79.43  

 สําหรับพฤติกรรมการใชบริการรานชากาแฟของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใช

บริการรานชากาแฟ ดวยความถ่ี จํานวน 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 58.57 รองลงมาจํานวน 3-4 ครั้ง

ตอสัปดาห รอยละ 29.71 โดยใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาห/นักขัตฤกษมากที่สุด รอยละ 63.24 

และวันธรรมดา รอยละ 36.86 ชวงเวลาบาย 13.01 น.-16.00 น. เปนชวงที่กลุมตัวอยางใชบริการราน

ชากาแฟ มากที่สุด รอยละ 54.86 รองลงมาคือชวงเวลาเชา 08.01 น.-12.00 น. รอยละ 16.57 และ

ชวงเวลาเย็นหลัง 18.00 น. รอยละ 16.29 กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคสําหรบัการใชบริการราน

ชากาแฟ เพื่อซื้อเครื่องด่ืมและบริโภคภายในราน รอยละ 42.29 รองลงมาคือเปนสถานที่ผอนคลาย รอย

ละ 24.00 เปนสถานที่นัดพบ/สังสรรค รอยละ 17.43 และเปนสถานที่ทํางาน/อานหนังสือ รอยละ 

13.71 เมื่อกลุมตัวอยางเขาใชบริการแลวสวนใหญจะใชเวลาอยูในรานตอครั้งไมเกิน 1 ช่ัวโมง รอยละ 

42.29 รองลงมาคือ ระหวาง 1-2 ช่ัวโมงตอครั้ง รอยละ 38.86 สวนเหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือกใช

บริการรานชากาแฟคือ รสชาติของเครื่องด่ืมมากที่สุด รอยละ 40.00 รองลงมาคือ มีที่น่ังสบายเปน

สวนตัว รอยละ 19.71 การตกแตงรานสวยมีธีม รอยละ 18.00 การบริการ รอยละ 8.29 เดินทางสะดวก 

รอยละ 7.71 เครื่องด่ืมมีราคาที่คุมคา และเช่ือตามคําแนะนํา/การรีวิว รอยละ 3.14 เทากัน  

ผลการวิเคราะหระดับวิถีการดําเนินชีวิตความเปนสังคมเมืองของผูใชบริการรานชากาแฟ 

จํานวน 350 คน พบวา การดําเนินชีวิตในรูปแบบสังคมเมืองในระดับสูง ไดแก ชอบการทองเที่ยว สนใจ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ชอบเลน Social Media เปนประจํา ชอบการอานรีวิวสินคากอนการตัดสินใจซื้อ

สินคา ชอบพบปะสังสรรค  และเปนผูที่รักธรรมชาติ ชอบปลูกตนไม แสดงใหเห็นวาลักษณะของผูบริโภค

กลุมเปาหมาย (Target customer) เปนคนทันสมัย ชอบทํากิจกรรม โดยเฉพาะการทองเที่ยว อินเทรนด

กับยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันก็เปนผูที่รักธรรมชาติและตนไม 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง 

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตในรูปแบบสงัคมเมือง คะแนนเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

1. ชอบการทองเที่ยว 4.21 0.71  

2. สนใจเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.03 0.66  

3. ชอบเลน Social Media เปนประจํา 4.01 0.92  

4. ชอบอานรีวิวสินคากอนการตัดสินใจซื้อ 3.84 0.74  

5. ชอบพบปะสังสรรค 3.65 0.89  

6. รักธรรมชาติ/ชอบปลูกตนไม 3.53 0.95  

    

ผลการวิเคราะหขอมูลดานความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดบริการ 

 ผลการวิเคราะหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดบริการตอการตัดสินใจใชบริการราน

ชากาแฟ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ เปนอันดับแรก คือ ดานบุคลากร (People) คะแนนเฉลี่ย 

4.17 รองลงมาคือ  ดานกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 3.93 ดานผลิตภัณฑและบริการ 

(Product) คะแนนเฉลี่ย 3.85 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) คะแนนเฉลี่ย 3.81 ดานราคา (Price) คะแนนเฉลี่ย 3.83  และดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place) คะแนนเฉลี่ย 3.72 ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) คะแนนเฉลี่ย 3.58 

ปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สําคัญ 3 อันดับแรก แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

สวนประสมทาง

การตลาดบริการ 
ปจจัยยอย 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

Product  1. รสชาติเครื่องด่ืม 4.05 0.61 

 2. รสชาติของเครื่องด่ืมคงที ่ 4.01 0.73 

 3. วัตถุดิบมีคุณภาพและมาตรฐาน 3.89 0.70 

Price 1. ปริมาณเครื่องด่ืมเหมาะสมกบัราคา 4.05 0.71 

 2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบ 3.80 0.68 

 3. ราคาเครื่องด่ืมคุมคากับเงินที่ตองจาย 3.78 0.66 

Place 1. จํานวนที่น่ังเพียงพอกบัปริมาณลูกคา 4.04 0.71 

 2. การตกแตงภายนอกดึงดูดความสนใจ 3.80 0.68 

 3. การตกตางภายในรานสวยมเีอกลักษณ 3.78 0.66 

Promotion 1. โปรโมช่ันเครื่องด่ืมหนารานสม่ําเสมอ 3.85 0.86 

 2. โปรโมช่ันเครื่องด่ืมทางออนไลน 3.61 0.92 

 3. การสงเสริมการขายเชน สะสมยอดช้ือ 3.58 0.94 

People 1. พนักงานใหความเอาใจใสตอลูกคา 4.38 0.72 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 

สวนประสมทาง

การตลาดบริการ 
ปจจัยยอย 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2. พนักงานแกไขปญหาใหลูกคาไดดี 4.27 0.59 

 3. พนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกบัเครื่องด่ืม 4.09 0.63 

Process 1. ไดรับเครื่องด่ืมตรงตามที่ตองการ 4.45 0.72 

 2. รานมีมาตรฐานในการใหบรกิาร  4.28 0.70 

 3. การใหบริการที่รวดเร็ว 4.18 0.76 

Physical evidence 1. เมนูและอปุกรณสะอาดและสวยงาม 4.01 0.79 

 2. ไดรับกลิ่นหอมของเครื่องด่ืม 3.95 0.71 

 3. รานจัดมุมสําหรับถายภาพ 3.81 1.01 

 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการท่ีมีตอรานชากาแฟแนวคิดกรีนลิฟว่ิง  

 การวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการรานชากาแฟแนวคิดกรีนลิฟว่ิง มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความตองการของผูใชบริการรานชากาแฟ ตอแนวคิดรานชากาแฟแนวใหม วาจะไดรับการยอมรับ

จากผูใชบริการเพียงใด อีกทั้งยังใชเปนขอมูลในการตอยอดธุรกิจรานชากาแฟใหมีความแตกตางไปจาก

รูปแบบเดิม เพื่อเปนทางเลือกใหผูใชบริการ ผลการวิเคราะหพบวา หากมีผลิตภัณฑชาจําหนายในราน 

กลุมตัวอยางตองการชาประเภทชาเขียวมากที่สุด รอยละ 38.29 รองลงมาคือชาอูหลง รอยละ 23.14 

และ ชาสมุนไพร รอยละ 15.43 เมื่อสอบถามถึงการตกแตงรานชากาแฟที่เนนตนไมประเภทตางๆ 

ตกแตงบรรยากาศภายในและภายนอกราน สวนใหญต้ังใจจะใชบริการรานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง

ถึงรอยละ 94.29 สนใจจะซื้อตนไมและอุปกรณดูแลตนไมภายในราน รอยละ 82.57 โดยสนใจซื้อตนไม

ฟอกอากาศมากที่สุด รองลงมาคือ ตนไมมงคล และตนไมดอก ตามลําดับ สําหรับราคาตนไมที่ยินดีจะ

จายสูงสุดอยูที่ราคา 500-1,000 บาทตอตน ทั้งประเภทตนไมฟอกอากาศ ตนไมดอกและตนไมมงคล 

ผลการออกแบบโมเดลธุรกิจสําหรบัรานชากาแฟแนวคิดกรีนลิฟว่ิง (Business Model Canvas) 

โดยนําขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการรานชากาแฟ และขอมูลจากการวิเคราะห

ผลการวิจัยผูบริโภค มาสังเคราะหไดรูปแบบโมเดลธุรกิจดังแผนภาพที่ 1 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทําใหเขาใจลกัษณะของกลุมเปาหมาย คือกลุมผูหญิง Generation Y ชวง

อายุ 23-38 ป ซึ่งชอบทองเที่ยว ใชเทคโนโลยีและดิจิทัล ลักษณะกลุมเปาหมายสอดคลองกับงานวิจัย

ของพสิิษฐ สุวรรณแพทยและกตญ มหาชนะวงศ สุวรรณแพทย (2561) ที่พบวาผูใชบริการรานกาแฟสด

ในอ.หัวหิน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ป รายไดปานกลาง ขณะเดียวกันกลุมเปาหมายก็มี

ความรักธรรมชาติและชอบปลูกตนไม สําหรับคุณคาที่รานชากาแฟแนวคิดกรีนลิฟว่ิงจะสงมอบแก

กลุมเปาหมาย เปนคุณคาทางอรรถประโยชนและอารมณ คือรสชาติ ราคาที่เหมาะสม คุณภาพของ

วัตถุดิบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชร สิงหศักดา (2557) และสาริณี มาปอง (2559) ตลอดจนการ

ตกแตงรานดวยแนวคิดกรีนลิฟว่ิง การนําเสนอตนไมและอุปกรณจําหนายภายในราน ขณะเดียวกันการ

สรางความสัมพันธกับลูกคาจะตองเนนเรื่องของบุคลากรหรือพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิ

ริวรรณ สรวงศิริ (2563) ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถนําไปออกแบบโมเดลธุรกิจสําหรับรานชา

กาแฟแนวคิดกรีนลิฟว่ิง ตามหลักการของ Business Model Canvas  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอแนะนําเพิ่มเติมในการสรางแบรนดเพื่อเปนทรัพยากร (Resources) ในการสรางคุณคาใหกับ

ธุรกิจรานชากาแฟที่มีแนวคิดกรีนลิฟว่ิง โดยจะเริ่มจากกระบวนการสรางแบรนดรานชากาแฟแนวคิด

กรีนลิฟว่ิงจากแนวความคิดนามธรรมใหเปนรูปธรรม (Brand Building Process) ไดแก 1) วิเคราะห

ตรวจวิธีคิดของแนวคิด (Brand Therapy Analysis) 2) หาตัวตนของแบรนด แกนสําคัญของความเปน

แบรนด 3) หาตําแหนงของแบรนดในธุรกิจ 4) กําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ 5) ออกแบบอัตลักษณ 6) 

การต้ังช่ือใหกับแบรนดที่สมัพันธกับแนวคิดกรีนลฟิว่ิง 7) การออกแบบการสรางประสบการณและสือ่สาร

กับลูกคาเปาหมาย ซึ่งจะทําใหธุรกิจน้ีมีคุณคาเพิ่มในอนาคต 
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Key Partner (พันธมิตร

หลกั) 

- ผูจัดสงวัตถุดิบเมล็ด

กาแฟ ผูจัดสงใบชา 

- ฟารมตนไมฟอกอากาศ 

ตนไมมงคล 

- ผูจัดสงวัตถุดิบ ในการ

ดูแลตนไม 

- ผูจัดสงอุปกรณของ

ตกแตงตนไมเพื่อ

จําหนาย 

- ผูสงเดลิเวอรรี ่

Key Activities 

(กิจกรรมหลกั) 

- เปดราน จัดการ

หนาราน 

- โปรโมชั่นหนา

ราน

ประจําเดือน 

- โปรโมชั่น

สงเสริมการขาย

ตนไม 

- จัดกิจกรรม

สมาชิก

ประจําเดือน 

Value Proposition (คุณคา) 

- รสชาติเครื่องด่ืมชากาแฟ 

- ท่ีนั่งสบายเปนสวนตัว 

- การตกแตงรานสวยงาม มธีีมแนวคิดกรีนลฟีว่ิง 

- ปริมาณเครื่องด่ืมเหมาะสมกับราคา 

- ตนไมสวยท่ีจําหนาย ตนไมดอก ตนไมฟอกอากาศและตนไมมงคล 

- จํานวนท่ีนั่งเพียงพอกับปริมาณลูกคา 

- ราคาตนไมท่ีขายอยูในชวงราคา 100-500บาทตอตน 

Customer Relationship (ความสัมพันธกบัลกูคา) 

 -เลือกปรับรสชาติของเมนูไดตามตองการ 

 -รสชาติของเครื่องด่ืมคงท่ี 

-วัตถุดิบมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 -พนักงานใหความเอาใจใสลูกคา 

 -พนักงานใหคําแนะนําเมนูชากาแฟได 

 -พนักงานใหคําแนะนําในการเลือกซ้ือตนไม 

Customer 

Segments (ลูกคา

เปาหมาย) 

- หญิง 

Generation Y 

23-38 ป 

- รายไดปานกลาง

ถึงสูง 

- ระดับการศึกษา

ปริญญาตร ี

- พนักงาน

บริษัทเอกชน 

- ชอบการ

ทองเท่ียว สนใจ

ดิจิทัล และรัก

ธรรมชาติ 

- ชอบใชบริการ

รานชากาแฟ 1-2

ครั้งตอสัปดาห 

- ชอบซ้ือตนไม 

และอุปกรณดูแล

ตนไม 

 

 

Key Resources 

(ทรพัยากรหลกั) 

- หนาราน 

อุปกรณ ใบชา 

เมล็ดกาแฟ 

ถวยชาม 

- พนักงาน

แนะนําสนิคา 

บริการ บา

รีสตา 

Channels (ชองทางตางๆ) 

- หนาราน 

- สื่อออนไลน 

- อีเวนท 

- พันธมิตร 

- โปรโมชั่นทางออนไลน 

 

ภาพท่ี 1 โมเดลธุรกจิรานชากาแฟแนวคิดกรีนลิฟว่ิง (Business Model Canvas) 
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ผูเชี่ยวชาญชง

ชา 

- หนาราน

อุปกรณของ

ตกแตงตนไม 

- ตนไมฟอก

อากาศ มงคล 

ท่ีขาย 

- พนักงานท่ี

แนะนําตนไม

เพื่อจําหนาย 

และให

คําแนะนําใน

การดูแลตนไม 
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Cost Structure (โครงสรางตนทุน) 

- คาเชาราน คาตกแตงราน 

- คาบริหารราน คาเงินเดือนพนักงาน 

- อุปกรณเครื่องมือ และอุปกรณสิน้เปลือง 

- คาอบรมพนักงาน 

- คารักษาระดับมาตรฐาน คาตลาดออฟไลนและออนไลน 

- คาน้ําคาไฟประจําเดือน 

- คาจัดกิจกรรมในราน 

Revenue Streams (ชองทางรายได) 

- ยอดขายชากาแฟในราน 

- ยอดขายสงเดลิเวอรรี ่

- บริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ี 

- ยอดขายเชาสถานท่ีในรานเพื่อจัดเลี้ยง 

- จัดโปรโมชั่นเครื่องด่ืมในรานสม่ําเสมอ 

- รายไดจากสะสมยอดซ้ือ 

- ยอดขายตนไมหนาราน 

- ยอดขายอุปกรณตกแตงตนไม 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพงึพอใจดานการทองเที่ยวบนเสนทาง R3A ระหวาง

ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Factors Affecting of Tourism Satisfaction the R3A Route between 

Lower Northern Provinces of Thailand and Sichuan Province  

of People’s Republic of China 
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Pimpisa Kanuengkid1, Woramol C. Watanabe2, Patchanee Patitad3 

 

บทคัดยอ 

 ในสถานการณปกติการทองเที่ยวระหวางประเทศมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งหากพิจารณา

เสนทาง R3A จะพบวาเปนเสนทางที่มีศักยภาพและเริ่มไดรับความนิยมดานการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ เน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายและมีเอกลักษณดึงดูด 

เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว งานวิจัยน้ี จึง

มุงเนนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวบนเสนทาง R3A โดยการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จากน้ันขอมูลดังกลาวจะถูกวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบนเสนทาง R3A สามารถ

จัดเปนองคประกอบ 4 องคประกอบ โดยนักทองเที่ยวบนเสนทางศึกษาใหความสําคัญกับองคประกอบ

ตางๆ ตามลําดับ ดังน้ี 1. กระบวนการอํานวยความสะดวก 2. สิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว 3. กิจกรรม

การทองเที่ยว 4. สิ่งอํานวยความสะดวก น่ันคือ ในการเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยวบนเสนทาง

ศึกษา ควรพิจารณาใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับการสงเสริมการพัฒนาปจจัยที่ เกี่ยวของกับ

กระบวนการอํานวยความสะดวก ทางดานตางๆ เชน การพัฒนากระบวนการดําเนินการในดานตรวจคน

เขาเมืองและพิธีการศุลกากรใหมีความสะดวกรวดเร็ว เปนตน 
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจดานการทองเที่ยว, เสนทาง R3A, วิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
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Abstract 

 In normal situations, international tourism trends are increasing every year. The 

R3A route is one of potential international routes both industrial and tourism. On the 

tourism side, there are many tourist attractions which are unique and vary. To improve 

the potential of the route to meet needs of tourists and increase tourists’ satisfaction, 

this research is conducted. The aims of this research is to explore and identify the factors 

affecting tourism satisfaction on the R3A route. To collect the data, the satisfaction 

questionnaires are used. Then the data is analyzed by Exploratory Factor Analysis (EFA). 

As the results, the components which significantly affect tourists’ satisfaction are 

facilitation process, tourism attraction, tourism activities, and facilities, respectively. 

Therefore, to improve and increase the potential of tourism among the route, 

stakeholders should firstly consider the factors related to the facilitation process, such 

as, the development of processes in the immigration and customs clearance to be quick 

and convenient. 

Keywords: Tourism Satisfaction, the R3A Route, Exploratory Factor Analysis (EFA) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวระหวางประเทศในสถานการณปกติมีการขยายตัวเพิ่มข้ีนทุก

ป โดยในป พ.ศ.2562 มีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศทั่วโลกกวา 1.4 พันลานคน เพิ่มข้ึนจากป

กอนหนาถึง 52 ลานคน คิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศทั่วโลกในปกอนหนา 

โดยองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ไดคาดการณแนวโนม

สถานการณการทองเที่ยวของโลกภายหลังจากการเกิดการระบาดของโรค COVID-19 จะฟนตัวดีข้ึนในป 

พ.ศ. 2564 และคาดการณวาอุปสงคการทองเที่ยวจะเปนสถานที่ทองเที่ยวแบบเปดโลง และการ

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (องคการการทองเที่ยวโลก, 2560) 

 ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงภูมิประเทศ มีเสนทางสายเศรษฐกิจที่สําคัญหลายสาย

โดยเฉพาะเสนทาง R3A ที่เปนเสนทางที่มีศักยภาพและเริ่มไดรับความนิยมดานการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ โดยในป พ.ศ.2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือรวมกันกวา 36,012,649 คน เพิ่มข้ึนจากปกอนหนา
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รอยละ 1.88 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563) ประกอบกับบนเสนทาง R3A มีแหลงทองเที่ยวที่

หลากหลายและมีเอกลักษณดึงดูด ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม อาทิเชน แหลงทองเที่ยวที่เปนมรดกโลกอยางอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จังหวัด

สุโขทัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงบริการดานสุขภาพตางๆ อาทิ

เชน บริการนวดแผนไทย มวยไทย เปนตน ซึ่งขอไดเปรียบเชิงภูมิประเทศน้ี ยังสงผลทําใหภาพรวมการ

ทองเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนของทั้งจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทยและรายไดจากการทองเที่ยว  

 หากพิจารณาพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจะพบวามีความแตกตางกัน โดย

ข้ึนอยูกับปจจัยและเงื่อนไขตางๆ เชน นักทองเที่ยวชาวจีนจะนิยมและช่ืนชอบรูปแบบการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณมากที่สุด (วุฒิ สุขเจริญ, 2558) นักทองเที่ยวชาวตางชาติทวีปเอเชียไมได

ตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวจากรูปแบบหรือภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว แตจะมีพฤติกรรมดาน

ความชอบและการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมในการทองเที่ยวที่ตรงกับความตองการและ

แรงจูงใจของตน ซึ่งแรงจูงใจตางๆ น้ันข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก การตองการประสบการณใหม การ

เรียนรู การพักผอน การซื้อสินคา  โดยรวมไปถึงลักษณะเฉพาะบุคคล รูปแบบการใชชีวิต การสราง

ประสบการณในเชิงบวก (ภัทรพร ทิมแดง และ ดร.วินัย ปญจขจรศักด์ิ, 2554) ซึ่งประสบการณและ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีผลตอการแบงปนขอมูลและประสบการณหลังการทองเที่ยวที่มีอิทธิพล

ในทางบวก สงผลใหเกิดความภักดีตอสถานที่ทองเที่ยว เกิดการมาเที่ยวซ้ํา การแนะนําและการบอกตอ 

(สุภาวดี ชํานาญวาด และวิทยากร เชียงกูล, 2561) จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 

สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติลดปริมาณลงอยางเห็นไดชัด การทองเที่ยวระหวาง

ประเทศเปนไปดวยความยากลําบาก ในกาลน้ี ถือเปนโอกาสสําคัญของผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ

บนเสนทางศึกษาที่จะใชเวลาในการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อใหสามารถดึงดูด

และรองรับจํานวนนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากที่สถานการณการทองเที่ยวกลับ

เขาสูสภาวะปกติ โดยการใหความสําคัญกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวซึ่งจะสงผลใหเกิดความภักดี

ตอแหลงทองเที่ยว และเกิดการทองเที่ยวที่ย่ังยืนในอนาคต ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาวิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวบนเสนทาง R3A ระหวางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย

และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และหาปจจัยมีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวเพือ่

เปนแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหตรงกับความตองการนักทองเที่ยวตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 จากขอมูลที่ไดศึกษามาขางตนน้ี ผู ศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาวิเคราะห

องคประกอบการทองเที่ยวเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวบนเสนทาง R3A 

ระหวางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสามารถใชเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาของผูประกอบการและผูทีเ่กี่ยวของในการหาแนวทางสงเสริมพัฒนาและเพิม่

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา ใหมีความสามารถในการตอบสนองตอความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity 

Research) เกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะหปจจยัที่มีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยว โดยใชขอมูล

ที่ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1.ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 2. ขอมูลพฤติกรรม 

ประสบการณในการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม 3. ขอมูลปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการ

ทองเที่ยว และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากผูเดินทางบนเสนทางเพื่อการทองเที่ยวบน

เสนทาง R3A ระหวางภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชสูตรการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของ Tora Yamane 

(1967) คาความคลาดเคลื่อน ±5% จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวในประเทศไทยในป 

พ.ศ. 2563  

 จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลหรือสงผลตอความพึงพอใจ

ดานการทองเที่ยวประกอบดวยปจจัยที่แตกตางกันหลายปจจัย ซึ่งสามารถสรุปได ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบปจจัยองคประกอบการทองเที่ยวจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

องคประกอบการทองเที่ยว 

 

ศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอการ

ตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวชาว

ไทยฯ  

(อติกานต 

ไพโรจนพริิยะกลุ 

และ สุชาติ ทวีพร

ปฐมกลุ, 2555)  

การพัฒนาตัวบงช้ี

ปจจัยดึงดูดที่

กําหนดแรงจูงใจ

ในการทองเที่ยวฯ 

(มานน  

เซียวประจวบ 

และนิษา  

ศักด์ิชูวงษ, 2562) 

การบรูณาการ

และการ

เช่ือมโยงการ

ทองเที่ยวฯ 

(บุญทรัพย 

พานิชการ 

และคณะ, 

2562) 

 

การวิจัยใน

ครั้งน้ี 

1. แหลงทองเที่ยว ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. ที่พักโรงแรม   ✓ ✓ 
3. กิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ 
4. สิ่งอํานวยความสะดวก ✓ ✓ ✓ ✓ 
5. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ✓ ✓ ✓ ✓ 
6. การบรกิารเสริม ✓  ✓ ✓ 
7. การบรหิารจัดการ ✓  ✓ ✓ 

 

 เพื่อใหการวิเคราะหครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวทั้งหมดทุกดาน 

ผูศึกษาจะใชคําถามที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางการทองเที่ยว (7A’s) ไดแก 1. แหลงทองเที่ยว 

(Attraction) 2. ที่พักโรงแรม (Accommodation) 3. กิจกรรม (Activity) 4. สิ่งอํานวยความสะดวก 

(Amenity) 5. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) 6. การบริการเสริม (Ancillary Service) 7. 

การบริหารจัดการ (Administration) ประกอบไปดวยปจจัยจํานวน 37 ปจจัย ในลักษณะของ

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ( Multiple choice question ) โดยกําหนดใหมีคาคะแนนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีความพึงพอใจมาก มีความพึง

พอใจปานกลาง มีความพึงพอใจนอย มีความพึงพอใจนอยที่สุด  
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 จากน้ัน ทําการวิเคราะหและสกัดหาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวฯ โดยใช

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ไดรับ

ความนิยมนํามาใชในการวิเคราะหปจจัยองคประกอบ เพื่อทําความเขาใจคุณสมบัติที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของกลุมตัวอยางที่มีการระบุไวโดย Hair et al. , 2009 (อางถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2558) โดยเริ่ม

จากการนําขอมูลมาพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคา KMO และการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .965 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6871.404 

df 666 
Sig. .000 

 

ในการทดสอบความเหมาะสม ในงานวิจัยน้ีจะใชการวิเคราะหคา KMO และการทดสอบ 

Bartlett’s test of Sphericity โดยใชคา KMO ในการตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดกลุมตัวอยาง 

ซึ่งควรมีคามากกวา 0.5 จึงจะเหมาะสม และการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity ซึ่งเปนการ

ตรวจสอบเมตริกสหสัมพันธของประชากรวาเปนเมตริกเอกลักษณหรือมีความสัมพันธกันหรือไม ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (Sig < 0.05) ตัวแปรควรมีความสัมพันธกันหรือไมเปนเมตริกเอกลักษณจึงจะ

สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบในลําดับถัดไปได ผลการทดสอบความเหมาะสม พบวา คา Kaiser-

Meyer-Olkin: KMO เทากับ 0.965 มีคามากกวา 0.5 และจากการทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett’s 

test of Sphericity คา Significant เทากับ 0.000 มีคานอยกวา 0.05 แสดงดังตาราง 2 เปนไปตาม

เกณฑการพิจารณา (ยุทธ ไกยวรรณ, 2556) จึงสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการ

ทองเที่ยวฯ จํานวน 37 ปจจัย สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจในลําดับถัดไปได 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาดานประชากรศาสตรและพฤติกรรม ประสบการณในการทองเที่ยวของประชากร

กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนเพศชาย 192 คน คิดเปนรอยละ 48 เพศหญิงจํานวน 208 คน คิดเปน
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รอยละ 52 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 32.35 มีอายุอยูในชวง 20 

– 29 ป รอยละ 51.50 มีสถานะภาพโสด รอยละ 76 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 

27.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรอยละ 28.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,000 

– 20,000 บาท โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 49.75 เดินทางทองเที่ยวบนเสนทางศึกษาเปนครัง้แรก 

ใชเวลาในการทองเที่ยวตอครั้ง 4 – 6 วัน คิดเปนรอยละ 52.75 และมีคาใชจายเฉลี่ยในการทองเที่ยวตอ

ครั้ง 2,501 - 5,000 บาท รอยละ 38 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด 

 จากปจจัยที่เกี่ยวของจํานวน 37 ปจจัย ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยเพื่อลด

จํานวนปจจัย โดยพิจารณาคาความรวมกันของปจจัย (Communality) ซึ่งตองมีคามากกวา 0.5 พบวา 

มีจํานวน 12 ปจจัย ที่ไมผานเกณฑการพิจารณาจึงถูกตัดออก คงเหลือจํานวนปจจัยที่สามารถนําไป

วิเคราะหองประกอบในลําดับถัดไปจํานวน 25 ปจจัย จากน้ัน สกัดองคประกอบ (Factor Extraction) 

หรือรวมกลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกันใหอยูในกลุมเดียวกัน ดวยเทคนิคยอยการวิเคราะหองคประกอบ

หลัก (Principal Component Analysis: PCA) และทําการหมุนแกนองคประกอบวิธีแวริแมกซ 

(Varimax) พิจารณาคาความแปรปรวนของปจจัย (Eigen Value) ที่มากกวา 1 และคานํ้าหนัก

องคประกอบ (Factor Loading) มากกวา 0.5 พบปจจัยทั้ง 25 ปจจัย ที่ผานเกณฑการพิจารณากอน

หนาน้ี มีความเหมาะสมสามารถจัดกลุมองคประกอบได 4 องคประกอบ แสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบ 
 

ตัวแปร mean S.D. 
Factor 

Loading 

Variance 

Explained 

(%) 

องคประกอบท่ี 1   7.02 18.96 

X34 มีการดําเนินการในดานตรวจคนเขาเมือง

อยางรวดเร็ว 

3.91 0.882 0.698  

X35 มีกระบวนการตรวจวีซาอยางรวดเร็ว 3.88 0.833 0.684  

X36 ชวงเวลาในการดําเนินงานมีความรวดเร็ว

ทันใจ 

3.82 0.804 0.666  

X23 สภาพถนนที่ ใ ช ในการ เ ดินทางมี ความ

ปลอดภัย 

3.86 0.831 0.663  
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ตัวแปร mean S.D. 
Factor 

Loading 

Variance 

Explained 

(%) 

X33 มีการดําเนินการในศุลกากรอยางสะดวก 3.84 0.836 0.649  

X37 มีการดําเนินการตามคิว 3.84 0.820 0.646  

X26 ทานสามารถเลือกใชบริการในการเขาถึง

แหลงทองเที่ยวไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

3.87 0.813 0.621  

X27 เสนทางที่ใชในการเดินทางมีความปลอดภัย 3.92 0.811 0.610  

X22 ทานสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยาง

สะดวก 

3.96 0.800 0.583  

X25 ท านสามารถสั ง เก ตุป ายบอกและปาย

สัญลักษณทางไปยังจุดหมายปลายทางได

อยางชัดเจน 

3.90 0.847 0.568  

X31 มีตํารวจทองเที่ยวคอยใหความชวยเหลือ 3.65 0.887 0.546  

X24 ทานสามารถใชบริการระบบขนสงสาธารณะ

ในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

3.95 0.865 0.529  

องคประกอบท่ี 2   4.11 11.10 

X5 มีความสมบูรณทางสภาพแวดลอม 3.42 1.032 0.729  

X1 มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 3.43 1.021 0.716  

X3 มีสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ใกลเคียงสามารถ

ดึงดูดใหทองเที่ยว 

3.50 0.826 0.692  

X4 มี สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใ จ ท า ง ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว อ ย า ง

หลากหลาย 

3.57 0.876 0.668  

X6 โดยภาพรวมมีสิ่งดึงดูดใจในสถานที่ทองเที่ยว 3.62 0.830 0.641  

X2 มีช่ือเสียงและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 3.61 0.812 0.640  

องคประกอบท่ี 3   3.97 10.74 

X16 กิจกรรมมีความคุมคาที่จะจายเพื่อไดรับ

ประสบการณ 

3.73 0.842 0.666  
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ตัวแปร mean S.D. 
Factor 

Loading 

Variance 

Explained 

(%) 

X15 กิจกรรมสามารถตอบสนองกลุมผูเดินทาง

รวมกับทาน 

3.61 0.831 0.627  

X13 กิจกรรมทองเที่ยวมีใหเลือกอยางหลากหลาย 3.78 0.835 0.578  

องคประกอบท่ี 4   3.65 9.87 

X20 มีบริการสถานที่จอดรถอยางเพียงพอและ

ปลอดภัย 

 

3.72 0.868 0.728  

X21 มีสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเทคโนโลยี

อยางเพียงพอ 

3.66 0.869 0.682  

X19 มีรานคาสะดวกซื้อใหบริการนักทองเที่ยวตาม

ความตองการ 

3.79 0.852 0.599  

X18 มีบริการหองนํ้าสาธารณะที่มีความเพียงพอ

และสะอาด 

3.78 0.864 0.501  

Total Variance Explained     50.67 

 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อสกัดหา

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจดานการทองเที่ยวบนเสนทาง R3A ระหวางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศ

ไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถจัดกลุมปจจัยที่เกี่ยวของเปน 4 องคประกอบ 

จากน้ันทําการต้ังช่ือองคประกอบใหสามารถสื่อความหมายและสอดคลองกับปจจัยที่อยูในองคประกอบ 

เรียงลําดับตามความสําคัญของคานํ้าหนักขององคประกอบสามารถอภิปรายไดดังน้ี  

 องคประกอบที่ 1 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.529 – 0.698 ประกอบดวย 12 ปจจยั 

จะเรียกวา กระบวนการอํานวยความสะดวก (Facilitation Process: F) หมายถึง กระบวนการอํานวย

ความสะดวก การใหบริการและการอํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยวระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

อาทิเชน ความรวดเร็วของกระบวนการตรวจคนเขาเมือง พิธีการศุลกากร การเขาถึงแหลงทองเที่ยวได

อยางสะดวกสบาย รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการชวยเหลือดานความปลอดภัย 
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 องคประกอบที่ 2 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.640 – 0.729 ประกอบดวย 6 ปจจัย 

จะเรียกวา สิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว (Attractions: A) หมายถึง สิ่งดึงดูดใจทางดานการทองเที่ยวที่

เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว อาทิเชน ความสวยงาม ความสมบูรณ ความมีเอกลักษณของแหลง

ทองเที่ยว รวมถึงความมีช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยว และสามารถเช่ือมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียง

ได  

 องคประกอบที่ 3 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.578 – 0.666 ประกอบดวย 3 ปจจัย 

จะเรียกวากิจกรรมการทองเทีย่ว (Activities: A) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการทองเที่ยวที่สงผลให

นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ กอใหเกิดการมาเที่ยวซ้ํา การบอกตอหรือแนะนําแหลงทองเที่ยวไปยัง

บุคคลอื่น อาทิเชน กิจกรรมมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และ

เปนกิจกรรมที่มีความคุมคาที่จะจายเพื่อไดรับประสบการณ  

 องคประกอบที่ 4 มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.501 – 0.728 ประกอบดวย 4 ปจจัย 

จะเรียกวา สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility: F) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพข้ันพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมไปถึงสิ่งอํานวยที่เกี่ยวของในการทองเที่ยว อาทิเชน สถานที่จอด จุด

พักรถ บริการหองนํ้าสาธารณะ สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเทคโนโลยี อินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน  

 จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา นักทองเที่ยวบนเสนทางศึกษาใหความสําคัญกับองคประกอบ

ตางๆ ตามลําดับ ดังน้ี 1. กระบวนการอํานวยความสะดวก 2. สิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว 3. กิจกรรม

การทองเที่ยว 4. สิ่งอํานวยความสะดวก โดยองคประกอบดานกระบวนการอํานวยความสะดวกเปน

องคประกอบที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุด เน่ืองจากเสนทางศึกษาเปนเสนทางที่ทอดยาวขาม

ผาน 3 ประเทศ อันไดแก ไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ดังน้ัน สิ่งที่นักทองเที่ยวมีความวิตกกังวลกอนที่จะเริ่มตัดสินใจเดินทางบนเสนทางศึกษา จึงเปนเรื่องของ

ข้ันตอนการทําเอกสารผานแดน พิธีการทางศุลกากร รวมไปถึงทางดานกฎระเบียบตางๆ ที่แตละประเทศ

มีแตกตางกัน นอกจากน้ีนักทองเที่ยวยังใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยบนเสนทางทองเที่ยว 

เน่ืองจากเสนทางที่ทําการศึกษามีระยะทางที่คอนขางยาว ผานพื้นที่จังหวัดที่เปนพื้นที่ชานเมือง และ

พื้นที่ปา ทําใหปจจัยดานความปลอดภัยเปนอีกหน่ึงปจจัยหลักที่สงผลตอความพึงพอใจในการเดินทาง

ทองเที่ยวบนเสนทาง 

 โดยผลการวิเคราะหขางตนมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาหลายงาน เชน ผลการศึกษา

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจีนในประเทศไทย ที่พบวานักทองเที่ยวชาวจีนโดยสวน

ใหญคาดหวังในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุด (กรวรรณ สังขกร และคณะ, 2559) ผลการศึกษา
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วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจในการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการทางนํ้าของการทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติ โดยนักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญของปจจัยองคประกอบที่เกี่ยวของกับปจจัย

ดานมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยและการบริการมากที่สุด (ณัฐณิชา หนองหงอก, 2559) และผล

การศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีปจจัยดึงดูดที่กําหนดแรงจูงใจในการทองเที่ยวฯ โดยนักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยวครั้งแรกและนักทองเที่ยวซ้ําใหความสําคัญกับความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวมาก

ที่สุด ซึ่งความสะดวกสบายในการเดินทาง คาใชจาย ระยะเวลา และความปลอดภัยในการเดินทาง เปน

สวนหน่ึงของปจจัยดึงดูดที่กําหนดแรงจูงใจในการทองเที่ยว (มานน เซียวประจวบ และนิษา ศักด์ิชูวงษ, 

2562) 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเท่ียว  

 จากผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยองคประกอบดาน

กระบวนการอํานวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ดานกิจกรรม

การทองเที่ยว และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 

 ดังน้ัน ในการเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยว ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรพิจารณาใหความสําคัญ

กับการพัฒนาองคประกอบดานกระบวนการอํานวยความสะดวก ซึ่งกระบวนการที่ชวยอํานวนความ

สะดวกในการทองเที่ยวบนเสนทางที่ขามผานหลายประเทศมีความสําคัญเปนอยางมาก ไมวาจะเปนดาน

การใหขอมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตผานแดน, ข้ันตอนการทําพิธีทางศุลกากร กฎระเบียบตางๆของแตละ

ประเทศที่อยูบนเสนทาง รวมไปถึงการทําใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจวาการเดินทางทองเที่ยวบน

เสนทางมีความปลอดภัย อาทิเชน การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในดานตรวจคนเขาเมืองและพิธี

การศุลกากรใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับข้ันตอน กฎระเบียบตางๆ ใน

หลากหลายภาษาเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย รวมทั้งการอํานวยความสะดวกให

สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบาย และการชวยเหลือดานความปลอดภัยของ

นักทองเที่ยว ตอมาควรใหความสําคัญกับองคประกอบดานสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว โดยการ

ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใหมีความสวยงาม มีสิ่งดึงดูดใจทางดานกิจกรรมการทองเที่ยว อาทิเชน การมี

โปรโมช่ันสงเสริมการตลาด การเพิ่มสถานที่สําหรับการถายรูป จุดเช็คอิน และพัฒนาองคประกอบดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งนอกจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนปจจัยข้ันพื้นฐานอยางระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ แลว ควรพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวดวย อาทิ

เชน การปรับปรุงพื้นที่ใหมีที่จอดรถและหองนํ้าที่มีความสะอาดและเพียงพอตอความตองการ สิ่งอํานวย
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ความสะดวกเกี่ยวกับเทคโนโลยี WIFI บริการชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส มีของใชจําเปน

ใหบริการหรือจัดจําหนาย เปนตน 

 และนอกจากน้ี ในภาวะที่การเดินทางระหวางประเทศและการรับรูขาวสารเปนไปดวยความ

ยากลําบาก จึงควรมีการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติใหความสนใจ เพื่อหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการประชาสัมพันธขอมูลแหลง

ทองเที่ยว ขาวสาร และสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธกับฐาน

นักทองเที่ยวกลุมเดิมหรือลูกคาเดิมและเพิ่มเติมขอมูลที่ดึงดูดใจไปสูกลุมลูกคาใหมได 

 

สรุปผลการวิจัย 

 เน่ืองจากการทองเที่ยวระหวางประเทศที่มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนหลังสถานการณ COVID การ

เตรียมพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวใหมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวจึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได 

โดยเฉพาะบนเสนทาง R3A ที่เปนอีกหน่ึงเสนทางที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว 

 งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบนเสนทาง 

R3A ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ โดยใชการเก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่จริง เพื่อให

นักทองเที่ยวบนเสนทางไดกรอกแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในองคประกอบทางการ

ทองเที่ยว (7A’s) ไดแก 1. แหลงทองเที่ยว (Attraction) 2. ที่พักโรงแรม (Accommodation) 3. 

กิจกรรม (Activity) 4. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) 5. การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) 

6. การบริการเสริม (Ancillary Service) 7. การบริหารจัดการ (Administration) จากผลการวิเคราะห

พบวานักทองเที่ยวบนเสนทางศึกษาใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆ ไดแก การใหบริการและการ

อํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยวระหวางการเดินทางทองเที่ยว, สิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยว ,

กิจกรรมการทองเที่ยว และ สิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ ดังน้ัน ในการการเพิ่มศึกยภาพของแหลง

ทองเที่ยวบนเสนทางศึกษา ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของควรพิจารณาใหความสําคัญกับองคประกอบ

การทองเที่ยวเหลาน้ีตามลําดับ 

 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา , ส ถิ ติ นักทอง เที่ ยวภายในประเทศ ป  2563, สืบคนจาก: 
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การวิเคราะหและวางแผนโครงการบานพักอาศยั 3 ช้ัน 

ดวยเทคนคิ PERT / CPM มาประยุกตใช 

The Analysis and Planning of 3-Storey Housing Projects  

Using PERT / CPM Techniques Applied 

 

ศิวดล วรรณาเจริญสุข0

1 , ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย12 

Siwadon Wannacharoensuk1  , Thiranan Tiwaratreewit2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพื่อวิเคราะหและวางแผนจัดลําดับกิจกรรมดวยเทคนิค PERT / 

CPM ของโครงการกอสรางบาน3ช้ัน 2)เพื่อควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการกอสรางใหแลวเสร็จโดย

เกิดตนทุนนอยที่สุด3) เพื่อศึกษาความนาจะเปนของโครงการที่แลวเสร็จ โดยการเก็บขอมูลเปนการถอด

ราคาคาแรงงานจากใบแสดงปริมาณงาน B.O.Q (Bill of Quantities) และการใหลําดับงานโดยการ 

PERT เปนประสบการณการทํางานที่เคยทํามากอนจากผูประกอบการและทีมชางและนํามาหาเสนทาง

สายงานวิกฤติโดยการ CPM การวิเคราะหดวยวิธีการ PERT ทําใหทราบวาโครงการน้ีมีคาใชจายดาน

แรงงานอยูที่  676,779.36 บาท มีระยะเวลาการทํางานอยูที่ 193 วันและความนาจะเปนที่โครงการจะ

แลวเสร็จอยูที่ 62.93% จากการวางแผนเพิ่มระยะเวลาการทํางานในกิจกรรมที่อยูบนเสนวิกฤติ ทั้งหมด 

17กิจกรรมโดยการเพิ่มระยะเวลาการทํางานของกิจกรรมที่อยูบนเสนทางวิกฤติทั้งหมดในแตละวัน วัน

ละ 3ช่ัวโมงเพื่อลดระยะเวลาวันการทํางาน ทําใหคาใชเพิ่มข้ึนเปน 692,902.01 บาท ยังสามารถลด

ระยะวันการทํางานไดเปน 170วัน และความนาเปนที่โครงการจะแลวเสร็จอยูที่ 100%  

คําสําคัญ: PERT/CPM, การวางแผนและวิเคราะหโครงการ, การบริหารโครงการ 691,597.95 

 

Abstract 

 The objective has this research 1) to analyze and plan for sequencing activities 

using PERT / CPM techniques of 3-storey house construction projects. 2) To control the 

                                                        
1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ e-mail : moveba555@hotmail.com 
2 อาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  e-mail : thiranan@vru.ac.th 



 

1305 

 

duration of the construction project to complete with the least cost. 3) To study the 

probability of the completed project. By collecting the data to remove the cost of labor 

from the B.O.Q (Bill of Quantities) and PERT workflow delivery is a previous work 

experience from entrepreneurs and technicians, and the critical pathway through CPM. 

PERT analysis reveals the cost of the project. The labor side is 676,779.36 baht, the 

duration is 193 days, and the probability that the project will be completed is 62.93% by 

planning to increase the time spent on 17 critical line activities by increasing the total 

working time of all critical path activities by 3 hours per day to reduce the time of work 

days. The cost is increased to 692,902.01 baht, can also reduce the working day to 170 

days and the probability that the project will be completed is 100%. 

Keywords: PERT / CPM, Project Planning and Analysis, Project Management 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 จากโครงการบานพักอาศัย 3 ช้ันในการทําวิจัยน้ียังไมเคยเกิดข้ึนมากอนจึงตองวางแผนใหรัดกุม

เน่ืองจากโครงการที่เคยทํามาไมไดมีการวางแผนหรือการวิเคราะห ทําโดยเปนข้ันตอนตามลําดับปกติ 

เพิ่มระยะเวลาการทํางาน (O.T) แลวแตโอกาสโดยการทํางานจะมุงเนนดานกําไรเปนหลักโดยไมคํานึงถึง

ความมากหรือนอยของกําไรและรวมไปถึงการทํางานที่รวดเร็วที่สุด ทําใหแตละโครงการทีเ่คยทํามาไม

สามารถระบุขอมูลที่เปนตัวเลขแนชัดได และการทํางานที่ไมไดจัดลําดับกิจกรรมที่ตองทํากอนหรือทํา

หลังเมื่องานไหนสามารถทําไดกอนใหทําไดเลย จึงทําใหบางครั้งเกิดความลาชาเปนอยางมากเน่ืองจาก

การทํางานในบางพื้นที่ของโครงการเกิดการทํางาน 2กิจกรรมในเวลาเดียวกันทําใหเกิดการรอคอยหรอืไม

สามารถทํางานไดและเมื่อในเวลาวันการทํางานชวงทายๆ จะทําใหเกิดการเรงงานแบบที่เลี่ยงไมได

เน่ืองจากสัญญาวาจางการทํางานในระยะเวลาการทํางานของโครงการอาจทําใหเกิดคาปรับที่โครงการ

แลวเสร็จไมทันกําหนดเปนจํานวนมาก 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการควบคุมระยะเวลาการทํางานของโครงการและ

การวิเคราะหวางแผนใหสอดคลองกับการทํางานโดยจากการคนควาและทบทวนวรรณกรรมจึงได

เลือกใชเทคนิค PERT / CPM มาทําการประยุกตใชจากการหาเสนทางที่วิกฤติของแตละกิจกรรมและทํา

การวางแผนควบคุมการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ภาพที่ 1 แสดงรูปจําลอง 3 มิติของโครงการกอสรางบานพักอาศัย 3 ช้ัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1 เพื่อวิเคราะหและวางแผนจัดลําดับกิจกรรมดวยเทคนิค PERT / CPM ของโครงการกอสราง

บาน3ช้ัน 

2 เพื่อควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเกิดตนทุนนอยที่สุด 

3 เพื่อศึกษาความนาจะเปนของโครงการที่แลวเสร็จ 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 PERT พัฒนาข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยกองทัพเรือสหรฐัรวมกับ บูซ แอลเลน และแฮมิลตัน(Booz 

allen and hamilton) และล็อกฮีด แอรคราฟต (Lockheed aircraft) เพื่อใชในการบริหารโครงการ

ขีปนาวุธโพลาริส (Polaris) ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ ประกอบดวยผูรับเหมาชวง(Subcontractor) 

มากกวา 9,000 ราย ลักษณะของโครงการเปนการวิจัยและพัฒนา และมีการผลิตสวนประกอบใหม ๆ  ซึ่ง

ไมเคยมีผูใดผลิตมากอน ดังน้ัน การประมาณระยะเวลาในการดําเนินการตาง ๆ ในโครงการจึงไมสามารถ

กําหนดลงไปไดแนนอนตายตัว จําเปนตองนําเอาแนวความคิดของความนาจะเปน (Probability 

concept) เขามาประกอบดวย จึงอาจกลาวไดวา จุดเดนของ PERT คือการสามารถนําไปใชกับโครงการ

ที่มีเวลาดําเนินงานไมแนนอน สวน CPM พัฒนาข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2500 โดย เจ.อี. เคลลี (J.E. Kelly) แหง

บริษัทเรมิงตัน แรนด(Remington rand) รวมกับ เอ็ม. อาร. วอลกเกอร (M.R. Walker) แหงบริษัทดู

ปองต (Dupont) เพื่อใชในโครงการกอสรางและซอมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานเคมี โดยเนนในดานการ

วางแผนและควบคุมเวลา ตลอดจนคาใชจายโครงการ CPM มักจะนําไปใชกับโครงการที่ผูบริหารเคยมี
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ประสบการณมากอนและสามารถประมาณเวลารวมทั้งคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการได

แนนอน เชน งานกอสราง โดยองคประกอบของ PERT และ CPM เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน

จําเปนตองจัดทําในรูปแบบ ขายงาน 

 การสรางขายงาน (Network)คือ แผนภูมิหรือไดอะแกรมที่เขียนข้ึนแทนกิจกรรมตางๆ ที่ตองทํา

ในโครงการโดยแสดงรายละเอียดกิจกรรมในโครงการและลําดับการทํางานของกิจกรรม หรืองานยอยๆ 

ตามลําดับกอนหลังของกิจกรรมทําใหไดภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึนการสรางขายงานมี 2 แบบ คือ 

 1. กิจกรรมบนเสนเช่ือม (Activity on arc: AOA) เปนการเขียนขายงานโดยใชเสนเช่ือม (Arc) 

แทนกิจกรรม โดยมีสัญลักษณที่ใช ดังน้ี 

          แทน จุดเช่ือม (Node) แสดงถึงเหตุการณเริ่มตนหรือสิ้นสุดของกิจกรรมซึ่งวงกลมจะมีตัวเลข

กํากับโดยเริ่มจากเลขนอยอยูทางซายของขายงาน และเลขมากอยูทางขวาของขายงาน 

 แทน กิจกรรมที่ตองทํา โดยมีหัวลูกศรแสดงถึงการสิ้นสุดของกิจกรรมน้ัน ๆกิจกรรม 1 กิจกรรม

จะเขียนแทนดวยลูกศร 1 อัน ซึ่งมักเปนเสนตรง 

 1   A, 2   2 เสนตรงที่เช่ือมระหวางจุดเช่ือมแสดงถึงกิจกรรม ซึ่งสามารถต้ังช่ือวา Aและ 2 หมายถึง 

ระยะเวลาที่ตองใชในการทํากิจกรรม A ใหเสร็จ 

 1          2 เสนประที่เช่ือมระหวางจุดเช่ือม แสดงถึงกิจกรรมสมมติ (Dummy activity) คือ เปน

กิจกรรมที่ไมมีตัวตนจริง ๆ ในโครงการ แตนํามาใสในขายงานเพื่อชวยในการแสดงข้ันตอนการ

ดําเนินงานของกิจกรรมบางกิจกรรมใหถูกตองตรงกับความเปนจริง 

 2. กิจกรรมบนจุดเช่ือม (Activity on node: AON) เปนการเขียนขายงานโดยใชจุดเช่ือมแทน

กิจกรรม มีสัญลักษณตาง ๆ ดังน้ี 

  A จุดเช่ือม แสดงกิจกรรม A จุดเช่ือมน้ีอาจใชรูปสี่เหลี่ยม หรือวงกลมก็ได 

  A           B  เสนตรงที่เช่ือมระหวางจุดเช่ือมแสดงความสัมพันธของกิจกรรมหรือลําดับการทํางาน 

เชน ตามตัวอยางเมื่อทํากิจกรรม A เสร็จแลวจึงทํากิจกรรม B ไดอยางไรก็ตามจะใชการเขียนขายงาน

แบบที่ 2 เน่ืองจากเขียนไดงายกวา และยังไมจําเปนตองใชงานสมมุติเขามาชวยดวย และจะใชรูป

สี่เหลี่ยมเปนจุดเช่ือมเน่ืองจากแสดงขอมูลไดมากกวา (บางครั้งตองใสระยะเวลาลงไปดวย) 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับงานวิจัย 

 นิติธร เอี่ยมสมบัติ (2558) ไดทําการวางแผนโครงการกอสรางอาคารใหแลวเสร็จตามสัญญา 

กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด ส. การโยธา การดําเนินธุรกิจประสบปญหาการกอสรางแลวเสร็จไมทัน
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ตามกําหนดเวลา สงผลกระทบตอช่ือเสีย และยังเสียคาปรับ จึงศึกษาอาคารเรียนใชแผนภูมิกางปลา 

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่โครงการประสบ แนวคิด SWOTANALYSIS, PERT/ CPM ในการแกไข

ปญหาความลาชาทําใหไดแผนงานที่อยูในระดับความสําเร็จที่สูงข้ึน อยูในระดับที่มั่นใจวาจะสงมอบงาน

แลวเสร็จ ตามกําหนดในสัญญา 390 วัน ดังเชน อาจอง สุขประเสริฐ (2559) ไดศึกษาเรื่องการประยุกต

เทคนิค PERT/ CPM ในการจัดการกิจกรรมโครงการกอสรางบานจดัสรรโดยมุงเนนใหทราบงานวิกฤติใน

โครงการ จัดทําโครงสรางการจัดแบงงาน (Work breakdown structure) และรายละเอียดของงาน 

(Work package) การศึกษาเริ่มตนดวยการรวบรวมขอมูลโครงการกอสรางจากใบแสดงปริมาณงาน (Bill 

of quantity) ประสบการณของทีมชาง ไดกําหนดลําดับของกิจกรรมประมาณเวลาของกิจกรรม และ

จัดทําโครงสรางการแบงงาน จากการวิเคราะห CPM พบวา โครงการมีงานวิกฤตจํานวน 10 งาน จาก

การวิเคราะห PERT พบวา ความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสร็จใน 130 วันมีคาเทากับ 71.81% ซึ่งมี

โอกาสที่จะเกิดความลาชาได จึงวิเคราะหดวยการเรงงาน พบวา ความนาจะเปนที่งานจะแลวเสร็จ

เพิ่มข้ึนเปน 96.02% สวน จิตติวัฒน นิธิกาญจนธาร และ ธนวัฒน สวางงาม (2560) ไดศึกษาการควบคุม

เวลาลาชาของงานดวยเทคนิค PERT / CPM ในกรณีศึกษา การติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง โดย

กําหนดการของโครงการถูกกําหนดอยูที่ 3,360 นาทีหรือ 7 วัน จากการใชเทคนิคดังกลาวควบคูกับการ

ใชโปรแกรม QM for Windows ชวยในการคํานวณและสรางโครงขายงานดวยความถูกตองแมนยําและ

มีความนาเช่ือถือ ซึ่งจากการคํานวณระยะเวลาโครงการทั้งสิ้นเปนเวลาประมาณ 3,120 นาทีหรือ 6 วัน

ครึ่งและมีโอกาสความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 7 วันน้ันมีคามากถึง 

97.98% และ Bangkok Bank SME (2561) กลาวถึงบริษัทญี่ปุนมีแนวโนมลดเวลาทํางานเพิ่มข้ึนและ

ยกตัวอยาง บริษัทบางแหง เชน Uchiyama Holdings ที่ใหบริการดูแลสุขภาพ (nursing care) ยังมี

ขอกําหนดทํางาน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห แตอนุญาตใหพนักงานทํางาน 4 วัน วันละ 10 ช่ัวโมง แทนการ

ทํางาน 5 วัน 8 ช่ัวโมงได สวนเหตุผลก็เปนเรื่องการดึงดูดแรงงานที่หายาก และปองกันไมใหพนักงานทีม่ี

อยูแลวตองลาออก 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดการวิจัยที่ศึกษาครั้งน้ี ดังกรอบ

แนวคิดงานวิจัย ภาพที่ 2 และสามารถกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีไดอยางรอบครอบ 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
  

การกําหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยเปนการบอกขอบเขตถึงความตองการที่จะศึกษาหรือทําการ

วิจัยคลายกับการบอกวัตถุประสงคหรือสิง่ที่คาดหวัง ที่นําไปสูวิธีการดําเนินวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยโครงการกอสรางน้ีเปนการนําขอมูลจากประสบการณการทํางานที่ชํานาญมาผสมกับ

ฐานขอมูลที่มีอยูจากใบแสดงปริมาณงาน B.O.Q (Bill of Quantities) เพื่อทําการวิเคราะหตนทุนดาน

แรงงานและลําดับกิจกรรมข้ันตอนการทํางานของโครงการกอสราง เพื่อทําการหากิจกรรมที่อยูบน

เสนทางวิกฤติทั้งหมดและทําการเรงงานโดยการเพิ่มระยะเวลาช่ัวโมงการทํางานในกิจกรรมที่อยูบน

เสนทางวิกฤติทั้งหมดและหาคาความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสร็จ โดยมีการแสดงข้ันตอนการ

ดําเนินงานวิจัยไดดังน้ี 

Input System Output 

Primary Data 
Project Management 

Techniques 

Quantitative and 

Qualitative 

- ลดระยะเวลาวันงานให

มากที่สุด 

- ตนทุนดานแรงงานเกิด

นอยที่สุด 

 

เทคนิค PERT / CPM 

ประยุกตใช 

- ระยะเวลาวันทํ างาน

ลดลงและตนทุนแรงงาน

เพิ่ มขึ้ นน อยที่ สุ ด โ ด ย

คาดการณวาความนาจะ

เปนที่ โครงการจะแล ว

เสร็จมากกวา 95% 

ความนาจะเปนที่โครงการ

แลวเสร็จ (Probability ) 
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ภาพที่ 3 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 การแสดงภาพข้ันตอนการดําเนินวิจัย ทําใหสามารถวางแผนการทําวิจัยใหเกิดเปนรูปธรรม จาก

ผลการดําเนินงานวิจัย 

 

ผลการดําเนินงานวิจัย 

 โครงการการกอสรางบานพักอาศัย 3 ช้ันที่ยังไมมีระบบการวางแผนไดนําเทคนิคการ PERT / 

CPM มาประยุกตใชโดยทําการวิเคราะหและวางแผนเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวจึงมีผลการ

ดําเนินงานวิจัยดังตอไปน้ี 

 

ศึกษาแนวทางการทําวิจัยดวยการตั้งคําถาม : จะสามารถควบคุมระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมในโครงการให

แลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนดและเกิดตนทุนต่ําที่สุดไดอยางไร 

รวบรวมขอมูลโดยการระดมความคิดจากประสบการณการทํางานของผูประกอบการและทีมชาง 

 
วิเคราะหราคาและปริมาณงาน B.O.Q (Bill of Quantities)  

วางแผนเรงงานกิจกรรมที่อยูบนเสนทางวิกฤตใหเกิดตนทุนนอยที่สุด 

สรางโครงขายงายเพื่อหากจิกรรมที่อยูบนเสนทางวิกฤตดวยวิธี CPM 

ทําการลําดับกิจกรรมและระยะเวลาของแตละกิจกรรมดวยเทคนิค PERT 

หาคาความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสรจ็ 

อภิปรายผลและสรุป 
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1. ศึกษาสภาพโครงการและกระบวนการทํางานของโครงการ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมในโครงการกอสรางมีกิจกรรมทั้งหมด 25 กิจกรรม

จากน้ันลําดับความสัมพันธข้ันตอนการทํางานและการประมาณวันเวลาการทํางานโดยการระดมความคิด

จากประสบการณทํางานจาก ผูประกอบการ,วิศวกรประจําโครงการและทีมชางดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 กิจกรรมของโครงการกอสรางบานพกัอาศัย 3 ช้ันและความสัมพันธของกิจกรรม 
 

 

ลําดับ งาน กิจกรรม 

งานที่

ตอง

ทํา

กอน 

ระยะเว

ลาที่ให

ใน

กิจกรรม

/วัน 

 11 K บันใดขึ้นชั้น 2 I 4 

 

12 L คานชั้น3 K 7 

13 M งานพ้ืนบาน คสล. 

ชั้น 3 

L 
5 

14 N เสาชั้น 3 L 5 

15 O บันใดขึ้นชั้น 3 M 4 

หมวดงานโครงสรางวศิวกรรม 16 P คานบน N 7 

1 A ฐานรากเข็มเจาะ - 14 17 Q งานโครงสรางหลังคา P 12 

2 B ฟุตติ้ง A 5 หมวดงานสถาปตยกรรม 

3 C ตอมอในดิน B 4 18 R งานกอ Q 33 

4 D คานคอดิน C 7 19 S งานฉาบ R 30 

5 E 
งานพ้ืนบาน 

คสล. ชั้น 1 
D 5 

20 
T 

งาน built in 

(ตกแตงภายในบาน) 
R 58 

21 U งานฝาเพดาน R 17 

6 F เสาชั้น 1 D 5 22 V งานระบบ R 25 

7 G บันใดขึ้นบาน E 3 
23 

W 
งานกระเบ้ืองและ

ผนัง 
R 15 

8 H คานชั้น 2 G 7 
24 

X งานทาสี 
S,T,U,

V,W 
16 

9 I 
งานพ้ืนบาน 

คสล. ชั้น 2 
H 5 

25 
Y ตรวจงานกอนสงมอบ X 1 

10 J เสาชั้น 2 H 5      
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จากการวิเคราะหลําดับกิจกรรมทั้งหมด 25 กิจกรรมในโครงการกอสราง ดวยวิธี PERT การ

ระดมความคิดที่แนนอนแลว สามารถนํามาสรางขายงานเพื่อใหเห็นเปนรูปภาพและนําไปสูการหา

เสนทางวิกฤตการจัดทํา CPM โดยสรางโครงขายงานเพื่อหากิจกรรมที่อยูบนเสนทางวิกฤตดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผังขายงานกจิกรรมที่อยูบนเสนทางวิกฤตทัง้หมดจากเทคนิค CPM  

ดวยโปรแกรม QM for Windows 
 

จากภาพที่ 4 การสรางขายงานของกิจกรรมโครงการกอสรางทําใหทราบวา มีกิจกรรมที่อยูบน

เสนทางวิกฤตมี A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,N,P,Q,R,T,XและY ที่ไมสามารถทํางานลาชาได อาจทําใหเกิดผล

กระทบวันการทํางานของโครงการทั้งหมดมากข้ึนและอาจนําไปสูการเสียคาปรับ จึงตองวางแผนดวย

ขอมูลที่ไดจากการใชเทคนิค PERT / CPM เพื่อหาระยะเวลาทํางานของโครงการดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงระยะเวลากิจกรรมดวยเทคนิค PERT / CPM โดยใชโปรแกรม QM for Windows 
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จากการใชเทคนิค PERT / CPM ทําใหทราบวา โครงการกอสรางน้ีมีระยะเวลาวันทํางาน

ทั้งหมด 193 วันและเพื่อควบคุมระยะเวลาของโครงการจึงตองเรงงานและหาคาความนาจะเปนที่จะแลว

เสร็จของโครงการ 
 

2. การประมาณเวลาแลวเสร็จของกิจกรรม ดวยเทคนิค PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) 

วิธีการประมาณการเวลาแลวเสร็จของกิจกรรม โดยปกติจะมีเพียงคาเดียวหรือคาทีส่องจะ

เปนกรณีที่มีความผิดพลาดหรือการมองในแงราย จากประสอบการณทํางานของผูเช่ียวชาญในโครงการ

ทั้งหมด แตเพื่อเปนการใหคาการคาดการณเหลาน้ันใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดจึงตองใชหลักสถิติ

ตามสมมุติฐานการกระจายขอมูลแบบเบตา (Beta Distribution) เพื่อหาคาประมาณเวลาแลวเสร็จของ

กิจกรรม (Archibald and Villoria, 1967) โดยผูเช่ียวชาญการระดมความคิดมีจํานวน 6-9 คน การให

คาเวลาการทํางานแตละทานอาจจะมากกวาหรอืนอยกวาจึงตองควบคุมคาความคลาดเคลือ่นดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 6 ความนาจะเปนของเวลาแลวเสรจ็ของแตละกจิกรรมดวยเทคนิค PERT 

 

กําหนดให a   คือ คาการคาดคะเนในแงดี 

  m  คือ คาการคาดคะเนจากประสบการณที่เคยทํามากอน 

  b   คือ คาการคาดคะเนในแงราย 
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สมการคาเวลาที่คาดหมายของกิจกรรม (Luttman and Laffel, 1995) (Expected Time: 𝑇𝑇𝑒𝑒 ) 

สมการที 1 

𝑻𝑻𝒆𝒆 =
𝟏𝟏
𝟔𝟔

 (𝒂𝒂 + 𝟒𝟒𝟒𝟒 + 𝒃𝒃) 
 

สมการคาความแปรปรวนของเวลากจิกรรม (Luttman and Laffel, 1995)  (Variance : 𝝈𝝈𝟐𝟐 ) 
สมการที ่2 

𝝈𝝈𝟐𝟐 = �
𝒃𝒃 − 𝒂𝒂
𝟔𝟔

�
𝟐𝟐

 
  

 

การนําคาวันการทํางานของแตละกิจกรรมมาสรางสมการทั้ง 2 สมการทําใหไดทราบ ความ

แปรปรวนของกจิกรรมทั้งหมด แตเน่ืองจากผูวิจัยเลือกทีจ่ะเรงงานเปนการเพิ่มช่ัวโมงการทํางานของ

กิจกรรมที่อยูบนเสนทางวิกฤตเทาน้ัน (อาจอง สุขประเสริฐ. 2559) 
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ตารางที่ 2 เวลาแตละกิจกรรมและความนาจะเปนที่โครงการกอสรางแลวเสร็จ 

 

 

 

งาน กิจกรรม a m b 𝐓𝐓𝒆𝒆 𝝈𝝈 𝝈𝝈𝟐𝟐 
หมวดงานโครงสรางวศิวกรรม 

A ฐานรากเข็มเจาะ 10 14 14 13.3333 0.6667 0.4444 

B ฟุตติ้ง 5 5 7 5.1667 0.5000 0.2500 

C ตอมอในดิน 4 4 5 4.0000 0.3333 0.1111 

D คานคอดิน 7 7 9 7.1667 0.5000 0.2500 

E งานพ้ืนบาน คสล. ชั้น 1 5 5 6 5.0000 0.3333 0.1111 

F เสาชั้น 1 5 5 6 5.1667 0.1667 0.0278 

G บันใดขึ้นบาน 3 3 3 2.8333 0.1667 0.0278 

H คานชั้น 2 7 7 9 7.1667 0.5000 0.2500 

I งานพ้ืนบาน คสล. ชั้น 2 5 5 6 5.0000 0.3333 0.1111 

J เสาชั้น 2 5 5 6 5.1667 0.1667 0.0278 

K บันใดขึ้นชั้น 2 3 4 6 4.1667 0.5000 0.2500 

L คานชั้น3 7 7 10 7.3333 0.6667 0.4444 

M งานพ้ืนบาน คสล. ชั้น 3 5 5 8 5.5000 0.5000 0.2500 

N เสาชั้น 3 5 5 8 5.3333 0.6667 0.4444 

O บันใดขึ้นชั้น 3 4 4 5 4.1667 0.1667 0.0278 

P คานบน 7 7 14 8.0000 1.3333 1.7778 

Q งานโครงสรางหลังคา 11 12 18 12.6667 1.3333 1.7778 

หมวดงานสถาปตยกรรม 

R งานกอ 30 33 36 32.8333 1.1667 1.3611 

S งานฉาบ 30 30 34 30.6667 0.6667 0.4444 

T งาน built in (ตกแตงภายในบาน) 55 58 58 57.5000 0.5000 0.2500 

U งานฝาเพดาน 15 17 17 16.6667 0.3333 0.1111 

V 
งานระบบเฉพาะหลัง (งานสุขภัณฑ งาน

ไฟฟา-ประปา ในอาคาร) 
25 25 28 25.5000 0.5000 0.2500 

W งานกระเบ้ืองและผนัง 13 15 15 14.6667 0.3333 0.1111 

X งานทาสี 14 16 18 16.1667 0.5000 0.2500 

Y ตรวจงานกอนสงมอบ 1 1 1 1.0000 0.0000 0.0000 

รวม 8.1111 

 จากตารางที่ 2  คา 𝝈𝝈𝟐𝟐 อยูที่ 8.1111 คือคาความแปรปรวนของวันที่โอกาสความนาจะ

เปนของโครงการเสร็จลาชากวากําหนด จึงตองหาคาความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจากการใชเทคนิคPERT / CPM 
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การคํานวณหาคาความนาจะเปนที่โครงการกอสรางจะแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 

สูตรการคํานวณคือ             สมการที่ 3 

𝑍𝑍 =
𝐷𝐷 − 𝑇𝑇𝑒𝑒
�𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐2

 

 

โดยกําหนดให   D  เปน เวลาที่ใชในกิจกรรมทั้งหมดจากเทคนิค CPM มีคา เทากับ193 วัน 

 𝑇𝑇𝑒𝑒 เปน ระยะเวลาวิกฤติจากเทคนิค PERT มีคาเทากบั 192วัน 

 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐2 เปน ความแปรปรวนของระยะวิกฤติของโครงการ มีคาเทากับ 8.1111

วันประมาณไดเทากับ 9 วัน 

𝑍𝑍 = 193−192
√9

        Z = 0.333 
 

เมื่อไดคา Z แลวจึงนําไปเปดตารางการแจกแจงความนาจะ (ชายชาญ อาษาพล. 2559) เปนแบบ

ปกติมาตรฐาน ได 0.1293+0.5 = 0.6293 ดังน้ันความนาจะเปนของโครงการที่จะแลวเสร็จภายในเวลา 

193 วันอยูที่ 62.93% ดังภาพที่ 7 
 

  
 

ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่เสนโคงความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 193 วัน 

จากการใชเทคนิค PERT / CPM 
 

 จากภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวาระยะเวลาโครงการกอสราง มีคาความนาจะเปนไปไดที่โครงการจะ

แลวเสร็จใน 193 วันอยูที่ 62.93%  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9 วัน 

  การวิเคราะหขอมูลที่ไดดวยเทคนิค PERT / CPM ทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาวางแผนเรง

ระยะเวลาทํางานใหเกิดตนทุนนอยที่สุดไดดังน้ี 
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3. ขอมูลตนทุนดานแรงงานจากใบแสดงปริมาณงาน B.O.Q (Bill of Quantities) 

การเพิ่มช่ัวโมงการทํางานหรือ O.T วันละ 3 ช่ัวโมงจากการทํางานปกติวันละ 9 ช่ัวโมง โดย

คาใชจายรวงเวลาจะสูงกวาคาใชจายปกติประมาณ 33% ของคาแรงปกติ เทากับวาเรงงาน 3 วัน

สามารถวันการไดทํางานได 1 วัน ( Bangkok Bank SME. 2561 ) แสดงไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คาใชจายในการทางานปกติ และคาใชจายในการเรงรัดโครงการของงานวิกฤต 

งาน 

ระยะเวลา

ที่ใชใน

กิจกรรม/

วัน 

คาใชจายปกติ/บาท ระยะเวลา

ที่ใชใน

กิจกรรม

(วัน)

หลังจาก

เรงงาน 

คาใชจายการเรงงาน/บาท 

คาแรงงาน

รวม 

คาแรงงาน

ตอวัน 

คาแรงงาน

ตอวัน 

คาแรงงาน

รวม 

A 14 259,591.2 18,542.23 10 24,661.17 246,611.70 

B 5 17,568  3,513.60 4 4,673.09 18,692.36 

C 4  8,764.00  2,191.00 3 2,914.03 8,742.09 

D 7  11,506.81  1,643.83 6 2,186.29 13,117.74 

E 5  3,360.00  672.00 4 893.76 3,575.04 

F 5  4,846.50  969.30   4,846.50 

G 3  3,531.60  1,177.20 2 1,565.68 3,131.36 

H 7  7,000.00  1,000.00 6 1,330.00 7,980 

I 5  10,040.00  2,008.00 4 2,670.64 10,682.56 

J 5  9,719.15  1,943.83   9,719.15 

K 4  9,077.20  2,269.30 3 3,018.17 9,054.51 

L 7  9,410.38  1344.34 6 1,787.97 10,727.82 

M 5  12,540.00  2,508.00   12,540.00 

N 5  10,219.15  2,043.83 4 2,718.29 10,873.16 

O 4  9,876.88  2469.22   9,876.88 

P 7  11,501.84  1643.12 6 2,185.35 13,112.1 

Q 12  29,228.04  2,435.67 10 3,239.44 32,394.4 

R 33  33,063.69  1,001.93 29 1,332.57 38,644.53 

S 30  73,070.10  2,435.67   73,070.10 

T 58  28,434.50  490.25 55 652.03 35,861.65 

U 17  18,700.00  1,100.00   18,700.00 

V 25  35,500.00  1,420.00   42,420.00  

W 15   42,420.00  2,828.00   35,500.00  
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สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยทั้งหมดของโครงการกอสรางบานพักอาศัย 3 ช้ัน ไดสรุปผลตามขอหัวขอ

วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพื่อวิเคราะหและวางแผนจัดลําดับกิจกรรมโดยการประยุกตใชของโครงการกอสรางบาน 3 

ช้ันจากการวิเคราะหดวยเทคนิค PERT พบวาความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสร็จใน 193 วัน คือ 

62.93% สวน CPM พบวากิจกรรมที่อยูบนเสนวิกฤตมีอยู 17 งาน ทําใหสามารถวางแผนที่จะควบคุม

ระยะเวลาและตนทุน 

2. เพื่อควบคุมระยะเวลาดําเนินโครงการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเกิดตนทุนนอยที่สุด จาก

ประยุกตใชเทคนิค CPM สามารถเรงระยะเวลาทํางานไดถึง 23 วัน โดยเกิดตนทุนแรงงานที่ 14,818.59 

เปนที่พอใจของผูประกอบการอยางมาก 

3. เพื่อศึกษาความนาจะเปนของโครงการที่แลวเสร็จ จากการเรงงานได 23 วัน ทําใหความ

นาจะเปนที่โครงการจะแลวเสร็จเพิ่มข้ึนมาจาก 62.93% เปน 100% ดังสมการตอไปน้ี 
 

𝑍𝑍 = 193−170
√9

        Z =  7.6666 
 

เมื่อไดคา Z แลวจึงนําไปเปดตารางการแจกแจงความนาจะเปนแบบปกติมาตรฐาน (ชาย

ชาญ อาษาพล. 2559)  ทําใหทราบวาไมมีผลลัพธในคาตาราง Z หรือเกินหนวยวัดจากตาราง Z ผลลัพธ

ที่ไดคือมากกวา 100%  

 

อภิปรายผล 

การเก็บขอมูลผูวิจัยทําการประยุกตใช PERT/CPM ดวยการหาเสนทางวิกฤตเพิ่งเรงการทํางาน

ดวยการเพิ่มช่ัวโมงการทํางานหรือ O.T เปนการเรงงานทุกวันเพื่อลดจํานวนวันทํางานปกติ 

X 16  16,980.32  1,061.27 15  1,411.49 21,172.35 

Y 1  830.00  830.00 0.5 1,103.90 551.95 

  676,779.36    691,597.95 

การแสดงตารางตนทุนคาแรงงานแตละกจิกรรมตาม B.O.Q สามารถสรุป

ผลการวิจัยไดในหัวขอที ่6 สรปุผลการวิจัย 
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จากการวิเคราะหพบวาระยะเวลาการทาํงานปกติอยูที่ 193 วัน (อาจอง สุขประเสริฐ.2559) เรง

งานเฉพาะกิจกรรมบนเสนทางวิกฤต ทั้งหมด 17 กิจกรรม ดวยการเพิ่มช่ัวโมงการทํางานลดวันได 23 วัน 

สวนคาใชจายแรงงานเมื่อทําการปรับปรุงแลวทําใหเกิดตนทุนเพิ่มข้ึน 14,818.59 บาท เน่ืองจากมูลคา

โครงการกอสรางบานพักอาศัย 3 ช้ันมีมากถึง 30,000,000 บาท ทําอัตราการโทษปรับตามสัญญาวาจาง

ในกรณีที่โครงการสําเร็จไมทันกาํหนดมีมากถึง รอยละ 0.10 เมื่อคิดเปนเงินแลวเทากบั 30,000 บาท ตอ

วัน ผูประกอบการมองเห็นถึงความคุมคามากกวาและไมเปนการทําลายช่ือเสียงขององคดวย จึงเปนที่นา

พอใจอยางมากเมื่อนํามาเทียบกับอัตราความสําเร็จของโครงการอยางความนาจะเปนที่โครงการจะแลว

เสร็จอยูที่ 100% แนวคิดและผลการวิจัยมีความสอดคลองงานวิจัยของ (นิติธร เอี่ยมสมบัติ. 2558) 

 

ขอเสนอแนะ  

 การทําวิจัยน้ีเปนประยุกตใชเทคนิค PERT / CPM เพื่อมุงเนนการลดระยะเวลาการทํางานและ

การควบคุมโครงการเปนหลัง หากมีการไตรตรองเรื่องตนทุนควบคูดวยเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือก

กิจกรรมตองการเรงการทํางานหรือแคบางกิจกรรมที่ตองการลดเทาน้ันและมีคาใชจายนอยที่สุด จะเปน

การดีอยางย่ิง และการวางแผนน้ียังไมไดมีการหาคาความผิดพลาด (Accident) ซึ่งหากเจาะลึกหา

คาเฉลี่ยความผิดพลาดของแตละกิจกรรมได จะทําใหเพิ่มความแมนยําในการวางแผนควบคุมโครงการได

ดีย่ิงข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะหและวางแผนโครงการบานพักอาศัย 3 ช้ันดวยเทคนิค PERT / 

CPM มาประยุกตใช สําเร็จไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากอาจารยอาจารย ถิรนันท 

ทิวาราตรีวิทย และ อาจารย ดร.ธนิษฐนันท จันทรแยม อาจารยที่ปรึกษาในงานวิจัย ตลอดการแนะนํา

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ดวยความเอาใจใสอยางย่ิง ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง และที่ขาด

ไมไดเลยคือเหลาผูวิจัยที่เปนตนแบบการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดและรวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ PERT / 

CPM ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอยางสูง 
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การเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานของแผนกธุรการ กรณศีึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด 

Increasing Work Efficiency of Administration Department 

A Case Study of ABC Ltd. 

 

 สมาพร โกสุมภ01 , วัชรพล วงศจันทร12 

Samaporn Kosum1 , Watcharaphon Wongjun2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานแผนกธุรการ เพื่อลด

ระยะเวลาการทํางาน และนําไปสูการปรับปรุง วิธีการทํางานใหม โดยการนําหลักการ ECRS 

ประกอบดวย การกําจัดข้ันตอนงานที่ไมจําเปน การรวมข้ันตอนงานใหเหลือนอยลง การจัดลําดับงาน

ใหม และการปรับปรุงวิธีการทํางานใหงายข้ึนมาเปนแนวความคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญเปลาและ

ลดงานที่ไมกอใหเกิดประโยชนลง โดยการเก็บรวบรวมเวลาการทํางานในแตละข้ันตอนของการทํางาน

กอนและหลังการปรับปรุงวิธีการใหม  

  ผลการวิจัยพบวา หลักการดังกลาวสามารถลดระยะเวลาการทํางาน กลาวคือ แผนกธุรการ

สามารถลดระยะเวลาการรอคอยใบขนสินคาจากแผนกขนสง จาก 31 นาที 12 วินาทีตอชุด ลดลงเหลอื 

20 นาทีตอชุด คิดเปนลดลงรอยละ 35.73 และการเปดใบสงสินคาสามารถลดเวลาการทํางาน จาก 10 

นาทีตอชุด เหลือ 5 นาทีตอชุด คิดเปนลดลงรอยละ 50  

คําสําคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, ความสูญเปลา, การปรับปรุงวิธีการทํางานใหงายข้ึน 

 

Abstract 

 This research has the objective to increase the efficiency of the work of the 

administrative department staff to shorten the working time and lead to improvements 

in new working methods by adopting the ECRS principle, it consists of eliminating 

unnecessary work procedures. Consolidating fewer steps Reordering tasks And the 

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
2 อาจารยประขําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



 

1322 

 

improvement of working methods to make it easier is the concept of education to reduce 

waste and reduce non-profitable work. By collecting the working time at each stage of 

work before and after the new method is improved. The results of the research were as 

follows: Such a principle can reduce the working time, that is, the administration 

department can reduce the waiting time for the shipping department from 31 minutes, 

12 seconds per batch, down to 20 minutes per batch, representing a 35.73 percent 

reduction and opening of delivery orders. The product can reduce the working time from 

10 minutes per batch to 5 minutes per batch, a 50 percent reduction. 

Keywords: Increase work efficiency, Waste, Simplify 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 แผนกธุรการเปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอธุรกิจขององคกร ซึ่งเปนสวนที่สนับสนุนใหการ

ติดตอประสานงานกับลูกคามีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะถาหากมีการประสานงานติดตอลูกคาที่ดีจะ

ชวยใหประหยัดเวลาในการดําเนินงาน เชน มีการรับใบสั่งซื้อที่ถูกตอง สะดวกและมีความรวดเร็วในเปด

ใบแจงหน้ี และการสงสินคาใหถูกตามใบสั่งซื้อ เปนตน ซึ่งถามีการบริหารจัดการไมดีจะสงผลใหกระทบ

กับการดําเนินงานของธุรกิจไดโดยทั่วไปแลว ปญหาที่พบเจอเกี่ยวกับแผนกธุรการน้ัน มักจะพบวา ใบ

แจงหน้ีไมมีขอมูลที่ชัดเจน มีความผิดพลาดในใบคําสั่งซื้อ สุดทาย พนักงานหรือคนมีความประมาท ไม

รอบคอบ และขาดประสบการณในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ สมภาร วรรณรถ (2561) ที่พบวา 

ประสิทธิภาพการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน การปรับปรุงวิธีการทาํงาน และการมีสวนรวมของ

พนักงานเปนประเด็นที่สําคัญที่องคกรอาจจะตองเริ่มใหความสําคัญในการจดัองคกรอยางจริงจังเพื่อให

สามารถผลการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

  ปจจุบัน แผนกธุรการ บริษัท เอบีซี จํากัด พบวาข้ันตอนการทํางานในบางข้ันตอน ใชเวลานาน 

อยางข้ันตอนการรอใบขนสินคาเพื่อเปดใบสงสินคาจากแผนกขนสง ที่แผนกธุรการและแผนกขนสงขาด

การสื่อสารกันทําใหในบางครั้งใชเวลาในการรอคอยนานข้ึน และการเปดใบสงสินคา เน่ืองจากทาง 

บริษัท เอบีซี จํากัด เปดใบสงสินคาดวยโปรแกรม Microsoft Excel ถาพนักงานแผนกธุรการขาดความ

เขาใจในข้ันตอนการเปดใบสงสินคา ก็จะทําใหข้ันตอนน้ีใชเวลาเพิ่มข้ึน 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการใชทฤษฎีไคเซ็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานภายในแผนกธุรการ โดยทําการศึกษาใน บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งผลการศึกษาจะชวยใหองคกร
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สามารถเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานภายในแผนกธุรการได และสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จใน

การดําเนินกิจการ  
 

วัตถุประสงค   

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานแผนกธุรการ บริษัท เอบีซี จํากัด  

 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

   1. แผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เพื่อระดมสมองคนหาสาเหตุหลักในแตละ

ข้ันตอนการทํางาน  

   2. ระบบคําถาม 5W 1H ต้ังคําถามเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุในข้ันตอนการทํางานเดิม 

และหาวิธีการปรบัปรุง   

   3. หลักการ ECRS เพื่อเริ่มตนกระบวนการปรับปรงุข้ันตอนการทํางานไดโดยมีหลักการ

การตัดข้ันตอนการทํางานที่ไมจําเปนในกระบวนการออกไป การรวมข้ันตอนการทํางานเขาดวยกัน เพื่อ
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ประหยัดเวลาหรอืแรงงานในการทํางาน การจัดลําดับงานใหมใหเหมาะสม และการปรับปรงุวิธีการ

ทํางาน หรอืสรางอปุกรณชวยใหทํางานไดงายข้ึน   

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

    1. ประชากร พนักงานบริษัทกรณีศึกษา จํานวน 25 คน   

   2. กลุมตัวอยาง พนักงานแผนกธุรการ บริษัทกรณีศึกษา จํานวน 3 คน  

 

วิธีการการเก็บรวบรวมขอมูล  

    การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานครั้งน้ีไดทําการเกบ็รวบรวมขอมลูจาก

ข้ันตอนการทําใบสงสินคา กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จํากัด โดยแบงเปนขอมลูกอนการปรับปรงุในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2563 และขอมูลหลงัการปรบัปรุงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  

 

ผลการวิจัย  
 

1. ผลการศึกษาขอมูลกอนการปรับปรุง 

บริษัทกรณีศึกษาเปนบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับที่นอน ในบางครั้งแผนกธุรการกับแผนกขนสงมีการ

สื่อสารกันที่ผิดพลาดทําใหเกิดความลาชาในการเปดใบสงสินคา จึงตองมีการจัดการกับปญหาเอกสาร

ลาชาออกไปเพื่อความพึงพอใจของลูกคาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของแผนกธุรการ 

 ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ืองหรือแนวคิดไคเซ็นจาก

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดมีการระดมสมองเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุและปญหาสําคัญที่ทําให

เปดใบสงสินคาลาชา ซึ่งจากการพิจารณาน้ันพบวาปญหาสําคัญคือ วิธีการทํางานที่ขาดความรอบคอบ 

และขาดการสื่อสารระหวางแผนกขนสงและแผนกธุรการ ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนผังแสดงสาเหตุและ

ผล หรือแผนผงักางปลา (Fishbone Diagram) ไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงสาเหตุและผลของปญหาที่แทจรงิ 
 

และสามารถเขียนแผนผงัการไหลของงานในแผนกธุรการกอนการปรับปรงุไดดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงการไหลของแตละข้ันตอนการทํางานกอนการปรบัปรุง 
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หนวยวัดเปนนาที

2564
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1 แผนกธุรการไดรับใบสั่งซื้อจากลูกคา 303:00 318:00 354:00 384:00 348:00 345:00 3:00 3:00
2 สงใบสั่งซื้อสินคาใหแผนกวางแผน 202:00 212:00 236:00 256:00 232:00 230:00 2:00 2:00
3 รอใบขนสินคาจากแผนกขนสง 3030:00 3180:00 3540:00 4608:00 3480:00 3450:00 31:12 31:12
4 แผนกธุรการเปดใบสงสินคา 1010:00 1060:00 1180:00 1280:00 1160:00 1150:00 10:00 10:00
5 แผนกธุรการตรวจใบสงสินคา 303:00 318:00 354:00 384:00 348:00 345:00 3:00 3:00
6 แผนกธุรการใหใบสงสินคากับแผนกขนสง 505:00 530:00 590:00 640:00 580:00 575:00 5:00 5:00

ลําดับ กิจกรรม
2563 เวลาเฉลี่ยรอ

คอยกอน

คาเวลา

ประมาณ

 จากน้ันทําการเก็บรวบรวมขอมูลการทํางานกอนการปรบัปรงุจากสถานการณจริงโดยการบนัทกึ

เวลาทํางานและเวลารอคอยการไดรับใบขนสินคาจากแผนกขนสง ต้ังแตวันที่ 1/8/2563-31/4/2564 

จํานวน 684 ใบ แบงเปน เดือน ส.ค. จํานวน 101 ใบ เดือน ก.ย. จํานวน 106 ใบ เดือน ต.ค. จํานวน 

118 ใบ เดือน พ.ย. จํานวน 128 ใบ เดือน ธ.ค. จํานวน 116 ใบ และเดือน ม.ค. จํานวน 115 ใบ ไดผล

การหาคาเฉลี่ยเวลาดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 เวลาทํางานและเวลารอคอยการไดรับใบขนสินคากอนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

  จากตารางที่ 1 แผนกธุรการใชเวลาในข้ันตอนรับใบสั่งซื้อจากลูกคาใชเวลา 3 นาที สงใบสั่งซื้อ

สินคาใหแผนกวางแผน ใชเวลา 2 นาที รอใบขนสินคาจากแผนกขนสง ใชเวลา 30 นาที เปดใบสงสินคา

ใชเวลา 10 นาที ตรวจใบสงสินคา ใชเวลา 3 นาที และใหใบสงสินคากับแผนกขนสง ใชเวลา 5 นาที
  

 ผลการจบัเวลาการทํางานและการรอคอยกอนการปรบัปรุงไดผลลัพธดังน้ี แผนกธุรการรอคอย

ใบสั่งซื้อจากลกูคานานเฉลี่ย 3 นาทีตอชุด แผนกธุรการรอใบขนสินคาจากแผนกขนสงนานเฉลี่ย 31.12 

นาทีตอชุด แผนกธุรการเปดใบสงสินคานานเฉลี่ย 10 นาทีตอชุด และมีเวลารอคอยแผนกธุรการตรวจใบ

สงสินคานานเฉลี่ย 3 นาทีตอชุด  
 

2. การนําเคร่ืองมือมาใชในการหาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน  

นําหลักการวิเคราะห 5W 1H มาทาการศึกษาข้ันตอนการทํางานทั้งหมดของแผนกธุรการเพือ่ให

พนักงานไดเขาใจถึงข้ันตอนการทํางานมากข้ึนวาแตละข้ันตอนน้ันทําอะไร ทําเมื่อไร เหตุใดจึงตองทํา

และตองทําอยางไรบาง เพื่อคนหาปญหาและแนวทางการปรับปรุงการทํางาน โดยมีขอบเขตของ

การศึกษา คือ แผนกธุรการ ซึ่งไดผลการศึกษาดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห 5W 1H 

  

หลังจากนําระบบคําถาม 5W 1H มาหาเหตุผลของงานที่ตองทําในแตละข้ันตอนแลว ผูวิจัยจึง

นําไปศึกษา เพื่อวิเคราะหและคนหาปญหาของงานในแผนกธุรการ ดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาจากการคนหาปญหาในแตละข้ันตอนการทํางาน  

 

What When Why How 

ทําอะไร ทําเม่ือไหร เหตุใดจึงตองทํา ทําอยางไรบาง 

1.รับใบขนสินคาจากแผนก

ขนสง 

เม่ือแผนกขนสงตองการสง

สินคาใหกับลูกคา 

เพื่อนําขอมูลมาเปดใบสง

สินคาใหกับแผนกขนสง 

 -แผนกธุรการเช็คดูวา

จํานวนสินคาที่ขึ้นรถตรง

กับใบส่ังซ้ือสินคาหรือไม 

ถาไมตรงแจงใหแผนก

ขนสงเช็คสินคาอีกรอบ 

2.เปดใบสงสินคา เม่ือตองไปสงสินคา เพื่อใหแผนกขนสงและ

ลูกคาเช็คสินคาที่ไดรับ 

 -เปดตามฟอรมใบสง

สินคาและอางอิงรายการ

และราคาตามประวัติลูกคา 

3.สงสินคา เม่ือถึงกําหนดเรียกเขาของ

ลูกคา 

ลูกคามีสงใบส่ังสินคาเขา

มา 

 -เช็คจํานวนสินคาวาไดรับ

ครบตามใบสงสินคาหรอืไม 

กิจกรรม ผลการศึกษาปญหาภายในแผนก 

1.รับใบขนสินคาจากแผนกขนสง  -เน่ืองจากคนที่เช็คสินคาขาดความเช่ียวชาญและความใสใจ

เก่ียวกับใบขนสินคาและรายการสินคา ทําใหในบางรอบส่ือสาร

ผิดพลาดกับแผนกธุรการ 

2.เปดใบสงสินคา -แผนกธุรการไมไดทําการตรวจจํานวนสินคาในใบขนสินคาและ

จํานวนที่สงสินคาจริงกอนขึ้นรถ 

-ไฟลเปดใบสงสินคามีความซับซอน ทําใหบางครั้งใชเวลาในการคีย

ขอมูลคอนขางนาน 

3.สงสินคา  -มีสินคาบางรายการไมตรงกับใบสงสินคา เน่ืองจากแผนกขนสง

ไมไดใหใบขนสินคากับแผนกธุรการ  
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จากตารางผลการศึกษาเพื่อคนหาปญหาจากแตละข้ันตอนการทํางานดวยการระดมสมองจึงนํา

ปญหาเหลาน้ีมาทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดการปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองหรือแนวคิดไค

เซ็น โดยใชหลักการ ECRS มาเปนแนวความคิดในการคนหาแนวทางการปรับปรุงการทํางาน ซึ่ง

ประกอบดวย  

1. การกําจัดข้ันตอนที่ไมจําเปน (Eliminate) ทําการกําจัดความสูญเปลาทั้ง 7 ประการการ

ทํางานที่ไมกอใหเกิดประโยชน  

2. การรวมข้ันตอนใหเหลือนอยลง (Combine) ลดหรือรวมข้ันตอนการทํางานที่ไมจําเปนลง 

3. การจัดลําดับงานใหม (Rearrange) การจัดข้ันตอนการทํางานใหมเพื่อลดการรอคอยและ

การเคลื่อนที่ที่ไมจําเปน  

4. การปรับปรุงวิธีการทํางานใหงายข้ึน (Simplify) การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานให 

งายและสะดวกข้ึน 

 

ตารางที่ 4 การดําเนินการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดวยหลักการ ECRS 

 

 

 

 

 

ปญหากิจกรรม ปรับปรุงงานตามแนวคดิ ECRS 

1.คนที่เช็คสินคาขาดความเช่ียวชาญและ

ความใสใจเก่ียวกับใบขนสินคาและรายการ

สินคา ทําใหในบางรอบส่ือสารผิดพลาดกับ

แผนกธุรการ 

ใหแผนกผลิตติดปายกํากับรายละเอียดสินคาใหชัดเจน เพื่อให

เขาใจรายละเอียดสินคามากขึ้น 

2.แผนกธุรการไมไดทําการตรวจจํานวน

สินคาในใบขนสินคาและจํานวนที่สงสินคา

จริงกอนขึ้นรถ 

ใหแผนกขนสงแจงแผนกธุรการกอนนําสินคาขึ้นรถทุกครั้ง  

3.ไฟลเปดใบสงสินคามีความซับซอน ทําให

บางครั้งใชเวลาในการคียขอมูลคอนขางนาน 

ปรับปรุงไฟลใบสงสินคาใหใชงานงายมากขึ้น โดยการนําสูตร 

Microsoft Excel มาประยุกตใช 

4.มีสินคาบางรายการไมตรงกับใบสงสินคา 

เน่ืองจากแผนกขนสงไมไดใหใบขนสินคากับ

แผนกธุรการ 

ใหแผนกขนสงลงช่ือรับใบขนสินคาจากแผนกธุรการกอนทุกครั้ง 

เพื่อตรวจเช็ครายการสินคาและปองกันเอกสารหาย 



 

1329 

 

 หลังจากกําหนดแผนการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานดวยหลักการการกําจัดข้ันตอนงานที่ไม

จําเปน การรวมข้ันตอนใหเหลือนอยลง การจัดลําดับข้ันตอนการทํางานใหม และการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหงายข้ึนขางตนน้ัน ดังน้ี  

  1. แผนกขนสงกอนนําใบขนสินคาไปเช็ครายการสินคาข้ึนรถ ตองแจงแผนกธุรการและลงช่ือ

เพื่อรับเอกสารกอนทุกครั้ง   

  2. แผนกธุรการตองเช็ครายการสินคาใหเรียบรอยกอนเปดใบสงสินคา เพื่อลดความลาชาและ

ความผิดพลาดในการเปดใบสงสินคา  

   3. ปรับปรุงไฟลใบสงสินคาใหใชงานงายมากข้ึน โดยการนําสูตร Microsoft Excel มา

ประยุกตใช  
 

3. ผลการศึกษาขอมูลหลังการปรับปรุง  

   หลังจากที่ไดมีการวางแผนการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหมตามแนวคิดการปรับปรุงการ

ทํางานอยางตอเน่ืองหรือแนวคิดไคเซ็นรวมกัน โดยการกําจัดข้ันตอนงานที่ไมจําเปน การรวมข้ันตอนให

เหลือนอยลง การจัดลําดับงานใหม และการปรับปรุงวิธีการทํางานใหงายข้ึนแลวสามารถนํามาเขียนเปน

แผนผังการไหลของงานใหมของแผนกธุรการไดดังภาพที่ 3  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงการไหลของแตละข้ันตอนการทํางานหลงัการปรบัปรุง 
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หนวยวัดเปนนาที

ก.พ. มี.ค.
1 แผนกธุรการไดรับใบสั่งซื้อจากลูกคา 432:00 648:00 3:00 3:00
2 สงใบสั่งซื้อสินคาใหแผนกวางแผน 288:00 432:00 2:00 2:00
3 รอใบขนสินคาจากแผนกขนสง 2880:00 4320:00 20:00 20:00
4 แผนกธุรการเปดใบสงสินคา 720:00 1080:00 5:00 5:00
5 แผนกธุรการตรวจใบสงสินคา 432:00 648:00 3:00 3:00
6 แผนกธุรการใหใบสงสินคากับแผนกขนสง 720:00 1080:00 5:00 5:00

ลําดับ กิจกรรม
เวลา

เฉลี่ยรอ

คาเวลา

ประมาณ

2564

จากการปรับปรุงแผนผังการไหลของงานในขางตนน้ัน จะเห็นไดวาข้ันตอนการทํางานทั้งหมดยัง

มีอยูเทาเดิม แตมีการปรับปรุงการการทํางานใหมโดยใหแผนกขนสงลงช่ือรับใบสงสินคากอนข้ึนของทุก

ครั้งเพื่อปองกันการไมมีเอกสารใบขนสินคาเพื่อลดความลาชาและผิดพลาดในการเปดใบสงสินคา 

เมื่อไดมีการกําหนดแผนผังการทํางานใหมแลว ผูวิจัยจึงไดทําการบันทึกเวลาการทํางานและ

เวลารอคอยหลังการปรับปรุงใหม โดยมีใบขนสินคาต้ังแตวันที่ 1/2/2564-31/3/2564 จํานวน 360 ใบ 

แบงเปน เดือน ก.พ. จํานวน 144 ใบ และเดือน มี.ค. จํานวน 216 ใบ ไดผลการปรับปรุงดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 เวลาการทํางานและเวลารอคอยหลังการปรับปรุงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 5 แผนกธุรการใชเวลาในข้ันตอนรับใบสั่งซื้อจากลูกคาใชเวลา 3 นาที สงใบสั่งซื้อ

สินคาใหแผนกวางแผน ใชเวลา 2 นาที รอใบขนสินคาจากแผนกขนสง ใชเวลา 20 นาที เปดใบสงสินคา

ใชเวลา 5 นาที ตรวจใบสงสินคา ใชเวลา 3 นาที และใหใบสงสินคากับแผนกขนสง ใชเวลา 5 นาที 

 จากขอมูลการเปดใบสงสินคาหลังการปรับปรุงงานใหมโดยนําหลักการ ECRS มาเปน

แนวความคิดน้ัน ผลลัพธที่ไดคือ แผนกธุรการรอคอยใบสั่งซื้อจากลูกคานานเฉลี่ย 3 นาทีตอชุด แผนก

ธุรการรอใบขนสินคาจากแผนกขนสงนานเฉลี่ย 20 นาทีตอชุด แผนกธุรการเปดใบสงสินคานานเฉลี่ย 5 

นาทีตอชุด และมีเวลารอคอยแผนกธุรการตรวจใบสงสินคานานเฉลี่ย 3 นาทีตอชุด  

  เมื่อนําผลการจับเวลาการทํางานและเวลารอคอยมาเปรียบเทียบกันระหวางกอนปรับปรุงและ

หลังปรับปรุงจะเห็นไดวาเวลารอคอยใบขนสินคาจากแผนกขนสงลดลงจาก 31 นาที 12 วินาทีตอชุด

เหลือ 20 นาทีตอชุด และสามารถลดเวลาการเปดใบสงสินคาของแผนกธุรการลดลงจาก 10 นาทีตอชุด 

เหลือ 5 นาทีตอชุด ดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบเวลากอนและหลังปรับปรุง 
 

 
 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแผนกธุรการ กรณีศึกษาบริษัทเอบีซี จํากัด 

ผลลัพธที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวคือ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานของพนักงานแผนกธุรการ 

ซึ่งหลังจากรวมกันคนหาวิธีการทํางานใหมพนักงานมกีารเตรียมความพรอมและมีความคาดหวังวาวิธีการ

ทํางานใหมจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแผนกธุรการไดเปนอยางดี ชวยปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหงายข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภรัตน พลูสวัสด์ิ (2559) ที่กลาววา หลักการดังกลาว

สามารถลดระยะเวลาการทํางาน กลาวคือ พนักงานสามารถลดระยะเวลาการสงใบตราสงใหผูสงออกใน

ครั้งแรกไดจาก 401 นาทีเปน 333 นาที หลังจากที่ผูสงออกสงใบจองเรือผานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส

พนักงานสามารถตอบกลับการขอแกไขขอมูลใบตราสงจาก 40 นาที 23 วินาทีเปน 20 นาที 37 วินาที 

และสามารถลดเวลารอคอยที่หนาเคาเตอรไดจาก 5 นาที 18 วินาทีเปน 4 นาที 68 วินาที 
 

ขอเสนอแนะ  

  1. ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี นอกจากการวัดผลดวยระยะเวลกการทํางานและระยะเวลา

การรอคอยที่ลดลงแลว การศึกษาวิจัยน้ีควรคํานึงถึงการรักษามาตรฐานการใหบริการแกลูกคาและความ

ถูกตองในการจัดทําเอกสารดวย  

  2. บริษัทควรสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงการทํางานและมีการ

เพิ่มทักษะการทํางานหรือการฝกอบรมเพิ่มความรูใหแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความรูและ

ความชํานาญในงานที่เกี่ยวของ สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาที่รับผิดชอบไดอยางทันทวงท ี

  3. กําหนดแนวทางการทํางานใหมใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อจัดทําเปนคูมือการทํางานใหม

ใหแกพนักงาน  

(นาท:ีวินาท)ี (นาท:ีวินาท)ี (นาท:ีวินาท)ี

1 แผนกธุรการไดรับใบสั่งซื้อจากลูกคา 3:00 3:00 0:00 0.00
2 สงใบสั่งซื้อสินคาใหแผนกวางแผน 2:00 2:00 0:00 0.00
3 รอใบขนสินคาจากแผนกขนสง 31:12 20:00 11:12 35.73
4 แผนกธุรการเปดใบสงสินคา 10:00 5:00 5:00 50.00
5 แผนกธุรการตรวจใบสงสินคา 3:00 3:00 0:00 0.00
6 แผนกธุรการใหใบสงสินคากับแผนกขนสง 5:00 5:00 0:00 0.00

เวลาเฉลี่ย

กอนการ

เวลาเฉลี่ย

หลังการ

เวลาลดลง

เฉลี่ย ลดลงรอยละลําดับ กิจกรรม
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   4. การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนกธุรการเทาน้ัน 

ดังน้ันหากสามารถปรับปรุงกระบวนการทาํงานรวมกันกับแผนกอื่น ๆ  ดวยเปนเรื่องที่นาใหความสนใจใน

การดําเนินการศึกษาตอไปในอนาคต  
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การปรับปรงุกระบวนการรบัเขา-เบิกจายสนิคา เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของคลงัสินคา 

กรณศีึกษา บริษัท ยพูีเอส เอสซีเอส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 

Improvement the receiving and issuing of goods process for increasing 

the efficiency of the warehouse 

Case study of UPS SCS Services (Thailand) Ltd. 
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2 

Thawatchai Oonkham1, Thanitnan Chanyeam2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภายในคลังสินคา 2) เพื่อลด

ระยะเวลาในการคนหาสินคา 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเขา-เบิกจายสินคาภายในคลังสินคา ซึ่ง

บริษัทกรณีศึกษา เกิดปญหาการจัดเก็บและการเบิกจายสินคาที่ไดยอดการเบิกที่ตํ่ากวาเปาหมายที่

บริษัทกําหนดซึ่งเกิดจากพนักงานรับสินคาแผนกขาเขาจัดเก็บสินคาไมแยกเปนหมวดหมู ทําใหการ

จัดเก็บสินคาไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหการทํางานภายในคลังสินคาเกิดความลาชาเมื่อมีคําสั่งซื้อจาก

ลูกคา  ดังน้ัน ผูวิจัยไดศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ นําทฤษฎีมาปรับใชโดยผลการวิจัย

สามารถทําใหการคนหาสินคาและการเบิกจายสินคาเกดิประสทิธิภาพสูงสดุ โดยสามารถนําสงมอบใหกบั

ลูกคาทันเวลาโดยมีผลการศึกษาดังน้ี  

การรับเขากอนการปรับปรุงมียอดรวมอยูที่ 93 รายการ ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 198 

นาที และเวลาในการจัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 45 นาที เฉลี่ยเวลาทั้งสองกิจกรรม 5.23 นาที/ช้ิน  และ

หลังทําการปรับปรุงมีสินคาเขาอยูที่ 423 รายการ ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 683 นาที และเวลา

ในการจัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 187 นาที เฉลี่ยเวลาทั้งสองกจิกรรม 3.29 นาที/ช้ิน ทําใหการรับเขาสินคา

อยูในระดับที่นาพอใจ สงผลใหเมื่อมีการเบิกจายสินคาสามารถคนหาสินคาไดรวดเร็วข้ึน และระยะเวลา

ในการคนหาและเบิกจายสนิคากอนการปรบัปรุงมียอดรวมอยูที่ 24 รายการ หาของทันเวลา 15 รายการ  

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2 อาจารยประขําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 63% และหาของไมทันเวลา 9 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 38% และหลัง

ปรุงกระบวนการทํางาน มียอดรวมอยูที่ 26 รายการ หาของทันเวลา 26 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยู

ที่ 100% ซึ่งสามารถทําใหการคนหาสินคาและการเบิกจายสินคาเกิดประสิทธิภาพสงูสุด โดยสามารถ

นําสงมอบใหกับลูกคาทันเวลา 

คําสําคัญ: การจัดการคลังสินคา, ทฤษฎีแผงผงักางปลา, การควบคุมดวยการมองเห็น 

 

Abstract 

The purposes of this research are 1) to improve the storage process in the 

warehouse 2) to shorten the time to locate the goods 3) to increase the efficiency of the 

goods receiving into warehouse. The company has had problems with the collection and 

the withdrawal of goods that are delayed than the target set by the company. The 

problem is caused by the inbound department receiving staff storing the goods 

uncategorized. This causes inefficient storage and as a result, the work within the 

warehouse is delayed when there is an order from a customer. Therefore, the researcher 

has studied the problem and collected various relevant information and the researcher 

has applied the theory and the research results can optimize the product search and 

merchandise withdrawal. The findings are that the total pre-update admission was 93 

items, 198 minutes of pickup time and 45 minutes of shelf time, averaging 5.23 

minutes/piece of time for both activities and shelf time 45 minutes, average time for both 

activities 5.23 minutes/piece. The after adjustment of research, there are 423 items in 

stock, takes 683 minutes to receive the product and the time to put the item on the 

shelf 187 minutes, average time for both activities 3.29 min/piece. The results show that 

when consumer spending increases and the search and release time before adjustment 

was totaled at 24, find 15 timely items, the percentage was 63%. We cannot find the 

goods are 9 items in time, the percentage was 38%. After the adjustment, the total 

number is 26 items, researcher finds 26 items in time, the percentage is 100%. The 
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improvement of workflow can make the efficiency of product search and billing the 

highest. The time of delivery to the customer. 

Keywords: Warehouse Management, Fish Bone Diagram, Visual Control 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันคลังสินคาเขามามีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และการนําระบบ

การบริหารจัดการเขามาชวย และคลังสินคาก็เปนสวนหน่ึงที่มีความสําคัญของระบบการจัดการหวงโซ

อุปทานทําใหลูกคาหรือผูใชบริการมั่นใจไดวาสินคาจะถูกจัดการดวยระบบที่ถูกตองและแมนยํา สงมอบ

ถึงมือผูรับไดอยางรวดเร็วตามขอตกลงหรือเวลาที่กําหนด และคลังสินคาจะทําการรักษาสมดุลระหวาง

ผูบริโภค จะมีอัตราการข้ึนลงแบบไมแนนอนและคาดหมายลวงหนาไดยากเมื่อเทียบกับการผลิต ซึ่งมี

อัตราของผลผลิตเปนปริมาณที่คอนขางแนนอนกวา ถึงแมวาการวางแผนของการผลิตสินคาจะตองอาศัย

การปริโภคที่ประมาณการไวลวงหนาเปนปจจยัพิจารณาอยางสมเหตุสมผลก็ตาม แตความไมแนนอนของ

ความตองการในการบริโภคอาจสงผลทําใหเกิดความไมสมดุลข้ึนไดในหวงเวลาใดเวลาหน่ึง ระบบผลิต

ตองดําเนินการไปอยางตอเน่ืองตามที่วางแผนไว ถาในหวงเวลาใดที่ผลผลิตออกมาเกินความตองการใน

การบริโภค คลังสินคาก็จะถูกใชเปนเครื่องมือในการสะสมปริมาณสวนที่เกินความตองการน้ันไวตอเมื่อ

อัตราความตองการบริโภคสูงข้ึนเกินกวาปริมาณการผลิตในหวงเวลาใดเวลาหน่ึง และคลังสินคาจะทํา

การระบายสินคาที่สะสมไวน้ันออกสูตลาดเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค โดยคลังสินคาจะ

ทําหนาที่เปนสถานที่พักและเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพดี และมีคุณสมบัติที่พรอมจะสงมอบใหกับ

ลูกคาตลอดเวลาหากลูกคาตองการ เพราะคลังสินคาเปนสถานที่เก็บสินคาคงคลังหากมกีารจดัเกบ็ สินคา

คงคลังที่ดี จะสามารถชวยในเรื่องของการประหยัดคาใชจาย ในการลดตนทุนโลจิสติกสได กอใหเกิด

สภาพคลองและผลตอบแทนจากการลงทุน  

 บริษัท UPS SCS SERVICES (THAILAND) LTD. ต้ังอยูที่เขตลาดกระบัง โดยใหบริการเชาพื้นที่

คลังสินคาแกผูประกอบการภายนอกเพื่อจัดเก็บสินคาคงคลังทั้งในสวนของช้ินสวนอะไหลอิเล็กทรอนิกส

และอุปกรณทางการแพทย ซึ่งมีหนาที่ทําการบริหารสินคาคงคลัง สงผลใหการบริหารจดัการคลังสินคาที่

ประกอบไปดวยกระบวนการขนสงสินคาจากสนามบินไปคลังสินคาเพื่อจัดเก็บและรอสงมอบใหลูกคา

ปลายทาง ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจรับสินคาเขาคลังสินคา กระบวนการจัดเก็บสินคาในแตละตําแหนง

บนช้ันวางตลอดจนกระทั่งการจัดเตรียมสินคาเพื่อขนสงสินคาใหกับลูกคาจะตองดําเนินการอยางรัดกุม

และมีความรอบคอบ ซึ่งบางครั้งการสงมอบสินคาไมเปนไปตามเปาหมายสงผลใหบริษัทสูญเสียความ
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นาเช่ือถือกับลูกคา หนวยงานแผนกคลังสินคา ซึ่งถือวาเปนหนวยงานหลักที่มีความสําคัญในการรับสนิคา 

ดังน้ันจึงจําเปนจะตองหาวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน  ดานกลยุทธ ดานบริหาร ดานของ

บุคลากรในองคกร และมาตรฐานที่นํามาปรับใชในองคกร โดยในปจจุบันมาตรฐานการทํางานถือวามี

ความสําคัญ และจําเปนมากในองคกรที่สามารถนํามาใชในดานการดําเนินงาน  

  จากการรวบรวมขอมูล การทํางานในคลังสินคาของบริษัท UPS SCS SERVICES (THAILAND) 

LTD. ผูศึกษาไดทําการศึกษา สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของพบวาสาเหตุที่ทําใหการให

ดําเนินงานของบริษัทฯขาดประสิทธิภาพคือ มีสินคาคงคลังปริมาณสูง คลังสินคามีวิธีการจัดเก็บและจัด

วางไมเหมาะสม และกระบวนการเบิกจายใชเวลานานและมีขอผิดพลาดสูง   

  ดังน้ัน จากการศึกษาแนวความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาตามหลักการ

ตางๆ ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลด

ตนทุนในการทํางานขององคการไดอีกทางหน่ึงและเพื่อรองรับการเสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรใน

อนาคตจากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาเพื่อที่จะ

สนองความตองการของลูกคาไดเพียงพอและทันเวลาเมื่อมีการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคาได

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1337 

 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือมาประยุกตใชในการ

วิจัยดังตอไปน้ี 

   1. PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอมาจาก 4 คํา ไดแก Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), 

Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกตใชได 

    2. ผังงาน (Flow Chart) แผนภาพกิจกรรมจะมีลักษณะเดียวกับผังงาน (Flow Chart) โดย

จัดทําแผนภาพการไหลของกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการไหลของกระบวนการทํางาน เพื่อแสดงใหเห็นภาพ

อยางชัดเจน  

ศึกษากระบวนการทํางาน 

เก็บขอมูลจากการสอบถาม กับผูที่มีสวนเก่ียวของในการรับสินคา-จัดเก็บสินคา 

วิเคราะหปญหาดวยผังกางปลา 

ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ เอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับปญหาที่จะทําการวิจัย 

 

ทําการปรับปรุงการรับเขา-เบิกจายสินคา โดยใชเคร่ืองมือดังนี ้ 

1) ทฤษฎีวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle)  

2) ทฤษฎีแผนผังงาน (Flow Chart)  

3) ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram)  

4) ทฤษฎีการเขียนผังการปฏิบัติงานที่แบงงานอยางเปนสัดสวน (Swim Lane Diagram) 

5) ทฤษฎี Two Bin Location 

 

 

 

 

วิเคราะหหาแนวทางในการสรางมาตรฐานการรับเขา-เบิกจายสินคาและการนํามาปรับใช 

 

เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ สรุปผลและ อภิปรายผลการวิจัย 
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    3. ผังกางปลา (Fish Bone) แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) หรือแผนผังสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ัน (Possible Cause) โดยจะทําการ

วิเคราะหถึงสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาของการเบิกสินคาผิดพลาดเพื่อดําเนินการแกไขในลําดับตอไป 

  4. ทฤษฎีการเขียนผังการปฏิบัติงานที่แบงงานอยางเปนสัดสวน (Swim Lane Diagram) เปน

การเขียนรูปภาพหรือสัญลักษณที่ใชแทนคําอธิบาย ขอความหรือคําพูด เพื่อใหเขาใจข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานไดงายข้ึน โดยจะแสดงใหเห็นวาใครเปนผูรับผิดชอบในแตละกระบวนการทํางาน โดยมี Lane 

สําหรับแบงชองการทํางานหรือแผนกที่รับผิดชอบ 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาจํานวนและระยะเวลาในการจัดเก็บและการเบิกจายสินคากอนปรับปรุง 

1.1 ระยะเวลาในการรับสินคาเขาระบบและระยะเวลาในการจดัเกบ็สนิคาข้ึนช้ันวางกอนการ

ปรับปรุง พนักงานจะทําการรับสินคาที่เขามาภายในคลังสินคา เขาระบบคลังสินคา (WMS) ทั้งหมดและ

นําสินคาไปเก็บบนช้ันวาง ซึ่งมีระยะเวลาในการรับสินคาแตละรายการ (SKU) ดังตารางตอไปน้ี                                                               
                            

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนการรบัสนิคา เดือน ธันวาคม 2563 

 

วัน/เดือน/ป 

 

จํานวนที่

รับ (ช้ิน) 

ระยะเวลา

ในการรับ

สินคาเขา

ในระบบ 

(นาท)ี 

ระยะเวลา

ในการ

จัดเก็บ

สินคาข้ึน

ช้ันวาง 

(นาท)ี 

ระยะเวลา

เฉล่ียในการ

รับสินคาเขา

ในระบบ 

(นาท)ี 

ระยะเวลาเฉล่ีย

ในการจัดเก็บ

สินคาข้ึนช้ัน

วาง (นาท)ี 

ระยะเวลา

เฉล่ียในการ

รับและ

จัดเก็บสินคา

ข้ึนช้ันวาง 

(นาท)ี 

1 ธ.ค.64 1 5 3 5.0 3.0 8.0 

17 ธ.ค.64 1 5 3 5.0 3.0 8.0 

18 ธ.ค.64 82 164 30 2.0 0.4 2.4 

19 ธ.ค.64 6      15 3 2.5 0.5 3.0 

24 ธ.ค.64 1 2 3 2.0 3.0 5.0 

25 ธ.ค.64 2 7 3 3.5 1.5 5.0 

รวม 93 198 45 AVR: 3.33 AVR: 1.89 AVR: 5.23 
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จากตารางที่ 1 พบวาในเดือนธันวาคมมีสินคาเขามาจัดเก็บภายในคลังสินคา จํานวน 93 

SKUs  ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 198 นาที เฉลี่ยเวลาในการรับ 3.33 นาที/ช้ิน   และเวลาในการ

จัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 45 นาที เฉลี่ยเวลาในการจัดเก็บ 1.89 นาที/ช้ิน รวมเวลาเฉลี่ยทั้งสองกิจกรรม 

5.23 นาที/ช้ิน  โดยใชวิธีการรับและจัดเก็บสินคาในรูปแบบเดิม คือเมื่อมีสินคาเขามาสงที่คลังสินคา 

พนักงานแผนกรับสนิคาจะทําการตรวจเช็คสินคาและเอกสารใหตรงกันกอนเซ็นรับสินคาจาก Vendor 

จากน้ันจะทํารับเขาระบบ WMS และนําสินคาไปจัดเก็บบนช้ันวางตาม Location ที่กําหนดโดยไมมีการ

แบงแยกหมวดหมูและขนาดของสินคา  
 

1.2 ระยะเวลาในการเบิกจายสินคากอนการปรับปรุง   

การเบิกสินคาภายในคลังสินคาของบริษัท UPS SCS SERVICES (THAILAND) LTD. มีการกําหนดให

พนักงานที่ไดรับใบคําสั่งซื้อจะตองจัดเตรยีมสินคา พรอมนําสงใหกับลูกคาปลายทางภายในวันและเวลาที่

ลูกคากําหนด เพราะทุกคําสั่งซื้อจะมีการกําหนดเวลา รวมการจัดสงถึงลูกคาไมเกิน 4 ช่ัวโมงหรือตาม

เวลาที่ลูกคาตองการ โดยผูวิจัยทําการเก็บสถิติการหยิบและเบิกจายสินคาของพนักงาน 1 คน โดยมี

กระบวนการดังน้ี เมื่อพนักงานไดรับใบคําสั่งซื้อจากลูกคา หลังจากน้ันนําใบคําสั่งซื้อไปหาสินคาตามช้ัน

วางสินคาที่ระบุไวในคําสั่งซื้อ และนําสินคามาช่ังนํ้าหนัก, วัดขนาด และเขาระบบ WMS เพื่อตัด

สินคาออกจากระบบและเตรียมสินคาใหกับ Vendor เพื่อนําสงสินคาใหกับลูกคาปลายทาง ถือเปนการ

สิ้นสุดกระบวนการเบิกจายสินคา ขอมูลในการเบิกจายสินคาแตละรายการ (SKU) ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนการเบิกจายสินคา เดือน มกราคม 2564 
 

ขอมูลกอนการปรับปรุงเดือน มกราคม 2564 

ผลลัพธ (Result) จํานวนคําสั่งซือ้ ( Order) เปอรเซ็นต (%) 

ทันเวลา 15 63% 

ไมทันเวลา 9 38% 

ผลรวมท้ังหมด 24 100% 
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 จากตารางที่ 2 แสดงถึงคําสั่งซื้อกอนการปรับปรุงกระบวนการทํางานของเดือน มกราคม 2564 

มียอดรวมอยูที่ 24 รายการ หาของทันเวลา 15 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 63% และหาของไม

ทันเวลา 9 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 38% ทําใหการคนหาสินคาและการเบิกจายสินคาเพื่อนําสง

มอบใหกับลูกคาไมอยูในระดับที่นาพอใจ ผูวิจัยจึงนําเครื่องมือการวิเคราะห ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fish 

Bone Diagram) และ ทฤษฎีการเขียนผังการปฏิบัติงานที่แบงงานอยางเปนสัดสวน (Swim Lane 

Diagram) เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาจึงพบวาขาดการจัดการที่เปนข้ันตอน การจัดเก็บแบบไมแยก

หมวดหมู 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพที่ 2 ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ทฤษฎีแผนผังงาน (Swim Lane Diagram) 
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2. ผลการศึกษาระยะเวลาการจัดเก็บและการเบิกจายหลังการปรับปรุง 

2.1 ระยะเวลาในการรับสินคาเขาระบบและระยะเวลาในการจัดเก็บสนิคาข้ึนช้ันวางหลังการ

ปรับปรุงโดยการนํากลยุทธการจัดเก็บ สินคา (Storage Strategy) ในคลังสินคา เขามาปรับปรุงรูปแบบ

การจัดเก็บสินคาแบบใหม โดย จัดเก็บสินคาตามประเภทสินคา (Commodity System) และกําหนด

ตําแหนงตายตัว (Fixed Location System) และนําระบบ 2 ถาด (Two Bin System) เปนระบบหน่ึง

ในระบบปริมาณการสั่งคงที่ โดยที่ระบบ 2 ถาด คือจะแบงพัสดุออกเปน 2 ถาดแลวเก็บไวในคลัง โดย

ถาดใหญจะบรรจุพัสดุเทากับปริมาณการสั่งในแตละครั้ง สวนอีกถาดจะมีขนาดเล็กกวาและบรรจุพัสดุไว 

เพียงพอกับการใชงานในชวงเวลานําที่รอการจัดสงพัสดุโดยจะมีสตอกปลอดภัยเผื่อสํารองไวระดับหน่ึง 

พนักงานจะทําการรับสินคาที่เขามาภายในคลังสินคา เขาระบบ WMS ทั้งหมดและแยกกลุมประเภท

สินคาและขนาดของสินคา จากน้ันนําสินคาไปจัดเก็บบนช้ันวางโดยแยกใสตะกราที่มีการระบุหมายเลข 

Part เพื่องายตอการคนหาสินคาและลดระยะเวลาในการทํางานซึ่งมีระยะเวลาในการรับสินคาแตละ

รายการ ดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนการรบัสนิคา เดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2564 
 

วัน/เดือน/ป จํานวนที่

รับ (ช้ิน) 

ระยะเวลาใน

การรับ

สินคาเขาใน

ระบบ 

(นาท)ี 

ระยะเวลาใน

การจัดเก็บ

สินคาข้ึนช้ัน

วาง (นาท)ี 

ระยะเวลาเฉล่ีย

ในการรับ

สินคาเขาใน

ระบบ (นาท)ี 

ระยะเวลา

เฉล่ียในการ

จัดเก็บ

สินคาข้ึนช้ัน

วาง (นาท)ี 

ระยะเวลา

เฉล่ียในการ

รับและจัดเก็บ

สินคาข้ึนช้ัน

วาง (นาท)ี 

8  ม.ค. 64 40 70 30 1.75 0.75 2.50 

16 ม.ค.64 20 40 15 2.00 0.75 2.75 

28 ม.ค. 64 197 240 45 1.22 0.23 1.45 

2 ก.พ.64 2 7 8 3.50 4.00 7.50 

6 ก.พ.64 30 60 20 2.00 0.67 2.67 

9 ก.พ.64 1 2 2 2.00 2.00 4.00 

10 ก.พ.64 24 48 25 2.00 1.04 3.01 

19 ก.พ. 64 1 2 2 2.00 2.00 4.00 

22 ก.พ.64 97 194 30 2.00 0.31 2.31 

23 ก.พ. 64 11 20 10 1.82 0.91 2.73 

รวม 423 683 187 AVR: 2.03 AVR: 1.27 AVR: 3.29 
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จากตารางที่ 3 พบวาในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2564 มีสินคาเขามาจัดเก็บภายในคา

สินคาจํานวน 423 รายการ ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 683 นาที เฉลี่ยเวลาในการรับ 2.03 นาท/ี

ช้ิน และเวลาในการจัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 187 นาที นาที เฉลี่ยเวลาในการจัดเก็บ 1.27 นาที/ช้ิน รวม

เวลาเฉลี่ยทั้งสองกจิกรรม 3.29 นาที/ช้ิน  โดยใชวิธีการรับและจัดเก็บสินคาในรูปแบบใหม ระบบ 2 ถาด 

(Two Bin System) เพื่อจัดแยกประเภทและหมวดหมูของสินคาใหงายตอการจัดเก็บและการเบิกจาย

สินคาเมื่อมีคําสั่งซื้อจากลูกคา สามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคาและลดความผิดพลาดในการหยิบ

สินคาสลับกัน และยังชวยลดปญหาเรื่องสินคาชํารุด และทําใหทราบถึงปริมาณสินคาคงคลังที่มีอยูเพื่อ

ไมใหสินคาขาดสต็อกหรือมากเกินไปเพื่อลดตนทุนและคาใชจายใหกับองคกรไดอีกดวย และใชการ

ควบคุมดวยการมองเห็น  (Visual Control) โดยทําปายบงช้ีเพื่อใหทราบตําแหนงของแตละประเภท

สินคา ดังรูปภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ปายบงช้ีตําแหนงประเภทสินคาบนช้ันวาง 
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2.2 ระยะเวลาในการเบิกจายสินคาหลังการปรับปรุง 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนการเบิกจายสินคา เดือน กุมภาพันธ 2564 
 

ขอมูลหลังการปรับปรุงเดือน กุมภาพันธ 2564 

ผลลัพธ (Result) จํานวนคําสั่งซือ้ ( Order) เปอรเซ็นต (%) 

ทันเวลา 26 100% 

ไมทันเวลา 0 0% 

ผลรวมท้ังหมด 26 100% 

                           

จากตารางที่ 4 แสดงถึงคําสั่งซื้อหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานของเดือน กุมภาพันธ 

2564 มียอดรวมอยูที่ 26 รายการ หาของทันเวลา 26 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 100% โดย

สามารถอธิบายไดอยางชัดเจนถึงแนวทางการแกไขปญหาดวยการใชกลยุทธ์ิการจัดเก็บสินคา (Storage 

Strategy) นําการใชการควบคุมการมองเห็น (Visual Control) ใหสามารถเก็บและหยิบสินคาไดอยาง

รวดเร็ว รวมไปถึงการจัดทําวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและเขาใจเปาหมายในการ

ทํางานรวมถึงข้ันตอนการทํางาน (Work Instruction; WI)  ที่ถูกตองดังภาพที่ 2 ซึ่งสามารถทําใหการ

คนหาสินคาและการเบิกจายสินคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนําสงมอบใหกับลูกคาทันเวลา 

หลังจากการปรับปรุงจะเห็นไดวามีจํานวนสินคาที่รับเขาระบบเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 

2564 มีจํานวนสินคามากกวากอนการปรับปรุง เน่ืองจากสินคาทั้งหมดที่นําเขามาเก็บในคลังสินคา 

ลูกคาจะเปนผูสั่งสนิคาเขามาเพื่อเติมเต็มสตอกไวสํารองใชใหกับลกูคารายยอยทีอ่ยูในประเทศไทย ทําให

ลูกคาตองนําเขาสินคามาเปนจํานวนมากเพื่อใหคุมคาในการขนสงสินคาจากโรงงานที่ผลิตในตางประเทศ 

เพื่อใหสามารถจัดสงสินคาไดทันตามความตองการของลูกคาภายใน 4 – 24 ช่ัวโมง และลดปญหาสินคา

ขาดสต็อกเมื่อมีคําสั่งซื้อเรงดวน โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการนําเขาในแตละช้ิน ซึ่งเสียเวลา 

3-7 วัน และมีคาใชจายสูงกวามาก 
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ภาพที่ 5 ข้ันตอนการทํางาน (Work Instruction; WI) 

 

 3. เปรียบเทียบขอมลูกอนและหลงัปรับปรุง 
 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการหยิบสินคาของเดือนมกราคมและเดือนกมุภาพันธ ป 2564 

 

ผลลัพธ (Result) จํานวนคําสั่งซื้อ ( Order) เปอรเซ็นต (%) ผลลัพธ (Result) จํานวนคําสั่งซื้อ ( Order) เปอรเซ็นต (%)

ทันเวลา 15 63% ทันเวลา 26 100%

ไมทันเวลา 9 38% ไมทันเวลา 0 0%

ผลรวมทั้งหมด 24 100% ผลรวมทั้งหมด 26 100%

ขอมูลหลังการปรับปรุงเดือน กุมภาพันธ 2564ขอมูลกอนการปรับปรุงเดือน มกราคม 2564
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จากตารางที่ 5 แสดงถึงคําสั่งซื้อ กอนการปรับปรุงกระบวนการทํางานของเดือน มกราคม มี

ยอดรวมอยูที่ 24 รายการ หาของทันเวลา 15 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 63% และหาของไม

ทันเวลา 9 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่  38% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ หลังปรุง

กระบวนการทํางาน มียอดรวมอยูที่ 26 รายการ หาของทันเวลา 26 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 

100% ซึ่งสามารถทําใหการคนหาสินคาและการเบิกจายสินคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนําสง

มอบใหกับลูกคาทันเวลา  

  ผูวิจัยไดทําแนวทางการแกไขปญหาดวยการใชกลยุทธ์ิการจัดเก็บสินคา (Storage Strategy)  

นําการใชการควบคุมการมองเห็น (Visual Control) ใหสามารถเก็บและหยิบสินคาไดอยางรวดเร็ว รวม

ไปถึงการจัดทําวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและเขาใจเปาหมายในการทํางานรวมถึง

ข้ันตอนการทํางาน (Work Instruction) ที่ถูกตอง (ซึ่งสามารถทําใหการคนหาสินคาและการเบิกจาย

สินคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนําสงมอบใหกับลูกคาทันเวลา และนําเอาวงจรการบริหารงาน

คุณภาพ (PDCA) มาใชอยางสม่ําเสมอเพื่อควบคุมผลการดําเนินงานหลังการปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 

และหากพบความผิดปกติ จะสามารถแกไขไดทันที  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 รูปแบบการจัดเก็บสินคาทีม่ีขนาดกลองเล็กบนช้ันวางสินคาหลังการปรับปรงุ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาปญหาพบวา สาเหตุที่สงผลใหพนักงานจดัเก็บสินคาไวบนช้ันวางที่ไมเหมาะสมทาํ

ใหเกิดปญหาในการเบิกจายสินคาลาชา เกิดจากตัวพนักงาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ

โดยใชผังกางปลา (Fish Bone Diagram) พบวาสาเหตุที่ทําใหพนักงานจัดเก็บสินคาไวบนช้ันวางไม

เหมาะสมทําใหการเบิกจายสินคาลาชา เน่ืองจากการจัดเก็บสินคาไมเปนหมวดหมู จากกอนปรับปรุงมี
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การจัดเก็บสินคาที่ไมไดกําหนดตําแหนงตายตัว (Random Location System) ของสินคา ทําใหสินคา

แตละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไวในตําแหนงใดก็ไดบนช้ันวางในคลังสินคา สงผลใหพนักงานตองเสียเวลา

ในการคนหาสินคาเมื่อมีคําสั่งซื้อจากลูกคา ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงการจัดเก็บโดยการนํากลยุทธการ

จัดเก็บสินคา (Storage Strategy) ในคลังสินคาเขามาปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินคาแบบใหม โดย

จัดเก็บสินคาในรูปแบบการจัดหมวดหมูสินคาที่มีขนาดเล็กแยกออกจากสินคาที่มีขนาดใหญ ทําให

พนักงานสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจายสินคาในแตละครั้ง ใช

เวลาในการคนหาสินคาไดรวดเร็วข้ึนและตรงตามเปาหมายที่บริษัทกําหนด 

จากผลการดําเนินการปรับปรุงพบวาพนักงานใชเวลาในการรับและการจัดเก็บสินคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การรับเขากอนการปรับปรุงมียอดรวมอยูที่ 93 รายการ ใชเวลาในการรับ

สินคาเขาระบบ 198 นาที เฉลี่ยเวลาในการรับ 3.33 นาที/ช้ิน   และเวลาในการจัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 

45 นาที เฉลี่ยเวลาในการจัดเก็บ 1.89 นาที/ช้ิน รวมเวลาเฉลี่ยทั้งสองกิจกรรม 5.23 นาที/ช้ิน และหลัง

ทําการปรับปรุงมีสินคาเขาอยูที่ 423 รายการ ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 683 นาที เฉลี่ยเวลาใน

การรับ 2.03 นาที/ช้ิน และเวลาในการจัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 187 นาที นาที เฉลี่ยเวลาในการจัดเก็บ 

1.27 นาที/ช้ิน รวมเวลาเฉลี่ยทั้งสองกิจกรรม 3.29 นาที/ช้ิน  ทําใหการรับเขาสินคาอยูในระดับที่นา

พอใจ สงผลใหเมื่อมีการเบิกจายสินคาสามารถคนหาสินคาไดรวดเร็วข้ึน และระยะเวลาในการคนหาและ

เบิกจายสินคากอนการปรับปรุงมียอดรวมอยูที่ 24 รายการ หาของทันเวลา 15 รายการ คิดเปน

เปอรเซ็นตอยูที่ 63% และหาของไมทันเวลา 9 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 38% และหลังทําการ

ปรับปรุงมียอดรวมอยูที่ 26 รายการ หาของทันเวลา 26 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 100% ซึ่ง

สามารถทําใหการคนหาสินคาและการเบิกจายสินคาเกดิประสทิธิภาพสูงสดุ โดยสามารถนําสงมอบใหกบั

ลูกคาทันเวลา 

 

อภิปรายผล  

  จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการรับเขา-เบิกจายสินคา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคลังสินคา เปนการศึกษาโดยใชเทคนิคกลยุทธการจัดเก็บสินคาในคลังสินคา ชวยใน

การจัดพื้นที่ในคลังสินคาเพื่อการจัดเก็บสินคาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพและทําการวิเคราะหหา

สาเหตุที่ทําใหพนักงานจัดเก็บสินคาไวบนช้ันวางไมเหมาะสมทําใหเกิดปญหาในการเบิกจายสินคาลาชา 

ดวยแผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) (วิยดา สังโชติ, 2558) ในการวิเคราะห จากที่ผูวิจัยไดทําการ

ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินคาใหม โดยจัดเก็บสินคาในรูปแบบการจัดหมวดหมูของสินคา กอนการ
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ปรับปรุงมียอดรวมอยูที่ 93 รายการ ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 198 นาที เฉลี่ยเวลาในการรับ 

3.33 นาที/ช้ิน   และเวลาในการจัดเก็บสนิคาข้ึนช้ันวาง 45 นาที เฉลี่ยเวลาในการจัดเก็บ 1.89 นาที/ช้ิน  

และหลังทําการปรับปรุงมีสินคาเขาอยูที่ 423 รายการ ใชเวลาในการรับสินคาเขาระบบ 683 นาที เฉลี่ย

เวลาในการรับ 2.03 นาที/ช้ิน และเวลาในการจัดเก็บสินคาข้ึนช้ันวาง 187 นาที นาที เฉลี่ยเวลาในการ

จัดเก็บ 1.27 นาที/ช้ิน รวมเวลาเฉลี่ยทั้งสองกิจกรรม 3.29 นาที/ช้ิน ระยะเวลาในการคนหาและเบิกจาย

สินคากอนการปรับปรุงมียอดรวมอยูที่ 24 รายการ หาของทันเวลา 15 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 

63% และหาของไมทันเวลา 9 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 38% และหลังทําการปรับปรุงมียอด

รวมอยูที่ 26 รายการ หาของทันเวลา 26 รายการ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 100% ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (ขจรศักด์ิ ทองอะไพพงษ, 2554) ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนํากลยุทธการจัดเก็บสินคา 

(Storage Strategy) จัดเก็บโดยจัดเก็บสินคาในรูปแบบการแบงขนาดของสินคาและแบงหมวดหมู นํามา

ปรับปรุงการจัดเก็บสินคาในคลังสินคาของบริษัท UPS SCS SERVICES (THAILAND) LTD. จนประสบ

ผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว 

 

ขอเสนอแนะ 

 สามารถนําวิธีการจัดการคลังสินคาโดยใชทฤษฎี First in First Out (FIFO) เพื่อชวยใหสินคาที่

ถูกจัดเก็บอยูภายในคลังสินคามีการหมุนเวียน โดยเบิกจายสินคาที่เขามากอนออกมาขายกอน เพื่อลด

ปญหาสินคาเสื่อมคุณภาพเมือ่ถูกจัดเก็บไวเปนระยะเวลานาน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหปญหาและขอรองเรียนจากลูกคาที่ไดรับ

บริการ 2) เพื่อลดขอรองเรียนจากการบริการ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิในการขนสงของพนักงาน พบวามีการ

รองเรียนการลูกคาเรื่องการบริการดานขนสงของบริษัท CST Transport โดยมีเก็บขอมูลขอรองเรียน

ยอนหลัง 1 เดือน (Define) เมื่อทําเก็บขอมูลจึงนํามาจัดลําดับเพื่อใหเห็นถึงความชัดเจนของปญหา 

(Measure) เมื่อเห็นความชัดเจนของปญหาแลวจึงนํามาหาสาเหตุโดยการวิเคราะหดวย แผนผังกางปลา 

Fish bone diagram (Analyze) เมื่อทราบสาเหตุของปญหาจึงไดสรางแผนผังการทําและโดยการจัดทํา 

Swim Lane Diagram ทําใหทราบถึงขอบกพรองคือไมมีการตรวจสอบจึงเรียกผูเกี่ยวของการทํางาน

ทั้งหมดและไดสรุปคือการเพิ่ม กระบวนการตรวจสอบ  (Improvement) และจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ

ควบคุมการทํางานโดยจัดทํา Action Plan (Control) ผลลัพธที่ไดจากการจัดทําแผน DMAIC โดยขอ

รองเรียนเดิมอยุที่ 67 ครั้ง  ลดเหลือ 29 ครั้ง หรือคิดเปนรอยละ 56.71   

คําสําคัญ: ลูกคา, ขอรองเรียน, แผนผงักางปลา 

 

Abstract 

 The objective of this research was rationale for 1)  to summarize doubts and 

suggestions from clients who received services 2)  to reduce service proposals 3)  to 
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increase employee transportation efficiency. CST Transport service of CST Transport, with 

defect data collected in the past 1 month ( Define)  when the data was collected, the 

sequence was taken to see the clarity of the problem (Measure) .  When the obvious 

problem was seen, the cause was determined by analyzing the fish bone diagram 

( Analyze)  when the cause of the problem was known.  Therefore, creating a schematic 

diagram and by creating a Swim Lane Diagram making aware of the flaw is that there is 

no investigation, so all persons involved in the work are called and the conclusion is to 

be added. Audit process (Improvement) and prepare an action plan to control the work 

by creating an Action Plan ( Control) , the results obtained from the DMAIC plan, with 67 

original complaints reduced to 29 times or 56.71% 

Keywords: Customer, Complaint, Fish Bone Diagram  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 เน่ืองจากบริษัท Cst transport เปนบริษัทที่ใหบริการดานการขนสงสินคา โดยทําหนาที่ third 

party ขนสงสินคาใหกับลูกคาบริษัทไนกี้/ เสริมสุข/ไทเบฟ ซึ่งรับสินคามาแลวทําการกระจายสินคาออก

ไป ซึ่งในปจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทขนสงสินคาเปนจํานวนมากทําใหบริษัท Cst transport ตองการ

เอาชนะคูแขงเลยจัดทํานโยบายบรษัิทมีนโยบายดังน้ี 1.สงสินคาตองตรงตอเวลา 2.เอกสารดานการจดัสง

ตองถูกตอง 3.สินคาไมชํารุด-ไมสูญหาย ซึ่งขณะเดียวกันทางบริษัท Cst transport ไดประสบปญหามี

ลูกคารองเรียนเรื่องการขนสงของพนักงานเปนจํานวนมากทําใหทางหัวหนางานมีการคิดหาวิธีการแกไข

ปญหา หาสาเหตุของปญหาเพื่อที่จะใหบริษัทสามารถเอาชนะคูแขงทางการตลาดได และเพื่อเปนการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ทางบริษัทไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลรองเรียนยอนหลังจากกา

รองเรียน ของพนักงานแตละคนวาแตละคนโดยรองเรียนมากี่ครั้งและหาวิธีการแกไขปญหา  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอรองเรียนเพื่อที่จะหาเครื่องมือเขามา

ชวยในการแกไขปญหาโดยผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือนําเอา แนวคิด กระบวนการ ทฤษฎี ของเครื่องมือ 

DMAIC และเครื่องมือ Fish bone Diagram และ Swim Lane Diagram มาใชในการแกไขปญหาและ

ควบคุมปญหาที่เกิดข้ึนรวมไปถึงหาแนวทางการปองกันไมใหเกิดการรองเรียนกันเกิดข้ึนอีกครั้ง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อวิเคราะหปญหาและขอรองเรียนจากลูกคาที่ไดรบับริการ 

 2.เพื่อลดขอรองเรียนจากการบริการ 

 3. เพื่อเพิม่ประสทิธิในการขนสงของพนักงาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 DMAIC เปนแนวทางในการแกปญหาที่ ขับเคลื่อนดวยขอมูล ซึ่ งชวยปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพเพิ่มเติมใหกับผลิตภัณฑ การออกแบบ และกระบวนการทางธุรกิจ DMAIC เกิดข้ึนในชวง

ทศวรรษที่ 1980 โดยเปนสวนหน่ึงของระเบียบวิธี  Six sigma โดย Bill Smith ซึ่งเปนวิศวกรของ 

Motorola แนวทางแบบ  Six sigma ไดรับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการปรับปรุงอยาง

ตอเน่ืองในกระบวนการผลิตโดยใชขอมูลและสถิติ 

หลักการสําคัญของกลยุทธ Six sigma 

 1. Define คือ ข้ันตอนของการนิยามหรือกําหนดปญหา เลือกโครงการที่จะทําการปรับปรงุหรอื

ออกแบบ ทั้งน้ีเนนความตองการของลูกคาเปนหลักดวย เพื่อใหโครงการที่เลือกทาํน้ันเปนเรือ่งสาํคัญจรงิ 

ทําแลวคุมคา ตรงประเด็นไมเสียเวลา 

 2. Measure คือ ข้ันตอนการวัด เชน วัดความสามารถของกระบวนการ วัดของเสีย วัด

ประสิทธิผล ฯลฯ เพื่อนํามาวิเคราะหตัวแปรตางๆ 

 3. Analyze คือ ข้ันตอนการวิเคราะห(จากขอมูลที่วัดมาได)เพื่อหาหรือพิสูจนตัวแปรที่สําคัญ

ที่สุดในกระบวนการ (Key process variable) ที่เปนตนตอสาเหตุของปญหาที่นิยามไว เชน การทําไมได

ตามขอกําหนดของลูกคา หรือเปาหมายการออกแบบที่กําหนด ฯลฯ ในข้ันตอนนน้ีถือวาสําคัญมาก

เพราะถาหาตัวแปรไมเจอหรือหาผิดก็ไมอาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิดที่ หรือถือวาจายยาไมถูกโรคได

ถาวินิจฉัยโรคผิดและถาหากเผอิญเปนโรครายแรงก็อาจจะทําใหแกไขไมทันการเชนกัน 

 4. Improve คือข้ันตอนของการปรับปรุง (Action) หลังจากที่เราจับตัวแปรที่มีผลมากๆหรือ

สําคัญๆไดแลว เราก็ลงมือแกไข/ปรับปรุง เพื่อขจัดสาเหตุที่วิเคราะหได หรือในการออกแบบข้ันน้ีจะเปน

การออกแบบกระบวนการ /ผลิตภัณฑ เพื่อขจัดหรือควบคุมตัวแปรที่วิเคราะหได 
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 5. Control คือ ข้ันตอนของการควบคุม เพื่อใหกระบวนการน้ันคงที่ หมายถึงอยูภายใตการ

ควบคุมอยางสม่ําเสมอ ไมใชคงที่แบบไมตองทําอะไร หรือถาเปนการออกแบบก็คือข้ันตอนของการทวน

สอบผลการออกแบบและควบคุมการดําเนินการตอไปเชนกัน ทําใหสม่ําเสมอ สิ่งที่ทําไดดีแลวก็รักษาไว

ใหตลอดรอดฝง 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

 ปฏิภาณ จารุมณี (2557) ทําการศึกษาวิจัยการใหบริการยานพาหนะ เพื่อใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนโดยใชเครื่องมือและข้ันตอนการดําเนินงานของลีน ซิก ซิกมาร ตามกระบวนการ DMAIC และ

กระบวนการพัฒนางานบริการใหม ตามกระบวนการ 5D (Discover, Define, Design, Develop, 

Deploy) เพื่อการวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึนหาสาเหตุของปญหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน

โดยการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสามารถนําผลของแบบสอบถามประยุกตใชเทคนิคการแปร

หนาที่เชิงคุณภาพและเซิรฟโคลประมวลผลออกมาเปนความตองการของผูรบับริการไดดังน้ี 1) การจัดทาํ

ระบบสารสนเทศ ในการจองผานระบบสารสนเทศของคณะ 2)การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานโดยนํา

ทฤษฎี ECRS  มาใชในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการนําระบบสารสนเทศมาใช 

สวน กัญญรัตน วังคะฮาด (2557) ไดทําการศึกษาการลดปญหาของเสียในการผลิตเกียรดวยหลักการ 

DMAIC ของ Six sigma จากปญหาหลักเสนผานศูนยกลางภายในเกินกวาคาที่กําหนดใหลดลง 50% 

ตามเปาหมายของโรงงานตัวอยาง ข้ันตอนการวิจัยแบงเปน 5  ข้ันตอนการวิจัย1) ข้ันตอนการกําหนด

ปญหาที่เกิดข้ึน (Defined Phase) โดยใชแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 2) ข้ันตอนการวัด 

(Measure Phase) เพื่อกําหนดหาสาเหตุปญหา 3) ข้ันตอน การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Analysis 

Phase) โดยการวิเคราะหทีละสาเหตุ ทีละปจจัย 4) ข้ันตอนการปรับปรุงแกไขกระบวนการ (Improved 

Phase) โดยทําการออกแบบการทดลอง 22 Factorial Design ,Operation Standard  และ Gauge 

Repeatability and Reproducibility (GR&R) 5) ข้ันตอนการควบคุมกระบวนการตางๆ (Control 

Phase) โดยได  การกําหนดมาตรฐานการทํางาน (Work Instruction) เพื่อชวยในการควบคุม

กระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักการ DMAIC ของ Six sigma ทําใหพบวา 

ลดลงจากเดิม 3.4% เหลือเพียง 0.91% ของปริมาณของเสียทั้งหมด ดังน้ัน การปรับปรุงครั้งน้ีสามารถ

ลดปริมาณของเสียไดถึง 76.47%  ซึ่งเกินกําหนดเปาหมายของบริษัทที่วางเอาไวที่ 50% ดังเชน 

กรรณิการ เบญจรัฐพงศ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชซิกซซิกมาในกระบวนการผลิตไพวอต 

โดยใชหลักการ DMAIC เริ่มจากข้ันตอน การกําหนดปญหา (Define, D) ซึ่งพบวา ปญหาหลัก คือ คา 

ความสูงของช้ินงานเกินกําหนด โดยมีสัดสวนของเสียของผลิตภัณฑ A เทากับ 1.14 เปอรเซ็นต กอใหเกดิ
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ความสูญเสียเฉลี่ย 215,460 บาทตอเดือน ในข้ันตอนการวัด (Measure, M) ไดทําการ วิเคราะหระบบ

การวัดโดยใช GR&R (Gauge Reputability and Reproducibility) ซึ่งพบวา ระบบวัดมีความนาเช่ือถือ 

หลังจากน้ันจึงไดทําการวิเคราะห (Analyze, A) โดยใชแผนภาพแสดงเหตุ และผล และการวิเคราะห

ความผิดพลาดในกระบวนการ ซึ่งพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับคาความสูงของ ช้ินงาน คือ คาความขนาน

ของ Height jig คาความสูงของ Height jig และเสนผานศูนยกลางดานใน ของสลีฟ สําหรับข้ันตอนของ

การปรับปรุงพัฒนา (Improve, I) ผูวิจัยไดทําการออกแบบการทดลอง เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และ

พบวา คาความขนานของ Height jig ไมเกิน 3 ไมครอน เปนปจจัยที่ สงผลตอคาสูงของไพวอตอยางมี

นัยสําคัญ และคาความสูงของ Height jig และเสนผานศูนยกลางดาน ในของสลีฟไมสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอคาความสูงของการผลิตไพวอต โดยใช Height jig ใน การประกอบ สุดทาย ข้ันตอนการ

ควบคุม (Control, C) เปนข้ันตอนของการสรางระบบเพื่อใชในการ ควบคุม ซึ่งในสวนน้ีไดมีการพัฒนา

ระบบเอกสารประกอบการทํางานเพื่อควบคุมคาความขนานของ Height jig ซึ่งจากกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพคาความสูงของการผลิตไพวอตโดยใช Height jig  ในการประกอบ พบวา สัดสวนของ

เสียลดลงเหลือ 0.33 เปอรเซ็นต (คิดเปน 71.05 เปอรเซ็นต)   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาเรื่อง การลดปญหาขอรองเรียนดานการบริการขนสง กรณีศึกษา

บริษัท Cst Transport โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะห หาสาเหตุปญหา

ขอรองเรียน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคา จึงไดจัดทํากรอบแนวความคิดเพื่อกําหนดขอบเขตงานใหไดตามเปาหมายที่คาด

ไว ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 



 

1354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย  

 กรอบแนวความคิดสามารถบงบอกถึงทิศทางการทําวิจัยทีเ่กดิจากการต้ังคําถามงานวิจัยและ

ทบทวนวรรณกรรม ทําใหกําหนดข้ันตอนการทําวิจัยดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินวิจัย 

Input 

ปญหาขอรองเรยีนในการ

ขนสง 

- รับสงของไมตรงเวลา 

- สินคาชํารุดเสียหาย 

- เอกสารไมครบถวน 

Process 

-เก็บขอมูล 1 เดือน 

- ตรวจสอบคนหาสาเหตุ 

- ปรับปรุงแกไข 

- สรุป 

Output 

- ลดขอรองเรียนของ

ลูกคา 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขนสง 

เครื่องมือ 

-DMAIC 

-แผนผังกางปลา 

-Swimlane diagram 

Action plan 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่อง เรื่อง การลดปญหาขอรองเรยีนดานการบริการขนสง 

กรณีศึกษาบริษัท Cst Transport มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อวิเคราะหปญหาและขอรองเรียนจากลูกคา

ที่ไดรับบริการ 2. เพื่อลดขอรองเรยีนจากการบริการ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิในการขนสงของพนักงาน โดย

ไดมีการวิเคราะหและดําเนินการผลการศึกษาแบบข้ันตอนการดําเนินการและการแกปญหาแบบ DMAIC 

ข้ันตอนการกําหนด (Define) 

 ปญหาหลัก คือ ลูกคามีการรองเรียนเขามาเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอบริษัท

ทําใหสงผลกระทบทั้งแงดีและก็ไมดี ซึ่งทางบริษัทมีความตองการที่จะประเมินและสํารวจวิเคราะหหา

ปญหาที่แทจริง จึงทําการสํารวจขอมูลยอนหลังและทําการแกไขปญหาดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงตัวอยางเอกสารบันทึกขอรองเรียนของพนักงานขับรถ 

 

ขั้นตอนการวัดสภาพปญหา (Measure) 

 ทําการเก็บรวบรวมขอรองเรียนที่ลูกคารองเรียนเขามาเพื่อมาวิเคราะหและจัดลําดับของปญหา

จากมากไปหานอย  เพื่อใหเห็นถึงความชัดเจนของปญหาโดยจัดเปน  3  ประเภท ของขอรองเรียนโดยมี

ดังน้ี 1.รับ-สงสินคาตรงตอเวลา 2.เอกสารครบถวน 3.สงสินคาชํารุด-สูญหาย จากน้ันทําการวิเคราะห 

เพื่อที่จะใหขอมูลละเอียดและชัดเจนย่ิงข้ึนกวาเดิม 
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ตารางท่ี 1 สรุปจํานวนขอรองเรียนจากลูกคาต้ังแตวันที่1-30 มกราคม 2564 

 

  

 

 

 

  

 

 จากตารางที่ 1 เปนการแสดงจํานวนขอรองเรียนจากลูกคาในเดือนมกราคมมีจํานวนการขนสง

ทั้งหมดอยูที่ 336 ครั้งและเกิดขอรองเรียนทั้งหมด 67 ครั้งคิดเปนรอยละ 19.94 ของการจัดสั่งทั้งหมด

โดยมี 1)รับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา จํานวน 53 ครั้ง คิดเปน 79.10% 2)เอกสารไมครบถวน จํานวน 7 

ครั้ง คิดเปน 10.45 % 3)สงสินคาชํารุด-สูญหาย จํานวน 7 ครั้ง คิดเปน10.45 % ดังภาพที่4  

 

ภาพท่ี 4 แสดงขอมูลขอรองเรียนจากลูกคาต้ังแตวันที่ 1-30 มกราคม 2564 

ขั้นตอนการวิเคราะหสาเหตุปญหา (Analyze) 

1) วิเคราะหปญหาดวยเครื่องมือ Fish Bone Diagram พบวาสาเหตุสําคัญมาจาก คนขับ 

ผูวิจัยเลยทําการวิเคราะหเปนหัวขอเพื่อทีจ่ะใหเห็นความชัดเจน โดยปญหาที่ 1. พนักงาน 

มีสาเหตุดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ รายการ 
ขอรองเรียน/

คร้ัง 

คิดเปน

รอยละ 

1 เรื่องรับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา 53 79.10 

2 เอกสารไมครบถวน 7 10.45 

3 สงสินคาชํารุด-สูญหาย 7 10.45 

รวม 67 100 
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ภาพท่ี 5 แสดงแผนผังกางปลาเรื่องการรบัสงสินคาไมตรงตอเวลา 

 จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวาสาเหตุของปญหาเปนที่ พนักงาน ไมมีความกระตือรือรนและเขา

งานชาจึงจําเปนตองไดรับการประชุมอบรมเพิ่มเติมจึงทําใหเกิดปญหาตอมาดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงแผนผังกางปลาเรื่องสินคาชํารุด 

ไม

 

เสียเวลาหา

สินคา 

การสือ่สาร 

ไมมีการ

ประสานงานทีม่าก

ไมมีการจัด

สินคาลวงหนา 

เครื่องมือ

ขนถาย 

ขาด

 
GPS 

พนักงาน 

เขางานชา 

Man 

Information Method 

Machine 

การ

รับสง

สินคา

ไมตรง

ตอ

 

ไมเพียงพอ 

เรงรีบ 

การสือ่สาร 

ไมมกีาร

ประสานงานทีม่าก

ไมเช็คสินคา

กอนออก 

เครื่องมือ

ชํารุด 

ประมาท 

อุบัติเหตุ 

ขาดทักษะ 

ขนถายผิด

 

Man 

Information Method 

Machine 

สินคา

ชํารุด

เสียหา

ย 

ใชผิดวิธี 

สงสินคาไมทัน 
ขับรถเร็ว 



 

1358 

 

จากภาพที่ 6 แสดงถึงปญหาของ พนักงานขับรถขาดทักษะการขนถายสินคาและเรงรีบขับรถ

เพราะกลัวสงสินคาไมทันสวนกระบวนการไมมีการเช็คสินคากอนออกสงและมีการทํางานที่เรงรีบจนเกนิ  

จึงทําใหขาดการตรวจสอบทําใหสามารถพบเจออีกปญหาดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงแผนผงักางปลาเรื่องเอกสารไมครบถวน 

 จากภาพที่ 7 แสดงถึงการทํางานของพนักงานที่เรงรีบและขาดการตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารโดยการแสดงแผนผังกางปลาทั้งหมดจะนําไปสรุปและจัดทําแผนและเพิ่มกระบวนการเพื่อ

ปรับปรุงการทํางาน 

ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข (Improvement) 

 จากข้ันตอนการวิเคราะห (Analyze) ทางผูวิจัยไดสรุปปญหาที่เกิดข้ึนแลวทําการช้ีแจงให

หัวหนางานรับทราบและหาแนวทางการปรับปรุงแกไขโดยการจัดทํา Swim Lane ดังภาพตอไปน้ี 

 

 

เรงรีบ 

การสือ่สาร 

ไมมกีาร

ประสานงานทีม่าก

ขาดการ

ตรวจสอบ

ชํารุด 

 

อุปกรณ 
 

รีบทํางาน 

จนลืม

 

Man 

Information Method 

Machine 

เอกสาร

ไม

ครบถว

น 
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ภาพท่ี 8 แสดงแผนผงัการทํางานกอนปรบัปรุง 

 จากภาพที่ 8 แสดงการใชแผนผัง  Swim Lane Diagram เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการทํางานกอน

ปรับปรุง จะเห็นไดวากอนที่สินคาจะไปถึงลูกคา ในการทํางานของขนสง ไมมีการตรวจสอบแตอยางใด

ทั้ง เอกสารและสินคา จึงไดทําการประชุมเพื่อเพิ่มกระบวนการตรวจสอบสินคาและเอกสาร 

 

ลูกคา ฝายจัดการ พนักงานคลัง พนักงานขนสง 

    
ส่ังออเดอร รับออเดอรจาก

ลูกคา 

รับออเดอรเพ่ือไป

รับสินคา 

ไปรับสินคาจาก

คลังลูกคา 

นําสินคากลับมาที่

ทา 

ตรวจสอบจํานวน

และสินคาที่

เสียหาย 

จัดเสนทางขนสง

ตามออเดอรให

พนักงานขนสง 

รับออเดอรสินคา

และเสนทางขนสง 

จัดสินคาตามออ

เดอร 

ขนถายสินคาขึ้นรถ ไดรับสินคา 
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ขั้นตอนการควบคุม (Control) 

 ข้ันตอนควบคุมมีการวางแผนตามที่ไดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขเพือ่ใหรัดกุมและ

เปนไปตามที่กําหนดไวจงึเริ่มจากการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน Action Plan ดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 2 การวางแผนปฏิบัติงานเพือ่ทําการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Action Plan)  

ปญหาท่ีเกิด 

อุปสรรคและ

ปญหาในการ

ดําเนินงาน 

แนวทาง

ในการ

แกไข

ปญหา 

วิธีการดําเนิน 
บุคคลท่ี

รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

รับสงสินคา

ไมตรงตอ

เวลา 

- พนักงานขาด

ความ

กระตือรือรน เรียกทุก

ฝายที่

เกี่ยวของ

ทั้งหมดเขา

ประชม 

เพื่อหา

สาเหตุและ

ทําการ

แกไข

ปรับปรงุ 

1. ประชุมงาน และช้ี

แจงกบัคนขับรถ 

2. รับฟงปญหาจาก

คนขับรถ 

3. ตรวจสอบความ

เรียบรอยของงานทกุๆ 

ครั้งที่มกีารขนสง 

4. หากพบปญหาใหรบี

แกไข 

5. สรุปงาน รายงาน

บันทึกขอมลู 

หัวหนาทุก

ฝายที่

เกี่ยวของ 

1 – 28 

กุมภาพันธ 

พ.ศ. 

2564 

สินคาชํารุด

เสียหาย 

- พนักงาน

ขากทักษะการ

ขนถาย 

- ขับรถเร็ว 

- ขาดการ

ตรวจสอบ 

เอกสารไม

ครบถวน 

- ขาดการ

ตรวจสอบ 

- พนักงานเรง

รีบในการ

ทํางานเกินไป 

 

 จากการจัดทําแผนปฏิบัติงานสามารถวางกรอบการทํางานและปรับปรงุใหเปนไปตามเปาหมาย

อยางชัดเจนจนไดขอสรุปดังตอไปน้ี 
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สรุปผลการดําเนินวิจัย 

 ผลการดําเนินวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการสรุปผลการวิจัยตามหัวขอวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังน้ี  

 1. เพื่อวิเคราะหปญหาและขอรองเรียนจากลูกคาที่ไดรับบริการ ผูวิจัยไดใชแผนผังกางปลาใน

การวิเคราะหปญหาทําใหทราบปญหาหลักโดยมี การรับสงสินคาไมตรงเวลา การสงสินคาชํารุดเสียหาย 

และ เอกสารไมครบถวน จึงทําใหเกิดการวางแผนปฏิบัติงานเพิม่เติมจากการจัดทําแผนผังการทาํงานงาน 

Swim Lane Diagram ดังตอไปน้ี  

 



 

1362 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงแผนผงัการทํางานหลงัการปรับปรุง 

2. เพื่อลดขอรองเรียนจากการบริการ จึงไดปฏิบัติตามแผนการทํางานที่เพิม่กระบวนการคือ 

การตรวจสอบความเสียหายของสินคา และตรวจสอบเอกสาร และควบคุมการทํางานจากการกําหนด

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) จึงทําใหไดผลลัพธดังน้ี 

ลูกคา ฝายจัดการ พนักงานคลัง พนักงานขนสง 

    

ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความ

เสียหาย 

ส่ังออเดอร รับออเดอรจากลูกคา 
รับออเดอรเพ่ือไป

รับสินคา 

ไปรับสินคาจากคลัง

ลูกคา 

นําสินคากลับมาที่ทา 
ตรวจสอบจํานวน

และสินคาที่เสียหาย 

จัดเสนทางขนสง

ตามออเดอรให

พนักงานขนสง 

รับออเดอรสินคาและ

เสนทางขนสง 

จัดสินคาตามออเดอร 

ขนถายสินคาขึ้นรถ 

ไดรับสินคา 
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ตารางท่ี 3 สรปุจํานวนขอรองเรียนจากลูกคาต้ังแตวันที่1-28 กุมภาพันธ 2564 (หลังปรบัปรุง) 

 จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายไดดังน้ี 1.รับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา จํานวน 29 ครั้ง คิดเปน 

82.75 สวนในหัวขอที่2.เอกสารไมครบถวน จํานวน 3 ครั้ง คิดเปน 10.34 และขอที่3.สงสินคาชํารุด-สญู

หาย จํานวน 2 ครั้ง คิดเปน 6.89 

3. เพื่อเพิม่ประสทิธิในการขนสงของพนักงาน โดยใชเครื่องมือ DMAIC เปนการปรียบเทียบ

ขอมูลกอน-หลงั การแกไขปญหาและการปรบัปรุงโดยการเพิ่มกระบวนการทํางานการตรวจสอบ 

ตารางท่ี 4 ตารางขอรองเรียนกอน-หลังการปรับปรุง 

 

 จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายไดวาหลังการปรับปรุงแลว ขอรองเรียนไดลดลงจาก 67 ครั้ง

เหลือ 29 ครั้ง ทําใหพบวาการแกไขปญหาดวยเครื่องมือ DMAIC น้ันสามารถลดปญหาขอรองเรียนจาก

ลูกคาไดจริง โดยกอนการปรับปรงุน้ันมีลกูคารองเรยีนเขามา จํานวน 67 ครั้ง และหลังการปรบัปรงุแกไข 

มีจํานวนการรองเรียนจากลูกคาเขามา เปนจํานวน 29 ครั้ง ซึ่งลดลงคิดเปน 56.71% สอดคลองกับ

งานวิจัย กัญญรัตน วังคะฮาด (2557) 

ลําดับ รายการ 
รอบว่ิง/

เดือน 
จํานวน 

คิดเปน

รอยละ 

1 รับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา  

289 

24 82.75 

2 เอกสารไมครบถวน 3 10.34 

3 สงสินคาชํารุด-สูญหาย 2 6.89 

รวม 29 100 

ลําดับ รายการ 
กอน 

การปรับปรุง 

หลัง 

การปรับปรุง 

1 รับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา 53 24 

2 เอกสารไมครบถวน 7 3 

3 สงสินคาชํารุด-สูญหาย 7 2 

รวม 67 29 
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อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาการแกไขปญหาการรองเรียนของลูกคา ข้ันตอนในการจัดการขอรองเรียนน้ัน  มี

ความสําคัญ ขอรองเรียนที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนไมวาจะเปนการกําหนดชองทางในการรับคํารองเรียนของ

ลูกคานําไปสูการแกไขประเด็นปญหาการรองเรียนไดเปนอยางดี สงผลไปยังการเรียนรูรับมือกับปญหา

ของลูกคาอยางเขาใจ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่สําคัญ น่ันคือการลดขอรองเรียนของลูกคาได จากการวิจัย

ครั้งน้ีไดนําวิธีการ DMAIC มาประยุกตใชในการแกไขปญหา ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี เริ่มตนจาก

ข้ันตอนการกําหนดปญหา (Define)การรวบรวมขอมูลจากฝายบริการลูกคาสัมพันธ เพื่อมาทําการ

วิเคราะหขอมูล ข้ันตอนการวัดสภาพปญหา (Measure) นําเครื่องมือกราฟมาเปรียบเทียบขอมูลขอ

รองเรียน ที่เปนตัวกําหนดเปาหมายของการบริการมาวัดผลที่ไดและทําการวิเคราะห ข้ันตอนการ

วิเคราะหสาเหตุปญหา (Analyze) ศึกษาข้ันตอนการทํางานที่จะทําใหเกิดการรองเรียน สอดคลองกับ 

(รัชนา สินธวาลัย และคณะ 2560) ดําเนินการตามแนวทาง DMAIC การวิจัยเริ่มจากการกําหนดหัวขอ 

(Define stage)  พบวาปญหาหลัก คือ การรองเรียนเรื่องรับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา ข้ันตอนการวัด

สภาพปญหา (Measure)ไดนํา ทําการเก็บรวบรวมขอรองเรียนที่ลูกคารองเรียนเขามาเพื่อมาวิเคราะห 

เพื่อใหเห็นถึงความชัดเจนของปญหา โดยผูวิจัยไดจัดเปน 3 ประเภท 1.รับ-สงสินคาไมตรงตอเวลา 2.

เอกสารไมครบถวน 3.สงสินคาชํารุด-สูญหายจากน้ันทําการวิเคราะหออกมาเพื่อที่จะใหขอมูลละเอียด

และชัดเจนย่ิงข้ึนกวาเดิมเพื่อมาวัดผลและนํามาเปรียบเทียบข้ันตอนการวิเคราะหสาเหตุปญหา 

(Analyze) ทําระดมสมองดวยเครื่องมือ Fish Bone Diagram โดยใชวิธีวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่

เกิดข้ึนพบวาสาเหตุสําคัญมาจาก พนักงาน และ กระบวนการทํางานซึ่งไดสอดคลองกับ รัชนา สินธวาลัย 

และคณะ (2560) ข้ันตอนวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Analyze stage) จากน้ันจึงรวมกันกําหนดแนว

ทางแกไข ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข (Improvement)ทําการช้ีแจงใหผูบริหารรับทราบและหาแนว

ทางการปรับปรุงแกไขผูวิจัยไดจัดทําแผนผังการทํางานใหมซึ่งสอดคลองกับธารารัตน สุภารัชตไพศาล 

(2561) ข้ันตอนการควบคุม (Control) จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อเปนการควบคุมและกําชับการทํางาน

ของบุคคลแตละหนาที่ 

 

ขอเสนอแนะ 

 เพื่อใหความย่ังยืนของการแกปญหาควรทําอยางตอเน่ือง  โดยมีการตรวจสอบปญหาอยาง

สม่ําเสมอ 
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การศึกษาความแตกตางของกลุมผูบริโภค Young Generation ในกระบวนการตัดสนิใจ

เลือกบริโภครานอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

The Study of Differences among Young Generationin Decision Making 

Process towards Pizza Fast Food Consumption 

 

ณัฏฐฐานิตา กาญจนฤกษชัย0

1 , อัจฉรา เกษสุวรรณ1

2 

Nutthanita Kanjanaroekchai1 , Ajchara Kessuvan2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภครานอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาของผูบริโภค

กลุม Young generation อายุ 15-37 ป โดยศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมและกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามกับผูบริโภคที่มีประสบการณบริโภคพิซซา

จํานวน 496 คน โดยแบงออก 3 กลุมตามชวงอายุคือ 1) กลุมวัยรุน อายุ 15-22 ป 2) กลุมวัยทํางาน

ตอนตน อายุ 23-30 ป และ 3) กลุมวัยทํางานตอนกลาง อายุ 31-37 ป วิเคราะหผลตามกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอนคือ การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ 

และพฤติกรรมหลังบริโภค ผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุน เลือกทานพิซซาเพราะมีโปรโมช่ันหรือสวนลด ผู

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือเพื่อน กลุมวัยทํางานตอนตน เลือกทานพิซซาเพราะงายหรือสะดวก ผูที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจคือเพื่อนเชนกัน สําหรับกลุมวัยทํางานตอนกลาง เลือกทานพิซซาเพราะงายหรือ

สะดวก แตผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือครอบครัว กลุมวัยทํางานตอนตนใหความสําคัญกับการคนหา

ขอมูลเมนูอาหารและโปรโมช่ัน และจะใชบริการซ้ําเมื่อพอใจในการบริการมากกวาชวงอายุอื่น 

นอกจากน้ีกลุมวัยทํางานตอนตนและตอนกลางใหความสําคัญกับรสชาติและคุณภาพ และมีความ

จงรักภักดีตอแบรนดมากกวากลุมวัยรุน รวมทั้งชองทางออนไลนที่จะสื่อสารแตละกลุมมีความแตกตาง
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กัน ผลการวิจัยจะเปนแนวทางพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดเพื่อตอบสนองลูกคาเปาหมายที่

แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิผล 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, กลุม Young generation, อาหารฟาสตฟูด, พิซซา 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study decision-making process of young 

generation, 15-37 years old towards Pizza fast food consumption.  The survey research 

was conducted with 496 respondents to examine the differences of consumption 

behavior and decision-making process among 3 groups 1) Teenager aging 15-22 years old, 

2)  First jobber aging 23-30 years old, and 3)  Middle-aged group aging 31-37 years old.   

The analysis was performed on the 5 stages of decision-making process including need 

recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision and post 

purchase behavior.  It was found that teenagers consumed pizza because of promotion 

or discount and their friends were influencers.  First jobber focused on convenience and 

ease, and influencers were friends either. Middle-aged group preferred convenience and 

ease, but family was the influencer.  First jobber searched for menu and promotional 

information and would repeat purchased if satisfied with the service more than other 

groups.  First jobber and middle-aged group focused on taste and quality and had more 

brand loyalty than teenager.  Communication via online channel were also significantly 

different.  The results would provide the guideline to develop the effective marketing 

communication strategy for different target customer. 

Keywords: Decision-making process, Young generation, Fast food, Pizza 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมอาหารฟาสตฟูดเปนอุตสาหกรรมใหญของโลก ซึ่งมีรายไดรวมกันคือปละ 5.7 แสน

ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 17.1 ลานลานบาท มากกวามูลคาของ GDP ประเทศไทย ซึ่งอยูที่

ประมาณ 5.3 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ (Money Buffalo, 2563) สําหรับสวนแบงตลาดของอาหาร

ฟาสตฟูดทั่วโลกในป 2562 แบรนดที่เปนผูนําในอุตสาหกรรมน้ี ไดแก แมคโดนัลดที่มีสวนแบงตลาด 

21.4% ตามดวยสตารบัคส 7.52% เคเอฟซี 2.82% ซับเวย 2.8% โดมิโนพิซซา 1.57% พิซซาฮัท 

1.24% เบอรเกอรคิง 1.16% ทิมฮอรตัน 1.09% และชิปโปเล 1.02% (T4 Labs Inc, 2563) สําหรับ

ประเทศไทย ธุรกิจรานอาหารเปนหน่ึงในธุรกิจบริการที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

มูลคาไมตํ่ากวา 4 แสนลานบาท มีผูประกอบการที่หลากหลายทั้งรายเลก็รายใหญที่สนใจเขามาเริ่มธุรกจิ

ในตลาดอยางตอเน่ือง (Money Buffalo, 2563) ขณะเดียวกันพฤติกรรมของผูบริโภคมีการปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจความตองการของผูบริโภค และสรางความแตกตางของสินคา

และบริการมากข้ึน (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) ปจจุบันคนเมืองมีวิถีชีวิตที่เรงรีบ เวลาในการรับประทาน

อาหารจํากัด ตองการความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ดังน้ันอาหารจานดวนหรืออาหารฟาสตฟูดจึงไดรับ

ความนิยมและเติบโต ธุรกิจน้ีเปนตลาดอาหารที่คอนขางใหญเพราะหารับประทานงาย สะดวก มี

ประเภทและแบรนดที่หลากหลายรวมทั้งพิซซา ขณะเดียวกันธุรกิจพิซซาก็มีการแขงขันสูง ทําใหมีการ

พัฒนาเมนูและบริการอยางมาก เพื่อสรางคุณคา สามารถเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคที่แตกตางกันในแตละกลุม ทั้งผูบริโภคที่มารับประทานกันเปนคูเปนกลุมหรือเปนครอบครัว 

วัยรุน นักเรียน นักศึกษาและคนทํางาน กลุม Young generation ซึ่งเปนผูบริโภคกลุมเปาหมายหลัก

และมีวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลสามารถเช่ือมโยงและแชรขอมูลในสังคมผานเทคโนโลยี (Thai ware, 2562) 

งานวิจัยน้ีจะดําเนินการศึกษากลุมYoung generation ที่มีประสบการณในการบริโภค

รานอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและกระบวนการในการ

ตัดสินใจบริโภคที่มีความแตกตางกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาแนวทางกลยุทธทางการตลาดและการสื่อสาร

ทางการตลาดสมัยใหมของธุรกิจพิซซาที่สอดคลองกับความแตกตางและความตองการเฉพาะของกลุม

ผูบริโภคแตละสวนตลาด (Differentiated strategy) เพื่อใหตอบสนองความตองการของแตละกลุมได

อยางมีประสิทธิผลอันเปนแนวทางของการตลาดสมยัใหมที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน (Personalization) ผล

จากงานวิจัยน้ีจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตร พฤติกรรม และกระบวนการในการตัดสินใจบริโภค

รานอาหารฟาสตฟูดประเภทพซิซาของกลุม Young Generation 

2. เพื่อศึกษาความแตกตางในกระบวนการตัดสินใจบริโภคของกลุมผูบรโิภคอาหารฟาสตฟูด

ประเภทพิซซาของกลุม Young Generation แตละชวงอายุ 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด สําหรบัผูบรโิภคกลุม 

Young Generation ที่ชวงอายุแตกตางกัน (Differentiated strategy) 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer Decision Process)  

(Kotler, P. and K.L. Keller, 2016) เปนข้ันตอนการตัดสนิใจซื้อหรือบรโิภคของผูบริโภคผาน

กระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการตัดสินใจซือ้ 5 ข้ันตอน 

1. การรับรูความตองการ (Need recognition) หมายถึงการที่ผูบรโิภครับรูถึงความตองการ

ภายในของตนเองซึง่อาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากสิง่กระตุนกระตุน เชน ความหิว ความอยาก เปนตน 

2. การคนหาขอมลู (Information search) หมายถึงการที่ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลในตัว

ผลิตภัณฑน้ัน ประกอบการตัดสินใจจากแหลงขอมูล อาทิ แหลงบุคคล แหลงการคา แหลงชุมชน เปนตน 

3. การประเมินผลทางเลอืก (Evaluation of alternative) หมายถึงการทีผู่บริโภคจะนําขอมลู

มาจัดเปนหมวดหมูและพิจารณาเกณฑเกี่ยวกบัคุณสมบัติ เปรียบเทียบโดยผานกระบวนการประเมินผล 

การรบัรูความ

ตองการ 

การคนหา

ขอมูล 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตัดสินใจ

ซื้อ 

ความรูสึก

ภายหลังการซือ้ 
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หมายถึงการทีผู่บริโภคเกิดความต้ังใจซื้อและเกิดการ

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึง หลังจากมกีารประเมินผลทางเลอืกในข้ันที่ 3 

5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หมายถึงความรูสึกพอใจหรือไม

พอใจ หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว หากเกิดความพงึพอใจกท็ําใหเกิดการซื้อซ้ําและการบอกตอ 

ทฤษฎีกลยุทธชองทางการตลาดแบบบูรณาการ (Omni Channel) 

(MarGetting, 2019) ระบุวา Omni Channel เปนการติดตอสื่อสารกับลูกคาที่หลากหลาย

ชองทาง การเช่ือมโยงชองทางตางๆ ใหเปนหน่ึงเดียว โดยผสมผสานชองทางการสื่อสารเหลาน้ัน          

ทั้งออนไลน (Online) และการขายหนาราน (Offline) เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาอยางไร

รอยตอ ซึ่งเปนการบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management) แนวโนมการ

ผสมผสานของชองทางการติดตอ Contact center กับ Non-Voice รวมถึงการติดตอผาน Mobile 

Application, Web Site, Instant Message, email หรือ Social Media มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก

การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพจะตองทําการ Customize บริการใหตรงกับลูกคาแตละราย มีผล

ตอการเพิ่มความพึงพอใจในการใชบริการในที่สุด Omni Channel Integrating คือกลยุทธการเช่ือมโยง

การสื่อสารในแตละชองทางใหสอดคลองกัน ผานเทคโนโลยีที่รองรับการ Integrate ระหวาง Voice และ 

Non-Voice ซึ่งรวมถึง Social Media เขาดวยกัน มีการจัดเก็บขอมูลที่ดีและการวิเคราะหขอมูลอยาง

เปนระบบ จะทําใหเขาถึงรูปแบบการสื่อสาร การนําเสนอสินคาและบริการไดตรงตามความตองการและ

ใหบริการที่เหนือความคาดหมายได  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่สั่งอาหารแบบดิลิเวอรี่ผานโมบาย

แอปพลิเคช่ันชวงเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทอาหารที่สั่งมากที่สุดคือ

อาหารฟาสตฟูด ผลการศึกษาสอดคลองกับงานของ ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน (2560) ที่พบวาพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักศึกษาในปจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากสภาพสังคมวัฒนธรรมและความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้ึน ดวยวิถีชีวิตที่เรงรีบจึงเลือกรับประทานอาหารนอกบาน 

อาหารจานดวนหรืออาหารฟาสตฟูด และเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ขณะเดียวกัน งานวิจัยของวัน



 

1371 

 

วิสา วงษาหลาม (2556) ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจพิซซาที่มีผลตอการ

เลือกซื้อพิซซาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ มีผลตอการซื้อ 

พิซซาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครในระดับมาก ปจจัยทางการตลาดทุกดานทั้งผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย และรูปแบบการดําเนินชีวิต มีผลตอการซื้อพิซซาของผูบรโิภคในระดับมาก ผูบริโภค

ตัดสินใจซื้อพิซซาเน่ืองจากความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ผลการศึกษาสอดคลองกับงานของวรรณ

วิภา ชัยวุฒิ และกิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาอิทธิพลในการเลือกบริโภคพิซซาจากราน Pizza 

House ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ตางกันมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อพิซซาไมแตกตางกัน 

ยกเวนดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อพิซซา ไดแก ความแตกตางของรูปทรงของบรรจภัุณฑ และความรูสึกภายหลังการรับประทาน สําหรบั

การวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารฟาสตฟูดและพิซซาในตางประเทศ ไดแก งานวิจัยของ Y.M.W.G.P.K. 

Udurawana (2021) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูด กรณีพิซซาฮัท ใน

ประเทศศรีลังกา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางผูมีประสบการณบริโภคพิซซา ตัวแปรคือสถานที่ต้ังราน 

บรรยากาศ พนักงาน การตระหนักรู ราคา คุณภาพ ภาพลักษณ การสงเสริมการขาย บริการที่รวดเร็ว 

ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ตัวแปรทุกตัวสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคพิซซา แตข้ึนกับพื้นที่อยู

อาศัยของผูบริโภค ดังน้ัน งานวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนสถานที่ต้ังรานพิซซาสาขา และเพิ่ม

การตระหนักรูของผูบริโภคเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีดํานินการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล พัฒนาแบบสอบถาม

จากทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (6W1H) และกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอน 

ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการบริโภคและ

กระบวนการในการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาของผูตอบแบบสอบถาม โดยรานอาหาร

ฟาสตฟูดประเภทพิซซาในงานวิจัยน้ีหมายถึงรานอาหารฟาสตฟูดที่จําหนายพิซซาเปนหลักทั้งรานอาหารที่

เปนเครือขาย (Chain) และรานอาหารเด่ียว  เมื่อรวบรวมขอมูลแลวจะใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติคือ 

IBM SPSS Statistics Version 25 และ Microsoft Excel Office 365 ในการวิเคราะหขอมูล  
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2. กลุมตัวอยางและวิธีการเก็บขอมูล 

งานวิจัยน้ีสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปนดวยวิธีการเก็บตัวอยางตามวิจารณญาณ 

(Judgment sampling) โดยใชแบบสอบถามในการสัมภาษณผูบริโภคแบบตัวตอตัว (Face to Face 

Interview) และทางออนไลน กลุมตัวอยางคือผูบรโิภคทีเ่ปน Young Generation อายุชวง 15-37 ป หรอื

เปนกลุมคนเจเนอเรช่ันซีและเจเนอเรช่ันวาย มีประสบการณบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา โดย

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีของ Churchill and Iacobucci (2002) ซึ่งกําหนดระดับความ

เช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 จะไดขนาดของกลุมตัวอยางข้ันตํ่าจากการคํานวณคือ 342 คน ผูวิจัยดําเนินการ

เก็บขอมูลกลุมตัวอยางทั้งหมด 496 คน 

3. การวิเคราะหขอมูล 

1. ดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) กอนใชงานจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

เพื่อทดสอบความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถามดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนแบช 

(Cronbach's Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามสวนที่เปนคําตอบแบบสเกล 5 ระดับ (5-point 

likert scale) คือ สวนการตัดสินใจใชบรกิารรานอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา ซึ่งคาสมัประสิทธ์ิตองมี

คา 0.7 ข้ึนไปจึงจะถือวาแบบสอบถามมีความเช่ือถือได (Malhotra, 2006) 

2. วิเคราะหขอมลูทางประชากรศาสตร พฤติกรรมและกระบวนการในการตัดสินใจเลอืกบริโภค

อาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาดวยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบ ความถ่ี และรอยละ และหาคาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับคําตอบสเกล 5 ระดับ (5-point likert scale)  

3. วิเคราะหความแตกตางของข้ันตอนการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาของ

กลุม Young generation ทั้งหมด 3 ชวงอายุดวยการทดสอบคาสถิติ ANOVA  

4.  นําผลการวิเคราะหมาเปนขอมลูเพื่อพัฒนาแนวทางกลยุทธการตลาด และการสื่อสารทาง

การตลาดใหกับผูบริโภคกลุมเปาหมายทั้งสามกลุมที่แตกตางกัน 
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สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีใชเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการเก็บขอมลูโดยการ

สํารวจดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก ผูบริโภค Young generation อายุระหวาง 15-37 ป หรือ

กลุมเจเนอเรช่ันวายและกลุมเจเนอเรช่ันซี ที่มปีระสบการณรับประทานอาหารฟาสตฟูดประเภทพซิซา 

 ผลการวิเคราะหความนาเช่ือถือของแบบสอบถามจากการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด 

แลวนํามาวิเคราะหโดยใชคา Cronbach’s Alpha coefficient จากคําถามที่อยูในสวนของการตัดสินใจ

ในการใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดประเภทพซิซา ซึ่งเปนสเกล 5 ระดับ จํานวน 7 ขอ พบวามีคา 

Cronbach’s Alpha เทากับ 0.784 แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือถือได 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการบริโภค 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 496 

คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 76.4) สถานะโสด (รอยละ 80.4) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา (รอยละ 75.4) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 47.0) มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ตํ่ากวา 25,000 บาท (รอยละ 62.1) โดยแบงกลุมตัวอยาง Young generation ตามชวงอายุ

ออกเปน 3 กลุมคือ กลุมวัยรุนอายุ 15-22 ป (รอยละ 28.8) กลุมวัยทํางานตอนตน อายุ 23-30 ป (รอย

ละ 36.9) และกลุมวัยทํางานตอนกลาง อายุ 31-37 ป (รอยละ 34.3) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลดานประชากรศาสตร ความถ่ี รอยละ ขอมูลดานประชากรศาสตร ความถ่ี รอยละ 

1. เพศ     3. สถานภาพ     

     ชาย 111 22.4      โสด  399 80.4 

     หญิง 379 76.4      สมรส                       91 18.3 

     อื่นๆ 6 1.2      อื่นๆ 6 1.2 

2. อาย ุ     4. ระดับการศึกษา     

     15-22 ป  143 28.8      มัธยมตน 10 2 

     23-30 ป  183 36.9      มัธยมปลาย 29 5.8 

     31-37 ป 170 34.3      ปริญญาตรหีรอืเทียบเทา 374 75.4 

        ปริญญาโทและสูงกวา 83 16.7 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน     6. อาชพี     

     ตํ่ากวา 15,000 บาท 185 37.3      ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 39 7.9 

     15,001-25,000 บาท 122 24.8      พนักงานบริษัทเอกชน 233 47 

     25,001–35,000 บาท 75 15.1      เจาของกิจการ 23 4.6 

     35,001-45,000 บาท  31 6.3      รับจาง/อสิระ 27 5.4 

     45,001-55,000 บาท 29 5.8      นิสิต/นักศึกษา 148 29.8 

     มากกวา 55,000 บาท 51 10.3      นักเรียน 19 3.8 

     อื่นๆ 3 0.6      อื่นๆ 7 1.4 

 

ผลการวิเคราะหกระบวนการในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

ภาพรวมทางดานพฤติกรรมของกลุมผูบริโภค Young generation พบวา รานอาหารฟาสตฟูด

ที่ช่ืนชอบมากที่สุด 3 ลําดับคือ KFC (รอยละ 32.08), The Pizza Company (รอยละ 16.91) และ 

McDonald (รอยละ 13.93) เมื่อแบงกลุมผูบริโภค Young generation (กลุมเจเนอเรช่ันวายและกลุม

เจเนอเรช่ันซี) ออกเปน 3 ชวงอายุ ไดแก กลุมวัยรุน ชวงอายุ 15-22 ป จํานวน 143 คน (รอยละ 28.8) 

กลุมวัยทํางานตอนตน ชวงอายุ 23-30 ป จํานวน 183 คน (รอยละ 36.9) และกลุมวัยทํางานตอนกลาง

ชวงอายุ 31-37 ป จํานวน 170 คน (รอยละ 34.3) เพื่อวิเคราะหกระบวนการในการตัดสินใจเลอืกบริโภค
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อาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาของแตละชวงอายุ 5 ข้ันตอน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เหตุผล

สําคัญที่สุดในการเลือกบริโภคของผูบริโภคชวงอายุ 15-22 ป คือมีโปรโมช่ัน/สวนลดมากที่สุด สําหรับ

ชวงอายุ 23-30 ป และชวงอายุ 31-37 ป เหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ หาซื้อไดงาย/สะดวกสบาย เมื่อ

พิจารณาผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจในการเลือกรานฟาสตฟูดประเภทพิซซาตามชวงอายุ 

พบวาเพื่อนมีอิทธิพลมากที่สุดตอกลุมผูบริโภคอายุนอย คือชวงอายุ 15-22 ป และชวงอายุ 23-30 ป  

สวนผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอผูบริโภคชวงอายุ 31-37 ป คือครอบครัว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหกระบวนการในการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

กระบวนการในการตัดสินใจ ชวงอายุ 15-22 ป ชวงอายุ 23-30 ป ชวงอายุ 31-37 ป 

1) การตระหนักถึงปญหา    

ขอมูลที่ตองการทราบกอนใชบริการ โปรโมช่ัน / สวนลด โปรโมช่ัน / สวนลด โปรโมช่ัน / สวนลด 

ผูมีอิทธิพลมากที่สุด เพื่อน เพื่อน ครอบครัว 

2) การแสวงหาขอมูล    

แหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ 
Facebook, Viral Clip 

/ You tube 

Facebook, 

Application 

Facebook, 

Search engine 

3) การประเมินทางเลือก    

เหตุผลสําคัญที่สุดในการบริโภคฟาสต

ฟูดประเภทพิซซา 3 ลําดับ 

โปรโมช่ัน/สวนลด 

หาซ้ือไดงาย/สะดวก 

พบปะสังสรรค 

หาซ้ืองาย/สะดวก, 

โปรโมช่ัน/สวนลด 

ชอบทานชีส 

หาซ้ืองาย/สะดวก 

โปรโมช่ัน/สวนลด 

มี Delivery 

4) การตัดสินใจบริโภค    

รานพิซซาที่ใชบริการมากที่สุดใน 

ระยะเวลา 3 เดือน 
เดอะพิซซา คอมปะนี เดอะพิซซา คอมปะนี เดอะพิซซา คอมปะนี 

ความถี่ในการรับประทาน 2-3 เดือนตอครั้ง 2-3 เดือนตอครั้ง 2-3 เดือนตอครั้ง 

ชองทางที่ใชบริการมากที่สุด 
หนารานสาขาใน

หางสรรพสินคา 

หนารานสาขาใน

หางสรรพสินคา 

หนารานสาขาใน

หางสรรพสินคา 

วันที่ใชบริการมากที่สุด/นอยที่สุด วันเสาร/วันพฤหัสบดี วันเสาร/วันพฤหัสบดี วันเสาร/วันพฤหัสบดี 

ราคาเฉล่ียที่จายสําหรับพิซซาตอม้ือ 301-500 บาท 301-500 บาท 301-500 บาท 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหกระบวนการในการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา (ตอ) 

5) พฤติกรรมหลังการบริโภค    

กรณีพบเหตุการณที่ไมพึงพอใจ 
Complain ที่สาขา                

บอกตอเพื่อน/คนรูจัก 

complain ที่สาขาบอก

ตอเพื่อน/คนรูจัก 

complain ที่สาขา 

ไมทําอะไร เลิกทาน 

กรณีพบเหตุการณที่พึงพอใจ 
แนะนําเพื่อนและคน

รูจักใหทาน 

ทานรานเดิมตอไม

เปล่ียนแปลง 

ทานรานเดิมตอไม

เปล่ียนแปลง 

 

จากการวิเคราะหรายละเอียดของข้ันตอนการตัดสินใจเลือกบริโภคพิซซา โดยคําตอบแบบสเกล 

5 ระดับ (5-point Likert scale) ไดหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็น 

และวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวา ความคิดเห็นในข้ันตอนการตัดสินใจ

ที่ผูบริโภคทั้ง 3 ชวงอายุ ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ 1) ชวงอายุ 23-30 ป ใหความสําคัญ

กับการคนหาขอมูลเมนูอาหารและโปรโมช่ัน และจะใชบริการซ้ําเมื่อพอใจในการบริการ มากกวาชวง

อายุอื่น และ 2) ชวงอายุ 23-30 ป และ 31-37 ป จะใชบริการรานพิซซาซ้ําเมื่อพอใจในการรสชาติและ

คุณภาพ และพอใจโปรโมช่ันของราน มากกวาชวงอายุ 15-22 ป และมีความต้ังใจจะใชบริการรานพิซซา

ตอไปในอนาคต มากกวามากกวาชวงอายุ 15-22 ป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหข้ันตอนการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซา 

ขั้นตอนการตัดสินใจ ชวงอายุ 15-22 ป ชวงอาย ุ23-30 ป ชวงอายุ 31-37 ป 

1. เมื่อนึกถึงรานอาหารฟาสตฟูดจะ

นึกถึงรานพซิซาเปนอันดับแรก 
3.280 + 0.9816 3.284 + 1.0670 3.241 + 1.0179 

2. คนหาขอมูลกอนตัดสินใจใชบริการ 4.056 a + 0.8942 4.317 b + 0.8241 4.259 ab + 0.8656 

3. ตัดสินใจใชบริการหลังจากประเมิน

ทางเลือกจากรานอื่นอยางรอบคอบ 
3.671 + 0.8540 3.612 + 0.9985 3.524 + 1.0159 

4. ทานจะกลับมาใชบริการรานพซิซา

ซ้ําเมื่อพอใจในการบริการ 
3.986 a + 0.9115 4.213 b + 0.8143 4.129 ab + 0.8467 

5. ทานจะกลับมาใชบริการรานพซิซา

ซ้ําเมื่อพอใจในการรสชาติและคุณภาพ 
4.140 a + 0.8849 4.388 b + 0.8236 4.388 b + 0.7630 

6. ทานจะกลับมาใชบริการรานพซิซา

ซ้ําเมื่อพอใจโปรโมช่ันของราน 
4.028 a + 0.9188 4.311 b + 0.8094 4.341 b + 0.8076 

7. ในภาพรวม ทานต้ังใจจะใชบริการ

รานพิซซาตอไปในอนาคต 
3.832 a + 0.9037 4.066 b + 0.8491 4.118 b + 0.7981 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางของคาเฉลี่ยในแถวเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 

0.05)  

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนบวร สิริคุณากรกุล (2563) ดานเหตุผลที่เลือก

บริโภคอาหารฟาสตฟูดเพราะสะดวกรวดเร็ว และงานวิจัยของปราโมทย อุมเจริญ (2563) เกี่ยวกับ

อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการรานเดอะ พิซซา คอมปะนี ไดแกสื่อประชาสัมพันธ สวนลดและ

โปรโมช่ัน และมีหนารานในหางสรรพสินคา นอกจากน้ี ประเด็นที่สําคัญคือ ผลการวิจัยแสดงวา กลุม

ผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาคือกลุม Young generation อายุ 

15-37 ป (เจเนอเรช่ันวายและเจเนอเรช่ันซี) มีความแตกตางกันในกระบวนการตัดสินใจในการบริโภค

เน่ืองจากความคิด คานิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของกลุมวัยรุน วัยทํางานตอนตนและวัย

ทํางานตอนกลางแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของณิชกุลและอจัฉรา (2562) ที่พบวา ความแตกตาง
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กันของชวงอายุ จะสงผลใหมีความแตกตางทางพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งจะเปนแนวทางให

ธุรกิจพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดกับกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนตามกระบวนการในการ

ตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมาย 

สําหรับการพัฒนาแนวทางของกลยุทธทางการตลาดสําหรับอาหารฟาสตฟูดประเภทพิซซาน้ัน 

จะใชผลการวิจัยเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับแนวทางการสื่อสารทางการตลาดที่แตกตางกันในแตละ

กลุมเปาหมาย (Differentiated Strategy) ใหเหมาะสมกับแตละสวนตลาด (Segment) ดังน้ี 

ผูบริโภคกลุมวัยรุน ชวงอายุ 15-22 ป จะมีความจงรักภักดีในแบรนดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ

กลุมอื่น แตหาพึงพอใจจะบอกตอแบรนด (Advocate) ควรใชการสรางคุณคาดานอารมณ (Emotional 

value)  โปรโมช่ัน/สวนลดในการสรางความตระหนักและดึงดูดความสนใจ ชองทางในการสื่อสารที่ไดผล

ตอกลุมน้ีคือ Facebook และ Viral Clip / You tube โดยใชเพื่อนเปนผูมีอิทธิพล (Influencer) และ

สรางกิจกรรมทางการตลาดพบปะสังสรรค โดยใช Youtuber  

ผูบริโภคกลุมวัยทํางานตอนตน ชวงอายุ 23-30 ป  ใหความสําคัญกับการคนหาขอมูลเมนูอาหาร 

โปรโมช่ันและอื่น ๆ ควรใชการสรางคุณคาดานการใชงาน (Functional value) รสชาติและคุณภาพ

อาหาร เมนูชีสจะดึงดูดความสนใจ และเนนการบริการและใหขอมูล ชองทางในการสื่อสารที่ไดผลตอ

กลุมน้ีคือ Facebook และ Application โดยใชเพื่อนเปนผูมีอิทธิพล (Influencer)   

ผูบริโภคกลุมวัยทํางานตอนกลาง ชวงอายุ 31-37 ป ใหความสําคัญกับความสะดวก ควรใชการ

สรางคุณคาดานตนทุน (Cost value) การซื้อไดโดยสะดวก Delivery อยางรวดเร็ว และคุณคาดานการ

ใชงาน (Functional value) รสชาติและคุณภาพอาหาร ใชชองทางในการสื่อสารที่ไดผลตอกลุมน้ีคือ 

Facebook และSearch engine โดยใชครอบครัวเปนสื่อกลางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค 

 

ขอเสนอแนะ  

งานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชประโยชนเบือ้งตนตอธุรกิจฟาสตฟูดประเภทพิซซา และสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมไดดังน้ี  

1. ศึกษากลุมผูบรโิภคแตละกลุมดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากตัวแทน (Persona)  
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2. ศึกษาผูบริโภคเชิงลึก (Customer insight) เพื่อเขาใจและตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคในแตละกลุมไดมากข้ึน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่เสยีสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูล

เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยน้ี สําเรจ็ลลุวงไปดวยดี  
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การปรับปรงุพืน้ที่จัดเก็บสนิคาคลังสนิคาอะไหลยนต กรณีศกึษา บรษิัท ABC จํากดั 

Renovation of auto spare parts warehouse storage Cast Study ABC Co., Ltd. 

 

ณฤชา ศรีประยูร 0

1, ธนิษฐนันท จันทรแยม² 

Naruecha Sripayoon1, Thanitnan  Chanyeam² 

 

บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาและพัฒนาประสิทธิภาพในการ

เบิกจายสินคาของ บริษัท ABC จํากัด จากการศึกษาทําวิจัยครั้งน้ีพบวา ในการจัดเก็บสินคาของบริษัท

ดังกลาวไมเปนระเบียบ ขาดปายบงช้ี และสัญญาลักในการแสดงสถานะของพื้นที่จัดเก็บ สงผลให

พนักงานคลังสินคาใชเวลาในการเบิกจายสินคาคอนขางนานและยังสงผลในการหยิบสินคาผิดรายการสง

มอบใหกับลูกคา ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวย แผนผังกางปลา พบวาปญหาเกิด

จากวิธีการในการจัดเก็บสินคาที่ขาดความรูความเขาใจอยางถูกวิธี ผูวิจัยจึงไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล

กอนปรับปรุง ต้ังแตชวงเดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 เพื่อที่จะนํามาวิเคราะหปญหาดังกลาว 

พบวา พนักงานใชเวลาในการเบิกจายสินคาจากเดิม เฉลี่ยอยูที่19.15 นาทีตอพาเลท มีการหยิบสินคาผดิ

รายการสงมอบใหกับลูกคา อยูที่ 36 รายการ ทําใหตองเพิ่มรอบในการจัดสงสินคา อยูที่ 14 รอบ เฉลี่ย 

รอบละ 700 บาท รวมเปน 9800 บาท  ผูวิจัยไดแกไขปญหา ดวยการแยกประเภทของสินคา ประเภท

สินคาที่เคลื่อนไหวเร็ว,เคลื่อนไหวชา,ไมเคลื่อนไหว แยกออกจากกันเพื่อที่งายตอการเบิกจายจากน้ัน

ผูวิจัยจึงไดทําการสรางแผนผังในการจัดเก็บสินคาใหมเพื่อใหเหมาะสมตอการจัดเกบ็และความสะดวกใน

การทํางานมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยไดนําเทคนิค การควบคุมดวยการมองเห็น มาใชในการควบคุมดวยการ

มองเห็น หลังจากทําการปรับปรุงแลวพบวา พนักงานคลังสินคาใชเวลาในการเบิกจายสินคาลดลง อยูที่ 

                                                        
¹นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ E-Mail: Naruecha.golf1991@gmail.com 

²อาจารย, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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15.55 นาที่ตอพาเลท หยิบสินคาผิดรายการ ลดลงเหลือ 1 รายการสินคา รอบในการจัดสงสินคาเพิ่ม

เหลืออยูที่ 1 รอบ คิดเปนเงิน 700 บาท 

คําสําคัญ : การควบคุมดวยการมองเห็น, การจัดการคลังสินคา, แผนผังหาสาเหตุและผล 

 

Abstract 

 This research has the ideology for the storage system of ABC Company and 

improving the efficiency of the merchandise distribution.  Limitations. As a result, 

warehouse workers take quite a long time to issue goods and also result in picking up 

the wrong products and delivering to customers. The researcher then analyzed the cause 

of the problem with the FishBone Diagram. It was found that the problem arose from the 

method of properly storing the product which lacked knowledge and understanding. 

Therefore, the researcher has collected data before improvement. From October 2020 - 

December 2020 in order to analyze the problem.  It was found that the employee took 

the time to withdraw the goods from the original. An average of 19.15 minutes per pallet, 

there were 36 items picked up by the wrong item and delivered to customers, causing 

the need to increase the delivery cycle at 14 rounds, an average of 700 baht per round, 

totaling 9800 baht.  The researcher solved the problem.  With the classification of goods 

Fast-moving, slow-moving, non-moving product types Separated for easy disbursement, 

the researcher then created a new storage plan to suit the storage and convenience of 

work. The researcher has applied Visual Control techniques for visual control After making 

improvements, it was found that Warehouse staff spent time on stock picking up to 15.55 

minutes per pallet.  Picked the wrong item, reduced to 1 item, the remaining product in 

delivery time is 1 cycle, totaling 700 baht. 

Keywords : Visual Control, Warehouse Management, Fishbone Diagram 

 

 



 

1384 

 

1. คําสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

 ในปจจุบันกิจกรรมทางดานโลจิสติกสถือไดวาเปนสวนสําคัญทางภาคธุรกิจตางๆมากมาย 

เพราะวาทุกๆธุรกิจลวนตองการแสวงหาเพื่อผลกําไรและหน่ึงในกิจกรรมที่มีความสําคัญของโลจิสติกสที่

ถือไดวามีบทบาทความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตางๆมากมายน้ันก็คือ คลังสินคา เพราะทุกๆธุรกิจ ลวน

จะตองอาศัยพึ่งพาคลังสินคาในการจัดเก็บ ไมวาจะเปนวัตถุดิบที่รอการผลิต,วัตถุดิบที่อยูในระหวางการ

ผลิต,หรือวัตถุดิบที่อยูในระหวางการผลิต น้ันก็ตางมีบทบาทสําคัญ เพราะหากกระบวนการในการจัดเกบ็

น้ันมีประสิทธิภาพก็อาจจะสงผลใหกับตนทุนของธุรกิจน้ันๆอีกดวยซึ่งถากิจกรรมในการจัดเก็บสินคา

ตางๆมีตนทุนที่ตํ่าก็จะสงผลใหเกิดขอไดเปรียบในเรื่องของการขาย ปญหาของคลังสินคาที่กอใหเกิด

ตนทุนที่สูงน้ันก็คือ กระบวนการในการจัดเกบ็สนิคา และหน่ึงในปญหาที่เกิดน้ันการจัดเก็บสนิคาที่ไมเปน

ระบบ เชนเดียวกับบริษัท ABC จัดกัด ปญหาที่เกิดข้ึนมาน้ันถือวาเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินการใน

การแกไข เพราะถาหาปลอยไวบริษัทก็จะเกิดตนทุนตางๆมากมาย อาจทําใหบริษัทเกิดขอเสียเปรียบใน

การแขงขันได จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาของบริษัทน้ีพบวา คลังสินคาของบริษัท ABC จํากัด

น้ัน มีการเก็บสินคาปะปนกันเปนจํานวนมากไมเปนไปตามระบบระเบียบสงผลใหการทํางานในข้ันตอน

การเบิกจายน้ันเกิดการลาชาในการปฏิบัติงาน เพราะตองใชเวลาในการคนหา และยังสงผลกระทบไปยัง

เรื่องของการจัดสงสินคาใหกับลูกคาอีกดวย ผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนมาน้ัน จึงไดมี

ความคิดที่อยากจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนกับผูดําเนินธุรกิจ 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อหาสาเหตุของปญหา 

 2.2 เพื่อปรบัปรุงพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาใหงายตอการคนหามากย่ิงข้ึน 

 2.3 เพื่อลดคาใชจายทีเ่กิดจากการสงสินคาผิดรายการใหกบัลูกคา 

 

3. เคร่ืองมือในการทําวิจัยและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําเครื่องมอืมาประยุกตใชในการ

วิจัยดังตอไปน้ี 
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 3.1 ทฤษฎีผังกางปลา (Fish Bone Diagram) (อภิชาต ชยานุภัทรกุล, 2551)แผนผังสาเหตุและ

ผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจ

กอใหเกิดปญหาน้ัน (Possible Cause) หรือรูจักอีกช่ือวา “แผนผังกางปลา” (Fish Bone Diagram)

เน่ืองจากแผนผังมีลักษณะคลายกางปลาที่เหลือแตกางหรือหลายๆคนอาจรูจักในช่ือ ( Ishikawa 

Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป พ.ศ 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุอิชิกาวา แหง

มหาวิทยาลัยโตเกียว 

 3.2 ทฤษฎีการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) หรือการควบคุมดวยการมองเห็น 

เปนวิธีควบคุมบริหารเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานและควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง โดย

แสดงมาตรฐานเทียบกับสถานะจริงทําใหสามารถระบุความบกพรองไดทันทีดวยการมองเห็น น่ัน

หมายถึง การนําเสนอขอมูลที่มีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายข้ึนดวยการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของ

ตาราง, ปาย สติกเกอร กระดาน สัญลักษณ, ภาพ, แผนภาพ เปนตน 

  3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.4.1 ณัฐพงศ เต็งทอง (2562) การลดเวลาเบิกจายวัสดุอุปกรณงานวิจัยน้ีวัตถุประสงค

เพื่อลดเวลาในการเบิกจายวัสดุอุปกรณในงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในคลังสินคา เมื่อทําการศึกษา

กระบวนการเบิก จายวัสดุอุปกรณพบวามีเวลาในการเบิกจายประมาณ 22 นาทีตอรายการ ไดทําการหา

สาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลาพบวาดานวิธีการทํางาน ดานคลังสินคา ดานพนักงาน และดาน

สถานที่ทํางาน ทําการแกไขดวยการจัดกลุม ABC Analysis และทฤษฎี Plant Layout หลังทําการ

ปรับปรุงพบวามีขอมูลในการบกพรอง 56 รายการ คิดเปนรอยละ 12.1 ของรายการสินคาทั้งหมดลด

วัสดุอุปกรณที่ไมมีการเคลือ่นไหวเกินกวา 5 ปลงจํานวน 33 รายการ คิดเปนรอยละ 7.1 ของรายการ

สินคาทั้งหมด และสามารถลดเวลาในการเบิกจายวัสดุอุปกรณลงจากเดิม 7 นาที คิดเปนรอยละ 32 

3.4.2 กฤติยา เกิดผล (2562) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา ศึกษา

คลังสินคาของรานนํ้าเพชร กลาส แอนดอลูมิเนียม จากการศึกษาดําเนินงานพบปญหา คือ สินคามีการ

จัดเก็บไมเปนระเบียบ สงผลใหใชเวลานานในการคนหาสินคา และสินคาที่ถูกจัดเก็บไวเปนเวลานานเกิด

ความชํารุด ดังน้ันจึงไดมีการเก็บขอมูลรายการสินคา เพื่อคัดแยกประเภทสินคา พบวา สินคาภายในราน

มี13 ประเภท แบงออกไดทั้งหมด 93 ชนิด จากน้ันใชการวิเคราะห ABC Classification และ Visual 

Control เพื่อใชในการคัดแยก การจัดหมวดหมูสินคา เรียงลําดับความสําคัญ และจัดทําปายบงช้ี

ตําแหนงการจัดวางสินคาบนช้ันสินคา พบวา การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาแบบใหม ทําใหสินคามี
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การจัดเก็บอยางเปนระเบียบ และใชระยะเวลาในการเบิกจายสินคาลดลง จากเดิมระยะเวลารวมในการ

หยิบสินคา 12 ช่ัวโมง 21 นาที18 วินาที ลดลงเปน 6 ช่ัวโมง 25 นาที23 วินาทีซึ่ งสามารถวัด

ประสิทธิภาพเวลาในการหยิบสินคาลดลง 48.17% 

 

4. วิธีการดําเนินวิจัย 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงวิธีการดําเนินงานวิจยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาสภาพปญหา 

1.1 ศึกษาขอมูลการจัดเกบ็สินคา 

1.2 ศึกษาปญหาที่ทําใหเกิดการเบิกจายทีล่าชาและหยิบสินคาผิดประเภทใหกับลูกคา 

2. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยผังแสดงเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) 

4. หาแนวทางและดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา 

4.1 แกไขปญหาดวยการแบงประเภทของสินคา 

4.2 สราง Layout ข้ึนมาใหม 

4.3 จัดทํา Visual Control เพือ่ควบคุมและบงช้ีในการทํางาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

5.1 เปรียบเทียบขอมลูกอนและหลังการปรบัปรุง 

5.2 สรุปผล อภิปรายและนําเสนอแนะ 

3. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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ภาพท่ี 1 แผนผังแสดงเหตุและผล (Fish bone Diagram) 

 

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยผังแสดงเหตุและผล 

จากการวิเคราะหหาสาเหตุผบวาปญหาที่มมีากทีสุ่ดคือวิธีการในการทํางานของคลังสินคา 

1. การทํางานไมเปนไปตามข้ันตอน ขาดเรื่องของระบบในการทํางาน พนักงานทําการคาหา

สินคาจากความเคยชิน และเมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนงของพนักงานทําใหพนักงานที่เขามาใหมหาสนิคาไม

เจอสงผลใหใชเวลานานในการคนหาแลวเกิดการหยิบสินคาผิดได 

2. ตําแหนงของสินคาบางชนิดมรการเปลี่ยนแปลงคอนขางบอยมาก เพราะเปนการวางสินคาใน

ลักษณะการจดจําสถานที่ไมมีการกําหนดสถานที่ไดอยางชัดเจนขาดเรื่องปายในการบงช้ีสถานะของ

สินคา 

ใชเวลานานในการ

เบิกจายสินคาและ

หยิบสินคาไมตรง

 ใ   

พนักงาน 

สถานท ี วิธีการ 

เรียนรูจาก 

หนางานดวยตัวเอง 

ไมไดรับการอบรม

กอนปฏิบัติงาน ขาดอุปกรณใน

การชวย

ตรวจเช็ค 

มีการวางสินคา

ปนกัน 

Locationในการวางสินคา

บางชนิดมีการเปล่ียนแปลง

คอนขางบอย 

ทํางานไมเปนไปตาม

ขั้นตอน 

คนหาสินคาจากความเคย

ชิน 

อุปกรณ 

พ้ืนที่ในการจัดวาง

มีคอนขางจํากัด 
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3. มีการวางสินคาปะปนกัน การวางสินคาไมมีการจัดกลุมประเภทของสินคา ทําใหใชเวลา

คอนขางนานในการคนหา บางครั้งอาจทําใหพนักงานคลังสินคาหยิบสินคาไปผิดประเภทได และสินคาที่

เปนลักษณะจําพวกสารเคมีถูกวางปะปนกันกับงานอื่นๆที่อาจเกิดอัตรายเชนรั่วไหลหรือติดไปได 

ตารางท่ี 2 ขอมูลในการเบิกจายสินคาภายในคลังสินคาต้ังแตเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 (กอน

ปรับปรุง) 

รายการ 
2563 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

จํานวนสินคาที่เบิก(รายการ) 722 736 774 2,232 

จํานวนสินคาที่เบิกไมตรงตามรายการ 6 18 12 36 

รอยละของการเบิกไมตรงตามรายการ 16.7 50 33.3 100 

รอบขนสงทีเ่พิ่มข้ึนจากการสงสินคาผิดรายการ 3 4 7 14 

รายจายทีเ่พิ่มจากการเพิม่รอบสงสินคา  

(รอบละ 700) 
2100 2800 4900 9800 

 

ผลการเก็บขอมูลการเบิกจายสินคาเปนระยะเวลา 3เดือน (กอนปรับปรุง) พบวาในเดือน 

ตุลาคม 2563 ไดทําการเบิกสินคาไปทั้งสิ้นจํานวน 722 รายการ ผบวา เกิดปญหาการสงสินคาใหกับ

ลูกคา ผิดพลาด จํานวน 6 รายการ คิดเปนรอยละ 16.7 มีรอบในการสงสินคาเพิ่ม 3รอบ เปนเงิน 2,100 

บาท , เดือน พฤศจิกายน 2563 มีจํานวนสินคาที่เบิก ทั้งสิ้น 736 รายการ มีจํานวนที่สงผิดรายการ อยูที่ 

18 รายการ คิดเปนรอยละ 50 มีรอบในการสงสินคาเพิ่ม 4รอบ เปนเงิน 2,800 บาท , และชวงเดือน 

ธันวาคม 2563 มีจํานวนสินคาที่เบิกจายทั้งสิน 744 รายการ สงสินคาผิดรายการใหกับลูกคาอยูที่ 12 

รายการ  คิดเปนรอยละ 33.3 มีรอบในการสงสินคาเพิ่ม 7รอบ เปนเงิน 4,900 บาท ในตลอดระยะเวลา 

3 เดือน มีจํานวนสินคาที่เบิกไมตรงตามรายการทั้งสิน 36 ราการ ทําใหตองเพิ่มรอบจัดสง 14 รอบ รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 9,800   
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ตารางท่ี 3 ขอมูลคาใชจายเกิดจากปญหาที่พนักงานหยิบสินคาไมครบ (กอนปรับปรุง) 

วัน/เดือน/

ป 
ช่ือวัตถุดิบ จํานวน สาเหตุ การแกปญหา 

คาใชจาย 

(บาท) 

05/11/63 แปปปมลมลาง 1 อัน หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

07/11/63 ชุดซอมซลีลูกสบูเบลค 4 กลอง หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

18/11/63 สายคันเรง 601 1 อัน หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

09/12/63 บูชเพลาราวลิ้น 5 อัน หยิบสินคาไมครบ เพิ่มรอบรถขนสง 700 

18/12/63 ซีลกันฝุน 4 อัน หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

24/12/63 ชุดซอมซลีลูกสบูเบลค 6 กลอง หยิบสินคาไมครบ เพิ่มรอบรถขนสง 700 

28/12/63 กรองไพรอท 3 ลูก หยิบสินคาไมครบ เพิ่มรอบรถขนสง 700 

06/01/64 ชุดผาเบลค2050H 1 ชุด หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

07/01/64 ใบมีดแขนสั้น 1 ชุด หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

08/01/64 กากบาตทอนหนา 2 อัน หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

12/01/64 ปมลมเครื่อง 1 ลูก หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

18/01/64 รีเรย 4 ขา 4 ตัว หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

22/01/64 กรองเกียรทอค 2 ลูก หยิบสินคาผิดชนิด เพิ่มรอบรถขนสง 700 

29/01/64 มอเตอรคันเรง 1 ตัว หยิบสินคาไมครบ เพิ่มรอบรถขนสง 700 

 

สาเหตุ ความถ่ี เปอรเซ็นต 

หยิบสินคาผิดชนิด 10 ครั้ง 71.4% 

หยิบสินคาไมครบ 4 ครั้ง 28.6% 

รวม 14 ครั้ง 100% 

 

จากตารางที่ 3 ทําการเก็บขอมูลในชวง3เดือน พบวาสาเหตุจากการหยิบสนิคาผิดมากทีสุ่ดถึง10

ครั้ง หยิบสินคาไมครบตามจํานวนรายการ 4 ครั้ง พบวา เปอรเซ็นตในการหยิบสินคาผิดชนิดมีมากถึง 

71.4% เมื่อเทียบกับเปอรเซ็นต ของการหยิบไมครบ ที่ 28.6% 
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ตารางท่ี 4 ระยะเวลาในการหยิบสินคาตอหน่ึงพาเลท (กอนปรับปรุง) 

จํานวนครั้งทีจ่ับเวลา รวมสินคา รวมพาเลท เวลารวม เวลา/พาเลท 

ครั้งที่ 1 30 3 65 21.6 

ครั้งที่ 2 28 7 112 16 

ครั้งที่ 3 47 9 179 19.9 

ครั้งที ่4 23 5 90 18 

ครั้งที ่5 25 5 95 19 

ครั้งที ่6 30 6 120 20 

ครั้งที ่7 15 3 60 20 

ครั้งที ่8 39 7 136 19.4 

ครั้งที ่9 43 8 163 20.3 

ครั้งที ่10 16 6 80 13.3 

รวม 296 59 1100 187.5 

คาเฉลี่ยเวลาตอพาเลท 19.15 

 

จากที่ไดทําการทดลองจับเวลาในการหยิบสนิคา ทั้ง10 ครั้ง พบวาเวลาที่ใชในการเบกจายสินคา 

เฉลี่ยอยูที่ 19.15 นาที่ ตอ 1พาเลท ถือไดวาเปนเวลาที่คอนขางนานเมื่อเทียบกับการพิจารณาแลว ผูวิจัย

คิดวายังสามารถปรับเวลาในการหยิบสินคาใหไวกวาน้ีอีกได  

 

ภาพท่ี 2 คลังสินคากอนทําการปรับปรงุ 
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แนวทางแกไขปญหา 

1. ทําการแบงกลุมสินคา 

 นําขอมูลจากสินคาภายในคลังสินคาทั้งหมดและขอมูลของการเบิกจายของสนิคาที่มีมาวิเคราะห 

โดยแบงสินคาออกเปน 3 ประเภท คือเคลื่อนไหวมากที่สุด เคลื่อนไหวในระดับปานกลางและเคลื่อไหว

นอยที่สุด โดยผูวิจัยไดทําการแบงดังน้ี 

กลุมที่มีการเคลื่อไหวมาก จะมีความถ่ีในการหยิบอยูที่ 60%ข้ึนไป 

กลุมที่มีการเคลื่อนไหวปานกลาง จะมีความถ่ีในการหยิบอยูที่ 20-60% 

กลุมที่มีการเคลื่อนไหวปานกลาง จะมีความถ่ีในการหยิบอยูที่ 10-20% 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการจัดกลุมสินคา  

กลุมสินคา 

ที่มีการ 

เคลื่อนไหว 

รายการสินคา 

SKU 

รายการ

สินคา 

(รอยละ) 

ความถ่ีใน

การ 

หยิบสินคา 

เร็ว 1789 18% 68% 

ปานกลาง 2463 24% 22% 

ชา 5849 58% 10% 

ผลรวม 10,101 100% 100% 

 

จากตารางจัดกลุม ภายในคลังสินคา มีสินคาทั้ งหมด 10,101 SKU มีมูลคารวมทั้งสิน 

61,998,504.52 บาท ผูวัยไดทําการวิเคราะหและแบงกลุมของสินคาจากอัตราการเคลื่อนไหวของสินคา 

ดังน้ี สินคากลุม เคลื่อนไหวเร็ว มีจํานวนสินคา 1789 SKU  คิดเปนรอยละ 18%  ความถ่ีในการหยิบ

สินคาอยูที่ 68%  สินคากลุม เคลื่อนไหวปานกลาง มีจํานวนสินคา 2463 SKU  คิดเปนรอยละ 24% 

ความถ่ีในการหยิบสินคาอยูที่ 22% สินคากลุม กลุมสินคาเคลื่อนไหวชา มีจํานวนสินคา 5849 SKU  คิด

เปนรอยละ 57.9% ความถ่ีในการหยิบสินคาอยูที่ 10%  
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ภาพท่ี 3 แผนผังคลงัสินคา(หลงัปรับปรงุ) 

2. ออกแบบLayout คลังสินคาใหม 

จากภาพที่ 3 หลงัจากที่ผูวิจัยไดทําการแบงแยกประเภทของสินคาแลวน้ันผูวิจัยไดจัดรปูแบบ

ของ Lay Out ใหมเพือ่ใหสะดวกตอการคนหามากย่ิงข้ึน โดยการจัดLay Out ครั้งน้ีไดทําการจัดแบง

ออกเปนกลุมการเคลือ่นไหวของสินคาภายในคลังสินคาดังน้ี 

 กลุม F เปนกลุมสินคาที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด 

 กลุม M เปนกลุมสินคาที่มีการเคลื่อนไหวปานกลาง 

 กลุม S เปนกลุมสินคาที่มีการเคลื่อนไหวนอยทีสุ่ด 

3. การนําการควบคุมดวยการมองเห็นมาปรับใช (Visual Control) 

F 

 

F 

 
M M 

 
S S 

 

F 

 

F 

 

M 
 

M 
 

S 

 

S 

 

F F M 
 

M 
 

S 

 

S 

 

Loading Area 

85 เซนติเมตร 

85
 เซ

นต
ิเม

ตร
 

450 เซนติเมตร 

ประตูสินคา 

ขาเขา 

ประตูสินคา 

ขาเขา 

130 เซนติเมตร 

85
 เซ

นต
ิเม

ตร
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ภาพท่ี 4 ปายบงช้ีสถานะของสินคา 

เพื่อทําการแยกหมวดหมูสินคาแตละประเภทออกจากกันไดอยางชัดเจน เพือ่การคนหาสินคา

ของพนักงานและการจัดเก็บสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยแบงออกไดดังน้ี 

กลุม F สินคาที่มีการเคลื่อนทีเ่ร็ว จะใชอักษรยอวา A1-A2 จะมีความถ่ีในการหยิบอยูที่ 68% 

กลุม M สนิคาที่มีการเคลื่อนทีเ่ร็ว จะใชอักษรยอวา B1-B2 จะมีความถ่ีในการหยิบอยูที่ 22% 

กลุม S สินคาที่มีการเคลื่อนทีเ่ร็ว จะใชอักษรยอวา C1-C2 จะมีความถ่ีในการหยิบอยูที่ 10% 

โดยผูวิจัยไดนําหลักการและทฤษฎี Visual Control น้ีมากจาก (วิทยา อินทรสอน. 2552.) นํามาปรับใช

ในการทํางานของคลังสินคาทําใหการทํางารของพนักงานงายย่ิงข้ึนในการคนหาสินคา 

 

ตารางท่ี 6 ขอมูลเบิกจายสินคาต้ังแตเดือน มกราคม2564 – มีนาคม 2564 (หลังปรับปรงุ) 

รายการ 
2564 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม รวม 

จํานวนสินคาที่เบิก(รายการ) 754 687 653 2,094 

จํานวนสินคาที่เบิกไมตรงตามรายการ 1 0 0 1 

รอบขนสงทีเ่พิ่มข้ึนจากการสงสินคาผิดรายการ 1 0 0 1 

รายจายทีเ่พิ่มจากการเพิม่รอบสงสินคา  

(รอบละ 700) 
700 0 0 700 
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จากตารางที่ 6 หลังจากทําการปรับปรุง พบวาปญหาการเบกจายสินคาลดลง ในชวงเดือน 

มกราคม 2564 เหลืออยูที่ 1 รายการ มีรอบในการขนสงอยูที่ 1 รอบ และมีคาใชจาย อยูที่ 700 บาท 

ตารางท่ี 7 ระยะเวลาในการหยิบสินคาตอหน่ึงพาเลท (หลังปรับปรงุ) 

จํานวนครั้งทีจ่ับเวลา รวมสินคา รวมพาเลท เวลารวม เวลา/พาเลท 

ครั้งที่ 1 10 2 22 11 

ครั้งที่ 2 22 4 67 17.15 

ครั้งที่ 3 14 4 44.8 11.2 

ครั้งที ่4 41 9 131.2 14.5 

ครั้งที ่5 18 2 27 13.5 

ครั้งที ่6 11 1 15.4 15.4 

ครั้งที ่7 36 3 61.2 15.3 

ครั้งที่ 8 24 3 40.8 13.6 

ครั้งที ่9 9 1 15.3 15.3 

ครั้งที่ 10 17 3 42.5 14.2 

รวม 202 32 467.2 141.15 

คาเฉลี่ยเวลาตอพาเลท 15.55 

 

หลังกากทําการปรับปรุงผูวิจัยไดทําการสุมจับเวลาในการหยิบสินคาอีก เปนจํานวน 10 ครั้ง

พบวาเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินคาตอพาเลท อยูที่ 15.55 นาที่ตอพาเลท เห็นไดชัดวาเวลาในการหยิบ

สินคาหลังจากปรับปรุงมีเวลาที่ลดนอยลง 
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5 สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 8 สรปุผลการเปรียบเทียบกอนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

สรปุผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงระบบการจัดเกบ็สินคา(กอน-หลังปรับปรงุ) 

กิจกรรม กอนปรบัปรุง หลงัปรับปรุง 
อัตราความ

ผิดพลาดลดลง 

หยิบสินคาไมตรงตามรายการ 36 รายการ 1 รายการ 97.2% 

เวลาในการหยิบสินคา 

เฉลี่ย/พาเลท 
19.15 นาที 15.55 นาที 18.8% 

รอบขนสงทีเ่พิ่มข้ึน 14 รอบ 1 รอบ 92.9% 

คาใชจายที่เพิ่มข้ึนจากการขนสง 9,800 บาท 700 บาท 92.9% 

 

 จากตารางที่ 8 สรุปผลการเปรียบเทียบกิจกรรมกอนปรบัปรุงและหลงัปรับปรุงระบบการจัดเกบ็

สินคา หลังการปรับปรุงโดยการวิเคราะหกระบวนการทํางานการหยิบสินคาไปจนถึงการเก็บขอมูลจัดสง

สินคาพบวา การหยิบสินคาไมตรงตามรายการ จากเดิมอยูที่ 36 รายการ หลังการปรับปรุงเหลืออยูที่ 1 

รายการ ลดลงมา 97.2% เวลาเฉลี่ยในการหยิบสินคาตอหน่ึงพาเลท กอนปรับปรุง อยูที่ 19.15 นาที่ตอ

พาเลท หลังทําการปรับปรุงเวลาเฉลี่ยอยูที่ 15.55% นาที/พาเลท ลดลงมา 18.8% รอบในการขนสงที่

เพิ่มข้ึนจากการหยิบสินคาผิด กอนปรับปรุงอยูที่ 14 รอบ หลังทําการปรับปรุงแลว เหลืออยูที่ 1 รอบ 

ลดลงมา 92.9% คาใชจายที่เพิ่มข้ึนจากการหยิบสินคาผิดรายการนทําใหตองเพิ่มรอบในการสงเพิ่ม จะ

เฉลี่ยอยูที่รอบละ 700 บาท กอนทําการปรับปรุง มีคาใชจายอยูที่ 9,800 บาท หลังการปรับปรุงลดลง

เหลือ 700 บาท ลดลงมา 92.2% 

 

6. อภิปายรายผล 

 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บสินคาอะไหลยนตใน

คลังสินคากรณีศึกษา ของบริษัท ABC จํากัด เปนการศึกษากระบวนการทํางานต้ังแตกระบวนการจดัเกบ็

สินคาจนถึงกระบวนการจัดสงสินคาใหกับลูกคา เพื่อหาสาเหตุวาเกิดปญหาข้ึนในข้ันตอนใด ซึ่งหลังจาก
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ดําเนินการจนพบสาเหตุแลวปรับปรุงแกไข ปญหาที่กระบวนการในการจัดเก็บสินคาไมเปนไปตามระบบ

หรือไมมีการแบงออกเปนหมวดหมูนอกจากน้ียังเกิดความลาชาในการเบิกจาย และหยิบสินคาจัดสงผิด

ประเภทใหกับลูกคาหลงัจากทําการแกไขปญหาพบวา เดือน มกราคม 2564 มีการหยิบสินคาจัดสงใหกบั

ลูกคาผิดอยูที่ 1 รายการ เปนเพราะวาเกิดจากการรับพนักงานเขามาใหมยังขาดการอบรบ แตหลังจาก

ทําการอบรมพนักงานแลวน้ัน พบวา การหยิบสินคาผิดรายการ ก็ไมเกิดข้ึนอีกเลย ทําใหไมเกิดตนทุนใน

การจัดสงเพิ่ม และยังสามารถชวยลดระยะเวลาในการคนหาสนิคาไดอีกดวยซึ่งสอดคลองกับการวิจัย ณัฐ

พงศ เต็งทอง (2562) การลดเวลาเบิกจายวัสดุอุปกรณงานวิจัยน้ีวัตถุประสงคเพื่อลดเวลาในการเบิกจาย

วัสดุอุปกรณในงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในคลังสินคา ผลที่ไดปญหาในการเบิกจายสินคาผิดพลาด

ลดนอยลงและเวลาในการเบิกจายสินคาก็สามารถลดลงไดอีกดวย ทําใหพนักงานมีเวลาการปฏิบัติหนาที่

อื่นๆที่กอใหเกิดประโยชนกับองกรณไดอีกดวย 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานแกพนักงานในทุกๆป 

 7.2 ควรมีการจัดทําต้ังคา KPI เพื่อประเมิณประสิทธิภาพในการทํางาน 
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การเพิ่มประสทิธิภาพการใชพื้นที่จัดเกบ็แกนกระดาษ กรณศีกึษา:  

โรงงานผลติมวนกระดาษคราฟท 

Increasing of Efficiency in Space for Storing the Paper Core 

Case Study: Kraft Paper Mill 

 

ณิชกานต สมบูรณ01 , จมุพล วรสายัณห12 

Nitchakarn Somboon1 , Jumpol Vorasayan2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่จัดเก็บแกนกระดาษสําหรับใชเปนไสมวน

กระดาษ ของโรงงานผลิตมวนกระดาษคราฟท เน่ืองจากแกนกระดาษมีจํานวนมากและหลากหลาย SKU 

สงผลใหช้ันวางที่เตรียมไวไมเพียงพอ ตองวางบนพื้นซึ่งสิ้นเปลืองเน้ือที่และยากตอการคนหา งานวิจัยน้ี

ไดหารูปแบบการใชพื้นที่จัดเก็บสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ภายใตทรัพยากรที่มีอยู บริหาร

จัดการพื้นที่ใชจัดเก็บใหไดมากเพียงพอ ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอออกมาในรูปแบบจําลองโปรแกรมที่ไมเปน

เชิงเสนตรงจํานวนเต็มผสม (Mixed Integer Nonlinear Programs: MINLP) โดยเปรียบเทียบการหา

คําตอบจากการแกปญหา ดวยแพคเกจ Gekko บนภาษา Python และ Evolutionary Algorithm ใน

โปรแกรม MS Excel ในปญหาขนาดใหญและขนาดเล็ก ผลลัพธจากการแกปญหาคือหมายเลขแกน

กระดาษและจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการจัด โดยสําหรับปญหาขนาดเล็กพบวา Gekko ใชเวลา 0.55 

วินาที ในการประมวลผลซึ่งเร็วกวา Excel อยู 50.91 วินาที สําหรับปญหาขนาดใหญ Gekko ใชเวลา 

0.74 วินาที ในขณะที่ MS Excel ไมสามารถประมวลผลได หลังจากน้ันจะทําการหาตําแหนงของการ

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท, ภาคการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

  E-mail: nitchakarn.som@ku.th 
2 ผูชวยศาสตรจารย, อาจารยประจําภาคการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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เก็บดวยวิธี Multiple Knapsack Problem ผลลัพธจากแบบจําลองชวยใหมีประสทิธิภาพในการใชพื้นที่

จัดเก็บแกนกระดาษสูงข้ึนจากเดิมรอยละ 39.28 

คําสําคัญ: การใชพื้นที่จัดเก็บใหมีประสิทธิภาพสงูสุด, แบบจําลองโปรแกรมที่ไมเปนเชิงเสนตรงจํานวน

เต็มผสม, ปญหาถุงกระสอบหลายใบ 

 

Abstract 

This research studies the method to increase efficiency in space for storing a paper 

core, a core of paper rolls of kraft paper, in the factory.  A large number of paper cores 

and a variety of SKUs makes the available shelves inadequate.  So, they put it on the 

ground, which was wasteful and difficult to find.  This research has developed an 

optimization model under available resources and manages enough storage space.  The 

problem is formulated as a Mixed-Integer Non-linear Programs (MINLP) model and solved  

by using Gekko package in Python and Evolutionary Algorithm in MS Excel in large and 

small problems.  The result of solutions are the paper core number and the number 

suitable for storage.  In small problem, Gekko took 0. 55 seconds to process, which was 

50.91 seconds faster than MS Excel. For big problem, Gekko took 0.74 seconds while MS 

Excel was unable to process.  Next, the locations of storage were found by solving 

Multiple Knapsack Problem.  The results show 39.28% increase in the efficiency of the 

paper core storage. 

Keywords: Maximize Space Utilization, Mixed Integer Non-Linear Programs (MINLP), 

Multiple Knapsack Problem 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมทุกขนาดทั้งในและนอกประเทศ มีความจําเปนตองใชกลองกระดาษและบรรจุ

ภัณฑกระดาษเพื่อการรวมหนวยและปกปองสินคาระหวางการเก็บและการขนสง อาทิ กลองบรรจุภัณฑ
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อาหาร กลองอาหารสําหรับ Food Delivery กลองบรรจุสินคากลุมอิเล็กทรอนิกส กลองพัสดุไปรษณีย 

เปนตน ปริมาณการจําหนายกลองกระดาษลกูฟูกทัง้ภายในประเทศและสงออก ระหวางป 2560 – 2562 

เพิ่มข้ึนรอยละ 86.3 เมื่อคิดเปนมูลคาการจําหนายเพิ่มข้ึนรอยละ 165 จากป 2560 (สํานักงานเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรม, 2563) และถึงแมในป 2563 เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ก็ตาม แตสงผลตอ

ปริมาณการจําหนายกลองกระดาษลูกฟูก มีปริมาณลดลงกวาปที่ผานมาเพียงเล็กนอย โดยในป 2563 มี

ปริมาณการจําหนายกลองกระดาษลูกฟูก 1,114,579 ตัน ซึ่งคิดเปนมูลคาการจําหนายสูงถึง 31,001 

ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2564) การเติบโตของอุตสาหกรรมมวนกระดาษคราฟท

เปนไปตามอุตสาหกรรมกลองกระดาษลูกฟูก เน่ืองจากกระดาษคราฟเปนวัสดุหลักสําหรับใชในการผลิต

กลองกระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษ  

จากขอมูลของโรงงานที่ใชเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี พบวาแกนกระดาษ (Paper Core) ที่

ใชเปนใสยึดมวนกระดาษมีปญหาสินคาคางคงคลัง (Deadstock) เน่ืองจากสินคามีมากเกินช้ันวาง โดยมี

สินคาคงคลังที่ไมมีช้ันวางอยู 39 รายการจากสินคาคงคลังทั้งหมด 108 รายการ หรือคิดเปนรอยละ 12 

ของสินคาคงคลังทั้งหมด เน่ืองดวยแกนกระดาษน้ีมีความหลากหลายของขนาดความยาวอยู 108 

รายการ (SKUs) และปริมาณยอดการใชแกนกระดาษในแตละวันมีจํานวนมาก ทั้งยังมีแนวโนมจะมีความ

ตองการเพิ่มสูงข้ึน จากทรัพยากรที่โรงงานมีอยู ณ ปจจุบัน ตองการแนวทางมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชพื้นที่คลังสินคาใหสูงข้ึน เพื่อรองรับปริมาณแกนกระดาษที่มีอยูทั้งหมด ปญหาในครั้งน้ีตองการหา

จํานวนชองวางของช้ันบนและช้ันลางของแกนกระดาษทั้งหมด 108 รายการ จึงมีจํานวน Variable หรอื 

Element เทากับ 2(108) ซึ่งเทากับ 216 Variables ในการหาชองวางใหกับ SKU น้ันๆ จึงใชฮิวริสติกส 

(Heuristic) ในการหาคาที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ในรูปแบบจําลองโปรแกรมที่ไมเปนเชิง

เสนตรงจํานวนเต็มผสม (Mixed-Integer Non-Linear Programs: MINLP) ดวยแพจเกจ Gekko บน

ภาษา Python ที่มีความสามารถในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดได และเหมาะกับระบบสมการเชิงอนุพันธ

และพีชคณิตขนาดใหญที่มีตัวแปรจํานวนเต็มตอเน่ืองหรือผสม (Beal et al., 2018) นอกจากน้ัน

ดัดแปลงวิธีการ Multiple Knapsack Problem ดวยการหาช้ันวาง (Bin) ใหกับแกนกระดาษที่มีทั้งหมด 

ตามความสามารถในการจุแกนกระดาษที่แตกตางกันของช้ันวาง การจัดวางแกนกระดาษแตละ SKU ลง

ช้ันวาง  ดวยแพจเกจ Ortools บนภาษา Python (Google Developers Java, 2020)  เพื่ อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพื้นที่คลัง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาแบบจําลองในการจัดเก็บสินคาคงคลังที่เปนสินคากลุมแกนกระดาษ โดยสามารถ

จัดหาช้ันวางใหกับ SKUs แกนกระดาษลงบนช้ันไดตามเงื่อนไข 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

Gekko เปนแพ็คเกจของภาษา Python ใชสําหรับหาคาที่เหมาะสมที่สุดของสมการจํานวนเต็ม

ผสมและสมการพีชคณิตเชิงอนุพันธ ที่มีคุณสมบัติครบถวนสําหรับเขียนโปรแกรมเชิงเสน (Linear 

Programming: LP) โปรแกรมกําลังสอง (Quadratic Programming: QP) โปรแกรมที่ไมเปนเชิง

เสนตรง (Non-Linear Programming: NLP) โปรแกรมเชิงเสนตรงจํานวนเต็มผสม (Mixed-Integer 

Linear Programming: MILP) และโปรแกรมที่ไมเปนเชิงเสนตรงจํานวนเต็มผสม (Mixed-Integer 

Non-Linear Programming: MINLP) (Beal & Hedengren, 2020) โดยใชหลักการการแบงช้ินงาน

ขนาดใหญออกเปนช้ินงานขนาดเล็กๆ (Finite element) รวมกับตัวแกปญหาขนาดใหญ (Large-Scale 

Solvers) ทําให Gekko มีประสิทธิภาพสําหรับแกปญหาขนาดใหญ และในการทดลองของ Beal et al. 

(2018) พบวา Gekko ยังมีความสามารถในการแกปญหาการเพิ่มประสิทธิภาพแบบพลวัตหรือการหา

คาที่เหมาะสมที่สุดแบบพลวัต (Dynamic Optimization) นอกจากน้ัน Gekko เปนแพ็คเกจของภาษา 

Python ที่สะดวกตอการนํามาใชและเปน Open-Source Software ที่ใชแกปญหา MINLP ไดโดยไมมี

คาใชจาย โดยถูกนําไปใชในการลดการใชพลังงาน การปลอยคารบอน และทําใหตนทุนนอยที่สุด 

(Dityarini et al., 2020) และถูกนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตวปก ในการวางแผน

ลําดับการผลิต (Kelly & Menezes, 2019) 

วิธีการแกปญหาดวย Multiple Knapsack Problem เปนการหารูปแบบในการจัด Item ลง 

Bin ใหมีปริมาณ Bin นอยที่สุด ถูกนํามาใชแกปญหาในการทํางานจริงหลายๆ ดานเชน การตัดสต็อก

สินคา (Degraeve & Peeters, 2003) การจัดสรรทรัพยากร (Katoh & Ibaraki, 1998) และการจัดเรียง

กลองสินคาบนพาเลท (ศุภฤกษ และสรวิชญ, 2561)  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  

1.  วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ที่ใช APOPT (v. 1.0) Solver ดวยแพคเกจ 

Gekko บนภาษา Python หรือแบบจําลองโปรแกรมที่ไมเปนเชิงเสนตรงจํานวนเต็มผสม (MINLP) 

2.  วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดแบบทั่วไป (Evolutionary Algorithm) ดวย Evolutionary 

Solver ของ Solver Add-in ในโปรแกรม MS Excel  

3.  Multiple Knapsack Problem Model (MKP) ที่ใช CP-SAT Solver ดวยแพคเกจ 

Ortools บนภาษา Python 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยน้ีพัฒนาแบบจําลอง MINLP และ Multiple Knapsack Problem โดยมี

รายละเอียด 3 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) โดยรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี จากโรงงานกรณีศึกษา มีขอมูลดังน้ี 

ขอมูลทุติยภูมิปญหา คือ ขอมูลปริมาณแกนกระดาษในแตละ SKUs ที่มีในคลังสินคา ขอมูลผัง

คลังสินคาแกนกระดาษ และขอมูลจํานวนครั้งที่มีการสัง่ออเดอรแกนกระดาษ ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2563 

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ของแกนกระดาษทั้งหมด 108 รายการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมขอมูล (Data Preprocessing) เปนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่

เหมาะแกการนําไปวิเคราะหและประมวลผล ดวยการแปลงขอมูล (Data Transformation) ที่อยูในรูป

ขอความ (Text) เปนตัวเลข (Number) ดวย Excel  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) เปนการสรางแบบจําลองเพื่อแกไขปญหา 

1. จัดหาชั้นวางท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บสินคาแกนกระดาษแตละรายการ  

เปรียบเทียบความสามารถในการหาจํานวนชองวางที่เหมาะสมในการจัดเก็บสินคาแกนกระดาษ 

ดวยวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดที่พัฒนาแบบจําลอง MINLP ดวยแพจเกจ Gekko บนภาษา Python 
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กับวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยวิธี Evolutionary ในโปรแกรม MS Excel โดยเปรียบเทียบคา

คําตอบของสมการเปาหมาย และเวลาที่ใชในการประมวลผล ในการแกปญหาขนาดเล็กและปญหาขนาด

ใหญ 

เงื่อนไขในการจัดวางสินคาคงคลังของช้ันวางแกนกระดาษ มีช้ันวางจํานวน 3 ช้ัน แตละช้ันวางมี

ชองวางทั้งหมด 48 ชอง เปนช้ันบนจํานวน 24 ชอง ช้ันลาง 24 ชอง โดยแตละชองสามารถเก็บรายการ

สินคาแกนกระดาษไดเพียงรายการเดียวเทาน้ัน ช้ันบนและช้ันลางสามารถจุแกนกระดาษไดสูงสุด 36 

และ 72 ทอน ตามลําดับ  

   

ภาพท่ี 1  (ซาย) ขอจํากัดการจัดเกบ็ (ขวา) จํานวนชองวางแกนกระดาษของช้ันวาง 

สมการเปาหมาย (Objective Function) ตองการหาจํานวนชองวางที่เหมาะสมสําหรับการ

จัดเกบ็แกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 จัดเก็บไดตามเงื่อนไข โดยที่ตองการใหมจีํานวนแกนกระดาษที่ไมไดเกบ็ใน

ชอง ของ SKU 𝑖𝑖 นอยที่สุดดังสมการที่ (1) 

 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑖𝑖  หรือ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀∑ (𝑐𝑐𝑖𝑖 − (36𝑥𝑥𝑖𝑖+72𝑦𝑦𝑖𝑖))𝑖𝑖

1    (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼) (1) 

โดยที่  𝑥𝑥𝑖𝑖 คือจาํนวนชองวางแกนกระดาษช้ันบนของ SKU 𝑖𝑖 (หนวยชอง) (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼) 

 𝑦𝑦𝑖𝑖 คือจํานวนชองวางแกนกระดาษช้ันลางของ SKU 𝑖𝑖 (หนวยชอง) (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼) 

 𝑐𝑐𝑖𝑖 คือจํานวนแกนกระดาษทั้งหมด ของ SKU 𝑖𝑖 (หนวยทอน) (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼) 

 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖 − (36𝑥𝑥𝑖𝑖+72𝑦𝑦𝑖𝑖) คือจํานวนแกนกระดาษที่ไมไดเกบ็ในชอง ของ SKU 𝑖𝑖 

(หนวยทอน) (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼) กรณีถาคาเปนลบ แสดงวาแกนกระดาษถูกจัดเก็บอยูในชองทั้งหมด 

ในปญหาขนาดเล็ก ช้ันวางแกนกระดาษ มีชองวางช้ันบนทัง้หมด 25 ชอง และชองวางช้ันลาง

ทั้งหมด 25 ชอง ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการขอจํากัดไดดังสมการ (2) และ (3) ตามลําดับ 
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 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
1  ≤ 25 (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼)      (2) 

 ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖
1  ≤ 25 (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼)     (3) 

ในปญหาขนาดใหญ ช้ันวางแกนกระดาษ มีชองวางช้ันบนทัง้หมด 72 ชอง และชองวางช้ันลาง

ทั้งหมด 72 ชอง ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการขอจํากัดไดดังสมการ (4) และ (5) ตามลําดับ 

 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐼𝐼
1  ≤ 72 (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼)     (4) 

 ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝐼𝐼
1  ≤ 72 (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝐼𝐼)     (5) 

โดยที่ 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑖𝑖  เปนจํานวนเต็มและ 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑖𝑖 ≥ 0 และปญหาขนาดเล็ก มจีํานวนรายการสินคาแกน

กระดาษ (SKU) ที่ตองการจัดเก็บทั้งหมด หรือจํานวนตัวแปร (𝐼𝐼) = 20 ขณะที่ปญหาขนาดใหญ มี

จํานวนตัวแปร (𝐼𝐼) = 108 

2. จัดหาชั้นวางในการจัดเก็บรายการสินคาแกนกระดาษท่ีเหมาะสม 

โดยตองการใหรายการสินคา SKU 𝑖𝑖 ที่มีปริมาณการสั่งแกนกระดาษ (𝑓𝑓𝑖𝑖) สูงที่สุดอยูช้ันวาง

ตําแหนงที่ขนยายสะดวกและใกลจุดสงมอบสินคาที่สุด เพื่อลดระยะเวลาในการขนยาย โดยดัดแปลงการ

จัดของ Multiple Knapsack Problem Model ในการจัดแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ใสลงช้ันวาง (Bin 𝑗𝑗) 

ตองการใชจํานวนช้ันวาง (Bin) นอยที่สุดในการจัดเก็บ จึงกําหนดสมการเปาหมาย ดังสมการที่ (6) 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥  ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖108
𝑖𝑖=1   (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 108)    (6) 

 กําหนดให 𝑧𝑧𝑖𝑖 เปนตัวแปรที่มีคา 0 หรือ 1 โดย 1 หมายถึงแกนกระดาษ 𝑖𝑖 ถูกเลือกลงช้ัน และ 0 

หมายถึงแกนกระดาษ 𝑖𝑖 ไมถูกเลือก 

โดยที่ 𝑓𝑓𝑖𝑖 คือ จํานวนครั้งที่มีการสั่งออเดอร SKU 𝑖𝑖 (หนวยครั้ง) (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 108) 

  𝑗𝑗 คือ แถวของช้ันวาง (𝑗𝑗 = 1, 2, 3)  

และมีเงื่อนไขของช้ันวาง คือช้ันวางช้ันบนสามารถมีชองวางไดไมเกิน 24 ชอง และช้ันวางช้ันลาง

มีชองวางไดไมเกิน 24 ชอง จึงกําหนดสมการขอจํากัดดังสมการที่ (7) และ (8) ตามลําดับ 

 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝐼𝐼
1  ≤ 24 (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 108)     (7) 

 ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝐼𝐼
1  ≤ 24 (𝑖𝑖 = 1, 2, … , 108)     (8) 
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โดยที่  𝑥𝑥𝑖𝑖 และ 𝑦𝑦𝑖𝑖 เปนคาคงที่ที่ไดจากผลลัพธของการแกปญหา MINLP ขางตน 

 3. วัดประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคาแกนกระดาษ  

 ซึ่งสามารถคํานวณไดจากรอยละของจํานวนแกนกระดาษที่มีช้ันวาง (หนวยทอน) หารดวย

จํานวนแกนกระดาษที่สามารถเก็บได (หนวยทอน) ตามจํานวนชองวางที่ใชทั้งหมด ดังสมการที่ (9) 

 %ประสิทธิภาพการใชพื้นที่ในการจัดเก็บแกนกระดาษ = 
∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝐼𝐼
1 −∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖

𝐼𝐼
𝑖𝑖

36(∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖)+72(∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖)
𝐼𝐼
1

𝐼𝐼
1

× 100  (9) 

โดยที่  𝑚𝑚𝑖𝑖 เปนตัวแปรที่มีคา 0 และ 1 โดย 𝑚𝑚𝑖𝑖 = 0 เมื่อ 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≤ 0 และ 𝑚𝑚𝑖𝑖 = 1 เมื่อ 𝑤𝑤𝑖𝑖 > 0 
(𝑖𝑖 = 1, 2, … , 108)  

 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖และ 𝑤𝑤𝑖𝑖   เปนคาคงที่ที่ไดจากผลลัพธของการแกปญหา MINLP ขางตน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยสามารถรายงานผลแบงออกเปน 3 สวน   

1.  หาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเลือกจัดวางแกนกระดาษลงบนชองวาง  

ผลการแกปญหาขนาดเล็ก ที่มีจํานวน Variable เทากับ 40 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด ดวย

แพคเกจ Gekko บนภาษา Python สามารถทําใหสมการเปาหมายตํ่าที่สุด โดยใหคาคําตอบที่ใกล 0 

มาก ใชเวลาในการประมวลผล 0.55 วินาที และในการแกปญหาขนาดใหญที่มีจํานวน Variable เทากับ 

216 สามารถทําใหสมการเปาหมายตํ่าที่สุด มีคาใกลเคียง 0 มาก ใชเวลาในการประมวลผล 0.74 วินาที 

แสดงดังตารางที่ 1 และจํานวนชองวางที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ที่มีแกน

กระดาษอยู 𝑐𝑐𝑖𝑖 ทอน ตองเก็บใสชองวางช้ันบนจํานวน 𝑥𝑥𝑖𝑖 ชอง และเก็บใสชองวางช้ันลางจํานวน 𝑦𝑦𝑖𝑖 ชอง 

แสดงดังตารางที่ 2 

2.  เปรียบเทียบความสามารถในการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกจัดวางแกนกระดาษ

ลงบนชองวางของ 2 วิธี แสดงไดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 
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ปญหา  Gekko Excel 

ขนาดเล็ก Variable = 40   

Objective 0.00E+00 -70 

Solution time (sec) 0.55 51.46 

ขนาดใหญ Variable = 216   

Objective 0.00E+00 - 

Solution time (sec) 0.74 - 

จากตารางที่ 1 คาของสมการเปาหมายที่ไดของวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยวิธีการหาคาที่

เหมาะสมที่สุดดวย (Evolutionary Algorithm) ในโปรแกรม Excel เทากับ -70 ซึ่งแสดงถึงวาวิธีน้ีให

คําตอบเกินความจําเปน ยกตัวอยาง SKU20 มีแกนกระดาษอยู 56 ทอน วิธีน้ีเสนอใหใชชองวางช้ันบน 1 

ชอง และช้ันลาง 1 ชอง ทั้งที่สามารถใชเพียงชองวางช้ันลางจํานวน 1 ชอง จะคุมคากวา แสดงใหเห็นวา

วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยแพคเกจ Gekko บนภาษา Python สามารถหาคาที่เหมาะสมที่สุดที่ทํา

ใหสมการเปาหมายตํ่าที่สุดไดดีกวาวิธีในโปรแกรม Excel โดยใหคาคําตอบที่ใกล 0 มาก และใชเวลาใน

การประมวลผลนอยกวา 1 วินาทีในการแกปญหาขนาดเล็กที่มีจํานวน Variable เทากับ 40 ซึ่ง

ประมวลผลไดเร็วกวาแบบทั่วไปที่ใชเวลาในการประมวลผลถึง 50.91 วินาที ในการแกปญหาขนาดใหญ 

มีจํานวน Variable เทากับ 216 มีเพียงวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สดุแบบพลวัตที่สามารถหาคาคําตอบให

สามารถจัดแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ลงช้ันวาง Bin 𝑖𝑖 ได ในขณะที่วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดแบบทั่วไปไม

สามารถหาไดเน่ืองจากมีขอจํากัดของจํานวน Variable 

3.  การจัดแกนกระดาษ SKU 𝒊𝒊 ลงชั้นวาง Bin 𝒊𝒊 

เมื่อทราบจํานวนชองวางที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 (ที่มีแกนกระดาษ

อยู 𝑐𝑐𝑖𝑖 ทอน ตองเก็บใสช้ันวางชองบนจํานวน 𝑥𝑥𝑖𝑖 ชอง และเก็บใสชองวางช้ันลางจํานวน 𝑦𝑦𝑖𝑖 ชอง) แลว 

จากน้ันตองหารูปแบบการจัดเก็บลงช้ันวาง (Bin 𝑖𝑖) ของแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ดวย Multiple Knapsack 

Problem Model ที่ใช CP-SAT Solver ดวยแพคเกจ Ortools บนภาษา Python และนําขอมูลจํานวน

ครั้งที่มีการสั่งออเดอรของ SKU 𝑖𝑖 มาพิจารณาประกอบดวย เพื่อจัดตําแหนงช้ันวางแกนกระดาษ  

(Bin 𝑖𝑖) ที่มีผลรวมจํานวนครั้งที่มีการสั่งออเดอรของ SKU 𝑖𝑖 สูงที่สุดใหอยูใกลจุดสงมอบสินคา ซึ่งรูปแบบ

ที่ไดแสดงดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2 การจัดเก็บแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ลงช้ันวาง (Bin 𝑖𝑖) 

Bin 𝑖𝑖 SKU 𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑦𝑦𝑖𝑖  𝑤𝑤𝑖𝑖  
1 47 71 139 0 2 -5 

1 57 67 108 0 2 -36 

1 66 67 38 0 1 -34 

1 71 67 63 0 1 -9 

1 49 66 141 0 2 -3 

1 54 64 86 0 2 -58 

1 60 62 120 0 2 -24 

1 40 57 131 0 2 -13 

1 67 55 64 0 1 -8 

1 12 54 63 0 1 -9 

1 72 45 34 0 1 -38 

1 69 43 34 0 1 -38 

1 85 41 23 1 0 -13 

1 48 37 34 0 1 -38 

1 81 35 38 0 1 -34 

1 87 35 13 1 0 -23 

1 90 35 34 0 1 -38 

1 77 34 36 0 1 -36 

1 79 34 23 1 0 -13 

1 31 32 56 0 1 -16 

1 101 32 24 1 0 -12 

1 34 31 9 1 0 -27 

1 37 30 3 1 0 -33 

1 97 30 23 1 0 -13 

1 41 28 12 1 0 -24 

1 44 27 13 1 0 -23 

1 96 27 14 1 0 -22 

1 23 25 12 1 0 -24 

1 6 24 9 1 0 -27 

1 68 24 7 1 0 -29 
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ตารางท่ี 2 การจัดเก็บแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ลงช้ันวาง (Bin 𝑖𝑖) (ตอ) 

Bin 𝑖𝑖 SKU 𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑦𝑦𝑖𝑖  𝑤𝑤𝑖𝑖  
1 105 24 27 1 0 -9 

1 61 21 12 1 0 -24 

1 63 21 15 1 0 -21 

1 65 21 8 1 0 -28 

1 100 21 28 1 0 -8 

1 14 18 7 1 0 -29 

1 50 18 25 1 0 -11 

1 89 18 27 1 0 -9 

1 108 17 17 1 0 -19 

1 53 16 7 1 0 -29 

1 93 16 27 1 0 -9 

2 36 66 162 0 3 -54 

2 33 56 109 0 2 -35 

2 62 56 113 0 2 -31 

2 18 55 84 0 2 -60 

2 21 55 134 0 2 -10 

2 29 54 115 0 2 -29 

2 43 54 117 0 2 -27 

2 25 53 154 0 3 -62 

2 82 25 32 0 1 -40 

2 88 24 36 0 1 -36 

2 27 21 33 0 1 -39 

2 55 18 46 0 1 -26 

2 7 15 56 0 1 -16 

2 13 15 3 1 0 -33 

2 73 15 11 1 0 -25 

2 74 15 28 1 0 -8 

2 83 15 9 1 0 -27 

2 9 14 14 1 0 -22 

2 98 14 14 1 0 -22 
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ตารางท่ี 2 การจัดเก็บแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ลงช้ันวาง (Bin 𝑖𝑖) (ตอ) 

Bin 𝑖𝑖 SKU 𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑦𝑦𝑖𝑖  𝑤𝑤𝑖𝑖  
2 5 13 7 1 0 -29 

2 19 13 13 1 0 -23 

2 22 13 7 1 0 -29 

2 76 13 24 1 0 -12 

2 26 12 3 1 0 -33 

2 56 12 7 1 0 -29 

2 92 12 34 0 1 -38 

2 8 11 5 1 0 -31 

2 39 11 9 1 0 -27 

2 99 11 14 1 0 -22 

2 104 11 11 1 0 -25 

2 107 11 6 1 0 -30 

2 2 10 4 1 0 -32 

2 20 10 5 1 0 -31 

2 3 9 2 1 0 -34 

2 28 9 11 1 0 -25 

2 35 9 7 1 0 -29 

2 45 9 6 1 0 -30 

2 84 8 11 1 0 -25 

3 58 26 75 0 2 -69 

3 24 9 46 0 1 -26 

3 32 9 31 0 1 -41 

3 11 8 5 1 0 -31 

3 42 8 9 1 0 -27 

3 86 7 21 1 0 -15 

3 10 6 8 1 0 -28 

3 15 6 7 1 0 -29 

3 59 6 12 1 0 -24 

3 16 5 6 1 0 -30 

3   70 5 29 1 0 -7 
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ตารางท่ี 2 การจัดเก็บแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ลงช้ันวาง (Bin 𝑖𝑖) (ตอ) 

Bin 𝑖𝑖 SKU 𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑦𝑦𝑖𝑖  𝑤𝑤𝑖𝑖  
3 102 5 20 1 0 -16 

3 64 4 7 1 0 -29 

3 91 2 3 1 0 -33 

3 1 0 5 1 0 -31 

3 4 0 2 1 0 -34 

3 17 0 4 1 0 -32 

3 30 0 16 1 0 -20 

3 38 0 9 1 0 -27 

3 46 0 7 1 0 -29 

3 51 0 3 1 0 -33 

3 52 0 5 1 0 -31 

3 75 0 35 0 1 -37 

3 78 0 22 1 0 -14 

3 80 0 15 1 0 -21 

3 94 0 21 1 0 -15 

3 95 0 20 1 0 -16 

3 103 0 39 0 1 -33 

3 106 0 9 1 0 -27 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนครั้งที่มีการสั่งออเดอรของแตละ Bin 

Bin 𝑖𝑖 Number of SKUs ∑𝑥𝑥𝑖𝑖  ∑𝑦𝑦𝑖𝑖  ∑𝑓𝑓𝑖𝑖  

1 41 24 23 1,462 

2 38 24 24 846 

3 29 24 6 236 

 

ยกตัวอยางรูปแบบการจัดเก็บแกนกระดาษลงช้ันวาง Bin 1 แกนกระดาษ SKU47 มีจํานวนครั้ง

ที่มีการสั่งออเดอรของ SKU47 71 ครั้ง มีแกนอยูในคลังสินคาจํานวน 139 ทอน วางอยูชองวางซึ่งเปน
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ชองวางช้ันลาง จํานวน 2 ชอง และมีคา 𝑤𝑤𝑖𝑖 เทากับ -5 แสดงวาแกนกระดาษของ SKU47 ถูกจัดเก็บอยู

บนช้ันวางทั้งหมด และจากตารางที่ 2 แกนกระดาษทุก SKU มี 𝑤𝑤𝑖𝑖  เปนคาลบแสดงใหเห็นวาแกน

กระดาษที่มีอยูทั้งหมดในคลังสินคาถูกจัดเก็บบนช้ันวางทั้งหมด 

  
ภาพท่ี 2  (ซาย) ผังคลังสินคา (ขวา) ผังช้ันวางแกนกระดาษหลงัปรับปรุง 

 

จากตารางที่ 2 และ 3 แสดงการจัดแกนกระดาษ SKU 𝑖𝑖 ลงช้ันวางแกนกระดาษ Bin 1, Bin 2 

และ Bin 3 โดยใสแกนกระดาษได 41, 38 และ 29 SKUs ตามลําดับ ซึ่งพบวาสามารถจัดวางแกน

กระดาษที่มีทั้งหมด 108 SKUs ลงช้ันวางที่มีอยูทั้งหมด 3 ช้ันวางได และจากตารางที่ 3 พบวาช้ันวาง 

Bin 1 เปนช้ันวางที่มี SKU ที่มีผลรวมจํานวนครั้งที่มีการสั่งออเดอรของ SKU 𝑖𝑖 สูงที่สุด Bin 2 และ Bin 

3 รองลงมา ตามลําดับ ช้ันวางชองบนจุแกนกระดาษได 36 ทอนและชองลางจุได 72 ทอน ช้ันวางชอง

วางช้ันบนมี 24 ชอง ช้ันลางมี 24 ชอง ซึ่งช้ันวาง Bin 1 และ 3 ยังเหลือชองวางช้ันลางวางอยู 1 และ 18 

ชองวาง ตามลําดับ  

ประสิทธิภาพในการใชพื้นที่จัดเก็บสินคาคงคลังในงานวิจัยครั้งน้ี วัดจากรอยละของจํานวนแกน

กระดาษที่มีช้ันวางหารดวยจํานวนแกนกระดาษที่สามารถเก็บไดตามจํานวนชองวางที่ใชทั้งหมด พบวา

ภายหลังการจัดเก็บแกนกระดาษลงช้ันวางสินคาคงคลังน้ัน ใชชองวางในการเก็บนอยลงเหลือเพียง 137 

ชองวาง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพื้นที่จัดเก็บสินคาคงคลังไดสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 18.78 จาก

กอนการทําวิจัย โดยสามารถจัดเก็บแกนกระดาษที่มีอยูในคลังทั้งหมด 108 SKUs ลงบนช้ันวางได

ทั้งหมดและเหลือชองวางวางอีก 19 ชอง แสดงดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพการใชพื้นที่จัดเก็บสินคาคงคลัง 

 

สถานะ 

แกนกระดาษ จํานวนชอง

วางที่ใช  

(ชองวาง) 

จํานวนที่

สามารถเก็บได 

(ทอน) 

ประสิทธิภาพ

ในการใชพื้นที ่
SKUs จํานวนทอน 

กอน มีช้ันวาง 69 3,181 144 7,776 40.91% 

ไมมีช้ันวาง 39 370 

หลัง มีช้ันวาง 108 3,551 137 7,308 56.98% 

ไมมีช้ันวาง 0 0 

 

อภิปรายผล 

1. ในการวิจัยครั้งน้ีสามารถกําจัดแกนกระดาษที่อยูนอกช้ันวางได สามารถจัดเก็บแกนกระดาษ

ไดตามเงื่อนไขการจัดวางโดยไมตองมีการจัดหาช้ันวางเพิ่ม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพื้นที่

จัดเก็บสินคาคงคลังใหสูงข้ึนไดถึงรอยละ 39.28  

2. Gekko เปนแพ็คเกจของภาษา Python ที่สะดวกตอการนํามาใช และยังเปน Open-

Source Software ที่ใชแกปญหา MINLP ไดโดยไมมีคาใชจาย และเหมาะกับการแกปญหาขนาดใหญ ที่

มีความซับซอน ในขณะที่ MS Excel ไมสามารถประมวลผลได เชนเดียวกับที่ Beal et al. (2018) ได

กลาวไววาแพจเกจ GEKKO ของการหาคาที่เหมาะสมที่สุด มีความยืดหยุนในการแกปญหาที่หลากหลาย 

แตเหมาะที่สุดสําหรับระบบสมการเชิงอนุพันธและพีชคณิตขนาดใหญที่มีตัวแปรจํานวนเต็มตอเน่ืองหรือ

ผสม สําหรับใชแกปญหาเพื่อหาคาที่เหมาะสมที่สุด 

3. Multiple Knapsack Problem แพ็คเกจ Ortools สามารถหารูปแบบในการจัดแกน

กระดาษ (SKU i) ลงช้ันวาง (Bin i) แตละแถวใหมีปริมาณหรือใชจํานวนช้ันวาง (Bin) นอยที่สุดได ซึ่ง

สามารถทําใหประสิทธิภาพการใชพื้นที่จัดเก็บแกนกระดาษของโรงงานเพิ่มข้ึน สะดวกตอการคนหาและ

การลําเลียงสง นอกจากน้ันยังเปน Open-Source Software ที่องคกรสามารถใชไดโดยไมมีคาใชจาย

เชนเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลจากงานวิจัยในครั้งน้ีไปใชใหเกิดประโยชนสูงที่สุด มีดังน้ี 

1.  ควรเก็บขอมูลยอดการสั่งแกนกระดาษของแตละรายการสําหรับพยากรณปริมาณความ

ตองการในอนาคต พิจารณารวมกับปริมาณสินคาคงคลังสํารอง นํามากําหนดปริมาณสินคาคงคลังที่ตอง

จัดเก็บ 

2.  ในกรณีที่โรงงานมี SKU เพิ่มข้ึนหรือมีปริมาณแกนกระดาษมากข้ึน ควรใชแบบจําลองน้ี ใน

การหาจํานวนช้ันวาง (Bin) ที่จําเปนตองใชจํานวนนอยที่สุด ที่สามารถรองรับแกนกระดาษที่ตองการ

จัดเก็บได เพื่อทราบจํานวนช้ันวาง (Bin) ที่ตองจัดหาเพิ่ม หรือช้ันวางมีเพียงพออยูแลว 
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การพยากรณยอดขายสนิคาและการวางแผนการจัดสงสินคา  

กรณศีึกษา: บริษัทรับขนสงสินคา NM 

The Product sales forecast and Transportation Planning  

Case Study: Shipping Company NM 

 

รัตนากร นิลกลาง0

1, ธนิษฐนันท จันทรแยม2 

Rattanakon Ninklang1, Thanitnan Janyam2 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการนําเทคนิคการพยากรณยอดคําสั่งซื้อมาใชประยุกตในการวาง

แผนการจัดสงสินคา โดยการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณแบบตางๆ การพยากรณยอดคําสั่งซื้อมีการเกบ็

รวบรวมขอมูลยอดคําสั่งซื้อยอนหลังในปพ.ศ. 2562 และในปพ.ศ. 2563 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาหาเทคนิค

การพยากรณที่มีความเหมาะสมกับชุดขอมูล สําหรบัการเปรียบเทียบหาวิธีการพยากรณที่เหมาะสมจะใช

เกณฑพิจารณาคาความความผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ย (MAPE : Mean Absolute Percent Error) คา

เบี่ยงเบนสัมบูรณเฉลี่ย MAD (Mean Absolute Deviation) และคาเบี่ยงเบนเฉลี่ย (MSD : Mean 

Square Deviation) ที่มีคาตํ่าที่สุด โดยใชวิธีการพยากรณ 3 วิธี 1) การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ 2) วิธีการ

ปรับเรียบเอ็กซโพเนนเชียล 3) การพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอร จากการพิจารณาคาความความ

ผิดพลาดที่ตํ่าที่สุดพบวาวิธีการพยากรณที่มีความเหมาะสมกับขอมูล คือ การพยากรณแบบฤดูกาลของ

วินเตอร นําเทคนิคการพยากรณที่ไดมาหายอดคําสั่งซื้อในปพ.ศ. 2564 และจัดหารถสําหรับใชในการ

จัดสงสินคาภายในบริษัท โดยจากการดําเนินการพยากรณพบวา บริษัทรับจางขนสงสินคา NM 

จําเปนตองมีรถในบริษัทจํานวน 17-20 คัน จึงจะเพียงพอตอการรองรับปริมาณยอดคําสั่งซื้อที่จะเกิดข้ึน  

คําสําคัญ: การพยากรณ, การพยากรณยอดขาย, ความตองการ, การขนสง, การวางแผนการขนสง 
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Abstract 

The objective of this research is to apply the order forecasting technique to be 

applied in product shipping planning.  By comparing different forecasting methods the 

order forecast has collected historical orders data in 2017.  In 2019 and 2020 in order to 

use the data obtained to find forecasting techniques that are suitable for the dataset. For 

the comparison of suitable forecasting methods, the mean absolute deviation ( MAPE: 

Mean Absolute Percent Error), mean absolute deviation, MAD (Mean Absolute Deviation) 

and mean deviation (MSD: Mean Square Deviation) are used. With the lowest value Using 

3 forecasting methods 1) Moving averages 2) Exponential smoothing methods 3) Winter’s 

Exponential Smoothing.  Considering the lowest error value, it was found that the most 

suitable forecasting method was Winter’ s Exponential Smoothing.  Apply forecasting 

techniques to find orders in the year.  2021 and supply vehicles for in-house delivery. 

According to the forecasting operation, it was found that Freight forwarding company NM 

needs to have 17-20 vehicles in the company to be sufficient to support the volume of 

orders to occur.  

Keywords: Forecasting, Sales forecast, Demand, Logistics, Transportation planning 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันอุตสาหกรรมดานการขนสงกําลังมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการขยายตัว

ของธุรกิจ E-commerce นํามาซึ่งความตองการบริการ E-Logistics ที่เพิ่มข้ึน การเปลี่ยนผานของโลก

ไปสูยุคดิจิทัลที่การเช่ือมโยงผานอินเทอรเน็ตสงผลตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหเปลี่ยนแปลงไปสู E-

commerce มากข้ึน โดยนับต้ังแตความนิยมโทรศัพทมือถือสมารทโฟนที่เขามาเปนสื่อกลางใหผูคน

เขาถึงโลกโซเชียลเน็ตเวิรคมากข้ึน จนกระทั่งกลายเปนสิ่งที่มีบทบาทในชีวิตประจําวัน สงผลใหตลาด E-

commerce ของไทยคึกคักเปนอยางมาก รวมไปถึงอุตสาหกรรมดานสินคาอุปโภคบริโภค ทําใหการ

ขนสงมีการแขงขันกันสูงตามไปดวย ถึงแมในปจจุบันจะมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน เชน การระบาดของไวรัส 

COVID-19 แตอุตสาหกรรมดานการขนสงก็ยังสามารถดําเนินงานได ถึงแมจะตองมีการวางมาตรการ

ปองกันโรคระบาดตางๆ 
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เพื่อการวางแผนและจัดเตรียมงานดานการจัดสงสินคา ทั้งการจัดเตรียมสินคา การจัดเตรียม

ปริมาณรถสําหรับใชในการขนสงสินคาไปยังลูกคาแตละราย เพื่อใหลูกคาไดรับสินคาตรงตาม

กําหนดเวลาจัดสงสินคา (Lead Time) ที่ลูกคาไดกําหนดมา เพื่อความพึงพอใจของลูกคา การนําเทคนิค

การพยากรณมาใชในการพยากรณหาปริมาณยอดคําสั่งซื้อลวงหนา จะชวยใหสามารถวางแผนการจัดสง

สินคาไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปรมิาณคําสั่งซื้อของสินคาในศูนยกระจายสินคาบริษัท AAA ของกลุม

ลูกคาในเขตสมุทรปราการ สะพานควาย และรังสิต  

2.2 เพื่อเลอืกเทคนิคการพยากรณแบบตางๆ ทีม่ีความเหมาะสมกบัการนํามาใชกับขอมลู

ปริมาณคําสัง่ซื้อสินคาในศูนยกระจายสินคาบริษัท AAA ของกลุมลูกคาในเขตสมทุรปราการ สะพาน

ควาย และรังสิต 

2.3 เพื่อการวางแผนการจัดสงและจัดเตรียมปรมิาณรถสําหรับใชในการขนสงสินคาไปยังลูกคา

แตละรายในเขตสมุทรปราการ สะพานควาย และรงัสิต  

2.4 เพื่อใหงานดานการจัดสงสินคาตรงตามเวลาจัดสงสินคา (Lead Time) ของลูกคา และเพิ่ม

ระดับ KPI ของงานดานการจัดสงสินคา 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 การพยากรณ หมายถึง การประมาณ หรือ การคาดคะเนวาอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การ

พยากรณยอดขายของ 3 ปขางหนา การพยากรณมีบทบาทสําคัญกับทุกดาน ทั้งหนวยงานของรัฐบาล 

และเอกชน รัฐบาลตองประมาณหรือพยากรณรายไดรายจายในปหนา เพื่อนํามาวางแผน เอกชนตอง

พยากรณยอดขาย เพื่อนํามาวางแผนการผลิต สินคาคงคลัง แรงงานตางๆ เปนตน การพยากรณแบงได 2 

ประเภท 
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1) การพยากรณเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) เปนการพยากรณที่ใชผูที่มีประสบการณ 

ความรู ความสามารถ เปนผูพยากรณ โดยไมใชตัวแบบทางคณิตศาสตร จึงตรวจสอบความแมนยําของ

การพยากรณไดยากกวาการพยากรณเชิงปริมาณ  

2) การพยากรณเชิงปริมาณ (Quantitative methods) เปนการพยากรณที่ใชขอมูลเชิงปรมิาณ 

หรือกลาวคือขอมูลตัวเลขน้ันเอง โดยการใชขอมูลในอดีตเพื่อนํามาหาคาพยากรณในอนาคต โดยสรางตัว

แบบทางคณิตศาสตร การพยากรณประเภทน้ีแบงออกเปน 2 เทคนิคยอย คือ 

 2.1) การพยากรณความสัมพันธ (Casual Forecasting) เปนเทคนิคที่ใชปจจัยที่คาดวาจะมี

ความสัมพันธ กับตัวแปรที่จะพยากรณ เชน ถาตองการพยากรณยอดขาย จะพจิารณาหาความสัมพันธ

ระหวางยอดขายกบัคาโฆษณา รายไดของประชากร สภาพสนิคา ฯลฯ การหาความสัมพันธดังกลาวจะใช

เทคนิคที่ เรียกวา การวิเคราะหความถดถอย และสหสมัพันธ 

 2.2)  การพยากรณอนุกรมเวลา (Time series Forecasting) เปนเทคนิคที่ใชเฉพาะขอมูล

ในอดีตของตัวแปรที่ตองการพยากรณ เพื่อพยากรณคาของตัวแปรน้ันในอนาคต อนุกรมเวลามี

องคประกอบหลักๆ 4 องคประกอบ ไดแก 

แนวโนม (Trend) แสดงทิศทางการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของขอมูลในระยะยาว สาเหตุของ

แนวโนมที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพของธุรกิจ ประชากร เศรษฐกิจ รวมถึงนวัตกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ฤดูกาล (Seasonality) เปนรูปแบบการเคลื่อนไหวข้ึนลงๆ ของขอมูลที่มีความแนนอน

และซากันทุกป มีสาเหตุมาจากอิทธิพลของฤดูกาล หรือเทศกาลตางๆ ซึ่งสงผลตอยอดขายของสินคา

หรือบริการ 

วัฏจักร (Cycle) เปนรูปแบบการเคลื่อนไหวของขอมูลข้ึนลงซากันในระยะยาวมีชวงเวลา

มากกวา 1 ป สวนใหญเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการครบหน่ึงรอบอาจอยูระหวาง 2 

ถึง 20 ป 

เหตุการณผิดปกติ (Irregular Variation) เปนการเคลื่อนไหวข้ึนลงที่ไมมีระเบียบแบบ

แผน ไมทราบสาเหตุที่แนชัด และเกิดในชวงสั้นๆ ไมเกิดซ้ํา ซึ่งอาจจะสงผลตอขอมูลอยางรุนแรง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยน้ีทําการศึกษาคนควาและทําการทบทวนวรรณกรรมอยางละเอียด เพื่อใหได

แนวคิดและวิธีการดําเนินงานวิจัยใหไดตรงตามวัตถุประสงคที่ข้ึน โดยการกําหนดกรอบแนวความคิด

งานวิจัยดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

จากการกําหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยเปนการบอกขอบเขตความตองการที่จะทําการศึกษาหรือ

ทําการวิจัยน้ี คลายกับการบอกถึงวัตถุประสงคหรือสิง่ทีค่าดหวังในงานวิจัยน้ี โดยการกําหนดข้ันตอนการ

ดําเนินงานวิจัย ไดดังภาพที่ 2 

 

Input 

การพยากรณยอด

คําสั่งซื้อสินคา 

 

Process 

- ตรวจสอบขอมูลยอดคําสั่งซือ้

ยอนหลงั 

- ทําการพยากรณยอดคําสัง่ซื้อ 

- วิเคราะหยอดคําสั่งซื้อ และ

วางแผนการจัดสงสินคา 

Output 

นําแนวทางที่ไดมาใช

ในการวางแผนการ

จัดสงสินคาไดสําเร็จ 

เคร่ืองมือท่ีใช 

- Cause and effect diagram 

- Moving Average 

- Exponential Smoothing 

- Winters’ Exponential Smoothing 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

การแสดงภาพที่ 2 ข้ันตอนการดําเนินวิจัย ทําใหสามารถวางแผนการทําวิจัยใหเกิดเปนรูปธรรม 

โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลยอดคําสั่งซื้อยอนหลังในปพ.ศ. 2562 และปพ.ศ. 2563 เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาหาเทคนิคการพยากรณที่มีความเหมาะสมกับชุดขอมูล  

จากการศึกษาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สําหรับการเปรียบเทียบหาวิธีการพยากรณที่

เหมาะสมจะใชเกณฑพิจารณาคาความความผิดพลาดสมับูรณเฉลี่ย (MAPE : Mean Absolute Percent 

Error) คาเบี่ยงเบนสัมบูรณเฉลี่ย MAD (Mean Absolute Deviation) และคาเบี่ยงเบนเฉลี่ย (MSD : 

Mean Square Deviation) ที่มีคาตํ่าที่สุด โดยใชวิธีการพยากรณ 3 วิธี ไดแก 1) การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ 

2) วิธีการปรับเรียบเอ็กซโพเนนเชียล 3) การพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอร การพยากรณยอดคํา

สั่งซื้อและคัดเลือกวิธีการพยากรณที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาความตองการสินคาของลกูคาในเขต

สมุทรปราการ เขตสะพานควาย และเขตรังสิต โดยใชขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 

ศึกษาปญหาเก่ียวกับการขนสงสินคาเรื่องรถขนสงสินคาไมเพียงพอ 

สืบคนทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

รวบรวมขอมูลและกําหนดวัตถุประสงคการทําวิจัย 

วิเคราะหทดสอบปญหาดวยจากการเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ 3 วิธี คือ 1) การเฉล่ียแบบเคล่ือนที่ 

(Moving Average) 2) วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) 3) การพยากรณแบบฤดูกาลของวิน

เตอร (winter’s Exponential Smoothing) 

 

วัดผลกการทดสอบ 

อภิปรายผลและสรุป 



 

1421 

 

ธันวาคม 2563 มาใชคํานวณ โดยการนําขอมูลไปพยากรณในโปรแกรม Minitab 19 เพื่อความรวดเร็ว

และถูกตองของการคํานวณการพยากรณตามเทคนิควิธีตางๆ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองพยากรณโดยเทคนิคพยากรณตางๆ พบวาการพยากรณที่มีความเหมาะสมกับ

ขอมูลปริมาณยอดคําสั่งซื้อ คือ การพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอร (Winter’s Exponential 

Smoothing) ซึ่งไดผลการวัดคาความคลาดเคลื่อนตํ่าที่สุด  

นําการการพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอร (Winter’s Exponential Smoothing) มา

พยากรณยอดคําสั่งซื้อในปพ.ศ. 2564 โดยการใชโปรแกรม Minitab มาชวยในการคํานวณ ไดผลการ

พยากรณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 การพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอรของยอดคําสั่งซื้อในปพ.ศ. 2564 ที่กําหนดคา α 

(level) = 0.2, γ (trend) = 0.2, δ (seasonal) = 0.2 

พ.ศ. 2564 Forecast ยอดคําสัง่ซื้อ Lower ยอดคําสั่งซื้อ Upper ยอดคําสัง่ซื้อ 

มกราคม 32,813.30 22,720.10 42,906.50 

กุมภาพันธ 37,378.00 27,126.70 47,629.40 

มีนาคม 48,264.80 37,837.10 58,692.40 

เมษายน 30,807.80 20,186.50 41,429.00 

พฤษภาคม 31,144.70 20,313.50 41,975.90 

มิถุนายน 35,106.80 24,050.20 46,163.40 

กรกฎาคม 28,777.60 17,481.10 40,074.00 

สิงหาคม 28,558.60 17,008.70 40,108.50 

กันยายน 29,044.50 17,228.50 40,860.60 

ตุลาคม 23,456.80 11,362.70 35,551.00 

พฤศจิกายน 31,399.50 19,016.20 43,782.80 

ธันวาคม 27,058.30 14,375.50 39,741.00 
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 จากการพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอรที่กําหนดคาที่กําหนดคา α (level) = 0.2, γ (trend) 

= 0.2, δ (seasonal) = 0.2 แสดงไดดังกราฟตอไปน้ี 

 

ภาพท่ี 3 การพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอรของยอดคําสั่งซือ้ในปพ.ศ. 2564 โดยโปรแกรม Minitab 

จากน้ันจึงทําการคํานวณคาความคลาดเคลื่อนดวยวิธีการตางๆ ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดเลือกใชการหา

คาความความผิดพลาดสัมบูรณเฉลี่ย (MAPE : Mean Absolute Percent Error) คาเบี่ยงเบนสัมบูรณ

เฉลี่ย MAD (Mean Absolute Deviation) และคาเบี่ยงเบนเฉลี่ย (MSD : Mean Square Deviation)  

เพื่อใชในการวัดคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณในวิธีการพยากรณแบบฤดูกาลของวินเตอร 

(winter’s Exponential Smoothing) ไดดังน้ี 

     คาความคลาดเคลื่อน 

MAPE 9 

MAD 4120 

MSD 26525479 

 จากน้ันทําการวางแผนการจัดสงสินคา โดยบริษัทรับจางขนสงสินคาน้ีมีจํานวนรถในบริษัท

จํานวน 14 คัน เปนรถยนตกระบะบรรทุก ใสตูบรรทุกทุกคัน โดยรูปแบบของการขนสงจะเปนแบบเต็ม
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คันรถ (Full Truck Load) และจายคาขนสงเปนแบบเหมาคัน รวมสินคาทุกประเภท ทุก SKU ซึ่งศูนย

กระจายจะมีเงื่อนไขในการบรรทุกสินคา คือ รถบรรทุก 1 คันตองบรรทุกข้ันตํ่าโดยเฉลี่ยที่ 120 ช้ิน จาก

การรวบรวมขอมูลยอดคําสั่งซื้อยอนหลัง 2 ป (มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563) มีจํานวนรถที่ใชใน

การขนสงมีรายละเอียด 

ตารางท่ี 2 จํานวนรถเสริมที่นํามาใชในการจัดสงสินคาแตละเดือน 

ป เดือน 

จํานวน

วัน

ทํางาน 

ยอดคาํสั่ง

ซ้ือ(ชิ้น) 

จํานวนรถท่ี

ใชจัดสินคา 

(คัน) 

จํานวน

รถใน

บริษัท 

(14 คัน) 

* จํานวน

วันทํางาน 

สวนตาง

จํานวนรถ

บริษัทและรถ

เสริม 

คาเฉลี่ย

จํานวน

รถเสริมท่ี

ใชตอวัน 

2562 

มกราคม 26 33,303 351 364 13.00 - 

กุมภาพันธ 24 41,891 395 336 - 59.00 - 2.46 

มีนาคม 26 53,138 490 364 - 126.00 - 4.85 

เมษายน 24 39,190 394 336 - 58.00 - 2.42 

พฤษภาคม 27 43,052 391 378 - 13.00 - 0.48 

มิถุนายน 25 51,905 450 350 - 100.00 - 4.00 

กรกฎาคม 26 41,185 416 364 - 52.00 - 2.00 

สิงหาคม 27 46,023 478 378 - 100.00 - 3.70 

กันยายน 25 47,746 467 350 - 117.00 - 4.68 

ตุลาคม 27 41,659 427 378 - 49.00 - 1.81 

พฤศจิกายน 26 69,193 589 364 - 225.00 - 8.65 

ธันวาคม 26 52,448 567 364 - 203.00 - 7.81 
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ตารางท่ี 2 จํานวนรถเสริมที่นํามาใชในการจัดสงสินคาแตละเดือน (ตอ) 

ป เดือน 

จํานวน

วัน

ทํางาน 

ยอดคาํสั่ง

ซ้ือ(ชิ้น) 

จํานวนรถท่ี

ใชจัดสินคา 

(คัน) 

จํานวน

รถใน

บริษัท 

(14 คัน) 

* จํานวน

วันทํางาน 

สวนตาง

จํานวนรถ

บริษัทและรถ

เสริม 

คาเฉลี่ย

จํานวน

รถเสริมท่ี

ใชตอวัน 

2563 

มกราคม 26 42,874 392 364 - 28.00 - 1.08 

กุมภาพันธ 23 48,311 382 322 - 60.00 - 2.61 

มีนาคม 26 67,956 573 364 - 209.00 - 8.04 

เมษายน 26 41,089 345 364 19.00 - 

พฤษภาคม 25 41,275 367 350 - 17.00 - 0.68 

มิถุนายน 26 46,869 406 364 - 42.00 - 1.62 

กรกฎาคม 27 42,741 381 378 - 3.00 - 0.11 

สิงหาคม 26 40,774 404 364 - 40.00 - 1.54 

กันยายน 24 43,997 362 336 - 26.00 - 1.08 

ตุลาคม 24 35,654 304 336 32.00 - 

พฤศจิกายน 22 40,070 355 308 - 47.00 - 2.14 

ธันวาคม 25 44,468 380 350 - 30.00 - 1.20 

เฉลีย่รวม 25.38 45,700 419 355 - 64 - 3 

จากตารางที่ 2 จํานวนรถเสริมที่นํามาใชในการจดัสงสนิคาแตละเดือน จะเห็นไดชัดเจนวาบรษัิท

ตองใชบริการรถเสริมจากนอกบริษัทมาใชในการจัดสงสนิคาอยูทุกเดือน และแตละเดือนมีปริมาณการใช

รถที่ไมเทากัน เน่ืองจากปริมาณยอดคําสั่งซื้อทีไ่มเทากัน จากการหาคาเฉลี่ยปริมาณรถเสริมตอเดือนจะมี

จํานวนประมาณ 64 คันตอเดือน หรือหากเฉลี่ยตามจํานวนวันทํางาน ที่จะตองเรียกใชรถเสริมคือ

ประมาณ 3 คันตอวัน 

จากการพยากรณจะพบวาปริมาณการใชรถจะแปรผันไปตามปริมาณยอดคําสั่งซื้อ หากปริมาณ

ยอดคําสั่งซื้อเยอะ การเรียกใชบริการรถเสริมจากนอกปริษัทก็จะสูงตามไปดวย และอาจสงผลใหเกิด

สินคาเสียหายมากข้ึนตามไปดวย เน่ืองจากปจจุบันรถในบริษัทมีจํานวน 14 คัน แตปริมาณการใชรถโดย
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เฉลี่ยจะอยูที่ 17 คันตอวัน ดังน้ันบริษัทจึงจําเปนตองหารถเพิ่มเขามาเพิ่มโดยประมาณ 3-5 คัน จึงจะ

เหมาะสมกับปริมาณงานโดยเฉลี่ย โดยตองเปนรถที่ผานการอบรมสอนงานแลวเทาน้ัน  

 

อภิปรายผล  

การดําเนินงานวิจัยน้ีทําการศึกษาคนควาทําการพยากรณยอดคําสั่งซื้อและคัดเลือกวิธีการ

พยากรณที่จะมีความเหมาะสมกับชุดขอมูล เน่ืองจากความตองการสินคาของลูกคามีความไมแนนอน 

และยังมีปจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่จะสงผลตอความตองการสินคาของลูกคา ไมวาจะเปนเรื่องคูแขงทาง

การคา สภาพเศรษฐกิจในชวงเวลาน่ันๆ หรืออาจจะมีปจจัยที่นอกเหนือความคาดหมาย เชน ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ โรคระบาด การชุมนุมประทวง สงคราม เปนตน (วรางคณา เรียนสุทธ์ิ. 2560) การสราง

ตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสมกับการพยากรณราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา ดวยวิธีการ

ทางสถิติ 3 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส วิธีแยกสวนประกอบอนุกรมเวลา และวิธีปรับเรียบดวยเสนโคง

เลขช้ีกําลังของวินเทอรแบบคูณ 2 ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนดวยเกณฑรากที่สองของความ

คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย โดยวิธีการพยากรณที่มีคาความคลาดเคลื่อนตํ่าที่สุด คือ วิธีแยก

สวนประกอบอนุกรมเวลา (ณัฐพล วีระชาลี. 2561) ทําการพยากรณยอดขายสินคาเคมีเกษตรของบริษัท

ก ร ณี ศึ กษา  ด ว ย เ ทค นิ คอ นุ ก ร ม เ วลา  3 วิ ธี  ไ ด แ ก  วิ ธี  Winter’ s Exponential Smoothing 

วิธีDecomposition และวิธีรวมผลพยากรณจากสองวิธีแรก โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการพยากรณ ForecastX เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมโดยการหาคา

ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตความผิดพลาดสมบูรณ (MAPE) และวิธีรากที่สองของ

คาเฉลี่ยของกําลังสองของความผิดพลาด (RMSE) ที่มีคาตํ่าที่สุด โดยวิธีการพยากรณที่มีคาความ

คลาดเคลื่อนตํ่าที่สุด คือ วิธี Winter’s Exponential Smoothing ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของผู

ศึกษาที่ทําการพยากรณความตองการสินคาของลูกคาในเขตสมุทรปราการ เขตสะพานควาย และเขต

รังสิต โดยใชขอมูลยอดคําสั่งซื้อต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะพบวาใน

ระยะเวลา 2 ปที่ผานมาปริมาณยอดคําสั่งซื้อมีความไมสม่ําเสมอ และวิธีการพยากรณที่มีความเหมาะสม

ก็คือ วิธี Winter’s Exponential Smoothing เชนกัน ซึ่งใหคาความคลาดเคลื่องของชุดขอมูลตํ่าที่สุด 
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ขอเสนอแนะ  

ขอมูลยอดคําสั่งซื้อมีที่สามารถเก็บรวบรวมมาไดมีนอย การพยากรณอาจมีความคลาดเคลื่อน

มาก เน่ืองจากปริมาณความตองการสินคามีความไมสม่ําเสมอและแนนอน การพยากรณโดยมีขอมูล

ยอนหลังที่นอยยอมทําใหการพยากรณมีความคลาดเคลื่อนสูงมาก และในชวงปพ.ศ. 2562 และปพ.ศ. 

2563 ที่ผานมายังมีปจจัยที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ การระบาดของโรค COVID-19 ที่เปน

โรคติดตอที่รายแรง สงผลตอความตองการสินคาอุปโภคบริโภคอยางมาก ซึ่งโรคระบาดน้ีสงผลตอความ

เปนอยูเปนอยางมาก และสงผลใหเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคน เน่ืองจากผูคนเริ่มออกจากบานเพื่อไปซื้อของ

ตามรานคานอยลง ทําใหเกิดการกักตุนสินคา ความตองการสินคาอุปโภคบริโภคจึงเพิ่มสูงข้ึน ทําให

ปริมาณยอดคําสั่งซื้อในชวงเวลาน้ันจะสูงข้ึนมาก การวางแผนการจัดสงสินคาไปยังลูกคาจึงตองทําการ

วางแผนกันอยางดี เพื่อการกระจายสินคาไปยังลูกคาแตละรายไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเรื่องการพยากรณยอดขายสินคาและการวางแผนการจัดสงสินคา ไดรับคําช้ีนําจาก

อาจารย ดร.ธนิษฐนันท จันทรแยม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปภัมป ให

คําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย ชวยติเตียน และแนะนําแนวทางแกไขงานวิจัยใหสําเร็จลงอยางสมบูรณ และ

ที่ขาดไมไดคืองานวิจัยตนแบบที่สืบคนและทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดรวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยน้ีทั้งหมด ขอขอบคุณเปนอยางสูง 
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การพัฒนาแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย 

The Development of the Research Quality Diagnostic Form 
 

สุบิน ยุระรัช0

1 

Subin Yurarach1 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยสถาบัน เรื่อง ระบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยกอน

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย และ 

(2) เพื่อวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย ตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 คน ผูเช่ียวชาญการวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 คน 

ผูเช่ียวชาญการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร 1 คน และผูเช่ียวชาญการวัดและประเมนิผล 2 คน รวมจํานวน 

9 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเกบ็

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคาเฉลี่ยของดัชนีของความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวัด (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ผลการวิจัย

พบวา (1) แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย มีหัวขอในการประเมินจํานวน 12 ประเด็น รวม 24 ขอ

คําถาม และ (2) แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยที่พัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงเน้ือหา  

คําสําคัญ: คุณภาพงานวิจัย แบบวินิจฉัย ความตรงเชิงเน้ือหา 

 

 

Abstract 

 This study is part of the institutional research on the diagnostic system of research 

quality before an academic position submission. The objectives of this study were (1) to 

develop a research quality diagnostic form, and (2) to analyze the content validity of the 

research quality diagnostic form. The sample were nine experts consisting of three 

                                                        
1 รองศาสตราจารย ดร., ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Research Facilitation and Development Center, 

Sripatum University, E-mail: subin.yu@spu.ac.th 
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research specialists in science and technology, three research specialists in social sciences 

and humanities, one research specialist in fine arts, and two experts in measurement and 

evaluation. The research instrument was a content validity evaluation form. The 

researcher manually collected the data himself. The data was analyzed by means of the 

Index of Item - Objective Congruence (IOC). The research results were found that (1) the 

research quality form comprises 1 2  assessment topics, including 24  questions, and (2 ) 

the developed research quality diagnostic form was contentiously valid. 

Keywords: Research Quality, Diagnostic Form, Content Validity 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ตําแหนงทางวิชาการ (Academic Position) มีความสําคัญตออาชีพอาจารยในระดับอุดมศึกษา 

เพราะแสดงถึงความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ จึงเปนเหตุใหถูกนํามาเปนตัวบงช้ี (Indicator) 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) และการ

ประเมินคุณการศึกษาภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน), 2562) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบาย ระบบ และกลไกที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุน

ใหคณาจารยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เชน การใหขอมูล

เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังคณาจารยในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

การกําหนดช่ือสาขาวิชา กระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ แบบฟอรมการขอดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนตน (สํานักงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563) 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการสําหรับผูขอ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่แตงต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองความครบถวน ความถูกตอง และความ

สมบูรณของผลงานทางวิชาการกอนนําเขาวาระการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย (กพว.) คณะกรรมการฯ ชุดน้ีมีอํานาจหนาที่เฉพาะพิจารณากลั่นกรองในเชิง

ปริมาณ (Quantitative) แตไมไดมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองในเชิงคุณภาพของผลงานทาง

วิชาการ (Qualitative) ซึ่งสงผลทําใหชวง 6 ปการศึกษาที่ผานมา (ปการศึกษา 2557-2562) มีอาจารย

ของมหาวิทยาลัยไมผานการพิจารณาใหกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 49 คน จาก 142 คน คิด
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เปนรอยละ 34.56 และสวนใหญที่ไมผานเปนเพราะผลงานวิจัยยังไมผานเกณฑ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

2563) และปจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุมใช ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย มาตรฐาน 

หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 

2560 ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต 28 ธันวาคม 2561 เปนตนไป ไดระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงและคุณลักษณะของผลงานทางวิชาการที่นํามาใชย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะ

พบวา ผลงานทางวิชาการหลักที่ทุกตําแหนงทางวิชาการจะตองมี คือ ผลงานวิจัย (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 

 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัยจะตองคิดหาระบบหรือวิธีการที่จะนํามา

ชวยกลั่นกรองคุณภาพของงานวิจัยเพื่อไมใหสิ้นเปลืองเวลาในการบริหารจัดการและลดคาใชจาย 

เน่ืองจากการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 1 คนจะมีตนทุนตอหนวยที่ตองสูญเสียไป ดวย

ความสําคัญของการวิจัยและสภาพปญหาที่เกิดข้ึนจึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่องน้ีซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

โครงการวิจัย เรื่อง ระบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยกอนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ สุบิน ยุระรัช 

(2562) โดยผลการวิจัยจะทําใหไดเครื่องมือ (Tool) ที่ นํามาชวยกลั่นกรองคุณภาพหรืออาการ 

(Symptom) ของงานวิจัย โดยเครื่องมือฉบับน้ีเรียกวา “แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย” ที่สรางตาม

แนวคิดและทฤษฎีของ Osgood, Suci, and Tannenbaum (1957) เรียกวา มาตรวัดการจําแนก

ความหมายของคํา (Semantic Differential Scale) ทั้ ง น้ี  ผลการวินิจฉัยจะเปนขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) แกอาจารยและผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเบื้องตน กอนที่จะนํางานวิจัยเรื่องน้ันมาขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย 

2. เพื่อวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย  

          การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัย

สถาบัน เรือ่ง ระบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยกอนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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ผูใหขอมูลสําคัญ  

ผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย จํานวน 9 คน โดยใชเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive selection) เน่ืองจาก “แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย” ที่พัฒนาข้ึนจะสามารถนําไปใช

กลั่นกรองงานวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานวิจัยในสาขาวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร และงานสรางสรรค สําหรับเกณฑในการคัดเลือก คือ (1) ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

(2) มีความเช่ียวชาญดานการวิจัย (ครอบคลุมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร) (3) มีความเช่ียวชาญในการสรางเครื่องมือวิจัย (สําเร็จ

การศึกษาในสาขาวิชาการวัดและประเมินผล) และ (4) เต็มใจใหขอมูลแบบตรงไปตรงมา 

 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญที่เลือกมาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัยคุณภาพ

ของงานวิจัย 

ความเช่ียวชาญ ตําแหนงทางวิชาการ สังกัด 

1.การวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1.ศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี  

2.รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3.รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.การวิจัยทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร 

1.ศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยชิณวัตร 

4.การสรางเครือ่งมอืวิจัย/ 

การวัดและประเมินผล 

1.รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 3 คน ผู เ ช่ียวชาญการวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 3 คน 

ผูเช่ียวชาญการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัย หรือ

การวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 2 คน รวมจํานวน 9 คน  
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เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 1 ฉบับ คือ แบบตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ที่

สรางข้ึนตามแนวคิดการหาคาดัชนีของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) ที่เสนอโดย Rovinelli and Hambleton (1976) โดยกําหนดให

มีการใหคะแนน 3 แบบ คือ ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค ใหคะแนน 

0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค และใหคะแนน -1   ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไม

ตรงตามวัตถุประสงค แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร ดังน้ี  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = Σ𝑅𝑅
𝑁𝑁

            

โดยที่    

IOC หมายถึง ดัชนีของความสอดคลองระหวางขอคําถามกบั

วัตถุประสงค 

Σ𝑅𝑅 หมายถึง ผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญ 

  N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 สําหรับเกณฑการตัดสิน เดิม Rovinelli and Hambleton (1976) ไดเสนอไววา ขอคําถามที่มี

คา IOC เทากับ 0.50-1.00 ถือวามีความตรงเชิงเน้ือหาใชได และขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.50 ยัง

ใชไมได ตองปรับปรุง แตเน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเนนการสรางเครื่องมือวัดที่มีความสําคัญจึงกําหนด

เกณฑในการประเมินใหมใหเขมขนข้ึน คือ คา IOC เทากับ 0.60-1.00  ถือวาใชได และคา IOC ตํ่ากวา 

0.60 ยังใชไมได ตองปรับปรุง หรือตัดออก 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองโดยดําเนินการประสานขอความรวมมือ และสงเครื่องมือวิจัย ไดแก 

แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย และแบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

(IOC) และรับผลกลับใน 2 วิธี คือ ทางอีเมลและทางไลน 

 การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหความตรงเชิงเ น้ือหา (Content Validity) ใช วิ ธีการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) ของดัชนีของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  

 

 

 

 



 

1433 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การพัฒนาแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย มีแนวทางดังน้ี 

1.1 ในสวนของเน้ือหา (Content) มาจากการสังเคราะหเอกสาร 3 ประเภท ไดแก (1) คําจํากัด

ความและระดับคุณภาพของงานวิจัยตามที่ระบุไวในระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการแตงต้ังคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ พ.ศ. 2560 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) (2) แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและ

คุณภาพของงานวิจัยจากมุมมองของนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญทางการวิจัย (อุทุมพร จามรมาน, 

2533; นงลักษณ วิรัชชัย, 2555; สุบิน ยุระรัช, 2559; สุวิมล วองวาณิช, 2548, 2560) และ (3) 

ผลการวิจัยในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัยที่มีคุณภาพ (เชน ศิวะพร ภูพันธ, ดวงกมล 

ไตรวิจิตรคุณ และสุวิมล วองวาณิช, 2557; สรัญญา จันทรชูสกุล, 2560; สุวารีย วงศวัฒนา, ยุพร ริมชล

การ, ไพศาล ริ้วธงชัย, และพัชราวลัย มีทรัพย, 2561 เปนตน)  

1.2 ในสวนของวิธีการ (Method) แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยที่พัฒนาข้ึนมีลักษณะเปน

มาตรวัดแบบจําแนกความหมายของคํา (Semantic Differential Scale) ที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดและ

ทฤษฎีของ Osgood, Suci, and Tannenbaum (1957) แมวามาตรวัดลักษณะน้ีจะเกิดข้ึนมานาน แต

ยังมีการนําไปใชอยางแพรหลายในการวิจัยทางสังคมศาสตรและทางพฤติกรรมศาสตร โดยมาตรวัด

ดังกลาวน้ี สําหรับการคิดคะแนนในแตละขอคําถามจะคิดตามวิธีการที่เสนอโดย Osgood, Suci, and 

Tannenbaum (1957) โดยคะแนนจะเริ่มจาก -3 ไปจนถึง +3 สวนการแปลความหมายของระดับ

คะแนน ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

ตัวอยางการคิดคะแนน ขอ 1 หัวขอวิจัย (Research Title) 

ลาสมัย :_____:_____:_____:_____:_____:____:_____: 

-3      -2      -1       0       +1      +2      +3 

ทันสมัย 

คะแนนที่ไดเทากับ 2 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางการคิดคะแนนของแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย 

ตามแนวคิดของ Osgood, Suci, and Tannenbaum (1957) 

 

ในสวนของการแปลผลการวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย ผูวิจัยไดดัดแปลงใหมีลักษณะเหมือนกบั 

“การวินิจฉัยอาการของคนไข” ดวยเหตุผลของการนําไปใชประโยชน เน่ืองจากการวิจัยเรื่องน้ีเปนสวน



 

1434 

 

หน่ึงของการวิจัยสถาบันที่ผลของการวินิจฉัยจะทําใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยซึ่งจะ

เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับการคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ

สําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย การแบงระดับคุณภาพของงานวิจัยจะแบง

ระดับคะแนนออกเปน 7 ระดับ และมีเกณฑการประเมินเพื่อวัตถุประสงค 2 แบบ คือ (1) เพื่อตัดสิน

คุณคา (Value judgment) และ (2) เพื่อวินิจฉัยอาการ (Symptom diagnosis) ตามวัตถุประสงคของ

การนําผลไปใช สําหรับชวงคะแนนในแตละระดับใชวิธีการคํานวณโดยใหแตละชวงคะแนนมีความกวาง

ของช้ันเทากัน ดังน้ัน ความกวางของช้ัน = พิสัย/จํานวนช้ันที่ตองการ = [3-(-3)/7]=0.86 ทําใหไดชวง

คะแนนในการแปลผลการวินิจฉัย ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ชวงคะแนนและเกณฑการประเมินคุณภาพของงานวิจัย 

ชวงคะแนน การประเมินคุณภาพของงานวิจัย 

เพื่อตัดสินคุณคา เพื่อวินิจฉัยอาการ 

-3.00 ถึง -2.14 ระดับ 1 ตองปรับปรงุ ระดับ 1 นาเปนหวงอยางมาก 

-2.15 ถึง -1.29 ระดับ 2 ควรปรบัปรุง ระดับ 2 คอนขางนาเปนหวง 

-1.30 ถึง -0.44 ระดับ 3 พอใช ระดับ 3 กังวลเล็กนอย 

-0.45 ถึง  0.41 ระดับ 4 ปานกลาง ระดับ 4 พอไหว 

0.42 ถึง  1.28 ระดับ 5 ดี ระดับ 5 สบายใจไดระดับหน่ึง ไม

ตองกังวล 

1.29 ถึง  2.15 ระดับ 6 ดีมาก ระดับ 6 สบายใจได ไมนาเปนหวง 

2.16 ถึง  3.00 ระดับ 7 ดีเดน ระดับ 7 หายหวง 

  

2. ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย มาจากการ

ประเมินโดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ยของดัชนีของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการ

วัด ( Index of Item – Objective Congruence: IOC) จากผู เ ช่ียวชาญจํานวน 9 คน ตลอดจน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงขอคําถาม สรุปไดในตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย (กอนปรับปรุง) 
ขอหลัก ขอยอย คุณลักษณะ ผูเชี่ยวชาญคนที ่ คา IOC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ขอ 1 หัวขอวิจัย ขอ 1.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.56 

ขอ 1.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 1.3 ลาสมัย/ทันสมัย -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 2 ปญหาวิจัย ขอ 2.1 คลุมเครือ/ชัดเจน -1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.67 

ขอ 2.2 ไมจําเปน/จําเปน -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 3 วัตถุประสงค 

ของการวิจัย 

ขอ 3.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 3.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม -1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.67 

ขอ 4 การทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขอ 4.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.67 

ขอ 4.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม -1 1 0 0 1 0 1 0 1 0.33 

ขอ 5 วิธีวิทยาการวิจัย / 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอ 5.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 5.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม -1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.67 

ขอ 6 การออกแบบการวิจัย ขอ 6.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 

ขอ 6.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.67 

ขอ 7 การออกแบบการ

เลือกตัวอยาง 

ขอ 7.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 7.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 

ขอ 8 การออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล 

ขอ 8.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 8.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 9 กระบวนการวิจัย ขอ 9.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 

ขอ 9.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0.56 

ขอ 10 การนําไปใช

ประโยชน 

ขอ 10.1 ไรประโยชน/มีประโยชน -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 10.2 แคบ/กวาง 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0.67 

ขอ 11 ความกาวหนาทาง

วิชาการ / องคความรูจาก

งานวิจัย 

ขอ 11.1 ไมลึกซ้ึง/ลึกซ้ึง 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 

ขอ 11.2 ไรคุณคา/มีคุณคา -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0.56 

ขอ 11.3 เกา / ใหม 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 

ขอ 12 ผลกระทบของ

งานวิจัย 

ขอ 12.1 นอย/มาก -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 13 การเปนที่ยอมรับ

หรือไดรับการอางอิงในวง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

ขอ 13.1 นอย/มาก 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 

ขอ 14 การเผยแพร

ผลงานวิจัย 

ขอ 14.1 วงแคบ/วงกวาง 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0.78 

ขอ 14.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0 1 -1 1 1 1 1 0 1 0.56 

ขอ 15 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ขอ 15.1 เส่ียง/ไมเส่ียง -1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.67 

ขอ 15.2 นาเปนหวง/หายหวง -1 1 -1 1 1 1 1 0 1 0.44 
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 จากผลการวิเคราะหคา IOC ในตารางที่ 2 จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยของความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC) มีคาเทากับ 0.70 ทั้งน้ี มีขอ

คําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.60 อยูจํานวน 7 ขอ ไดแก ขอที่ 1.1, 4.2, 9.1, 9.2, 11.2, 14.2 และ 15.2 

ซึ่งจะตองถูกตัดออกหรือปรับปรุงตอไป 

 

ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในการปรับปรุงขอคําถามในแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย 
ขอหลัก ขอยอย คุณลักษณะ ขอเสนอแนะ 

ขอ 1 หัวขอวิจัย ขอ 1.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง ขอ 1.1 หัวขอกอนประโยชนหรือไม นาจะเหมาะสมกวา 

ขอ 1.1 ถาจะพิจารณาความถูกตองจากหัวขอวิจัย อาจจะเปน

เร่ืองยากเพราะชื่อเร่ืองบางคร้ังจะตัดสินความถูกตองไมได ถาจะ

เปล่ียนเปน ถามประเด็นความนาสนใจจะดีกวาหรือไม 

ขอ 1.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 1.3 ลาสมัย/ทันสมัย 

ขอ 2 ปญหาวิจัย ขอ 2.1 คลุมเครือ/ชัดเจน ขอ 2.1 คลุมเครือ/ชัดเจน 

ขอ 2.2 จําเปน หมายถึง จําเปนตองมีปญหาวิจัย หรือ ปญหาวิจัย

นี้เปนส่ิงจําเปนตองทําวิจัย ควรเขียนใหชัดเจน 

ขอ 2.2 ไมจําเปน/จําเปน 

ขอ 3 วัตถุประสงค 

ของการวิจัย 
 

ขอ 3.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง ขอ 3.2 สามารถวัดหรือตรวจสอบได 

ขอ 3.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 4 การทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขอ 4.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง ขอ 4.1 ความทันสมัยของบทความที่นํามาทบทวน 

ขอ 4.2 มีจํานวนเพียงพอ 

ขอ 4.2 เปล่ียนจากเหมาะสม เปนครอบคลุมจะดีกวาหรือไม 

ขอ 4.2 นาจะเปน ”ครอบคลุม” 

ขอ 4.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 5 วิธีวิทยาการวิจัย / 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอ 5.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง - 

ขอ 5.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 6 การออกแบบการวิจัย ขอ 6.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง หัวขอนี้ไมจําเปนตองมี เพราะวาในระเบียบวิธีวิจัยจะตองมีการ

ออกแบบการวิจัยอยูแลว ขอ 6.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 7 การออกแบบการ

เลือกตัวอยาง 

ขอ 7.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง - 

ขอ 7.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 8 การออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล 

ขอ 8.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง ควรเปล่ียนเปนการวิเคราะหผลการวิจัย 

ขอ 8.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 9 กระบวนการวิจัย ขอ 9.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง หัวขอนี้ไมจําเปนตองมี เพราะวาในระเบียบวิธีวิจัยจะมี

กระบวนการวิจัยอยูแลว ขอ 9.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 10 การนําไปใช

ประโยชน 

ขอ 10.1 ไรประโยชน/มีประโยชน ขอ 10.1 ควรเพิ่มแยกออกเปนเชิงพาณิชย/อุตสาหกรรม  เชิง

สาธารณะ/สังคม/ชุมชน  

ขอ 10.2 ใชประโยชนไดมาก/นอย 
ขอ 10.2 แคบ/กวาง 

ขอ 11.1 ไมลึกซ้ึง/ลึกซ้ึง ขอ 11.2 ความรูใหมที่ไดรับ 

ขอ 11.2 ไรคุณคา/มีคุณคา 



 

1437 

 

ขอหลัก ขอยอย คุณลักษณะ ขอเสนอแนะ 

ขอ 11 ความกาวหนาทาง

วิชาการ / องคความรูจาก

งานวิจัย 

ขอ 11.3 เกา / ใหม 

ขอ 12 ผลกระทบของ

งานวิจัย 

ขอ 12.1 นอย/มาก ควรเพ่ิมแยกออกเปนเชิงพาณิชย/อุตสาหกรรม  เชิงสาธารณะ/

สังคม/ชุมชน  

ควรมีประเด็นคําถามเพ่ิมเติม เชน หลากหลายกลุม (ผลกระทบ

ตอประเทศชาติ ตอองคกร ตอบุคคล) 

ขอ 13 การเปนที่ยอมรับ

หรือไดรับการอางอิงในวง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

ขอ 13.1 นอย/มาก ควรเพ่ิม Citation ดวย 

ขอ 14 การเผยแพร

ผลงานวิจัย 

ขอ 14.1 วงแคบ/วงกวาง ควรแยกเปนระดับชาติและระดับนานาชาต ิและประเมินเชิง

คุณภาพดวย เชน ผลงานระดับนานาชาติอยูในฐานขอมูล 

SCOPUS 

ขอ 14.2 เหมาะสม-ไมเหมาะสม หมายถึงอยางไร งานวิจัยนี้นําไป

เผยแพรในชองทางที่ไมเหมาะสม หรืออยางไร ผูประเมินนาจะ

ประเมินยาก 

ขอ 14.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 

ขอ 15 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ขอ 15.1 เส่ียง/ไมเส่ียง ขอ 15.1 โอกาสเส่ียงตอกลุมตัวอยาง 

ขอ 15.2 การคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ขอ 15.2 หายหวง หมายความวาอยางไร ไมผิดจริยธรรมแนนอน 

หรืออยางไร ประเด็นคําถามใกลเคียงกับขอ 15.1 ถาถามขอ 15.1 

แลวก็ไมควรถามขอ 15.2 

ขอ 15.2 ควรเปล่ียนคําวา “หายหวง” (เพราะไมเปนภาษา

วิชาการ) เปนคําวา “ไมนากังวล” (เปนภาษาวิชาการมากกวา) 

ขอ 15.2 นาเปนหวง/หายหวง 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

             1.ประเด็นของความเหมาะสมเปนเร่ืองของอัตวิสัย (Subjectivity) จึงเปนเร่ืองเฉพาะกรณีๆ ไป แตหลักการสําคัญของงานวิจัย

ควรจะอยูที่ความถูกตองและความนาเชื่อถือเปนสําคัญ 

             2.การออกแบบวิจัย เพราะมีเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การก่ึงทดลอง การทดลอง วิจัยและพัฒนา PAR ตองปรับใหมีตัวเลือก

ประเมินทั้งสอง form  

            3. คําชี้แจงบรรทัดแรก ...และวินิจฉัยอาการคุณภาพของงานวิจัย..ตดัคําวา อาการ 

            4. ไมถามถึง เคร่ืองมือการวิจัย (Measurement Design) หรือ??? นาจะถามทั้งสาม design  

            5. หากถามครบทั้ง 3 designs แลว ขอ 9 ก็ไมตองมีก็ได 

            6. ควรมีคาํนิยามของตวัเลือกแตละตัวในแตละขอ เพ่ือใหผูประเมินและนักวิจัยเขาใจตรงกัน เชน เหมาะสม/ไมเหมาะสม 

ถูกตอง/ไมถูกตอง เปนตน  

            7. ในขอ 15 ควรเปล่ียนคําวา “หายหวง” (เพราะไมเปนภาษาวิชาการ) เปนคําวา “ไมนากังวล” (เปนภาษาวิชาการมากกวา) 
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จากตารางที่ 3 ผูเช่ียวชาญไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงขอคําถามในแบบ

วินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยเกือบทุกประเด็น ยกเวนขอ 5 และขอ 7 ซึ่งขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ดังกลาวน้ีจะถูกนํามาใชเพื่อปรับปรุงขอคําถามในแบบวินิจฉัยฯ ใหมีความเหมาะสมตอไป  
 

ตารางที่ 4 ผลการตัดสินใจในการปรับปรุงขอคําถามในแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย 
ขอหลัก ขอยอย คุณลักษณะ คา IOC ขอเสนอแนะ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

การตัดสินใจ 

ขอ 1 หัวขอวิจัย ขอ 1.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.56 ปรับปรุงขอ

คําถามใหม 

คงไว แตปรับขอคําถาม เปน 

ไมนาสนใจ/นาสนใจ 

ขอ 1.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.78  คงไว 

ขอ 1.3 ลาสมัย/ทันสมัย 0.78  คงไว 

ขอ 2 ปญหาวิจัย ขอ 2.1 คลุมเครือ/ชัดเจน 0.67  คงไว 

ขอ 2.2 ไมจําเปน/จําเปน 0.78 ปรับปรุงขอ

คําถามใหม 

คงไว แตปรับขอคําถาม เปน 

ไมสําคัญ/สําคัญ 

ขอ 3 วัตถุประสงค 

ของการวิจัย 

ขอ 3.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.78  คงไว 

ขอ 3.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.67  คงไว 

ขอ 4 การทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ขอ 4.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.67  คงไว 

ขอ 4.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.33 ปรับปรุง คงไว แตปรับขอคําถาเปน ไม

ครอบคลุม/ครอบคุลม และ  

เพ่ิมขอ 4.3 เกา/ใหม 

ขอ 5 วิธีวิทยาการวิจัย / 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอ 5.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.78  คงไว 

ขอ 5.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.67  คงไว 

ขอ 6 การออกแบบการวิจัย ขอ 6.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.56  ตัดออก 

ขอ 6.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.67  ตัดออก 

ขอ 7 การออกแบบการเลือก

ตัวอยาง 

ขอ 7.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.78 ตัดออก ตัดออก 

ขอ 7.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.89 ตัดออก ตัดออก 

ขอ 8 การออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล 

ขอ 8.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.78 ตัดออก คงไว แตปรับหัวขอเปน ผลการ

วิเคราะหขอมูล/ผลการวิจัย 

ขอ 8.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.78 ตัดออก คงไว แตปรับหัวขอเปน ผลการ

วิเคราะหขอมูล/ผลการวิจัย 

ขอ 9 กระบวนการวิจัย ขอ 9.1 ไมถูกตอง/ถูกตอง 0.56 ตัดออก ตัดออก 

ขอ 9.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.56 ตัดออก ตัดออก 

ขอ 10 การนําไปใช

ประโยชน 

ขอ 10.1 ไรประโยชน/มีประโยชน 0.78  คงไว 

ขอ 10.2 แคบ/กวาง 0.67 ตัดออก คงไว แตปรับขอคําถามเปน  

วงแคบ/วงกวาง 

ขอ 11.1 ไมลึกซ้ึง/ลึกซ้ึง 0.89  คงไว 
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ขอหลัก ขอยอย คุณลักษณะ คา IOC ขอเสนอแนะ 

จากผูเชี่ยวชาญ 

การตัดสินใจ 

ขอ 11 ความกาวหนาทาง

วิชาการ / องคความรูจาก

งานวิจัย 

ขอ 11.2 ไรคุณคา/มีคุณคา 0.56 ปรับปรุง คงไว  

ขอ 11.3 เกา / ใหม 0.89  คงไว แตปรับขอคําถาม เปน 

เกา,มีอยูแลว/ใหม,บุกเบิก 

ขอ 12 ผลกระทบของ

งานวิจัย 

ขอ 12.1 นอย/มาก 0.78  คงไว 

ขอ 13 การเปนที่ยอมรับ

หรือไดรับการอางอิงในวง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

ขอ 13.1 นอย/มาก 0.89  คงไว 

ขอ 14 การเผยแพร

ผลงานวิจัย 

ขอ 14.1 วงแคบ/วงกวาง 0.78  คงไว 

ขอ 14.2 ไมเหมาะสม/เหมาะสม 0.56  คงไว 

ขอ 15 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

ขอ 15.1 เส่ียง/ไมเส่ียง 0.67  คงไว 

ขอ 15.2 นาเปนหวง/หายหวง 0.44 ตัดออก ตัดออก 

 

ผลการวิเคราะหในตารางที่ 4 สรุปไดวา แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย (กอนการปรับปรุง) มี

จํานวนหัวขอในการประเมินจํานวน 15 ประเด็น รวม 30 ขอคําถาม แตเมื่อนําผลการวิเคราะหคา IOC 

และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญจํานวน 9 คนมาพิจารณา พบวา แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย (ที่

ปรับปรุงแลว) มีหัวขอในการประเมินจํานวน 12 ประเด็น รวม 24 ขอคําถาม  

 

อภิปรายผล 

1. การพัฒนาแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี มีแนวคิดในการนํามาใชเพื่อ

วินิจฉัยอาการของงานวิจัยและใหขอมูลยอนกลับไปยังผูวิจัยและผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพจิารณา

วาสมควรจะสงงานวิจัยเรื่องน้ันเพื่อเขากระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือไม คลายกับ 

“คุณหมอ” ที่วินิจฉัย “อาการ” ของคนไข เพื่อหาแนวทางในการปองกัน ดูแล และแนะนําตอไป ดังน้ัน 

ผูเขียนจึงเลือกที่จะใชมาตรวัดจําแนกความหมายของคํา (Semantic Differential Scale) ซึ่งใหคะแนน

ไดทั้งในเชิงบวกและลบ ตามที่เสนอโดย Osgood, Suci, and Tannenbaum (1957) แทนมาตร

ประมาณคาหรือมาตรประเมินคาแบบ Likert Scale ที่มีการใหคะแนนในเชิงบวกเทาน้ัน (Likert, 1932) 

ในสวนของการแปลผลคุณพภาพของงานวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอเกณฑการประเมินใน 2 รูปแบบเพื่อให

งายตอความเขาใจและการนําไปใชประโยชน คือ (1) เกณฑการประเมินเพื่อนําไปสูการตัดสินคุณคา 

(Value judgment) ตามแนวคิดของการประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) และ (2) เกณฑการ
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ประเมินเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยอาการของงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจและวางแผน

ตอไปสําหรับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย  

อยางไรก็ตาม แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยเปนเครื่องมือที่นํามาใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

กลั่นกรองงานวิจัยหรือวินิจฉัยอาการ (Symptom Diagnosis) ของงานวิจัย และใหขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) กับผูวิจัยและผูบังคับบัญชาไดคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพกอนที่จะนําไปใชย่ืนเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยไมไดมีเจตนาเพื่อตัดสินคุณคา (Value judgment) ของงานวิจัยน้ัน ๆ 

แตที่เสนอเกณฑการประเมินในมุมมองของการตัดสินคุณภาพก็เพื่อใหเขาใจชัดเจนมากข้ึนเทาน้ัน การนํา

แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยฉบับน้ีไปใชประโยชน จะตองใหความสําคัญของเจตนาในเรื่องน้ีดวย 

2. ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย และขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญ ไดนํามาสูการปรับปรุงขอคําถามใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม ตาม

นิยามของงานวิจัยในระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการ

แตงต้ังคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ไดกําหนด

ประเด็นและลักษณะคุณภาพของงานวิจัยไวเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดนําไปสรางแบบประเมิน แต

อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหคา IOC และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญทําใหพบวา ในบางประเด็น

ก็ไมสามารถวัดได เชน (1) หัวขอวิจัย ไมนาจะวัดในลักษณะของความถูกตอง/ไมถูกตอง แตควรวัดใน

ลักษณะของความนาสนใจ/ไมนาสนใจ มากกวา (2) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ก็ไมควร

วัดในลักษณะของความถูกตอง/ไมถูกตอง แตควรวัดในลักษณะของความทันสมัย/ลาสมัยมากกวา เปน

ตน นอกจากน้ี ในบางประเด็นอาจจะนําไปใชไดในการวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เชน การ

ออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย เปนตน แตในการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องดังกลาว

เปนสิ่งที่อยูในข้ันตอนของการวิจัยอยูแลว ไมจําเปนตองมี จะเห็นไดวา มุมมองของนักวิจัยในกลุมสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ยังมองตางกันในบาง

ประเด็น ขณะที่แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัยน้ีจะนํามาใชกับงานวิจัยทั้ง 2 กลุมสาขา  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวินิจฉัยฯ น้ีใชวิธีการตรวจสอบคุณภาพเฉพาะดานความตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) เทาน้ัน โดยยังไมไดตรวจสอบคุณภาพในดานความเที่ยง (Reliability) 

สําหรับคุณภาพดานความเที่ยง ผูเขียนจะใชวิธีการประเมินความเที่ยงระหวางผูประเมิน (Inter-Rater 

Reliability) โดยการใหผูทรงคุณวุฒิที่ทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการที่อยูในบัญชีรายช่ือของสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเปนการวิจัยในระยะตอไป 
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ขอเสนอแนะ  

1. ในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่สนใจสามารถนําแบบวินิจฉัย

ที่พัฒนาข้ึนน้ีไปปรับใชใหเหมาะสมกับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและการประเมินคุณภาพของ

งานวิจัย ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป อาจมีการศึกษาและทดลองใชมาตรวัดหรือวิธีการคิดคะแนนแบบอื่น ๆ 

ซึ่งมีนักวิชาการเสนอแนวคิดไวอยางหลากหลาย และศึกษาผลของการทดลองใชในเชิงเปรียบเทียบกับ

แบบวินิจฉัยฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนวาสามารถทํานายผลไดแมนยําเหมือนกันหรือไม อยางไร  
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ภาคผนวก 

 
 

แบบวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย (ท่ีปรับปรุง) 
คําชี้แจง 

1. แบบวินิจฉัยฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือตรวจสอบและวินิจฉัยคุณภาพของงานวิจัย โดยขอมูลที่ไดรับจะเปนความลับ 

และจะถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการวางแผนการยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 

 2. แบบวินิจฉัยฯ ฉบับนี้ ใชไดทั้งงานวิจัยในกลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีจํานวน 12 ขอ ขอใหทานทําทุกขอโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับทานมากที่สุด 

 

ขอ 1 หัวขอวิจัย (Research Title) 

ขอ 1.1 ไมนาสนใจ :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: นาสนใจ 

ขอ 1.2 ไมเหมาะสม :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: เหมาะสม 

ขอ 1.3 ลาสมัย :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ทันสมัย 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 2 ปญหาวิจัย (Research Problem) 

ขอ 2.1 คลุมเครือ :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ชัดเจน 

ขอ 2.2 ไมสําคัญ :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: สําคัญ 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 3 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective) 

ขอ 3.1 ไมถูกตอง :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ถูกตอง 

ขอ 3.2 ไมเหมาะสม :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: เหมาะสม 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ 4 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ (Literature Review) 

ขอ 4.1 ไมถูกตอง :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ถูกตอง 

ขอ 4.2 ไมครอบคลุม :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ครอบคลุม 

ขอ 4.3 เกา :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ใหม 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 5 วิธีวิทยาการวิจัย / ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เชน แบบแผนการวิจัย  ตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปนตน 

ขอ 5.1 ไมถูกตอง :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ถูกตอง 

ขอ 5.2 ไมเหมาะสม :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: เหมาะสม 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 6 ผลการวิเคราะหขอมูล/ผลการวิจัย (Research Findings) 

ขอ 6.1 ไมถูกตอง :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ถูกตอง 

ขอ 6.2 ไมเหมาะสม :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: เหมาะสม 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 7 การนําไปใชประโยชน (Contribution/Utilization) เชน เชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เปนตน 

ขอ 7.1 ไรประโยชน :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: มีประโยชน 

ขอ 7.2 วงแคบ :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: วงกวาง 

ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 8 ความกาวหนาทางวิชาการ / องคความรูจากงานวิจัย (Body of Knowledge) 

ขอ 8.1 ไมลึกซ้ึง :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: ลึกซ้ึง 

ขอ 8.2 ไรคุณคา :_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____: มีคุณคา 
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ขอ 9 ผลกระทบของงานวิจัย (Impact) เชน ตอประเทศชาติ ตอสังคม ตอชุมชน เปนตน  
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ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอ 11 การเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ (Publication) 
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เหตุใด “พวกเขา” จึงไมโอเค?: การวิเคราะหการแปลที่ตางกนัทางวัฒนธรรม 

ในขาวบันเทิงตางชาต ิ

Why “THEY” are not OK?: Analyzing cultural translation methods  

in international entertainment news 

 

Preelada Kongjui1 , Sirin Sawangwan2 , Thitiporn Sangkharat3 

 

Abstract 

 This qualitative research aimed to study cultural translation methods used in 

entertainment news. The NIda’s cultural translation methods (1974) and Baker’s 

taxonomy (1992) were applied in order to identify cultural translation methods in 

entertainment news.  

Purposive sampling methods were conducted to select entertainment news. The 

study helps readers to understand that cultural differences effect strategies for using 

translations especially words and phrases that relate to cultures. Some techniques are 

revealed how news reporters use to translate words in a strong cultural acceptance. As 

well, the contribution of the study is beneficial to news translation workforce as well as 

for other readers and translators. Due to the fact that translation challenges are always 

involved with cultural context. Knowing the cultural differences, translators will be able 

to translate the text more closely and more direct to the author's culture resources. 

Keywords: cultural difference, entertainment news 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่แตกตางกันทางวัฒนธรรมที่

พบในขาวบันเทิงนานาชาติ ผูเขียนใชหลักแปลความหมายโดยอาศัยหลักความตางทางวัฒนธรรมของ 

Nida (1974) และ เทคนิคการจดักลุมวิธีแปลของ Baker (1992) นํามาใชในการระบุวิธีแปลที่เนนความ

ตางทางวัฒนธรรมที่พบในขาวบันเทิง  

การสุมตัวอยางแบบเจาะจงนํามาใชในการสรรหาหัวขอขาวบันเทิง การศึกษาน้ีทําใหตระหนักรู

และเขาใจวาความแตกตางทางวัฒนธรรมวามีผลตอกลวิธีการแปลโดยเฉพาะอยางย่ิงความตางทาง

วัฒนธรรมสงผลตอคําและวลีที่เลือกใช นอกจากน้ียังพบเทคนิคที่ผูแปลขาวใชเพื่อเลี่ยงคําใหเปนที่

ยอมรับไดทางวัฒนธรรม การวิจัยน้ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูทํางานแปลขาว ผูทํางานแปล และผูอาน

ทั่วไป ตามหลักการที่วาความทาทายในการแปลน้ันมักมีเน้ือหาทางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ 

เมื่อรูถึงความตางทางวัฒนธรรมแลวผูแปลจะสามารถแปลขอความไดอยางใกลเคียงและไดความหมาย

ตรงกับวัฒนธรรมของภาษาตนฉบับมากข้ึน  

คําสําคัญ: ความแตกตางทางวัฒนธรรม, ขาวบันเทิง 

 

INTRODUCTION 

Translation is a science that plays a very important role in connecting information 

and knowledge. People all over the world using different languages, linguistics and 

cultures, these are challenging for translators (Nida, 1964). As language and culture are 

related to the formation of ethnolinguistics, or social linguistics who believe that language 

reflects the mindset of a native speaker. If we study and consider the meaning of the 

various categories of words then we will be able to understand the thinking and world 

view of a group of people who speak that language. 

It can be seen that cultural differences are challenging for translators. Cultural 

terms exist in all languages. The more cultural differences occur the more challenging 

the translation. Cultural words are not dialectic words, but they are synonymous with a 

particular language and cannot be translated directly (Newmark, 1988).  
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The reason why the study analyzes some entertainment news articles is because 

these articles contain words used to avoid dialectics against their SL culture. A variety of 

cultural differences were gained from the related news.  

 

LITERATURE REVIEW 

Based on Baker’s Taxonomy, and Nida (1974), different culture source text 

influences the meaning of translated text. The entertainment news analyzed in this 

research consist of Korean, Japanese, English, and Thai cultural contexts. 

Sawangwan (2021) asserted that translators must try to figure out how to translate 

them to equal meaning. Translators such as Nida & Taber (1 974 )  cited in Laisatruklai, 

(2011: 14) provided principles for text analysis and interpretation by writing a model of 

the translation process as follows. 

 

 

Figure1 Model of the translation process (Nida & Taber, 1974: 484) 

Pinmanee (2011) asserted that it can be seen that culture is something that 

translators have to take into account when translating all types of translation work. When 

a translator is faced with cultural differences that from time to time, it may not be possible 

to translate. All the translators have to do is decide how to adjust or omit the cultural 

words or phrases they encounter in order to create meaningful translations that are 

understandable and acceptable to the translation's readers. Cultural differences will 
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create translation challenges; If the source and destination languages have similar cultures 

when translating, there may be a few translation problems. On the other hand, when the 

source language and the destination language have many cultural differences, translators 

are more likely to encounter problems during translation. 

Baker (1992) asserted that translation strategies are attained from functional target 

language equivalence. In this regard, there are strategies to solve non-equivalence at 

word level in different text types. These strategies are: translation by more general word, 

translation by more neutral and less expressive word, translation using a loan word or 

loan word plus explanation, translation by cultural substitution, translation by paraphrase 

using a related or non-related word and translation by omission.  

In the dimension of entertainment news, there are some studies faced challenges 

with cultural translation. Therefore, the study of cultural translation strategies in 

entertainment news translation will benefit all translators in entertainment and media 

news to understand the cultural words found in the source texts. Ultimately, the 

translators can use the strategies to provide closer words to the meanings. The summary 

of cultural translation methods used in entertainment news is presented as follows.  

 

Related Studies  

Cultural awareness is considered the most vital factor in translation. This is due 

to the fact that people who speak different languages living in different societies have 

different believes and social values. In translation, cultural difference puts a great 

challenge for news translators because they work as media and must translate carefully, 

using highly techniques to balance the meaning of both source and target languages and 

most importantly to avoid misunderstanding.  

Recently, there are studies revealing the translation methods which the news 

reporters used while translating into different culture languages. It is obviously found that 

studies in entertainment news translation involve in the individualism, capitalism and 

political issues.  
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Individualism can be found in Japan and the western culture according to the 

following study. 

Nails that stick out must be hammered back. 

Kitamura (2009) gave examples of cultural differences in source and destination 

languages. The differences cause translation problems; the difference between Japan and 

the Western where English is primarily used. Towards a positive view of one self of the 

Western, Japanese society has the view on the contrary. As a result, the translation of a 

Japanese proverb that means “Nails that stick out must be hammered back (出 る 杭 

は 打 た れ る) is problematic. This is because Japanese people believe that in 

society people should not be different or stand out from others, while Western culture 

appreciates people who are unique. It can be seen that the views on the self between 

these two cultures differ greatly. If the translator does not realize the underlying cultural 

differences and translates the Japanese proverb directly into English. Readers of the 

English translated version may be suspicious or might not be able to understand the 

translated version.  

 

In response to capitalism, Entertainment news and commercial television news 

station work together. This study reflects the indirect translation methods and technique 

used in entertainment news. 

 

Entertainment News Translation in the Era of Market-driven Journalism 

Tsai (2012) translated the news subtitle from English into Thai.  The study has 

discussed the cultural difference of translation by using communicative translation in the 

transmission of international news information and called for news translators to adapt 

to such changes. However, the study has revealed the emerging phenomenon of cultural 

difference found in various entertainment news and its implications for news translation. 

Translators who work in newsrooms also assume a role that is traditionally associated 

with cultural difference in translations. The rise of cultural translation in news affords 
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scholars the opportunity to consider how the changing ethos of translators alters news 

translation strategies. Furthermore, this change forces a rethinking of some earlier 

assumptions regarding the nature of translation. Although the prevailing trend of market-

driven journalism crosses over different media types, this paper primarily centers on the 

case of television journalism. By examining authentic broadcast news items that were 

collected from a commercial television news station in Taiwan and interviews with senior 

TV news translators, this paper unveils a new profile of television news translators in a 

news ecology that is defined by market values. 

Political issue plays an important role in entertainment news translation. The two 

latest entertainment news revealed less expressive words in order to convey political 

meanings avoid misunderstanding in both source and target texts as follows. 

Cultural translation: An introduction to the problem, and Responses in 

Entertainment 

Buden (2009) translated the news subtitle from English into Thai. Etymologically, 

translation evokes an act of moving or carrying across from one place or position to 

another, or of changing from one state of things to another. This does not apply only to 

the words of different languages, but also to human beings and their most important 

properties. They too can be moved across all sorts of differences and borders and so 

translated from one place to another, for instance from one cultural and political 

condition to another. Thus, one can culturally translate people – for a political purpose 

and with existential consequences. No discussion of the concept of cultural translation 

can easily dispense with an analysis of the very concrete devices of such translation if it 

strives to maintain contact with the political and existential issues at stake in the debate 

on cultural translation. The political meaning of cultural translation is not a quality 

external to the concept and capable of being discussed in a haphazard way. Precisely by 

becoming cultural, translation opens up the problem of its intrinsic political meaning. 

 

Translation Strategies for translating an entertainment news article. 
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Junining (2020) translated the news subtitle from English into Thai. There are 

various kinds of translation strategies proposed by the experts of translation. The 

translation strategies used by the students are categorized based on the Baker's 

taxonomy. The result shows that the students employ all of the eight translation 

strategies from Baker's taxonomy in translating the news article. The three most used 

translation strategies are translation by using a more general word (95%), paraphrasing 

using related words (75%) and cultural submission and omission (73%). On the contrary, 

the least used translation strategy is translation by illustration (31%).  From the result of 

the study, it is suggested that researchers interested in translation can conduct more 

research about the students' translation in a deeper and more specific analysis. 

“Jin Responded to Rumors He’s Leaving BTS for the Korean Military & We’re Not 

OK” 

         Bell (2019) translated the news subtitle from Korean into Thai.  A summary of the 

study described of the types of cultural words found in the manuscripts and the 

translation strategies for each type of cultural words in English translations. 

In this study, a translation of the news "Jin Responded to Rumors He's Leaving 

BTS for the Korean Military & We’re Not OK", about the military service in South Korea. 

The translation methods of this article are relevant to the different cultures between Asia 

and Europe. Therefore, the theories of cultural translations gained from all five researches 

put great benefit to my research.  

 

METHODOLOGY  

Researchers would like to pinpoint that there are some explicit methods used in 

describing the news. The below result illustrates description and methods used in Source 

text (SL) and translated text (TL) in the latest entertainment news translation: “Jin 

Responded to Rumors He’s Leaving BTS for the Korean Military & We’re Not OK”. 
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According to Baker's taxonomy (1992: 26-42), 8 strategies, which have been used 

by professional translators, to cope with the problematic issues while doing a translation 

task are listed as follows: 

1. Translation by a more general word, the first strategy was one of the most 

common strategies to deal with many types of non-equivalent meanings. As Baker asserts, 

it works appropriately in most languages, because in the semantic field, meaning is not 

language dependent. 

2. Translation by a more neutral/ less expressive word, the second is another 

strategy in the semantic field of structure. 

3. Translation by a cultural substitution, this strategy involves replacing a culture-

specific item or expression with a target language item considering its impact on the target 

reader. This strategy makes the translated text more natural, more understandable and 

more familiar to the target reader.  

The translator's decision to use this strategy will depend on the degree to which 

the translator is given license by those who commit the translation (news reporters in 

this study) and the purpose of the translation. 

4. Translation using a loan word or loan word plus explanation  

This strategy is usually used in dealing with culture-specific items, modern 

concepts, and buzz words. Using the loan word with an explanation is very useful when 

a word is repeated several times in the text. At the first time, the word is mentioned by 

the explanation and in the next times, the word can be used by its own. 

5. Translation by paraphrase using a related word  

This strategy is used when the source item in lexicalized in the target language 

but in a different form, and when the frequency with which a certain form is used in the 

source text is obviously higher than it would be natural in the target language. 

6. Translation by paraphrase using unrelated words  

The paraphrase strategy can be used when the concept in the source item is not 

lexicalized in the target language.  
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When the meaning of the source item is complex in the target language, the 

paraphrase strategy may be used instead of using related words; it may be based on 

modifying a super-ordinate or simply on making clear the meaning of the source item. 

7. Translation by omission  

This may be a drastic kind of strategy, but in fact it may be even useful to omit 

translating a word or expression in some contexts. If the meaning conveyed by a particular 

item or expression is not necessary to mention in the understanding of the translation, 

translators use this strategy to avoid lengthy explanations. 

8. Translation by illustration  

This strategy can be useful when the target equivalent item does not cover some 

aspects of the source item and the equivalent item refers to a physical entity which can 

be illustrated, particularly in order to avoid over-explanation and to be concise and to 

the point. 

 

RESULTS 

SL Text TL Text Description 

We พวกเรา หมายถึง แฟนคลับ Indirect translation 

Not OK ไมโอเค Less expressive word: 

institution with not being 

accepted 

The members of BTS 

(Beyond the Scene) sat 

down for an interview with 

CBS where they opened up 

about the military 

requirement for young men 

in South Korea. 

สมาชิกวงบทีีเอสไดใหสัมภาษณกับ

รายการซีบเีอสเชาน้ีถึงขอกําหนด

ในการเขารบัการเกณฑทหารของ

ชายหนุมในประเทศเกาหลีใต ที่

ชายหนุมในประเทศเกาหลีใตตอง

ปฎิบัติทุกคน 

Amplification is a translation by 

expanding the additional 

words for better 

understanding. 
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And they absolutely do! We 

completely understand 

them wanting to maintain 

their juju for as long as 

possible. The boys have 

been crushing it on U.S. 

charts 

และวงของพวกเขาจะเต็มทีก่ับการ

ทํางานอยางแนนอน และพวกเขา

ตองการรักษายอดสถิติของชาร

ทหุนจจููของอเมริกาเอาไวใหนาน

ที่สุด เพราะในตอนน้ีชารทหุนของ

พวกเขากําลงัข้ึนสูงอยางมาก 

The boys in the band range 

from 21 to 26 years old. This 

means that the group has 

most likely already delayed 

their mandatory service 

which is required for all 

males in South Korea. 

เด็กผูชายในวงมีอายุต้ังแต 21 

จนถึง 26 ป ซึ่งถือวาไดรับการผอน

ผันมาหลายปแลว เน่ืองจาก

กฎหมายของประเทศเกาหลีใตน้ัน 

ผูชายที่ถือสญัชาติเกาหลีทกุคน

ตองเขารบัการเกณฑทหารต้ังแต

อายุ 20 ป ยกเวนศิลปน ดารา 

หรือไอดอลเทาน้ันทีจ่ะไดรับการ

ผอนผันจนไปถึงอายุ 29 ป เมื่อ

ครบกําหนดแลวจะไมสามารถผอน

ผันไดอีก ตองเขารับการเกณฑ

ทหารอยางเดียว 

The amount of time 

required to serve depends 

on the particular branch of 

military one chooses to join. 

For example, active duty in 

the army is 21 months. The 

Marines is also 21 months. 

Those who enlist in the Air 

ระยะเวลาที่ตองเขารบัใชชาติน้ัน 

ข้ึนอยูกับสงักัดของทหารที่แตละ

คนเลือกเขารวม และผลของการ

ตรวจสุขภาพ เชนคนที่มสีุขภาพ

แข็งแรงจะไดอยูในสังกัดที่ตองฝก

หนักแตมีการเลื่อนยศและตําแหนง

ให สวนคนที่สุขภาพไมดีหรือมีโรค

ประจําตัวก็จะไดอยูในสังกัดที่เนน

การทํางานบรกิารสาธารณะ



 

1456 

 

Force, however, are required 

to serve 24 months. 

มากกวา แตจะไมไดรับยศหรือ

เลื่อนข้ัน จะไดแคเพียง

ประกาศนียบัตรหากปฏิบัติงานดี

และทําตัวเหมาะสม ตัวอยาง

ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน

กองทัพบกคือ 21 เดือน นาวิก

โยธิน 21 เดือน อยางไรก็ตามผูที่

เขารวมในกองทัพอากาศจะตอง

ใหบรกิาร 24 เดือน 

Jin will leave BTS for the 

Korean military service at 

some point. 

จินจะออกจากวงบทีีเอสช่ัวคราว

เพื่อรบัราชการทหารเกาหล ี

Omission is the translation by 

omitting or choosing not to 

translate some words for the 

beauty of the sentence 

pattern. 

Seth Doane เซท โดน Direct translation, Borrowing is 

a straight forward translation 

method. By using 

transliteration of the name of 

the journalist who performed 

the interview 

BTS บีทีเอส Direct translation, Borrowing is 

a straight forward translation 

method. Using a transliteration 

of the band name 
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Table 1 Cultural translation Words used in the Entertainment news 

 

The descriptions were analyzed from SL news (English) into TL (Thai) in 

accordance with Korean culture influence.  The descriptions shows that there are 9 

methods of cultural translation used in the entertainment news. As shown in the table 

1, news culture of reinforcement in Korean military is not accepted. Because it is not 

understandable in the cultural context of English and Thai. Due to the fact that this 

different law of reinforcements is disappeared in English and Thai cultures. Entertainment 

news attempted to describes the differences into their SL text by using “We are not OK” 

The indirect translation methods were used in “we” and less expressive word are 

explicitly used in order to show unsatisfied words against the law of the reinforcement 

found in Korean news by using pronoun of “we” representing the meaning of all the fans 

and people in Korea. 

 This is why cultural translation puts a great benefit in helping readers to 

understand that different cultures can be interpreted in accordance with the translated 

words. Translators should pinpoint the challenge description to use suitable translation 

methods in order to analyze deeper understanding of the meaning in different cultures. 

 

 

 

 

 

Jin จิน Direct translation, Borrowing is 

a straight forward translation 

method. Using the 

transliteration of the names of 

singers, members of the BTS 

group 
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CONCLUSION 

 The entertainment news article utilized Baker’s taxonomy and Nida (1964) 

methods used in translation among various culture including Thai, Korean, and English.  

Two methods; Indirect Translaion and less expressive words are found to avoid strong 

meaning. That explains the reason of why “We” (THEY) are NOT OK. 

There are seven more ways in analyzing general entertainment news 

1.Amplification 2.Omission 3.Literal 4.Oblique 5.Communicative 6.Ideomatic and 

7.translation by illustration. Therefore, there were nine methods used in recent 

entertainment news translation. 

Since a translation in entertainment news from different cultures used various 

methods, it is necessary to adapt these strategies to translated entertainment news as 

close to the target culture as possible. Finding cultural translation methods used in 

entertainment news are mostly gained from NIDA's culture translation methods and 

Bakers’ taxonomy.  

The translating words in entertainment news has been impacted by cultural 

differences. This puts a great challenge for translators. The culture of the source language 

and the target language is governed by different law cultures. It is necessary for news 

translators in translating the dialectical idea of refusing and not understanding information 

from the source and target languages. Some cultural words are used to describe the 

same meaning of a particular language but cannot be translated directly to another 

language.  

 

CONTRIBUTION AND DISCUSSION 

The results of this study can be contributed to the news translators, news 

reporters, translators and readers in the field. Cultural translation methods may help 

those who work on enhancing translation in response to this logical question of what 

cultural methods are found in international entertainment news. The results of this study 

suggest three discussions. 
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First of all, indirect method is the most commonly used in translating international 

entertainment news. It is discussed based on individualism. Samovar&Porter (2004), Asian 

cultures tend to be more collectivism rather than individualism. Thai, Korean, Taiwan, 

and Japanese in the related news studies can reflect that those Asian cultures avoid 

expressing oneself. The culture tend to use indirect words. Therefore, news translators 

should be aware of translating into Asian culture. Using indirect pronoun ‘we’ instead of 

‘fanclub’ in order to avoid oneself of being the ‘BTS fans’ is a good example in the 

finding method.  

Secondly, less expressive word such as ‘not ok’ in order to blur the expression of 

‘refusal’ is more likely to be used in international entertainment news translation. Due 

to the political and military issues, for instance, are different and might be disappeared 

in some culture but effective some culture like Korean. Thus, the translators should be 

aware of the avoidance. Using words like baned, refused, are very sensitive and might 

not be accepted in some culture. 

Finally, in the sense of marketing, entertainment news is popular because of rating 

and commercial supports. Therefore, the word like fans and ban are tended to be 

avoided in entertainment news. 

The researcher saw that cultural translation could be applied not only in 

international entertainment news translation field but also to others. It is hoped that this 

research will benefit translation and readers for further studies. 
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การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงโรคระบาดโควิด-19  

รายวิชางานบัญชีกิจการบรกิาร ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 หอง ม.5/6  

ภาคเรยีนที่ 2/2563 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบรุ ี

The condition and problems of online instructional management during 

the COVID-19 epidemic. Course in accounting and service business for 

Secondary School Level 5, Mor.5 room 6, semester 2 the year 2020  

of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

 

อรุณี  กงลา0

1 

arunee kongla1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรยีนการสอนออนไลนในชวง

โรคระบาดโควิด-19 รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  หอง 6 ภาคเรียนที่ 

2/2563 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการสอนและ

เทคนิคการสอน ดานสื่อประกอบการสอน ดานการวัดและประเมนิผล และดานความพรอมของอุปกรณ

การเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียนในการเรียนออนไลน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 6 ที่เรียนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ภาคเรียนที่ 2/2563 

จํานวน 42 คน  จําแนกเปนเพศชาย จํานวน 22 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอเปนแบบสอบถามออนไลนการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนในชวงโรคระบาดโควิด-19 รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  หอง 6 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แบบมาตราสวนประมาณคา  การ

วิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชระบบ Google  Form และ Microsoft 

excel ผลการวิจัยพบวา 

                                                        
1ตําแหนง ครูคศ.1 กลุมสาระการเรียนการงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา) โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี,  

 E-mail: aortia123@gmail.com 
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1. การศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ พบวานักเรียน

สวนใหญมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจาก

มากที่สุดไปหานอยที่สุด พบวาในดานการวัดและประเมินผล ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานสื่อ

ประกอบการสอน อยูในระดับมากที่สุด สวนดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความ

พรอมของนักเรียนในการเรยีนออนไลน อยูในระดับปานกลาง 

2. การศึกษาระดับปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ พบวา 

นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับปญหาในภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาในดานการวัดและประเมินผล  ดานสื่อประกอบการสอน  ดานการสอนและเทคนิคการสอน  อยูใน

ระดับปญหานอยที่สุด  สวนดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของ

นักเรียนในการเรียนออนไลน อยูในระดับปญหาปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยของปญหามากกวาขออื่น ๆ  คือ มีความสนใจหรือกระตือรือรนในการเขาเรียนออนไลน  มีการสง

การบานหลังเรียนออนไลน  มีสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความเร็ว 

 

Abstract 

 This research aimed to study the condition and problems of online instructional 

management during the COVID-19 epidemic. Course in accounting and service business 

for Secondary School Level 5, Mor.5 room 6, semester 2 the year 2020 of 

Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School, which consists of 4 components: 

measurement and evaluation, teaching techniques, online teaching media, online study 

equipment, and the availability of students to study online. The sample used for this 

research was secondary school Mor.5, room 6, those who studied accounting and service 

business. In semester 2 the year 2020, there were 42 students, 22 males, and 20 females. 

The tool for research was an online questionnaire, a study of the condition and problems 

of online instructional management during the COVID -19 epidemic. Course in accounting 

and service business secondary school Mor.5 room 6, semester 2 the year 2020 of 

Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School. The type of questionnaire is an 
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approximate scale, that was analyzed using the mean, the standard deviation by using 

the Google Form, and Microsoft excel. 

The results of the research were as follows: 

 1. A study of the status of teaching and learning for courses in accounting and 

service business. It was found that most of the students were of the opinion that the 

overall level was high. And when considering each component in order from highest to 

lowest, found that in the measurement and evaluation, teaching techniques, and 

teaching media It is at the most level. The availability of online study equipment and the 

availability of students to study online. It is at a moderate level. 

 2. The study of problem levels in teaching and learning for courses in accounting 

and service business. It was found that most of the students had opinions that the level 

of problems overall is low level. When considering each component, found that in the 

measurement and evaluation, teaching media and teaching techniques at the lowest 

problem level. The availability of online study equipment and the availability of students 

to study online. Is at a moderate problem level and when considered an item, it was 

found that the item that had averaged more problems than others was that they were 

interested or active in attending online courses, homework is sent after studying online, 

have a fast internet network signal 

 

บทนํา 

การแพรระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย ระบาดต้ังแตวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 จาก

การคัดกรองผูเดินทางจากตางประเทศเพื่อเขามาประเทศไทย พบผูปวย ซึ่งเปนผูที่เดินทางมาจาก

ประเทศจีนหรือเปนผูพํานักอยูในประเทศจีนแทบทั้งหมด  ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 โดยมีผูปวย

ยืนยัน 40 ราย         แตจํานวนผูปวยเพิ่มข้ึนมากในกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการระบุสาเหตุ

จากกลุมการแพรเช้ือจากหลายกลุม ซึ่งกลุมใหญสุดเกิดข้ึนในการแขงขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวที

ลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563   โรคระบาดโควิด-19 ทําใหเกิดผลกระทบในวงกวางทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม  รวมถึงดานการศึกษา 
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ในชวงการระบาด เด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วโลก มากกวา 1,500 ลานคนตองหยุดการเรียนการ

สอนในโรงเรียน และมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนการสอนทางไกลสําหรบัเด็กนักเรยีนอนุบาล 

หรือประถมศึกษาที่อยูในวัยประถมวัย การเรียนการสอนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใชผูปกครองพอแมที่อยู

ที่บาน ชวยเรื่องการเรียนการสอนในระยะน้ี และจะเกิดข้ึน อีกหลายเดือน สําหรับในประเทศไทย 

ในชวงการระบาดชวงแรก เปนชวงปดเทอม แตก็มีการเลื่อนเปดเทอมออกไปไดระยะเวลาหน่ึง ชวงแรก

จึงเปนชวงปรับเปลี่ยนวิธีการ ชวงเวลาที่ทุกคนอยูบาน ผูปกครองทุกคน ก็จะมีหนาที่ เปนครูสําหรับเด็ก

ดวยในเวลาเดียวกัน เพื่อใหการเรียนการสอนของเด็ก ไมติดขัด และในภาคการศึกษาแรกของปนักเรียน

ไมไดไปเรียนที่โรงเรียน เน่ืองจากสถานการณระบาดโควิด-19 ยังระบาด ไดปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน

การสอนจากการเรียนในหองเรียนเปนการเรียนการสอนทางไกล หรือ การเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน ผานอินเทอรเน็ต จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง (“สพฐ.ทํา 2 รูปแบบจัดการเรียนการสอนออนไลน

,”2020) ตามความเหมาะสมของแตละโรงเรยีน โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย หลายคนจะตองปรับตัว กับ

ระบบการเรียนการสอนแบบใหมน้ี พิริยะ ผลพิรุฬห (2563) กลาววา จากการเฝาดูและประเมนิการเรยีน

ออนไลนพบขอสังเกตวา  การเรียนออนไลนเปนเรื่องของความพรอมของครู  ครูตองมีการวางแผนการ

นําบทเรียนมาประยุกต หรือคนควาหาบทเรียน และ สื่อตาง ๆ เชนคลิปวีดีโอ รวมถึงเอกสารตาง ๆ มา

ใหนักเรียนไดศึกษา ใหเหมือนการเรียนการสอนในหอง มีการทดลองจริงใหนักเรียนไดดู และการใช

อุปกรณจริง ครูตองมีความพรอมใหมากในการเรียนการสอนแบบออนไลน   และการเรียนออนไลนเปน

เรื่องของความพรอมของนักเรียน ซึ่งความพรอมของนักเรียนในที่น้ี คือ ความมีวินัย ความพรอมดาน

อุปกรณไอที ความกลาแสดงออก กลาโตตอบในการการถามในหองเรียนออนไลน ซึ่งเด็กนักเรียนใน

ประเทศไทยกับเด็กนักเรียนในตางประเทศมีความแตกตางกันมาก  

การวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงโรค

ระบาด    โควิด-19 รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ในโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เน่ืองจากทั้งนักเรียนและครูผูสอนตองปรับตัวในการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลนซึ่งตองประสบกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนดานความพรอมของอุปกรณที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน  ความพรอมของนักเรียนในการเรียนออนไลน รวมถึงสื่อการสอน เทคนิค

การสอนของครู การวัดและประเมินผล ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา เปนรายดาน คือ ดานการสอน

และเทคนิคการสอน  ดานสื่อประกอบการสอน ดานการวัดและประเมินผล  ดานความพรอมของอุปกรณ

ในการเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียนในการเรียนออนไลน 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19 

รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง นนทบุร ี

2. เพื่อหาแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงการเรียนการสอนออนไลนรายวิชา งานบัญชี

กิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ   หอวัง นนทบุร ี

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19   

รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  หอวัง นนทบรุ ี

  2. เปนขอมลูใหครผููสอน นําไปปรับปรุงและพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชางาน

บัญชีกิจการบริการ เพื่อเปนประโยชนตอผูเรียน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงโรคระบาดโค

วิด -19 การรายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ   ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ใน

ภาคเรียนที่ 2/2563  ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

นักเรียน  หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ที่เรียนรายวิชางานบัญชี

กิจการบริการ ในภาคเรียนที่ 2/2563  ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

การจัดการเรียนการสอนออนไลน  หมายถึง กระบวนการที่ครูผูสอนใชในการทําใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูในรายวิชา โดย

ผานชองทางออนไลน ที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ต ในการจัดการเรียนการสอน  

สภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติการสอนของครูผูสอน ตามแผนการสอน 

โดยการใชสื่อประกอบการสอน  ใชเทคนิคการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ 
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ปญหาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง อุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางทําการสอนโดยไมเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ครูผูสอนต้ังไว และผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญในการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 สูการปฏิบัติ ทั้งน้ี การที่ผูเรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัดหรือไม ข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุน้ีครูผูสอนตองมีความรู ความเขาใจ

สิ่งที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคซึ่งเปนเปาหมายการจัดการเรียนรู โดยมีหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ

จัดการเรียนรูที่ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง

สมอง การจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรมจริยธรรม 

ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนตองจัดกระบวนการการเรียนรูที่

หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปน

สําหรับผูเรียนในการเรียมเขาสูโลกอนาคต เชน การเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางการเรียนรู 

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการ

เรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ

เรียนรูของตนเองและกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เปนตน อีกทั้งตองใหความสําคัญกับการใชสื่อ 

การพัฒนาสื่อแหลงเรียนรู    ภูมิปญญาทองถ่ิน และการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายควบคูกัน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ: 2553) 

 

2. การจัดการเรยีนการสอนออนไลน  

เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางองคความรูรวมกบันวัตกรรมการ

เรียนรูที่นําเอาเทคโนโลยีทีท่ันสมัย หลากหลายดานรปูแบบการสอน  
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  ครผููสอน เปนผูถายทอดความรูตาง ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรยีนไดเกิดองคความรู และ

เขาใจเน้ือหาบทเรียน เกิดทักษะและความชํานาญ จากประสบการณและความเช่ียวชาญของครูผูสอนมี

สวนทําใหการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนบรรลุเปาประสงค ครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา เปนที่

ปรึกษาอํานวยความสะดวกในดานการเรียนใหผูเรยีนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง สามารถนําไป

ปฏิบัติงานไดจริง อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ครูผูสอนตองพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ตลอดเวลาจากสถานการณการเปลีย่นแปลงของโลกในปจจบุัน เพื่อนําเทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมการ

จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน ชวยใหแกไขปญหาการติดตามการเขา

เรียนของผูเรียนไดอยางเหมาะสมและตอเน่ือง ซึ่งทําใหผูเรียนไดรับความรูและประโยชนจากการเรียน

ออนไลนอยางเพิ่มข้ึน เน้ือหา องคความรูตางๆใหกับผูเรียนใหเกิดความเขาใจใน 

ผูเรียน  เปนผูที่รับเน้ือหาและความรูจากครูผูสอน  ซึ่งผูเรียนจําเปนตองมีความพรอม

ในดานอุปการณ และการใชเทคโนโลยี  สามารถคนหาขอมูล และองคความรูเพิ่มเติม รวมถึงการ

วิเคราะหและประเมินเน้ือหาอยางเปนระบบและเหมาะสม  มกีารเตรียมตัวหรือเตรียมความพรอมกอน

เรียนออนไลน  โดยการศึกษาหัวขอ เน้ือหาที่จะเรียนกอนลวงหนา โดยการสืบคนขอมูล จากแหลงเรียนรู

ตาง ๆ  และเตรียมระบบเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถใชในการเรียนออนไลนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอน และเพื่อนในช้ันเรียนออนไลนไดอยางเหมาะสม 

(วิทยา วาโย และคณะ.2563) 

3. เน้ือหาบทเรียน รายวิชา งานบัญชีกจิการบรกิาร  

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค และประโยชนของการบัญชี ขอสมมติทางบัญชี 

ความหมายของสินทรัพยหน้ีสิน  และสวนของเจาของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

สมการบัญชี การวิเคราะหรายการคาการบันทึกรายการคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจ

บริการเจาของ คนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง กระดาษทํา

การ งบการเงิน สรุปวงจรบัญชี 

ปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท ธุรกิจ

บริการ 

มีกิจนิสัยมรีะเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

บัญชี 
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ผลการเรียนรู 

1. มีความรู ความเขาใจในความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับการบญัชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ ไดถูกตอง พรอมทั้งสามารถ

อธิบายสมการบญัชีได 

3. มีความรู และเขาถึง รวมถึงบอกความหมายของรายการคาและรายการที่ไมใชรายการคาได สามารถ

วิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามหลักการบญัชี 

4. มีความรู ความเขาใจ และบันทกึรายการคาในสมุดรายวันทั่วไปได 

5. มีความรู ความเขาใจ และผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภททั่วไปได 

6. มีความรู และเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํางบทดลองและกระดาษทําการ ชนิด 6 ชอง ได 

7. มีความรู ความเขาใจ และจัดทํางบการเงินไดถูกตองตามหลักบัญชี 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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เคาโครงการจัดการเรียนรู (Teach Blueprint) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ(ธรุกจิศึกษา) ง30271     งานบัญชีกิจการบริการะดับช้ันมัธยมศึกษาปที่

5/6 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563    เวลา 40 คาบ/ภาคเรยีน จํานวน  1.0 

หนวยกิต  

อัตราสวนคะแนนระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน 80  :  20  ครูผูสอน  นางสาวอรุณี  กงลา 

 

สัปดาห

ที่ 
หนวยที ่

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

/ผลการเรียนรู 

สาระสําคัญ 
จํานวน 

(คาบ) 

1 1 ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับบัญชี

และกฎหมายที่

เก่ียวของ 

1. มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับบัญชีและกฎหมายที่

เก่ียวของ 

1. ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี  

2. ประโยชนของขอมูลทางบัญชี  

3. ประวัติความเปนมาของการบัญชี  

4. วิชาชีพบัญชีและประเภทอาชีพของนักบัญชี  

5. ขอสมมติทางบัญชี 

6. กฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 

7. จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

8. การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี  

2 

2-3 2 สินทรัพย 

หน้ีสิน และสวน

ของเจาของ 

2. มีความรู ความเขาใจ และ

จําแนกสินทรัพย หน้ีสิน และ

สวนของเจาของไดถูกตอง 

1. ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของ

เจาของ  

2. ประเภทของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของ

เจาของ  

3. สมการบัญชี  

4 

4-6 3 การวิเคราะห

รายการคา 

3. มีความรู ความเขาใจ และ

วิเคราะหรายการคาได

ถูกตอง 

1. เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี  

2. ความหมายของรายการคา  

3. การวิเคราะหรายการคา 

6 

7-9 4 การบนัทึก

รายการในสมุด

รายวันทั่วไป 

4. มีความรู ความเขาใจ และ

บันทกึรายการในสมุดรายวัน

ทั่วไปไดถูกตอง 

1. ความหมายของสมุดบนัทึกรายการขั้นตน  

2. ประเภทของสมุดบันทึกรายการขั้นตน  

3. รูปแบบสมุดรายวันทั่วไป  

4. การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป  

6 

10 การวัดผลกลางภาค  
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สรุปชิ้นงานสําคัญ  

ที่ ลักษณะของ 

งาน/กิจกรรม 

งาน

เด่ียว/ 

งานกลุม 

สัปดาหที่

มอบหมาย 

สัปดาหที่สง ลักษณะของ 

ช้ินงานที่สง 

คะแนน 

1 ใบงานในหนวยงานที่ 

1-7 

งานเดี่ยว สัปดาหที่ 1-19 สัปดาหที่ 1-19 ใบงาน 60 

สัปดาหที ่ หนวยที ่
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

/ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ 

จํานวน 

(คาบ) 

11-14 5 การผาน

รายการไป

บัญชีแยก

ประเภท 

5. มีความรู ความเขาใจ และ

ผานรายการไปบัญชีแยก

ประเภท 

1. ความหมายและรูปแบบของบัญชีแยกประเภท  

2. การจัดหมวดหมูบัญชีแยกประเภท  

3. ผังบัญชี  

4. การผานรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นตนไป

บัญชีแยกประเภททั่วไป 

8 

15-17 6 งบทดลอง

และกระดาษ

ทําการชนิด 6 

ชอง 

6. มีความรู ความเขาใจ และ

จัดทํางบทดลอง และกระดาษ

ทําการ 6 ชอง 

1. การหายอดคงเหลือและยอดคงเหลือปกติในบัญชี

แยกประเภททั่วไป  

2. ความหมายและรูปแบบของงบทดลอง  

3. การจัดทํางบทดลอง  

4. การหาขอผิดพลาดกรณีงบทดลองไมลงตัว  

5. ความหมายและรูปแบบของกระดาษทําการ  

6. การจัดทํากระดาษทําการชนิด 6 ชอง 

6 

18-19 7 งบการเงิน 7. มีความรู ความเขาใจ และ 

จัดทํางบการเงินไดถูกตอง 

1. ความหมายของงบการเงิน 

2. องคประกอบของงบการเงิน                                                                                    

 2.1  งบกําไรขาดทุน 

 2.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

3. รปูแบบของงบการเงิน 

4. การทํางบการเงิน 

4 

20 สอบวัดผลปลายภาค  
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สรุปการประเมินผล 

ที่ รายการ คะแนน จํานวนขอสอบ 
ลักษณะการสอบ เวลาที่ใช 

(นาที) ในตาราง นอกตาราง 

1 กอนสอบกลางภาค 30     

2 สอบกลางภาค 20 
ปรนัย 28 ขอ 

อัตนัย 3 ขอ 
 √ 90 นาที 

3 หลังสอบกลางภาค 30     

4 สอบปลายภาค 20 
ปรนัย 28 ขอ 

อัตนัย 3 ขอ 
 √ 90 นาที 

รวม 100     

4. สภาพปญหาโรคระบาดโควิด-19 

การระบาดทั่วของโควิด-19 เปนการระบาดทั่วโลกที่กําลังดําเนินไปของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม เริ่มตนข้ึนในเดือน

ธันวาคม    พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ประเทศจีน  องคการ

อนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดน้ีเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที่ 30 

มกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563  ณ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2564 เวลามาตรฐานกรีนิช 07.10 น. มีผูติดเช้ือยืนยันแลวมากกวา 113,559,538 คนใน 213 ประเทศ

และดินแดน มีผูเสียชีวิตจากโรคระบาดแลวมากกวา 2,519,488 คน และมีผูหายปวยแลวมากกวา 

89,140,108 คน ไวรัสมีการแพรเช้ือระหวางคนในลักษณะเดียวกับไขหวัดใหญ โดยผานการติดเช้ือจาก

ละอองเสมหะจากการไอ ระยะระหวางการสัมผัสเช้ือและมีอาการโดยทั่วไปแลวอยูที่ 5 วัน แตมีชวงอยู

ระหวาง 2 ถึง 14 วัน  อาการที่พบบอย ไดแก มีไข ไอ และหายใจลําบากภาวะแทรกซอนอาจรวมไปถึง

ปอดบวม และกลุมอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน โดยยังไมมีวัคซีนที่ไดรับอนุญาตหรือยาตานไวรัส

จําเพาะ แตกําลังมีการวิจัยอยูขณะน้ี การรักษาจึงพยายามมุงเปาไปที่การจัดการกับอาการ และรักษา

แบบประคับประคอง มาตรการปองกันที่มีการแนะนํา คือ การลางมือ การอยูหางจากบุคคลอื่น 

(โดยเฉพาะกับบุคคลที่ปวย) ติดตามอาการ และกักตนเองเปนเวลา 14 วัน ในกรณีที่สงสัยวาตนอาจติด

เช้ือการตอบสนองทางสาธารณสุขทั่วโลก ประกอบดวย การจํากัดการทองเที่ยว การกักดาน การหาม
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ออกจากเคหสถานเวลาคํ่าคืน การยกเลิกการจัดงาน และการปดสถานศึกษา นอกจากน้ียังมีการกักดาน

ทั้งหมดของประเทศอิตาลีและมณฑลหูเปยของประเทศจีน และมีการใชมาตรการการหามออกจาก

เคหสถานเวลาคํ่าคืนอยางหลากหลายในประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต มีการคัดกรองตามทาอากาศ

ยานและสถานีรถไฟและมีการออกคําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคที่มีการแพรเช้ือในระดับ

ประชาคม  มีการปดสถานศึกษาทั่วประเทศหรือสวนทองถ่ินในอยางนอย 115 ประเทศ สงผลกระทบกบั

นักเรียนนักศึกษามากกวา 1.2 พันลานคน  https://th.wikipedia.org/wiki 

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย สงผลตอประเทศเปนอยางมาก ทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงดานการศึกษาก็ไดรับผลกระทบ สถานศึกษา โรงเรียน เกือบทั่วทุกภาค

ของประเทศไทยมีการปดสถานศึกษาเพื่อลดการอยูรวมกันของนักเรียน นักศึกษา เปนมาตรการ การเฝา

ระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปดเรยีนในภาคเรียนที่ 

1/2563 ในการจัดการเรียนการสอนจึงมีผลกระทบเปนวงกวาง  ตองปรับแผนการเรียนการสอนใหม โดย

ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ผานแอปพลิเคช่ันตาง ๆ มาจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียน โดยใชระบบเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ  กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสภาพสังคม

ของผูเรียนที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน ในดานความพรอมของผูเรียน ดานอุปกรณใชเรียนออนไลน 

เชน คอมพิวเตอร แท็ปเล็ต โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน รวมถึงขอจํากัดในการเขาถึงระบบสัญญาณ

เครือขายอินเทอรเน็ต และความพรอมของผูปกครองในการกํากับดูแลการเขาเรียนออนไลนของบุตร

หลาน บางครอบครัวผูปกครองตองออกไปทํางาน จึงไมมีเวลาดูแลดานการเขาเรียนออนไลนของบุตร

หลาน ซึ่งเปนอีกหน่ึงปญหาที่ทําใหการเรียนออนไลนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19 

รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

https://th.wikipedia.org/wiki
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ในการศึกษาครั้งน้ีใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ีที่เรียนรายวิชา งาน

บัญชีกิจการบริการ จํานวน 48 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน   คือ  แบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list)  ถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-

19 รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5  ระดับคือ  มาก

ที่สุด(5)  มาก(4)  ปานกลาง(3)   นอย(2)   และนอยที่สุด (1)    โดยแยกคําถามเปน 4 ดาน ไดแก ดาน

การสอนและเทคนิคการสอน ดานสื่อประกอบการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานความพรอม

ของอปุกรณ และความพรอมของนักเรยีนในการเรยีนออนไลน 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19 รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง นนทบุร ี

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ใหผูเช่ียวชาญตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Cintent 

validity) จํานวน  3  ทานจากการพจิารณาคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ (IOC : 

Index of Concurrence)  ขอคําถามทั้งหมด 30 ขอ มีคา IOC  ต้ังแต 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งสามารถตัดสิน

ไดวา ขอคําถาม   มีความสอดคลองเหมาะสมในการใชเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี  

3. การเกบ็รวบรมขอมูล 
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ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามข้ึนในระบบ Google Form และเผยแพรผานชองทางเครือขายสังคม

ออนไลนตาง ๆ ของกลุมประชากรและกลุมตัวอยางทีเ่รียนรายวิชา งานบัญชีกิจการบรกิาร โรงเรียนนว

มิน ทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุี  

4. การวิเคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

การแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 

โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับการปฏิบัติ      ระดับปญหา 

5   หมายถึง   มีการปฏิบัติมากทีสุ่ด   5   หมายถึง   มีปญหามากทีสุ่ด 

4   หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก    4   หมายถึง   มีปญหามาก 

3   หมายถึง   มีการปฏิบัติปานกลาง   3   หมายถึง   มีปญหาปานกลาง 

2   หมายถึง   มีการปฏิบัตินอย    2   หมายถึง   มีปญหานอย 

1   หมายถึง   มีการปฏิบัตินอยที่สุด   1   หมายถึง   มีปญหานอยที่สุด 

กําหนดเกณฑการแปลผลจากคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ และระดับปญหา ดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย     ความหมาย 

4.21 – 5.00 มีระดับการปฏิบัติมากทีสุ่ด   หรือ มปีญหาระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20 มีระดับการปฏิบัติมาก   หรือ มปีญหาระดับมาก 

2.61 – 3.40 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง   หรือ มปีญหาระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีระดับการปฏิบัตินอย   หรือ มปีญหาระดับนอย 

1.00 – 1.80 มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด   หรือ มปีญหาระดับนอยทีสุ่ด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19 

รายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จํานวน 48 คน จําแนกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโค

วิด-19 รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบรุ ี

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

ขอมูลท่ัวไป 

จากการตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  เกรดเฉลี่ยปจจุบัน 

และ จํานวนครั้งที่เขาเรียนออนไลน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาตามจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน  42 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 87.50  ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ  

ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่  1 

 

ตารางรางท่ี  1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

 1.1 ชาย 

          1.2 หญิง 

 

22 

20 

 

52.38 

47.62 

2.  เกรดเฉลี่ยปจจุบัน 

          2.1 นอยกวา 2.00 

          2.2 2.00-2.49 

          2.3 2.50-2.99 

          2.4 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

 

0 

10 

7 

25 

 

0.00 

23.81 

16.67 

59.52 

3.  จํานวนครั้งในการเขาเรียนออนไลน วิชางาน

บัญชีกิจการบริการ 

          3.1 1-5 ครั้ง 

          3.2  6-10 ครั้ง 

          3.3 10 ครั้งข้ึนไป  

 

 

0 

34 

8 

 

 

0.00 

80.95 

19.05 

 

 จากตาราง  1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย  จํานวน 22 คน (รอยละ52.38 )   

เปนหญิง  จํานวน 20 คน (รอยละ47.62)  มีเกรดเฉลี่ยปจจุบันดังน้ี เกรดเฉลี่ยนอยกวา 2.00  จํานวน 0 
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คน (รอยละ0.00)  เกรดเฉลี่ย 2.00-2.49   จํานวน 10 คน  (รอยละ23.81)  เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 

จํานวน 7  คน  (รอยละ 16.67)   และ เกรดเฉลี่ยต้ังแต 3.00 ข้ึนไป  จํานวน  25  คน (รอยละ 59.52)   

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19 

รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง นนทบุรี 

ในสวนน้ีจะศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในชวงโรคระบาดโควิด-19 

รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ของ

โรงเรียน   นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  วิเคราะหโดยใชจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยจะแยกเปน 2 สวน คือ สภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชี

กิจการบริการ และ ปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ดังน้ี 

 

สภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ  

ผลการศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ พบวานักเรียน

สวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับการปฏิบัติในภาพรวมทุกดานอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาในดานการวัดและประเมินผล  ดานการสอนและเทคนิคการสอน  ดานสือ่

ประกอบการสอน  อยูในระดับการปฏิบัติที่มากที่สุด  สวนดานความพรอมของอุปกรณในการเรียน

ออนไลนและความพรอมของนักเรียนในการเรียนออนไลน อยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง  โดยมี

คาเฉลี่ย 4.57 , 4.48, 4.33 และ 3.40 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยการ

ปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ไดแก  การแจงใหทราบถึงแนวการสอบ (คาเฉลี่ย 4.76) และจัดใหมีการสอบ

กลางภาคและปลายภาคตามที่กําหนดไว     (คาเฉลี่ย 4.71)  รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบติัการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ 

ประเด็น 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ความหมาย 

ดานการสอนและเทคนิคการสอน 

1. มีการแจงจุดมุงหมายและเกณฑในการวัด

และประเมินผลการสอนอยางชัดเจน 

4.57 0.50 มากที่สุด 

2. มีการใชเทคนิคตาง ๆ ในการสอนเพื่อให

ผูเรียนเขาใจงายข้ึน เชน การยกตัวอยางหรือ

การใชคําถาม 

4.40 0.50 มากที่สุด 

3. มีการใชคําถามหรือของรางวัลกระตุนให

นักเรียนคิดวิเคราะห 

4.43 0.55 มากที่สุด 

4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น 

4.50 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.51 มากที่สุด 

ดานสื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารการสอนสอดคลองเน้ือหาที่สอน 4.48 0.51 มากที่สุด 

2. เอกสารการสอนสามารถทําใหนักเรียน

เขาใจและเรียนรูเน้ือหาไดดี 

4.38 0.54 มากที่สุด 

3. มีการใชสื่อผานแอฟพเิคช่ันออนไลน เชน 

Pace-book หรอื Line เสรมิในการเรียน 

4.12 0.74 มาก 

รวม 4.33 0.62 มากที่สุด 

ดานการวัดและประเมินผล 

1. มีการแจงใหทราบถึงแนวการสอบ 4.76 0.48 มากที่สุด 

2. จัดใหมีการสอบกลางภาค และปลายภาคที่

กําหนดไว 

4.71 0.51 มากที่สุด 

3. มีการแจงผลสอบใหทราบหลังสอบ 4.24 0.91 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.71 มากที่สุด 
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ประเด็น 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ความหมาย 

ดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียนในการเรียน

ออนไลน 

1. มีคอมพิวเตอร  โนตบุค  หรอืโทรศัพท

สมารทโฟนใชในการเรียนออนไลน 

3.83 0.88 มาก 

2. มีสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตทีม่ี

ความเร็วใชในการเรียนออนไลน 

3.34 0.91 ปานกลาง 

3. มีความสนใจหรือกระตือรือรนในการเขา

เรียนออนไลน 

2.56 0.61 นอย 

4. มีความเขาใจเน้ือหาบทเรียนที่เรียนใน

ช่ัวโมงออนไลน 

3.20 0.91 ปานกลาง 

5. มีการสงการบานหลังเรียนออนไลน 3.38 0.90 มาก 

รวม 3.40 0.96 ปานกลาง 

รวมทุกดาน 4.17 0.85 มาก 

 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ 

ผลการศึกษาระดับปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ พบวา 

นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับปญหาในภาพรวมทุกดานอยูในระดับนอย(คาเฉลี่ย 2.41) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาในดานการวัดและประเมินผล  ดานสื่อประกอบการสอน  ดานการสอนและ

เทคนิคการสอน  อยูในระดับปญหานอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 1.45 ,  1.51 , และ 1.52 ตามลําดับ  ดาน

ความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียนในการเรียนออนไลน อยูใน

ระดับปญหาปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.63  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยของ

ปญหามากกวาขออื่น ๆ คือ มีความสนใจหรือกระตือรือรนในการเขาเรียนออนไลน  (คาเฉลี่ย 3.01)  มี

การสงการบานหลงัเรียนออนไลน (คาเฉลี่ย 2.68)  มีสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วใชในการ

เรียนออนไลน (คาเฉลี่ย 2.65) มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานบัญชี

กิจการบริการ 

ประเด็น 
ระดับปญหา 

X  S.D. ความหมาย 

ปญหาดานการสอนและเทคนิคการสอน 

1. มีการแจงจุดมุงหมายและเกณฑในการวัด

และประเมินผลการสอนอยางชัดเจน 
1.43 0.91 นอยที่สุด 

2. มีการใชเทคนิคตาง ๆ ในการสอนเพื่อให

ผูเรียนเขาใจงายข้ึน เชน การยกตัวอยางหรือ

การใชคําถาม 

 

1.43 0.89 นอยที่สุด 

ประเด็น 
ระดับปญหา 

X  S.D. ความหมาย 

3. มีการใชคําถามหรือของรางวัลกระตุนให

นักเรียนคิดวิเคราะห 
1.50 0.89 นอยที่สุด 

4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น 
1.71 0.97 นอยที่สุด 

รวม 1.52 0.92 นอยท่ีสุด 

ปญหาดานสื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารการสอนสอดคลองเน้ือหาที่สอน 1.45 0.55 นอยที่สุด 

2. เอกสารการสอนสามารถทําใหนักเรียน

เขาใจและเรียนรูเน้ือหาไดดี 
1.36 0.58 นอยที่สุด 

3. มีการใชสื่อผานแอปพลิเคช่ันออนไลน เชน 

Pace-book หรอื Line เสรมิในการเรียน 
1.71 0.81 นอยที่สุด 

รวม 1.51 0.67 นอยท่ีสุด 

ปญหาดานการวัดและประเมินผล 

1. มีการแจงใหทราบถึงแนวการสอบ 1.29 0.51 นอยที่สุด 
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2. จัดใหมีการสอบกลางภาค และปลายภาคที่

กําหนดไว 

1.29 0.51 นอยที่สุด 

3. มีการแจงผลสอบใหทราบหลังสอบ 1.79 0.90 นอยที่สุด 

รวม 1.45 0.70 นอยท่ีสุด 

ปญหาดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียนในการเรียน

ออนไลน 

1. มีคอมพิวเตอร  โนตบุค  หรอืโทรศัพท

สมารทโฟนใชในการเรียนออนไลน 
2.58 0.99 นอย 

2. มีสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตทีม่ี

ความเร็วใชในการเรียนออนไลน 
2.65 0.97 ปานกลาง 

3. มีความสนใจหรือกระตือรือรนในการเขา

เรียนออนไลน 
3.01 0.96 ปานกลาง 

4. มีความเขาใจเน้ือหาบทเรียนที่เรียนใน

ช่ัวโมงออนไลน 
2.64 0.96 ปานกลาง 

5. มีการสงการบานหลังเรียนออนไลน 2.68 0.92 ปานกลาง 

รวม 2.63 0.97 ปานกลาง 

รวมทุกดาน 2.41 0.83 นอย 

 

ขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา งานบัญชีกิจการบริการ 

สําหรับขอเสนอแนะ ปญหา และอุปสรรคของการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชางานบัญชี

กิจการบริการ  ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 

นักเรียน เรียนไมเขาใจเทาที่ควร ไมเหมือนที่เรียนในหองเรียน หากเกิดปญหาสามารถสอบถามกับ

ครูผูสอนไดทันที  เรียนออนไลนไมสามารถซักถามปญหาไดแบบตัวตอตัว นักเรียนขาดความกระตือรือรน

ที่จะเรียน สวนใหญนักเรียนชอบเรียนในหองเรียน เรียนเปนกลุมกับเพื่อนมากกวาเรียนออนไลน  
 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ 

เพื่อใหปญหาในการเรียนออนไลนลดลง ครผููสอนจึงไดใหแนวทางในการพัฒนาการ 

เรียนการสอนในรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ  ดังน้ี 
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1. จัดใหมีช่ัวโมงติวทบทวนเน้ือหาที่เรียนออนไลน  เพื่อทบทวนเน้ือหาที่ไดเรียนไปแลวใหกับ

นักเรียนที่มีขอสงสัย หรือมีปญหาในเน้ือหาที่เรียนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ สัปดาหละ 1 ครั้ง 

นอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนออนไลน 

2. ปรับเน้ือหารายวิชา ใหเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ใหเน้ือหากระชับมากข้ึน 

แตยังคงครบถวนตามตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรูรายวิชา กระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมระหวางเรียน 

3. ครูผูสอนรวมทําแบบฝกหัดกับนักเรียน เพื่อติดตามถึงปญหาไมสงการบานอยางใกลชิด  

4. ควรจัดกลุมไลนประจําวิชาเพื่อเปนชองทางในการแจงขอมูลดานการเรียนระหวางนักเรียน

กับครูผูสอน หากมีปญหา หรือขอสงสัย นักเรียนสามารถสอบถามผานทางไลนกลุมไดทันทีซึ่งสามารถ

แชรปญหาและแนวทางการแกไขปญหาใหนักเรียนไดรับทราบและเรียนรูไปพรอมกันทุกคน 

 

สรุปและอภิปรายผล  

1. ผลการศึกษาสภาพในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ พบวานักเรียน

สวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับการปฏิบัติในภาพรวมทุกดานอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะครูผูสอนไดถายทอดความรูตามจุดมุงหมาย และใชเทคนิคกระตุนนักเรียนใหมีสวนรวมคิด

วิเคราะหหรือตอบคําถามในขณะเรียนออนไลน พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม เน้ือหาบทเรียน

ที่สอนในช่ัวโมงออนไลนจัดทําใหกระชับแตครอบคลุมทุกตัวช้ีวัดและครอบคลุมทุกผลการเรียนรู  แตใน

บทบาทของครูผูสอนยังตองพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการสอน พัฒนาการใชโปรแกรมการสอน วีดีโอ

หรือแอปพลิเคช่ันตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน เพิ่มการสื่อสารกับนักเรียนในชองทางออนไลนตาง ๆ ใหมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ กนกวรรณ สุภา

ราญ  (2563) กลาววา การเรียนการสอนออนไลนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต อาจมีอุปสรรคในดาน

การสื่อสาร และดานการตีความ ดังน้ันการสื่อสารที่ชัดเจน งายตอการเขาใจ ตรงประเด็น อาจมีภาพ 

หรือวีดีโอประกอบสื่อออนไลนตาง ๆ ที่ชวยทําใหนักเรียนรับรูและเขาใจมากที่สุดในชวงเวลาที่จํากัด 

และครูควรเพิ่มความถ่ีในดานการสื่อสารกับนักเรียนและผูปกครองใหมีมากกวาในชวงการเรียนการสอน

ปกติ เพื่อการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

1.1 การศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ  ดานที่

มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือ ดานการวัดและประเมินผล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากครูผูสอนช้ีแจง

ขอบเขตของเน้ือหาที่ใชในการวัดผลและประเมินผลในช้ันเรียน รวมถึงมีการวัดและประเมินผลอยางเปน

ระบบ ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการแจงคะแนนหลังจากการสอบเสร็จสิ้น เพื่อนําผลคะแนนสอบมา
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พัฒนานักเรียนตอไป โดยครูผูสอนน้ันประเมินผลการเรียนรูในช้ันเรียนของนักเรียนตามตัวช้ีวัดที่กําหนด

ในแตละหนวยการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติการวัดผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

1.2 การศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ  ดานที่

มีการปฏิบัติตํ่าที่สุด คือ ดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียนใน

การเรียนออนไลน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะความแตกตางแตละบคุคลที่มคีวามพรอมในการเรยีนออนไลน เชน 

มีคอมพิวเตอร  โนตบุค  หรือโทรศัพทสมารทโฟนใชในการเรียนออนไลนแตกตางกัน นักเรียนบางคน

เรียนออนไลนผานสมารทโฟนอาจจะไมมีประสิทธิภาพเทากับนักเรียนที่เรียนออนไลนทางคอมพิวเตอร 

รวมถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตไมมีความเสถียรของสัญญาณ ความสนใจหรือกระตือรือรนในการเขาเรียน

ของนักเรียนแตละคนแตกตางกัน ถาไมมีความกระตือรือรนในการเขาเรียนออนไลนก็สงผลทําใหนักเรยีน

ไมเขาใจในเน้ือหาบทเรียนน้ัน เพราะนักเรียนสวนใหญยังตองการเรียนกับครูผูสอนในหองเรียนปกติ ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2548) ศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําระบบ

การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมาปรับใช ในระดับบัณฑิตศึกษาพบวาการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมี

จุดแข็งคือประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาเรียน ทําใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น สวน

อุปสรรคคือนักศึกษายึดติดกับการเรยีนการสอนที่ ตองมีคนคอยควบคุม นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา

การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเหมาะกับผูเรียน ระดับปริญญาเอก ในสวนของความตองการน้ันพบวา

นักศึกษาสวนใหญมีความตองการเรียนกับระบบการ เรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรูปแบบที่

นักศึกษาตองการมากที่สุดคือเรียนกับเครื่องมือทางเทคโนโลยี20% และเรียนกับอาจารย80% 

2. จากการศึกษาระดับปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ พบวา 

นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับปญหาในภาพรวมทุกดานอยูในระดับนอย(คาเฉลี่ย 2.41) ดานที่

มีระดับปญหามากที่สุด  ดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของนักเรียน

ในการเรียนออนไลน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การเรียนในหองเรียนออนไลนน้ันนักเรียนบางคนยังขาด

คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนออนไลน บางคนเรียนออนไลนผานโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ซึ่งอาจมี

ประสิทธิภาพไมเทาเทียมกับการเรียนออนไลนผานคอมพิวเตอร หรือโนตบุก การเปดไฟลดูเน้ือหาการ

เรียนบางโปรแกรมเปดในโทรศัพทมือถือไมได  ถือเปนอีกหน่ึงปญหาทําใหนักเรียนขาดความสนใจหรือ

กระตือรือรนในการเขาเรียนออนไลน นักเรียนแตละคนมีวินัยในการเขาเรียนออนไลนและความ

รับผิดชอบที่แตกตางกัน สวนใหญนักเรียนมีความถนัดและชอบที่จะเรียนกับครูผูสอน มีปฏิสัมพันธกับ

เพื่อนในหองเรียนมากกวาการเรียนในหองเรียนออนไลน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เสถียร พูลผล 
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และ ปฏิพล อรรณพบริบูรณ (2563) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเภสัช

ศาสตรที่มีตอการเรียนการสอนออนไลนในชวงโควิด-19 เพื่อออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม พบวา รูปแบบการจัดการสอนที่เหมาะสม นักศึกษาสวน

ใหญชอบการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนที่เรียนกับครูผูสอนมากกวาการเรียนรูปแบบออนไลน 

นักศึกษาอาจยังปรับตัวไมทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่กะทันหันจากการเรียนในหองเรียนปกติ 

มาเปนการเรียนแบบออนไลน  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Dalia A., et al. (2018) ทําการศึกษา

เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตรที่มีตอการเรียนออนไลน พบวา สวนใหญแลวนักศึกษา

ชอบที่จะเรียนในหองเรียนกับครูผูสอนมากกวาการเรียนรูปแบบออนไลน ถึงรอยละ72 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ผลการศึกษาพบวา การศึกษาสภาพและปญหาการจดัการเรียนการสอนออนไลนในชวง

โรคระบาด โควิด-19 รายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง ม.5/6 ในโรงเรียน

นวมิน ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ดานความพรอมของอุปกรณในการเรียนออนไลนและความพรอมของ

นักเรียนในการเรียนออนไลน มีการปฏิบัตินอยที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีปญหามากที่สุดในประเด็น

เดียวกัน โดยเฉพาะประเด็น การมีความสนใจหรือกระตือรือรนในการเขาเรยีนออนไลน   ครูผูสอนควรมี

การจัดปฐมนิเทศกอนการเรียนออนไลนช้ีแจงใหนักเรยีนตะหนักถึงความสําคัญของการเขาเรียนออนไลน 

ครูผูสอนตองพัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยและทําใหนักเรียนต่ืนตัวและแปลกใหมเสมอ มีการ

บันทึกหลังสอนออนไลนทุกครั้ง เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู

ตอไป  

  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ในการสะทอนสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานบัญชีกิจการ

บริการ  ควรมีการสัมภาษณ หรือการสนทนากลุมของนักเรียน เพื่อจะไดทราบอุปสรรคและปญหาที่

แทจริง 

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยางตอเน่ือง เพื่อ

ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน และนํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง“ตอยอดใหเปนแปรรปูใหได” 

ผานกระบวนการเรียนรูสบืเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

 โรงเรียนถลางพระนางสราง 

An Effect of the Lesson: Expand Knowledge and Design Handmade 

Products Through Inquiry Based Learning (5Es) in M.2 students,  

Thalang Pranangsang School, Phuket Province 

 

ประภัสสร ใจดี0

1, พรรณวดี  ขําจริง2 , สเุมธ โพชสาล3ี, ชฎารัตน ประสทิธ์ิ4 

Prapatsorn Jaideeand1, Panwadee Khumjing2, Sumate Photsalee3, Chadarat Prasit4 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปน

แปรรูปใหได”ผานกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง “ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” ผานกระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง โดยใชวิธีการการสรางเครื่องมือใน

การศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 32 คน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง  และทําการวิเคราะหขอมูลออกมาใน

รูปแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได”ผานกระบวนการเรียนรูสืบ

เสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง พบวา การนํา

กระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E มาใชในกิจกรรม“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” เนนผูเรียนเปน

สําคัญน้ัน โดยครูทําหนาที่กําหนดโจทยใหนักเรียน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจริงจากสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน ทําใหนักเรียนรูจักตนไมภายในโรงเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถออกแบบผลงานเพือ่

ตอบโจทยได โดยนักเรียนใชตนไมภายในโรงเรียนออกแบบเปนผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และพวงกุญแจ 

Handmade ออกแบบไดตามใจชอบ สวยไมซ้ําใคร มีเอกลักษณ 

                                                        
1, 2, 3 ,4 คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต, E-mail: S6011149128@pkru.ac.th 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง “ตอยอดใหเปน

แปรรูปใหได” ผานกระบวนการเรยีนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ถลางพระนางสราง พบวานักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา / การเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E / ทักษะการแกปญหา 

 

Abstract 

The research objectives were to (1) study the effectiveness of the lesson : Expand 

knowledge and designhandmade products through Inquiry-Based Learning (5Es)in M.2 

students, Thalang Pranangsang School, PhuketProvince, and (2) examine student 

satisfaction of the following lesson. The total amount of 32 students were selected with 

purposive sampling from M.2 students and analyzed using descriptive statistics. The 

research findings demonstrated that 1) the lesson : expand knowledge and design 

handmade products through Inquiry-Based Learning (5Es) enhanced student-centered 

approach and had highly affected authentic learning in a school context, students were 

able to learn different kinds of trees, experience hands-on activities,expand knowledge 

and design handmade products by processing tree barks into two products: natural dye 

colors,unique handmade keyrings. 2) the student satisfaction of the following lesson was 

overall highly significant. 

Keywords: social studies, Inquiry-Based Learning (5Es), problem solving skill 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การศึกษาเปนหัวใจและเปนสิ่งสําคัญของการพัฒนาประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

เตรียมคนใหมีศักยภาพเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังที่ ชมพู โกติรัมย(2551) 

กลาววา คนเปนทรัพยากรที่เปนปจจัยช้ีขาดในยุคการแขงขัน ดังน้ันการพัฒนาคนใหมีศักยภาพเพื่อ

ยกระดับประเทศใหอยูในระดับสากลจึงเปนเรื่องจําเปนเรงดวน ซึ่งการเตรียมความพรอมเด็กในวัยเรียน

ใหมีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนสิ่งจําเปนในการพัฒนา รวมทั้งการศึกษาที่มีหนาที่

โดยตรงในการพัฒนาคน ตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียนใหมี



 

1488 

 

คุณลักษณะดังกลาว ซึ่งภาคีเครือขายเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดกลาวถึงทักษะสําคัญแหงศตวรรษ

ที่ 21 วาผูเรียนควรไดเรียนรูวิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ไดแกจิตสํานึกตอโลก ความรู

พื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจและการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานดานความเปนพลเมือง ความรู

พื้นฐานดานสุขภาพอนามัย ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม รวมถึงไดรับการพัฒนา ทักษะการเรียนรูใน

ดานตาง ๆ ที่จําเปน ประกอบดวย ทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศสื่อและ

เทคโนโลยีและทักษะชีวิตและการทํางาน และบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่จะทําใหการศึกษาประสบ

ความสําเร็จไดน้ันก็คือ “ครู” เพราะครูผูที่รับหนาที่หลักในกระบวนการ จัดการเรียนรูปลูกฝงทั้งวิชา

ความรูและความประพฤติแกเด็กและเยาวชน ดังเชน พิมพันธุ เดชะคุปตและคณะ (2555) ไดกลาววา ครู

เปนบุคคลสําคัญที่สุด สงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน คุณลักษณะ

ของครูในศตวรรษที่ 21 ตองเปนผูที่มีความรอบรูมีความ เปนมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง 

มีความสามารถในการประยุกตใชนวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อสงเสรมิและพฒันาผูเรียนใหเปนไป

เปาหมายของการศึกษา สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555) ที่ไดกลาวโดยสรุปถึงความทาทายตอการ

จัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 วาครูยุคใหมควรมีวิธีคิดหรือกระบวนทัศนที่ถูกตองเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรูแบบใหรูจริง (Mastery Learning) และเนนลงมือปฏิบัติ(Action 

Learning) เตรียมผูเรียนไปเปนคนทํางานทีใ่ชความรู (knowledge worker) และเปนบุคคลพรอมเรยีนรู 

(learning person) และทักษะที่สําคัญที่สุดที่ครูตองปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียนเพื่อใหเขาเปนบุคคลที่มี

ทักษะ การปฏิบัติงานและทักษะความสําเร็จสวนบุคคล น่ันคือ ทักษะการเรียนรู (learning skills) ของ

คนศตวรรษที่ 21 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูหน่ึงซึ่งเปนสาระ

หลักที่นักเรียนตองเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จารีพร ผลมูล 

(2558)  ซึ่งในหลักสูตรดังกลาวกําหนดใหสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระ

ยอยอีก 5 สาระ ไดแก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่3 เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร การ

จัดการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษา ครูสวนใหญสอนตามหนังสือ ขาดการบูรณาการเน้ือหาสาระ เน้ือหา

ในการเรียนคอยขางเยอะ ทําใหนักเรียนขาดความสนใจการเรียน จากการศึกษาเอกสารยังพบวาการ

สอนและการทดสอบไมไดมุงเนนที่ทักษะการแกไขปญหา ขาดการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดทักษะการ

แกปญหา การวิเคราะห  ครูยังคงยึดติดกับการสอนแบบอธิบายและยึดครูเปนหลักแทนที่จะจัดการ
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เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งถือเปนหลักสําคัญในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  พิม

พันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข (2559) 

 หลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูสังคมตองใชรูปแบบ

กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหไดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางการเรียนรูจริง ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกลาว ควรอยูบนพื้นฐานของการสอนโดย

ใชการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนวิธีหน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถชวยใหผูเรียน

ไดรับประสบการณจริงไดรับการฝกฝนทักษะดานความรู ความคิด การแสดงออก และการทํางานเปน

กลุม จัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ การ

จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) เปนอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งเปนกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ใหผูเรียนแสวงหาความรู ฝกคิด ฝก

สังเกต ฝกถาม-ตอบ ฝกการสื่อสาร ฝกการนําเสนอ ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู ฝกปฏิบัติ

แลแกปญหาดวยตนเอง โดยครูเปนผูกํากับ ควบคุม ดําเนินการใหคําปรึกษาช้ีแนะ ชวยเหลือใหกําลังใจ 

เปนผูกระตุนสงเสริมใหผูเรียนคิดและเรียนรูดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนการเรียนรู ดังน้ี 1.ข้ันสรางความ

สนใจ เปนการนําเขาสูบทเรยีน อาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัยหรือเปนเรือ่งที่เช่ือมโยงกับความรูเดิม เปน

ตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม2. ข้ันสํารวจและคนหา เปนการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจ 

ตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได 3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป เปนการนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุป และนําเสนอที่ไดในรูปแบบตาง ๆ  4. ข้ันขยายความรู เปนการนําความรูที่

สรางข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรูเดิม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ และ 5. ข้ันประเมิน เปน

การประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ  วามีความรูอะไรอยางไรมากนอยเพียงใด และนําไป

ประยุกตใชอยางไร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) จากการศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) ของณัฐกรณ ดําชะอม(2553) สา

ริศา บุญแจมและคณะ (2558) และพุทธิพงษ ศุภมัสดุอังกูร (2559) พบวา มีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนสูงข้ึน ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) จึงควร

นํามาใชในกาจัดการเรียนรูในปจจุบันเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยในฐานนะนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาจึงเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่อง

“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” ผานกระบวนการเรียนรูการสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง เพื่อจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ที่มุงเนนใหผูเรียน คิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน  นอกจากน้ีผูวิจัยตองการจะบูรณาการความรูของ
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นักเรียนกับกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสราง ทักษะอาชีพ อีกทั้งยังเปน

ทางเลือกในการสรางรายไดสรางอาชีพไดในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได”ผานกระบวนการเรียนรูผาน

กระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง “ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” 

ผานกระบวนการเรยีนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย  ดังน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม  

2. ผูวิจัยกําหนดประชากรที่ใชในการทํากิจกรรมคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 32 คน 

3. ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรม โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5E 

4. ผูวิจัยกําหนดกิจกรรมในการวิจัย เรื่อง ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง “ตอยอดใหเปนแปรรูปให 

ได” ผานกระบวนการเรยีนรูสืบเสาะหาความรู 5E มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง 

ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดกิจกรรมตามข้ันตอน  ดังน้ี   

  4.1 ผูวิจัยช้ีแจงนักเรียนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม 

4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมกับกลุมตัวอยางโดยใชกิจกรรมการเรือ่ง“ตอยอดใหเปนแปรรปูใหได”

ผานกระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนาง

สราง 

4.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบ 

ประเมินความพึงพอใจนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” ผาน

กระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง 

5. สรุปผลการการจัดกจิกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” ผานกระบวนการเรียนรูสบื

เสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง พบวานักเรียนแตละกลุม

สามารถ ตอบโจทยที่ครูกําหนดให คือ “นักเรียนสามารถสรางรายไดจากตนไมภายในโรงเรียนไดอยางไร”
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ได อีกทั้งแตละกลุมยังรวมกันศึกษาคนควา ออกแบบผามัดยอม และพวงกุญแจ Handmade จากตนไม

ภายในโรงเรียนได  

6. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงและสรปุเปนความเรียง 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได”ผานกระบวนการเรียนรูสืบ

เสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสรางสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได”ผานกระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 

5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง พบวา การนํากระบวนการเรียนรูสบืเสาะหาความรู 

5E มาใชในกิจกรรม“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน โดยครูทําหนาที่กําหนดโจทยให

นักเรียน สงผลใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูจรงิจากสิง่แวดลอมภายในโรงเรียน ทําใหนักเรียนรูจักตนไมภายในโรงเรียน 

ไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถออกแบบผลงานเพื่อตอบโจทยได 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง “ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” 

ผานกระบวนการเรยีนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง พบวา

นักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได”ผานกระบวนการเรียนรูสืบ

เสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนางสราง พบวา การนํากระบวนการเรียนรู

สืบเสาะหาความรู 5E มาใชในกิจกรรม“ตอยอดใหเปนแปรรูปใหได” เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน โดยครูทําหนาที่

กําหนดโจทยใหนักเรียน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจริงจากสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน ทําใหนักเรียนรูจัก

ตนไมภายในโรงเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถออกแบบผลงานเพื่อตอบโจทยได โดยนักเรียนใชตนไมภายใน

โรงเรียนคือตนมะฮอกกานี ตนมะขาม และดอกอัญชัน ออกแบบเปนผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และพวงกุญแจ 

Handmade ออกแบบไดตามใจชอบ สวยไมซ้ําใคร มีเอกลักษณเฉพาะบุคคล รูจักวางแผนกระบวนการทํางานกลุม 

การแกปญหาดวยตนเอง และคนควาดวยวิธีการตาง  ๆจนทําใหเกิดความเขาใจสามารถสรางองคความรูของตัวเอง

และเก็บขอมูลในสมองไดอยางยาวนานมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังเสริมสรางทักษะอาชีพเพื่อตอยอดในอนาคตไดใหมีความ

โดดเดน สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว บูรณาการความรูไดหลากหลายวิชา เชน วิชาสังคมศึกษา วิชาการ

งานอาชีพ วิชาศิลปะ สอดคลองกับ อดุลย คํามิตร (2554) กลาววา กระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนกิจกรรมการ
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เรียนรูที่อาศัยประสบการณและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง 

กระบวนการที่ผูเรียนตองสืบคนเสาะหาสํารวจตรวจสอบและคนควาดวยวิธีตาง ๆ  สามารถทําใหผูเรียนเกิดความ

เขาใจและเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมายโดยครูผูสอนจะกระตุนนักเรียนดวยคําถามที่ทาทายความคิด 

นักเรียนไดสังเกต วิเคราะหปญหาและใชกระบวนการคิด สงผลใหนักเรียนเกิดความสงสัยใครรูในการศึกษาคนควา

หาความรู สํารวจตรวจสอบแนวคิดหรือหาแนวทางแกปญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบจนเกิดเปนองคความรูของตนเอง 

ซึ่งรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (5E) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 ข้ันสรางความสนใจ

เพื่อนําเขาสูบทเรียน (Engagement) โดยครูผูสอนสรางความสนใจกระตุนความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนโดย

การใชคําถามกระตุน ข้ันที่ 2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมและชวยกัน

วิเคราะหคําถามหรือปญหา แบงหนาที่ภายในกลุมในการสํารวจคนควาคําตอบและนําขอมูลไปอธิบายภายในกลุม 

ข้ันที่ 3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป(Explanation) นักเรียนอธิบายขอมูลที่ถูกตองใหกับสมาชิกทุกคนภายในกลุมให

นักเรียนทุกคนไดเขาใจจนเกิดเปนขอสรุปของคําตอบความรูและขอมูลตาง  ๆที่ไดจากการสืบคน ข้ันที่ 4 ข้ันขยาย

ความรู (Elaboration) นักเรียนไดนําความรูที่สรุปมาใชประโยชน นักเรียนสามารถประยุกตใชหรือเช่ือมโยงความรู

ไปใชไดกับสถานการณใหม เพื่อขยายความรูความเขาใจของนักเรียนมากข้ึนจนเกิดเปนองคความรูใหม และข้ันที่ 5 

ข้ันประเมนิผล (Evaluation)โดยพิจารณาประเมินตามสภาพจริงทั้งทางดานพฤติกรรมการเรียนรูทกัษะ กระบวนการ

จากการปฏิบัติการทั้ง 5ข้ันและการตรวจแบบฝกทักษะหลังเรียนจะทําใหทราบถึงพัฒนาการความรูทางดาน

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน และปยะพร พรประทุม และวัลลภา อารีรัตน (2556) ที่พัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห พบวา เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมและสํารวจคนหาความรูไดดวยตนเอง มีการปฏิบัติงานกลุมที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกิด

การแลกเปนเรียนรู และชวยสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง “ตอยอดใหเปนแปร

รูปใหได” ผานกระบวนการเรียนรูสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถลางพระนาง

สราง พบวานักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก นักเรียนรอยละ 100 ตองการเขารวมกิจกรรมอีกหากมกีาร

จัดกิจกรรมอีกครั้งสอดคลองกับสอดคลองกับ  ชวกร จันทรทอง (2558) ไดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู 5E โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรนารูกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการ

เรียน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และ วนิดา เพชรสูงเนิน2560) ได

พัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาที่เนนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5Eเรื่อง ทวีปแอฟริกา สําหรับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนที่เนนการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู 5E อยูในระดับมากที่สุด 
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ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใชใน 

การปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกนัตาน Covid-19 โดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5Es) 

ของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา 

 An Effect of Lesson: Sufficiency Economy, Applicationto Agriculture in 

Boosting immunity to Fight Covid-19Through Inquiry-Based Learning (5Es) 

of M.2 students,Tung Pho Wittaya School, Takua Thung District,Phang Nga 

 

ศรินยา บุญวรโชติ0

1, ศุภวรรณ บอหนา2, วิทยา อินทรแกวศร3ี 

Sarinya boonworachot1, Supawan Bona 2, Wittaya Ainkaewsri3 
 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู (5Es)  ในโครงการ“การปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19”  ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา อําเภอตะกั่วทุง  จังหวัดพังงา (2) เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของ

การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

2 จัดทําโครงการ“การปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19” โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

(5Es)  โดยใชวิธีการการสรางเครื่องมือในการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก กลุมตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 39 คน ใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง  และทําการวิเคราะหขอมูลออกมาในรูปแบบพรรณนา ผลการวิจัย

พบวา 

1. ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) จะเห็นไดวาผูสอนมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน และเตรียม สภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรูของนักเรียน เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน รวมถึงการที่ นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมแลวประสบผลสําเร็จตามความตองการของนักเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   

                                                        
1,2,3  คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต, E-mail: wittayamiss@gmail.com 
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 2. จากการทํากิจกรรมพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูผานการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) มีความรูความเขาใจหลังไดรับ การจัดการเรียนรูดีกวากอนการจัดการเรียนรู 

คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, Covid-19, กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

 

Abstract 

 The research objectives were to (1 )  study an effect of  lesson: sufficiency 

economy, application to agriculture in boosting  immunity to Fight Covid-1 9  through 

Inquiry-Based Learning (5 Es) of M.2  students, Tung Pho Wittaya School, Takua Thung 

District,Phang Nga, and (2 )  compare between before and after feedbacks on knowledge 

and understanding in Social Studies, Religions and Cultures regarding the following lesson. 

The total number of 39  students selected by purposive sampling from M.2 / 1 , the 2nd 

semester, Academic Year 2020. The research instrument was created and analyzed using 

descriptive statistics. The research findings demonstrated that 

1 )  The overall students&#39 ; satisfaction of Inquiry-Based Learning (5 Es) The students 

were satisfied with the management of information search learning. The data stated that 

the teacher had created a well-prepared learning experience, positive learning 

atmosphere, fulfilled the students’ needs and increased their motivation in learning. 

2) Students gained both knowledge and understanding after the lesson through Inquiry-

Based Learning (5Es). 

Keywords: sufficiency economy, Covid-19, inquiry-based learning(5Es) 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

          ในยุคปจจุบันจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทําใหผูคนเกิดความ

วิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปดเมือง ปดประเทศ เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา 

สถานที่ทองเที่ยวแทบรางผูคน หลายธุรกิจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม จนตองลดพนักงาน 

เลิกจาง หรือปดตัวเองลง ผูคนไมจําเปนก็ไมออกนอกบาน ไมกลาอยูในที่คนพลุกพลาน และคอยติดตาม

ขาวสารเพื่ออัพเดทการแพรระบาดของไวรัสตัวน้ี  ซึ่งขอมูลที่ไดรับน้ันก็มีทัง้จริงและปลอมปะปนกัน หรือ

บางขอมูลที่เราเคยยึดถือเปนแนวทางในการปองกันการติดเช้ือ ก็อาจตองปรับเปลี่ยนใหเขากับ
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สถานการณข้ึน เชนการใชชอนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเสี่ยงติดเช้ือจากการสัมผัสชอนรวมกันได ตอง

เปลี่ยนมากินรอน ชอนใครชอนมัน และหมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอแตหากมองในแงดี การระบาดใน

วงกวางของ COVID-19 ก็ทําใหผูคนทั่วโลกไดเห็นถึงความสําคัญของการดูแลตัวเองใหหางไกลจาก

โรคภัยตางๆ มากข้ึน รวมถึงในภาครัฐ และภาคธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการตองปรับเปลี่ยน และปรับตัว 

เพื่อใหเกิดความย่ังยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการการแพรกระจายของเช้ือโรคตางๆ ในอนาคต

มากข้ึนดวย อีกทั้งในประเทศไทยเรายังมีพืชสมุนไพรที่สามารถดูแลรักษาเบื้องตนในตัวเองและ

ครอบครัว อีกมากมายไมวาจะเปน ฟาทะลายโจร กระชาย ขมิ้น ขิง หัวหอมแดง ขา กระเทียม สาระ

แหน เปนตน พืชสมุนไพรเหลาน้ีลวนแตมีสรรพคุณในการชวยตานอาการเบื้องตนของเช้ือไวรัส COVID-

19 ไดอีกดวย (ที่มา :มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ, 2563) 

           กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูหน่ึงซึ่งเปนสาระ

หลักที่นักเรียนตองเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (จารีพร ผลมูล , 

2558)  ซึ่งในหลักสูตรดังกลาวกําหนดใหสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระยอย

อีก 5 สาระ ไดแก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่3 เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร ซึ่งสาระ

การเรียนรูเศรษฐศาสตรเปนสาระหน่ึง ที่นักเรียนจําเปนตองเรียนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกําหนดโดยนักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจลักษณะของเศรษฐศาสตรมีเปาหมายที่สําคัญใน

การมุงทําความเขาใจในพฤติกรรมทางดานเศรษฐกิจของมนุษยเพื่อใชความรูน้ันใหเกิดประโยชนในการ

นําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหสังคมมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน 

ประชาชนมีการกินดีอยูดีโดยรัฐบาลจะมบีทบาทสาํคัญในการศึกษา กําหนดนโยบายและเปาหมายในการ

จัดสรรทรัพยากรของแตละสังคม อีกทั้งในประเทศไทยยังมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดําริช้ีแนะ

แนวทางในการดําเนินชีวิตใหกับพสกนิกรชาวไทย เพื่อใหตระหนักถึงการดํารงชีวิตอยูทางสายกลาง การ

พึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใชรูจักพอประมาณ คํานึงถึง ความมีเหตุผล รวมถึงการสราง

ภูมิคุมกันที่ดีในตัวไมใหประมาท ดังน้ันสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา

เศรษฐศาสตรมีความสําคัญอยางย่ิงที่จะใหนักเรียนไดรับความรูเกี่ยวการนําหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจมา

ปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อการปรับเปลีย่นวิถีชีวิตตามสภาวะธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอมนุษย และยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในหลายดานอยาง

ตอเน่ือง และการจัดกระบวนการกิจกรรมการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อสงเสรมิใหผูเรียนสามารถ
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พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตตอไป

ได (พลศักด์ิ แสงพรมศรี, 2558)  

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5Es)  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (Bybee 

,1990) คือ การสรางความสนใจ (Engagement)การสํารวจและคนหา(Exploration)การอธิบายและลง

ขอสรุป(Explanation)การขยายความรู(Elaboration)และการประเมิน(Evaluation)จากลําดับข้ันตอน

ดังกลาว ผูเรียนสามารถสราง ความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหา

หรือต้ังสมมติฐานข้ึนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพื่อตรวจสอบหรือสืบคนหาคําตอบตาม

สมมติฐานน้ัน ซึ่งจากความหมายและลําดับข้ันตอนขางตน กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es)  เปน

รูปแบบหน่ึงซึ่งผูเรียนสามารถเปนศูนยกลางการเรียนรู ไดใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผลมุง

ใหผูเรียน รูจักคิดวิเคราะหสังเคราะหแสวงหา ความจริงจากการสืบเสาะหาขอมูล รูจักการแกปญหาดวย

ตัวเอง ซึ่งเปนวิธีการสอนที่เหมาะแกการนํามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีดีข้ึนเปนผูที่คิดอยางมีระบบแกปญหาที่เกิดข้ึนโดย

ใชหลักการของเหตุและผล ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามพระราชบัญญติั

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

          จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาของการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร ดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูดวยโดย

ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es)  เพื่อนํามาใชพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดรับ

การฝกฝนในดานการคิดอยางเปนระบบ ผูเรียนสามารถสรางองคความรูและคนพบความรูไดดวยตนเอง 

อันจะสงเสริมตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 2 โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es)  ในโครงการ“การ

ปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19”  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา อําเภอตะกั่ว

ทุง  จังหวัดพังงา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จัดทําโครงการ“การปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน 

Covid-19” โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย  ดังน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการของทฤษฎีการเรียนรู  แนวคิดในการ

จัดกิจกรรมแบบกรณีศึกษา  สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม รายวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อกิจกรรมการเรียนรูเรื่องหลักการและเปาหมายปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ศึกษาใหสอดคลองกับการ

เรียน 

2. กําหนดกิจกรรมในการวิจัย เรื่อง“ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา ” ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนด

กิจกรรมตามข้ันตอน  ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

8 ม.ค. 64 11:00 – 11:50   
2.1 ผูวิจัยอธิบาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข  

2.2 ผูวิจัยอธิบายถึงหลักนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

11 ม.ค. 64 12:40 – 13:30 

พืชเพิ่ม

ภูมิคุมกันตาน 

Covid-19 

2.3 ผูวิจัยอธิบายถึงเรื่องโรคระบาดในยุคปจจุบันที่มีคามรุนแรงไปทั่ว

โลก รวมถึงใหนักเรียนชวยคิดวาพืชผักใกลตัวเรามีอะไรบางที่ชวย

ปองกันระยะเบื้องตนของโรคได 

2.4 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ออกมาเขียนบนกระดานวามีพืชสมุนไพร

อะไรบางที่สามารถใหชวยในการลดไขหวัด 

2.5 กอนการสอนสรรพคุณตางๆของพืชสมุนไพรใหนักเรียนนําความรู

เดิมวิเคราะหใบกิจกรรม รักษาแบบธรรมชาติดวยพืชสมุนไพรไทย ที่

ครูเตรียมใหแลวใหชวยกันวิเคราะหวาจะนําพืชสมุนไพรไทย ชนิด

ใดบางที่ชวยบรรเทาอาการตางๆ 

     

    

 



 

1500 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

     
     ภาพที่ 1 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรลดไข 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 นักเรียนออกมาเขียนพืชสมุนไพรลดไขที่ใกลตัว 

 

 

 

 

 

 



 

1501 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลงานของกลุมที่ 1 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของ

พืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารกัษาอาการ

ไข นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 3 ชนิด ไดแก 

บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร และขิง 

 

 

 

 

 



 

1502 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
 

ภาพที่ 4 ผลงานของกลุมที่ 2 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของ

พืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารกัษาอาการ

ไอ จาม นํ้ามูกไหล นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 4 

ชนิด ไดแก พริก กระเทียม หอมแดง และขิง 

 

 

 

 

 



 

1503 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 5  ผลงานของกลุมที่ 3 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารักษาอี

สุกอีไส นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 5 ชนิด ไดแก 

หอมแดง มะนาว ฟาทะลายโจร วานหางจระเข และแตงกวา 

 

 

 

 

 



 

1504 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 6  ผลงานของกลุมที่ 4 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมาใช

ปองกัน Covid-19 นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 8 

ชนิด ไดแก ผักคะนา ไพล ใบบัวบก มะกรูด ผกัแพว มะรมุ พลูคาว  

และขิง 

 

 

 

 

 



 

1505 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 7  ผลงานของกลุมที่ 5 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารักษา

อาการตัวรอน มรีอนในในปากนักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและ

สรรพคุณมา 4 ชนิด ไดแก รางจืด ใบบัวบก ฟาทะลายโจร          

และบอระเพ็ด 

13 ม.ค. 64  08:30 – 09:20  

2.6 อธิบายพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19 บอกสรรพคุณและวิธีการ

ปลูกดูแลรักษา 

 
ภาพที่ 8  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรใกลตัว

นักเรียน 



 

1506 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  นักเรียนถามขอสงสัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกลตัวนักเรียน 

 

 

 
ภาพที่ 10  ผูวิจัยนําพืชสมุนไพรใหนักเรียนดูตัวอยางพรอมอธิบาย

วิธีการปลูก 

2.7 ผูวิจัยใหแตละคนนําพืชสมุนไพรที่สามารถชวยลดไขหวัด มาคน

ละ 2 ตน เพื่อจะทําการปลูกลงในขวดนํ้าเหลือใช 

15 ม.ค. 64 11:00 – 11:50  2.8 ใหนักเรียนชวยกันตัดขวดนํ้าเพื่อใชในการปลูกพืชสมุนไพร 



 

1507 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 11  นักเรียนชวยกันตัดขวดนํ้าเพื่อใชในการพืชสมุนไพร 

 

2.9 ใหนักเรียนลงพื้นที่ ทําการปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19 

 
ภาพที่ 12  นักเรียนชวยกันนําดินที่เตรียมไวใสขวดเพื่อจะทาํการปลูก

พืชสมุนไพร 



 

1508 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

      
 

ภาพที่ 13  นักเรียนนําพืชสมุนไพรที่เตรียมมาปลูกลงในขวด 

 

 
ภาพที่ 14  หลังจากที่นักเรียนไดนําพืชสมุนไพรปลูกครบทุกคนก็นํามา

วางในแปลงที่จัดทําไว 

 



 

1509 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

           

 
ภาพที่ 15  นักเรียนชวยกันรดนํ้าดูแลพืชสมุนไพรอยางดี 

 

17 ก.พ. 64

  

08:30 – 09:20 

 
 

2.10 ใหนักเรียนสํารวจพื้นที่ ที่บานที่สามารถทําการปลูกได 

2.11 ใหนักเรียนนําสมุนไพรที่ปลูกไปวางในบริเวณบาน 

 
ภาพที่ 16  นักเรียนนําพืชสมุนไพรปลกูไปวางพื้นที่ขางบาน 

 

 

 
 



 

1510 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

2.12 ใหนักเรียนนําเสนอวาจากการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชไปประโยชนอะไรกลับไปบาง 

 
ภาพที่ 17  นักเรียนออกมาเขียนสิ่งที่ไดจากกจิกรรมการปลกูพืชเพิ่ม

ภูมิคุมกันตาน Covid-19 

5 มี.ค. 64 11:00 – 11-50 

กิจกรรม รักษา

แบบธรรมชาติ

ดวยพืช

สมุนไพรไทย 

2.13 ใหนักเรียนวิเคราะหจากกิจกรรม รักษาแบบธรรมชาติดวยพืช

สมุนไพรไทย ที่ครูเตรียมใหแลวใหชวยกันวิเคราะหวาจะนําพืช

สมุนไพรไทย ชนิดใดบางที่ชวยบรรเทาอาการตางๆ  

 

 



 

1511 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 18 หลังจากเรียนรูสรรพคุณของพืชสมุนไพรตางๆผูวิจัยให

นักเรียนลองนําความรูที่ไดวิเคราะหในกจิกรรมรักษาแบบธรรมชาติ

ดวยพืชสมุนไพรไทย 

 

         
ภาพที่ 19  ผลงานของกลุมที่ 1 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารักษา

อาการไข นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 3 ชนิด 

ไดแก หอมแดง ฟาทะลายโจร และใบบัวบก ซึง่จะเห็นวานักเรียนได

นําความรูที่เรียนมาปรับใชกบักิจกรรมได 



 

1512 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 20  ผลงานของกลุมที่ 2 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารักษา

อาการไอ จาม นํ้ามูกไหล นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและ

สรรพคุณมา 4 ชนิด ไดแก หอมแดง พริก กระเทยีม และขิง 
 

 
ภาพที่ 21  ผลงานของกลุมที่ 3 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารักษาอี

สุกอีไสนักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 5 ชนิด ไดแก

รางจืด แตงกวา มะนาว ฟาทะลายโจร และผักชี 



 

1513 

 

วัน/เดือน/ป เวลา ชื่อกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22  ผลงานของกลุมที่ 4 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมาใช 

ปองกัน Covid-19นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา   

4 ชนิด ไดแก ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ขิง และกระชาย 

 
ภาพที่ 23  ผลงานของกลุมที่ 5 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกบัสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนําพืชสมุนไพรมารักษา

อาการตัวรอน มรีอนในในปาก นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและ

สรรพคุณมา 4 ชนิด ไดแก ใบบัวบก ฟาทะลายโจร ใบแมงลกั และ

มะระ 



 

1514 

 

3.  เมื่อสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมลูดวยตนเอง โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบกิจกรรมวัด

ความรูความเขาใจ  

4.  การสรุปผลการวิจัยพบวาพืชสมุนไพรเปนสิ่งที่อยูคูคนไทยมามีความหลากหลายและเปนเอกลักษณที่

แตกตางกันไปของแตละพื้นที่และรูปแบบการรักษา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการทางดานการ

รักษาสุขภาพและความเจ็บปวยของประชาชนไดเปนอยางดี แตเมื่อการแพทยแผนปจจุบันเริ่มเขามามี

บทบาทในบานเรา สรรพคุณและคุณคาของสมุนไพรไทยอันเปนสิ่งที่เรียกไดวาภูมิปญญาโบราณก็เริ่มถูก

บดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด ซึ่งความเปนจริงคนสวนใหญก็พอรูกันวาสมุนไพรไทยเปนสิ่งที่

มีคุณคาใชประโยชนไดจริง สามารถชวยดูแลรักษาความเจ็บปวยใหกับชาวบานไดและใชไดอยางดี ทําให

เยาวชนรุนหลังๆ รูจักสมุนไพรไทยไดนอยมากและแทบจะไมรูจักเลย ทั้งๆที่สมุนไพรเหลาน้ันอยูใกลๆตัว

เราน้ีเอง และจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  ทําใหเกิดหารระบาดทั่วโลก และจาก

อาการเบื้องตนของโรคน้ัน ทําใหพืชสมุนไพรของไทย ซึ่งลวนแตมีสรรพคุณในการชวยตานอาการ

เบื้องตนของเช้ือไวรัส COVID-19 ได ทําใหเปนที่สนใจของประชาชนในไทยไมนอย ไมวาจะเปนฟา

ทะลายโจร กระชาย ขมิ้น ขิง หัวหอมแดง ขา กระเทียม สาระแหน เปนตน พืชสมุนไพรเหลาน้ีสามารถ

ปองกันและเพิ่มภูมิคุมกันตาน   Covid-19  ทําใหผูสอนเหน็ถึงความสําคัญจึง จัดทําการเรียนการสอน 

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรข้ึน เพื่อใหนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนคนรุนใหมทําการศึกษา วิธีการรักษาโรคๆ  

สรรพคุณของพืชสมุนไรตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และจากการที่นักเรียนได

ลงมือปฏิบัติการปลกูจริง ทําใหนักเรยีนมีความสนุกและพรอมเรยีนรูสิง่ใหมๆ เพิ่มข้ึน อีกทั้งยังทําใหทราบ

วาพืชสมุนไพรไทยมีความสําคัญและเปนสิ่งล้ําคาที่ควรจะอนุรักษฟนฟู      ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน

ไทยใหอยูคูกับคนไทยเพื่อเปนมรดกตอลูกหลานในการสืบทอดตลอดไปและจากการทํากิจกรรมในครั้งน้ี

ก็ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนมากมาย อีกทั้งยังสามารถทําไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน และนําความรูที่

ไดไปแบงปนสูคนในครอบครัวอีกดวย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

1. สํารวจความคิดพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรม 

เลขท่ี ชื่อ ชอบกิจกรรม ไมชอบกิจกรรม 

1 เด็กชาย นพรัตน       กิตติวรรณาภรณ   

2 เด็กชาย ปาราเมศ     กิตติวรรณาภรณ   

3 เด็กชาย รพีภัทร       คําแหง   

4 เด็กชาย ศุกฤกษ       แกนจันทร   

5 เด็กชาย อชิ            ชิวหากาญจน   

6 เด็กชาย สุริยา         ผาบสุวรรณ   

7 เด็กหญิง อารยา       ไชยกุล   

8 เด็กหญิง ชญาณี       เพชรจอก   

9 เด็กหญิง ชุติมา        สนุสรร   

10 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ เสนา   

11 เด็กหญิง นิตยา        กาญจนสวัสด์ิ   

12 เด็กหญิง พัชรพร      อิตการ   

13 เด็กหญิง ภัณฑิรา     สิงฆาฬะ   

14 เด็กหญิง ศศิตา        สิงหหลา   

15 เด็กหญิง อริศา        รัตนะอาษา   

16 เด็กหญิง อุไรพร       ศรีสวัสด์ิ   

17 เด็กหญิง ธนพร        ต้ังมั่น   

18 เด็กหญิง รัตติกานต   ภูสกุล   

19 เด็กหญิง ศิรดา         ไชยสิทธ์ิ   
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เลขท่ี ชื่อ ชอบกิจกรรม ไมชอบกิจกรรม 

20 เด็กชาย นัฐวัฒน       ชารีวัน                 

21 เด็กชาย พีรพัฒน      กุลสวน   

22 เด็กชาย วริชชวิทย    บุญยืน   

23 เด็กชาย สายชล       จันทรพิมาย   

24 เด็กชาย อภิชัย          วรรณธง   

25 เด็กชาย นนทระวี       วงษสเหล   

26 เด็กหญิง เกษร         แกวปกษา   

27 เด็กหญิง กรรธิชา      ปานพืช   

28 เด็กหญิง ชนกนันท    ครุประทปี   

29 เด็กหญิง ทิพยยาฎา   อังควนิชย   

30 เด็กหญิง ธาดารัตน    วุฒิ   

31 เด็กหญิง ปนปนัทธ    ธนันเตชสิทธ์ิ   

32 เด็กหญิง พัสพร        ชูชาติ   

33 เด็กหญิง ยุวดี           เกตุไกร   

34 เด็กหญิง ศศิธร         ทองตัน   

35 เด็กหญิง อริศา         รัตนพันธ   

36 เด็กหญิง ถิรดา         เสียดกระโทก   

37 เด็กหญิง ปริฉัตร       กิจจารักษ   

38 เด็กหญิง วารุณี        อาชยาทา   

39 เด็กชายภูวดล         ชัยราม   
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  เกณฑการประเมิน 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

ชอบกิจกรรม 

 ไมชอบกิจกรรม 

 

สรุปผลความคิดพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมจากขอมูลในตาราง ผูวิจัยไดใหนักเรียน

ยกมือข้ึนวาจากกิจกรรมที่ที่จัดข้ึนนักเรียน ชอบกิจกรรม หรือไมชอบกิจกรรม ผลปรากฏวา ระหวาหลัง

ทํากิจกรรม กลุมตัวอยางชอบในกิจกรรมที่จัดข้ึนและมีความสนใจสนุกกับการเรียนมากข้ึน ดังน้ัน

ผูทําวิจัยสรุปไดวากลุมตัวอยางชอบในกิจกรรมที่จัดข้ึน 

  

2. เปรียบเทยีบความรูความเขาใจของนักเรียนกอนและหลังเรียน กอนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของกลุมที่ 1 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอาการไข นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 3 ชนิด ไดแก บอระเพ็ด 

ฟาทะลายโจร และขิง 
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ผลงานของกลุมที่ 2 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอาการไอ จาม นํ้ามูกไหล นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 4 ชนิด 

ไดแก พริก กระเทียม หอมแดง และขิง 

 

 
ผลงานของกลุมที่ 3 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอีสุกอีไส นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 5 ชนิด ไดแก หอมแดง 

มะนาว ฟาทะลายโจร วานหางจระเข และแตงกวา 
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ผลงานของกลุมที่ 4 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมาใชปองกัน Covid-19 นักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 8 ชนิด ไดแก 

ผักคะนา ไพล ใบบัวบก มะกรูด ผักแพว มะรุม พลูคาว  และขิง 

 

 
 

ผลงานของกลุมที่ 5 กิจกรรมกอนเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอาการตัวรอน มีรอนในในปากนักเรียนไดบอกถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 4 

ชนิด ไดแก รางจืด ใบบัวบก ฟาทะลายโจร   และบอระเพ็ด 

หลังเรียน 
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ผลงานของกลุมที่ 1 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอาการไข นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 3 ชนิด ไดแก หอมแดง 

ฟาทะลายโจร และใบบัวบก ซึ่งจะเห็นวานักเรียนไดนําความรูที่เรียนมาปรับใชกับกิจกรรมได 

 

 
ผลงานของกลุมที่ 2 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอาการไอ จาม นํ้ามูกไหล นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 4 ชนิด 

ไดแก หอมแดง พริก กระเทียม และขิง 
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ผลงานของกลุมที่ 3 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอีสุกอีไสนักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 5 ชนิด ไดแกรางจืด 

แตงกวา มะนาว ฟาทะลายโจร และผักชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของกลุมที่ 4 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมาใชปองกัน Covid-19นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา   4 ชนิด ไดแก ฟา

ทะลายโจร ขมิ้นชัน ขิง และกระชาย 
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ผลงานของกลุมที่ 5 กิจกรรมหลังเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรโดยใหชวยกันวิเคราะหการนํา

พืชสมุนไพรมารักษาอาการตัวรอน มีรอนในในปาก นักเรียนไดอธิบายถึงพืชสมุนไพรและสรรพคุณมา 4 

ชนิด ไดแก ใบบัวบก ฟาทะลายโจร ใบแมงลัก และมะระ 

 สรุปผลการเปรียบเทียบจากผลงานของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทํากิจกรรม รักษา

แบบธรรมชาติดวยพืชสมุนไพรไทย กอนและหลังการเรียนรูสรรพคุณตางๆของพืชสมุนไพร 

ผลปรากฏวา ระหวางกอนทํากิจกรรมกบัหลังทํากิจกรรม กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเพิ่มมากข้ึน 

ดังน้ันผูทําวิจัยสรุปไดวาระหวางกอนทํากิจกรรม พบวา กลุมผูวิจัยสามารถวิเคราะหพืชสมุนไพรรักษา

ตามอาการตางๆไดแตไมคอยสอดคลองกับอาการ และหลังทํากิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางสามารถ

วิเคราะหสรรพคุณของพืชสมุนไพรไดสอดคลองกับอาการจากกิจกรรมรักษาแบบธรรมชาติดวยพืช

สมุนไพรไทยถูกตอง  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

จะเห็นไดวาผูสอนมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน และเตรียม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรูของนักเรียน เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน รวมถึงการที่ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแลว

ประสบผลสําเร็จตามความตองการของนักเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   

2. จากการทํากิจกรรมพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนรูผานการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) มีความรูความเขาใจหลังไดรับ การจัดการเรียนรูดีกวากอนการจัดการเรียนรู  
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อภิปรายผล 

1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es)  ในโครงการ“การปลูกพืช

เพิ่มภูมิคุมกันตาน Covid-19”  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา อําเภอตะกั่วทุง  

จังหวัดพังงาผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผลการจัดกิจกรรมโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es)  พบวานักเรียนที่เรียนมีพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู (5Es) ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบ การ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered learning) เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

สิ่งตาง ๆ ดวยตัวผูเรียนเอง (Learning by doing) และสรางความรูดวยตนเองผาน กระบวนการสํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลอง ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่ ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี 

และเกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย เริ่มจากการ ต้ังคําถาม ครูผูสอนมักจะใชคําถามหรือสื่อ

การสอนตาง ๆ ใหผูเรียนเกิดการสังเกตหรือเกิดขอสงสัย ข้ึนภายในตนเอง เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิด

ทักษะและฝกกระบวนการต้ังคําถามซึ่งจะนําไปสูการ ดําเนินการสํารวจตรวจสอบเพื่อหาคําตอบผาน

กระบวนการทดลอง จากน้ันลงมือปฏิบัติการทดลอง แลวนําผลการทดลองมาวิเคราะหและใชเปน

หลักฐานในการสรางคําอธิบายและสังเคราะหออกมาเปนคําอธิบายของตนเอง โดยมีครูผูสอนคอยทํา

หนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก และคอย ใหคําแนะนําในการเรียนรู ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรยีนทุกคน

ไดฝกต้ังคําถาม แสดงความคิดเห็น และ รับฟงความคิดเห็นของผูเรียนโดยเทาเทียมกัน ทําใหผูเรียนมี

ความมั่นใจและกลาแสดงความคิดเห็น ของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนหากนักเรียนคนใดมีขอ

สงสัยหรือคําถามใด ๆ ที่ยังไมเขาใจครู มักจะเดินไปหาและใชคําถามกลับกับผูเรียน ใหผูเรียนพยายาม

คิดหาคําตอบดวยตัวผูเรียนเองและ ชวยกันภายในกลุมแทนการตอบคําถามน้ันโดยตรง มีการแลกเปลีย่น

ความรูรวมกันระหวางผูเรียนกับ ครูและระหวางผูเรียนดวยกันเอง ชวยใหปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอน

กับผูเรียน และระหวางผูเรียน ดวยกันเองเพิ่มข้ึน ผูสอนรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลมากข้ึน ทําให

บรรยากาศการเรียนรูเปนไปมีความ เปนกันเองและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู สามารถสังเกตได

จากสีหนา มีเสียงหัวเราะ ความ กระตือรือรนในการเรียนรูและทํากิจกรรม การกลาแสดงความคิดเห็น

หรือต้ังคําถามและ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ความรวมมือภายในกลุม และนอกเวลาเรียนหาก

ผูเรียนคนใดหรือ กลุมใดมีขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูเรียนมักจะมาถามครูผูสอน 

จากเหตุผล ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาผูสอนมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน และเตรียม 

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน รวมถึงการที่ 

นักเรียนปฏิบติักิจกรรมแลวประสบผลสําเร็จตามความตองการของนักเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  
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 2. ผลของการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จัดทําโครงการ“การปลูกพืชเพิ่มภูมิคุมกันตาน 

Covid-19” โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที 2/1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) กอนการจัดการเรียนรูสรรพคุณตางๆ

ของพืชสมุนไพรผลปรากฏวา กลุมตัวอยางยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไมมากพอ ทําให

วิเคราะหกิจกรรมมีขอผิดพลาดอยู และหลังการจัดการเรียนรูสรรพคุณตางๆของพืชสมุนไพรผลปรากฏ

วา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไดดีข้ึน รูจักการนําสรรพคุณของพืชตางๆ มา

วิเคราะหในกิจกรรม รักษาแบบธรรมชาติดวยพืชสมุนไพรไทย จากการทํากิจกรรมพบวานักเรียนที่ไดรับ

การเรียนรูผานการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) มีความรูความเขาใจหลังไดรับ การจัดการ

เรียนรูดีกวากอนการจัดการเรียนรู ทั้งน้ีอาจ เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน เปนศูนยกลาง สงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยตัวเอง 

กระตุนใหผูเรียนเกิดขอคําถามหรือขอ สงสัย เกิดความคิด และแสวงหาคําตอบหรือขอเท็จจริงดวย

ตนเองโดยใชกระบวนการทาง วิทยาศาสตร และสามารถนํามาประมวลคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง 

ทําใหผูเรียนไดรับ ประสบการณตรง และเกิดการเรียนรูมากข้ึน ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรูของผูเรียน 

 

ขอเสนอแนะ  

1.ควรศึกษาการวิจัยในวิธีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต อยางย่ังยืน ของ

คนในชุมชนที่ตนอาศัย 

2. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของเพื่อจะใหเกิดรูปแบบที่

เหมาะสมในการนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิต 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโฟรแมทซิส

เต็ม (4MAT System) ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล

บานทายชาง (2) เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ภูเขาไฟปะทุ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System) โดยใชวิธีการการสรางเครื่องมือในการศึกษา กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที 1/2 

จํานวน 15 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2563 ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง และทําการวิเคราะห

ขอมูลออกมาในรูปแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกตใชทฤษฎีพหุ

ปญญามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ เรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATแตมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกันกับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT และนักเรียนที่เรียนโดยแบบสืบ

เสาะหาความรูมีเจตคติตอการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

คําสําคัญ: ภูเขาไฟประท,ุ 4MAT System, การจัดกระบวนการเรียนรู 
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Abstract 

The research objectives were to (1) study the effect of lesson: volcano eruptions through 

4MAT System of M.1 students in Ban Taay Chang Municipality School, and (2 )  compare 

between the experimental group (4MAT System Approach) and control group (Theory of 

Multiple Intelligence Approach)  using knowledge and understanding T- test in Social 

Studies, Religions and Cultures regarding the lesson:  volcano eruptions through 4MAT 

system.  The total number of 1 5  students were selected using purposive sampling from 

M.1/2 , the 2nd semester, academic year 2021, and analyzed using descriptive statistics. 

The research findings demonstrated that 

1) The T-Test scores of the control group (Theory of Multiple Intelligence Approach) were 

higher than the experimental group (4MAT System Approach). On the other hand, Critical 

Thinking Skill was not statistically significant. 

2 )  Both the experimental group ( 4MAT System Approach)  and the investigative case-

based learning approach group developed a positive attitude toward learning after the 

lesson. 

Keywords: volcano eruptions, 4MAT System, learning ,management 

 

บทนํา 

การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญ ตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช (พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดช 2551 : 241) “การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ 

และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการ ศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวน

พอเหมาะกับทุก ๆ  ดาน สังคมและบานเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความ

เจริญมั่นคง ของประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปได โดยตลอด” การศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญ

อยางย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประชากรของชาติใดมีพื้นฐานการศึกษาสูงยอมสามารถพัฒนาชาติ

ใหเจริญกาวหนาในทุกดานไดอยางรวดเร็วรัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนจุดหมายในการพัฒนาประเทศโดยมุง

พัฒนาคนทาง ดานการจัดการศึกษาใหเปนคนดีมีคุณภาพ ซึ่ง คุณภาพชีวิตไดกลายเปนหัวใจของทิศทาง
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ที่เปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาเปนไปอยางมีดุลยภาพและย่ังยืน ดังน้ัน การจัดการศึกษาในระดับ 

มัธยมศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิดการพัฒนาตนเอง เน่ืองจากระดับมัธยมศึกษาเปนระดับ 

ที่วางพื้นฐานความรูที่จะนําไปศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ : 2545) 

โลกเปนดาวเคราะหดวงหน่ึงในระบบสุริยะของกาแลกซี่ทางชางเผือก เมื่อโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทําใหแผนธรณีภาคที่เรียกวาแผนเปลือกโลกจะเคลื่อนที่และทําใหเกิดรอยตอรอยแตกเกิด

เปนภูมิประเทศ ซึ่งภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูเขาไฟ ภูเขาไฟสงผลตออุณหภูมิและความดัน

ทําใหเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดเปนแมกมาลาวาฝุนละอองเปนมลภาวะทางสิ่งแวดลอมทําใหเกิดสิ่งมีชีวิต

และสิ่งไมมีชีวิต ภูเขาไฟเกิดจากการเกิดแผนดินไหวในไทยเปนการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก หรือ

รอยเลื่อนจะเกิดใตฐานภูเขาไฟเปนสวนใหญเปนปรากฏการณที่แสดงให เห็นถึงการปลดปลอยพลังงาน

ของโลก การระเบิดจะมีอันตรายอยางย่ิงตอทรัพยสินประชากรที่เขาไปอาศัยในบริเวณภูเขาไฟเปนอยาง

ย่ิง ดังน้ัน การระเบิดของภูเขาไฟในแตละครั้งจึงสงผลกระทบตอทรพัยสิน และชีวิตมนุษยทั้งคนและสัตว

เปนจํานวนมาก นอกจากน้ี จากผลการสอบ O-Net ของวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งในวิชาวิทยาศาสตรก็มีเรื่อง

เกี่ยวกับภูเขาไฟดวย ปรากฏวานักเรียนมีคะแนนวิทยาศาสตรคาเฉลียอยูที่30.48 ซึ่งถือวาตํ่ากวาเกณฑ

อยูดีถึงแมวาคะแนนสูงสุดจะอยูที9่3.00 และคะแนนตํ่าสุดจะอยูที่ 3.00 คะแนนดังกลาวแสดงใหเห็นวา

นักเรียนสวนหน่ึงยังไมเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเกี่ยวกับภูเขาไฟมากนักทําใหจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับ

เรื่องแผนดินไหวและภูเขาไฟเพื่อใหนักเรียนมีคะแนนO-Net ที่เพิ่มมากข้ึน (สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ : 2557) 

การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนแนวทางหน่ึงในหลายๆ แนวทางของการจัดการเรียนรูที่

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ เบอรนิซ แมคคาธีร (Bernice McCarthy) เปนนัก

การศึกษาที่ไดทําการวิจัยพัฒนา 4 MAT Model มาจากแนวคิดของเดวิด คอลบ (David Kolb) ซึ่งกลาว

วา ผูเรียนมีการเรียนรูสองแบบ คือ จากรูปธรรมและนามธรรม จากน้ันนํามาพัฒนาเปนรปูแบบการเรยีน

4แบบ (4 MAT Model) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน 4 แบบ คือ แบบที ่

1 ผูเรียนที่ถนัดใชจินตนาการ แบบที่ 2 ผูเรียนที่ถนัดใชการวิเคราะหแบบที่ 3 ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญ

สํานึก แบบที่ 4 ผูเรียนที่ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี 4 MAT ยังเปนรูปแบบการเรยีนการสอนที่

มีความสัมพันธโดยตรงกับระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

รูปแบบ และความตองการของตนเองอยางเหมาะสม สงผลใหผูเรยีน สามารถสรางความรูดวยตนเองเกดิ

ความเขาใจและนําความรูไปใชพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ จากน้ันนักเรียนก็จะพัฒนาความคิดนํามา
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เปนความคิดรวบยอด โดยการสรางโอกาสใหผูเรียนที่มีความแตกตางกันทั้งโครงสรางทางสติปญญา การ

ทํางานของสมองที่แตกตางกันใหมีโอกาสแสดงออก ซึ่งความสามารถของตนเอง พรอมทั้งรูจักและ

สามารถนําวิธีการของเพื่อนคนอื่นมาปรับปรุงลักษณะ การเรียนรูของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนใหดีข้ึน รูปแบบการการเรียนการสอน 4 MAT มีข้ันตอนการเรียนรู 8 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ัน

สรางประสบการณ ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหประสบการณ ข้ันที่ 3 ข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบ

ยอด ข้ันที่ 4 ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอดดวยขอมูล ข้ันที่ 5 ข้ันทําตามแนวคิดที่กําหนด ข้ันที่ 6 ข้ันสราง

ช้ินงานตามความถนัดและความสนใจ ข้ันที่ 7 ข้ันวิเคราะหและนําผลงานที่ไดมาเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ข้ัน

ที่ 8 ข้ันแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอื่น ซึ่งทําใหผูเรียนไดสรางประสบการณการสอนที่มีความหมาย

เฉพาะตน มีการไตรตรองประสบการณเพื่อจะนําไปสูความคิดรวบยอด ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ มี

การสรางและวิเคราะหผลงานการเรียนรูดวยตนเองเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อนําไป ประยุกตใชแมคคา

ธีรยังไดศึกษาถึงองคประกอบของสมองและรูปแบบการเรียนรูของเด็กที่แตกตางกัน สรุปเปนแนวคิด

หลักได 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครูผูสอนและดานเทคนิคการสอน (นางสาวนฤมล อุดมผล, 2562) 

จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาของการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูแบบโฟร

แมทซิสเต็ม (4MAT System) เพื่อนํามาใชพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใน

ดานการคิดอยางเปนระบบ และใชศักยภาพของสมองซีกซายและขวา ผูเรียนสามารถสรางองคความรู

และคนพบความรูไดดวยตนเองอันจะสงเสริมตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System)  ที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูเขา

ไฟปะทุ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System)   

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการของทฤษฎีการเรียนรู  

แนวคิดในการจัดกิจกรรมแบบกรณีศึกษา  สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคม
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ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม รายวิชาภูมิศาสตรเพื่อกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ภูเขาไฟปะทุ โดยใช

รูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System) ศึกษาใหสอดคลองกับการเรยีน 

 2. กําหนดกิจกรรมในการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ภูเขาไฟปะทุ โดยใช

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดกิจกรรมตามข้ันตอน   

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System) ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สามารถจําแนกได

ดังตอไปน้ี ตอบคําถามไมไดเลยคิดเปนรอยละ 0 ตอบคําถามได1-2 ขอคิดเปนรอยละ 0 ตอบคําถามได3-

4 ขอ คิดเปนรอยละ 33.33 และตอบคําถามได 5 ขอคิดเปนรอยละ 66.6    

 2. ผลของการเปรยีบเทยีบความเขาใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ภูเขาไฟระเบิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System) กลุมตัวอยางทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลัง

ทํากิจกรรมสูงกวากอนทํากิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System)  ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สามารถจําแนกได

ดังตอไปน้ี ตอบคําถามไมไดเลยคิดเปนรอยละ 0 ตอบคําถามได 1- 2 ขอคิดเปนรอยละ 0 ตอบคําถาม

ได3-4 ขอ คิดเปนรอยละ 33.33 และตอบคําถามได 5 ขอคิดเปนรอยละ 66.66 ถือวาอยูในระดับดี  ตาม

เกณฑการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของโรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สอดคลองกับงานวิจัย ขันทอง 

สีพิกา (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรยีนรูภาษาไทย เรื่อง รักเมืองไทย ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญากับการจดักิจกรรม

แบบ 4 MAT ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผลการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญาที่มี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.79/85.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 80/80 และดัชนีประสิทธิผลเทากับ 

0.7138 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 71.38 2) แผนการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT 

มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.05/80.23 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว 80/80 และดัชนี
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ประสิทธิผลเทากับ 0.5947 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 59.47 3) นักเรียนที่

เรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมแบบปกติที่ประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกันกับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT 

 2. ผลของการเปรยีบเทยีบความเขาใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ภูเขาไฟระเบิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบโฟรแมทซิสเต็ม (4MAT System) มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลังทํากิจกรรมสูงกวากอน

ทํากิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับณัฐิยา ศิริสวัสด์ิ (2554 : 159-171) ได

ศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT พบวา 

นักเรียนที่เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT และนักเรียนที่เรียนโดยแบบสืบเสาะหาความรูมี

เจตคติตอการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชเทคนคิเกมบิงโก ในวิชาดนตรี

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2  ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา 

The Comparison Between the Academic Achievement Through Game: 

Bingo in Music Studies of M.2 Students, Kurod School, Phang Nga 

 

นายสุทธิพงษ  พึ่งแกว0

1 

Suttipong Puengkaew1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเทคนิคเกมบิง

โกในวิชาดนตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระหวางวิธีการสอนปกติกับวิธีการสอนโดยใช

เทคนิคเกมบิงโกในวิชาดนตรี ผูวิจัยไดกําหนดประชากร ไดแก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางวิธีการ

สอนปกติจํานวน 2 หนวยการเรียนรู กับวิธีการสอนโดยใชเทคนิคเกมบิงโกในวิชาดนตรี จํานวน  2  

หนวยการเรียนรู ในวิชาดนตรี 1 หอง  รวมทั้งสิ้น จํานวน 17 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนในกลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ : (ดนตรี)  1 หอง จํานวน 17 คน ซึ่งผูวิจัยไดกา

หนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากนักเรียนที่ขาดความต้ังใจเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ใบงาน

เรื่องดนตรีไทย  เครื่องหมายและสญัลกัษณดนตรีสากล  ดนตรีพื้นบาน    ผลการศึกษาวิจัย เปรียบเทยีบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธีการสอนปกติ และการใชเกมบิงโก พบวา มีความแตกตางกัน

จากผลของการทําใบงานเรื่องดนตรีไทย  เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล  ดนตรีพื้นบาน    

คําสําคัญ: เทคนิคเกมบิงโก , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 The research objectives were to 1) study students’ academic achievement 

through Game: Bingo in Music Studies, and 2) compare the overall academic achievement 

between the experimental group (Bingo) and the control group (traditional teaching 

                                                        
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดพังงา, E-mail: suttipong_tum_@hotmail.com 
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method) in the same amount of classes. The total number of 17 students from M. 2 

Students who had low academic achievement, Kurod School, Phang Nga were selected 

with Purposive Sampling and statistically analyzed. The research instrument was a task 

sheet with signs and symbols of both band music instruments and local music 

instruments. 

The research findings showed that : The overall academic achievement between 

the experimental group (Bingo) and the control group (traditional teaching method) with 

the same amount of class time demonstrated that they were significantly different.    

Keywords: bingo, academic achievement 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การศึกษานับวาเปนปจจัยที่ 5 ของการดําเนินชีวิตของคนทุกคนการศึกษา คือการสรางคนใหมี

ความรู ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อ

ตนเองและสังคม จะเห็นไดวาการศึกษาปจจัยที่จะชวยแกปญหาทุก ๆ ดานของชีวิตและเปนปจจัยที่

สําคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลีย่นแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง รวดเรว็ 

และสงผลกระทบใหวิถีดํารงชีวิตตองเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนเดียวกันการศึกษาย่ิงมีบทบาทและ

ความจําเปนมากข้ึนดวย การศึกษาที่จะชวยใหทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุข การศึกษาข้ันพื้นฐานของสังคม

สมัยน้ีตองเรียนกันอยานอย 12 ป จึงจะเพียงพอกบัความตองการและความจําเปนที่จะยกระดับ คุณภาพ

ชีวิตใหดีข้ึนการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง

วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให

บุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดา

รงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)  

เกมบิงโก (Bingo Game) เปนเกมที่ใหความบันเทิงประเภทหน่ึงเปนการจําลอง สถานการณใน

ชีวิตแบบงายๆ และไดรับความนิยมมากทําใหผูเลนเกิดความเช่ือและแสดง บทบาทไปตามเกมจึงเปนเหตุ

อันดีที่จะนา เกมบิงโกมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ การเลนบิงโก

เปนสวนสําคัญตอการเรียนรู อยางเปนธรรมชาติของเด็ก ชวยใหเด็กไดทดลอง คนพบและปฏิสัมพันธกับ
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สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว เพิ่มความหลากหลาย ใหบทเรียนและชวยสรางแรงจูงใจ รวมทั้งกระตุนใหเด็กๆ 

ไดใชภาษาที่เปนเปาหมาย ทํา ใหเด็กเห็นประโยชนของการเรียนภาษาตางประเทศ นอกจากน้ันยังฝกให

นักเรียนเกิดการเรียนรู โดยการลงมือปฏิบัติ (Task Based) โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ การมีกติกาที่

ชัดเจนเปนตัวนําการปฏิบัติของเด็กและมีกลยุทธที่ทําใหเด็กตองใชทักษะทางภาษา (และทักษะอื่นๆ) ได 

กุญแจสูความสําเร็จของเกมบิงโกคือ กติกา และการกําหนดเปาหมาย (Goal) ที่ชัดเจน (ฟล ลิบ แปลโดย 

เตือนใจ เฉลิมกิจ. 2545, หนา 32) สอนโดยใชเกม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเกม เปน

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนเกมที่มีลักษณะการเลนเพื่อการเรียนรู “Play to 

learning” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูในขณะหรือหลังจากการเลน เกม เรียนไปดวย

และก็สนุกไปดวยพรอมกัน ทาใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความหมาย การจัดการเรยีนการสอนโดยใช

เกมใหมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัยไดดําเนินการสอนในนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563 กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ : (ดนตรี)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน พบวา นักเรียน

สวนใหญไมใหความสนใจในการเรียน มีอาการงวงนอน และพูดคุยสงเสียงดัง รวมถึงเน้ือหาที่สรุปสงทาย

ช่ัวโมงก็ไมครบถวน มีเฉพาะหัวขอ ขาดรายละเอียดของเน้ือหา บางคนก็ไมทําสง และที่สําคัญผลการ

ทดสอบครั้งที่ 1 มีนักเรียนไดคะแนนไมถึงครึ่ง จานวนมากเกินกวา 80 % แสดงใหเห็นวานักเรียนไม

เขาใจในเน้ือหาในบทเรยีน ทาใหผลสัมฤทธ์ิไมผานเกณฑ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวิธีการเรียนการสอนที่ไมมี

ความสนุก จึงเปนสาเหตุใหนักเรียนไมต้ังใจเรียน เบื่อหนายการเรียน  

ผูสอนจึงไดหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอนโดยนํารูปแบบเกม

มาปรับใช เพื่อชวยปรับพฤติกรรม และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงข้ึน โดยเนนเกมที่สามารถสรางความ

สนุกสนาน ความพึงพอใจ เพื่อกระตุนนักเรียนใหมีความสนใจในบทเรียนมากข้ึน  เกมเปนหน่ึงในการ

จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเกมมีความสําคัญตอการเรียนการสอนอยูเสมอ เพราะนิยมใชกันอยาง

แพรหลายทั่วโลกการใชเกมประกอบการสอนจะชวยทําใหผูเรียนสนุกสนานกับบทเรียน ไมนาเบื่อ เปด

โอกาสใหผูเรียนฝกความกลาในการใชภาษา ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจสามารถใชในชีวิตประจําวัน และ

ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน สวนประกอบของเกมไดแก ช่ือเกม จุดมุงหมาย การ

แบงกลุม อุปกรณ และขอเสนอแนะในการเลนเกมผูสอนและผูเลนควรดัดแปลงแตละเกมใหเหมาะสมกบั

สภาพหองเรียน ระดับความรู และความสามารถของผูเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับหลักทฤษฎีศาสตรการ

สอนของทิศนา แขมมณี (2552,หนา 365-369) เรื่อง วิธีการสอนโดยการใชเกม ที่กลาววา วิธีสอนโดยใช

เกม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียน
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เปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง ดังน้ันผูสอนจึง

ไดทดลองนาวิธีการสอนโดยใชเกมบิงโกมาใชในกระบวนการเรียน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางวิธีการสอนปกติกับวิธีการสอนโดยใชเกมบิงโก  

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. วิธีการสอนปกติ หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการ อธิบาย บรรยาย 

ซักถาม ลงมือปฏิบัติ สรปุ และเสนอแนะเพิ่มเติม ในรปูแบบของรายบุคคลหรือรายกลุม  

2. วิธีการสอนโดยใชเกมบิงโก หมายถึง  เกมทีเ่ลนโดยใชการวางสัญลักษณลงบนแผนกระดาน

จัตุรสัที่มี ลักษณะเปนชองที่ใชระบุตัวเลข เมื่อมกีารเรียกขานหมายเลขน่ัน โดยมีกฎ กติกาในรปูของมี

เน้ือหาประกอบ บัตรคําสัง่ และบัตรคําถาม ประกอบไปดวยเน้ือหาจํานวน  4 เรื่องคือ  ดนตรีไทย  

เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล  ดนตรีพื้นบาน  มาใชในกระบวนการการเรียนการสอนใน

รูปแบบของการจัดกลุม  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่ไดจากการทดสอบวัดความรูของนักเรียน ในการสรปุ

ความรูโดยใช mind map ในเรื่องคือ  ดนตรีไทย  เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล  ดนตรี

พื้นบาน  ดวยวิธีการสอนปกติ และในเรื่องคือ  ดนตรีไทย  เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรสีากล  

ดนตรีพื้นบาน  ดวยวิธีการสอนโดยใชเกมบิงโก  
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ภาพที่ 1 เกมสบงิโกชุดสญัลกัษณดนตรีสากล 

 

 
ภาพที่ 2 เกมสบงิโกชุดเครื่องดนตรีไทย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรยีนบานคุรอด จ.พงังา ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 17 คน 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา โดยใช

เทคนิคเกมบิงโกในวิชาดนตร ี ในเรื่อง ดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล  ดนตรีพื้นบาน 

จํานวน 17 คน ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ดวยวิธีสังเกตพฤติกรรมความต้ังใจเรียนใน

สัปดาหแรกที่เปดเรียน นักเรียนขาดความต้ังใจ และไมใหความสนใจในการเรียน ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด 

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

3.1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.2 การใชเกมบิงโก เรื่อง ดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากลดนตรพีื้นบาน   

4. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษารปูแบบของการ

สรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย  

5. ออกแบบใบงานเรื่องดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยการใชเกมบิงโก เพื่อใชเปน

เครื่องมือและเก็บรวบรวมผลการวิจัย  

6. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

7. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรูปแบบของการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจยั 

8. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแบบปรนัย กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

: (ดนตรี) เรื่องคือ ดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน   

9. ดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยวิธีการสอนปกติ เปนหัวขอดังน้ี ดนตรีไทย เครื่องหมายและ

สัญลักษณดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน ทําการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

10. ผู วิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยวิธีการใช เกมบิงโก เปนหัวขอดัง น้ี ดนตรีไทย 

เครื่องหมายและสัญลักษณดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน ทําการวัดประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

สรุปผลการวิจัย  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธีการสอนปกติ และการใชเกมบิงโก 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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อภิปรายผล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนโดยใชเทคนิคเกมบิงโกในวิชาดนตรีสําหรบั

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2562 จํานวน 

17 คน ผลวิจัยพบวาการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 3 ครูอธิบายวิธีการเลนเกมบิงโกและช้ีแจงกติกาในการเลนรวมกัน 
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ภาพที่ 4 ครูสุมนักเรียนมาทําการรวมกันทบทวนการเลน 

 

 
 

ภาพที่ 5 ครูอธิบายเน้ือหาการเรียนเพิม่เติมที่อยูในเกมบิงโก 
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ภาพที่ 6 ครูและนักเรียนรวมกันเลนเกมบิงโก   

 

 
 

ภาพที่ 7 การสรปุผลการเรียนรูที่ไดจากการเรียนโดยใชบิงโกเปนสื่อประกอบของกลุม A 
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ภาพที่ 8 การสรปุผลการเรียนรูที่ไดจากการเรียนโดยใชบิงโกเปนสื่อประกอบของกลุม B 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนโดยใชเทคนิคเกมบิงโกในวิชาดนตรีสําหรบั

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2562 จํานวน 

17 คน ผลวิจัยพบวา  เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนโดยวิธีการสอนปกติ และการ

ใชเกมบิงโก พบวา มีความแตกตางกัน การจัดการเรียนรูสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวรรณ ใจกระเสน

และคณะ (2559) ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมวิทยาศาสตรมีคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ธัญยมัย 

สีแนน และคณะ (2560) การจัดการเรียนการสอนคําศัพทโดยใชเกมประกอบทําใหนักเรียนเรียนอยาง

สนุกสนาน กระตือรือรนไมนา เบื่อหนายตอการเรียน คําศัพทสวนใหญจะอยูในเน้ือหาบทเรียน ถึงแมวา

นักเรียนจะตอบผิดบางก็ตาม แตนักเรียนก็ มีความพอใจในการเลนเกม ไดฝกทักษะตางๆ ทั้งในดานการ

ฟง พูดอาน เขียน เกมชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ทําใหนักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษและยัง

ชวยใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับ เกมคําศัพทของนักเรียนอยูในระดับ

ชอบมาก เพราะนักเรียนรูสึกสนุกสนานในขณะเลนเกม และไดฝกออกเสียง คําศัพทที่ตนไดเรียนทั้งไดใช

ความคิดในการคิดคําศัพท การจําคําศัพท และการสะกดคํา ซึ่งสื่อการเรียนรูโดยใชเกม ประกอบการ

สอนจะทําใหนักเรียนสนุกสนาน บรรยากาศในหองเรียนไมตึงเครียด นักเรียนไดปลดปลอยอารมณ และ

มีความสนุกสนานเพลิดเพลินตอการเรียนจึงทําใหนักเรียนเขาใจและจดจําคําศัพทไดดี สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ อัจฉราพรรณ โพธ์ิตุน (2560) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ

การสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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การประยกุตใชสื่อประสมเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาดนตร ี

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบานครุอด จ.พงังา 

The Application of Multimedia to Enhance Academic Achievement in 

Music Studies for P.3 Students in Ban Kurod School, Phang Nga 

 

นายสุทธิพงษ  พึ่งแกว0

1 

Suttipong Puengkaew1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเทคนิคสื่อ

ประสมในวิชาดนตร ี2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางวิธีการสอนปกติกับวิธีการสอน

โดยใชเทคนิคสื่อประสมในวิชาดนตรี ผูวิจัยไดกําหนดประชากร ไดแก ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ระหวางวิธีการสอนปกติเรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี กับวิธีการสอนโดยใชเทคนิคสื่อประสมในวิชา

ดนตรี เรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี จํานวน 19 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนในกลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ : (ดนตรี)  1 หอง จํานวน 19 คน           ซึ่ง

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากนักเรียนที่ขาดความต้ังใจเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก 1) แบบวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาวิจัย                  1) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธีการสอนปกติ และการใชสื่อประสม พบวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระ

การเรียนรู  ศิลปะ : (ดนตรี เรื่อง องคประกอบของเครื่องดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

ในระดับมาก 

คําสําคัญ: เทคนิคสื่อประสม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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Abstract 

The research objectives were to 1 )  study the student academic achievement 

through applying multimedia technique in Music Studies, 2 )  compare the academic 

achievement between the experimental group and the control group through the 

following technique. The sampling groups were 19  of P.3  students in Ban Kurod School, 

Phang Nga, divided into two groups, experimentalgroup (multimedia technique) and 

control group (traditional teaching technique). The research methodology was Qualitative 

Research Methodology with Purposive Sampling from P.3  students with low academic 

achievement scores. The research instrument was the achievement test statistically 

analyzed using percentage, Mean and Standard Deviation, and T-test scores. 

The research findings showed that 1 )  the comparison between two groups, 

experimental group (multimedia technique) and control group (traditional teaching 

technique). Were statistically significantly at the .0 1  level. 2 )  the satisfaction of the 

experimental group scored significantly higher than the control group. 

Keywords: multimedia, academic achievement 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหหลากหลาย มีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหดีข้ึน และบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู  

ศิลปะ : (ดนตรี) รวมทั้งสื่อที่พัฒนาจะมีลักษณะที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ มีการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง โดยครูเปนเพียงผูช้ีแนะแนวทางและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็ก โดยเฉพาะ

เน้ือหาเรื่องที่คอนขางยาก ซับซอน ทําใหนักเรียนขาดความสนใจ จึงเปนการยากตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน จึงยากที่จะเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหม ดังน้ัน สื่อที่เหมาะสมในการใชสอน และ

สะดวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงควรเปนสื่อประสมที่มีหลายรูปแบบ ซึ่งการนําเอาสื่อการ

สอนหลายอยางมากกวา 2 ชนิดข้ึนไป มาสัมพันธกันอยางตอเน่ือง และมีคุณคาที่สงเสริมซึ่งกันและกัน

สื่อการสอนอยางหน่ึงอาจใชเพื่อใหความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหน่ึงใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา 

และอีกชนิดหน่ึงอาจใชเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งการใชสื่อประสมจะชวยใหนักเรียนมี
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ประสบการณ จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ไดคนพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเอง

มากย่ิงข้ึน และรูปแบบของสื่อที่เหมาะสมมี 3 รูปแบบ ไดแก ชุดภาพ , สื่อของจริง และสื่อมัลติมีเดีย 

(จริยา เหนียนเฉลย, 2535) 

ผูวิจัยไดดําเนินการสอนในนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563 กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ : (ดนตรี)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน พบวา นักเรียน

สวนใหญไมใหความสนใจในการเรียน มีอาการงวงนอน และพูดคุยสงเสียงดัง รวมถึงเน้ือหาที่สรุปสงทาย

ช่ัวโมงก็ไมครบถวน มีเฉพาะหัวขอ ขาดรายละเอียดของเน้ือหา บางคนก็ไมทําสง และที่สําคัญผลการ

ทดสอบครั้งที่ 1 มีนักเรียนไดคะแนนไมถึงครึ่ง จานวนมากเกินกวา 80 % แสดงใหเห็นวานักเรียนไม

เขาใจในเน้ือหาในบทเรยีน ทาใหผลสัมฤทธ์ิไมผานเกณฑ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวิธีการเรียนการสอนที่ไมมี

ความสนุก จึงเปนสาเหตุใหนักเรียนไมต้ังใจเรียน เบื่อหนายการเรียน  

ชุดกิจกรรม ซึ่งเปนสื่อการสอนชนิดหน่ึงของสื่อประสมที่จัดข้ึนสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอ 

เน้ือหา และประสบการณของแตละหนวยที่ตองการเนนใหผูเรียนไดรับ โดยจัดไวเปนชุด ๆ แตละชุด

กิจกรรม มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนทุกระดับถือวาเปนนวัตกรรมการสอนที่ไดรับความนิยม

อยางแพรหลายและเปนสื่อที่มีความเหมาะสม ชวยเราความสนใจ ทั้งชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละคน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะใน

การแสวงหาความรู ไมเบื่อหนายในการเรียน มีสวนรวมในการเรียน และสรางความมั่นใจใหแกครูเพราะ

ชุดกิจกรรม มีการจัดระบบการใชสื่อ ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรยีนรู รวมทั้งมีขอแนะนําการใชสําหรบัครู 

ทําใหครูมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยาง

แทจริง ชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมปีระสิทธิภาพ และผูสอน เกิดความมั่นใจที่จะสอน (บุญเกื้อ ควร

หาเวช, 2550) เปนเหตุใหผูศึกษาเกิดความสนใจไดสรางเปนสื่อประสม ซึ่งประกอบดวย บทเรียนการตูน

วิทยาศาสตร สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและชุดกิจกรรมเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การนําเสนอเน้ือหาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู เพราะนอกจากจะชวยกระตุนความสนใจ ความเอาใจใส 

ตอบทเรียนของนักเรียนมากข้ึนแลวยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูดวยตนเอง

ตามความสามารถของแตละบุคคล ตลอดจนจะเปนการสราง ความตระหนักใหนักเรียนไดเห็นคุณคา มี

ความรูความเขาใจมีความรูความเขาใจและยังเปนจะเปนสื่อที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ: (ดนตรี) เรื่อง

องคประกอบของเครื่องดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อ

ประสม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ: (ดนตรี 

เรื่องเรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใชรวมกันในการเรียนรูแตละเน้ือหา

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน และการใชสื่อจะเปนไปตามลําดับ

ข้ันตอนของเน้ือหาซึ่งไดผานการวิเคราะหคัดเลือกสื่อที่เหมาะสม สื่อประสม ประกอบดวย 

1.1 ชุดภาพ 

 
1.2 สื่อของจริง 

1.3 สื่อมัลติมีเดีย เปนสื่อที่สามารถทําใหผูเรียนเห็นภาพทีเ่ปนรูปธรรม ภาพเคลื่อนไหวเหมอืน

ไดลงมือปฏิบัติและเห็นของจริง 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความรูของนักเรียน 

เรื่ององคประกอบของเครือ่งดนตรี ดวยวิธีการสอนปกติ และเรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี ดวย

วิธีการสอนโดยใชสื่อประสม 

3. สื่อประสม  สื่อประสมเปนสื่อที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนรู และชวยเสริมสราง

ประสบการณ ใหกับนักเรียน ตลอดจนสอดคลองกับการนํามาใชประกอบการเรียนการสอนอยางมาก 

และชุดภาพ ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา ดังน้ี 

3.1 ความหมายของสื่อประสม ความหมายของสื่อประสมมีหลายความหมายที่ใกลเคียงกัน

จากเต็มดวง เศวตจินดา (2549) กิดานันท มะลิทอง (2550) และจริยา เหนียนเฉลย (2548) ไดให

ความหมายของสื่อประสมโดยสรุปไดวา ชุดสื่อประสม คือ การรวบรวมเอาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนที่

ประกอบดวยสื่อมากกวาหน่ึงชนิดข้ึนไป มาใชรวมกันทั้งวัสดุอุปกรณและวิธีการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใชสื่อแตละอยางตามลําดับข้ันตอนของเน้ือหา ซึ่งได

จัดระบบไวอยางเกี่ยวเน่ืองกันในการสอนเน้ือหาเพียงเรื่องเดียว มีคุณคาที่สงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการ

สอนอยางหน่ึงอาจใชเพื่อใหความสนใจในขณะที่อีกอยางหน่ึงใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา และ

อีกชนิดหน่ึงอาจใชเพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง การใชสื่อประสมจะชวยใหนักเรียนมีประสบการณ 

จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันไดคนพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเองมากย่ิงข้ึน และ

ในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมกันเพื่อการผลิต หรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ 

ในการเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร ภาพ กราฟฟก ภาพถาย วีดิทัศน 

4. การนําสื่อประสมไปใชและประเภทของสื่อประสมในการนําสื่อประสมไปใช วิธีที่ดีควรให

นักเรียนเปนศูนยกลาง และเรียนแบบวิธีคนหา (Discovery learning) ครูอาจต้ังคําถามใหนักเรียนหา

คําตอบดวยตนเอง ชุดสื่อประสมที่ไดเหมาะสมคือชุดสื่อประสมที่ใชไดกับทุกวิชาข้ึนอยูกับการออกแบบ

ของผูจัดทําสื่อประสมเปนคําที่ใชกันแพรหลายในหมูนักวิชาการไทยและบุคคลทั่วไป 

4.1 จริยา เหนียนเฉลย (2548) ไดแบงประเภทของสื่อประสม อาจจําแนกตามจุดหมาย 

และลักษณะการใชดังน้ี 

4.1.1 จําแนกตามจุดมุงหมาย แบงเปน 2 ประเภทคือ 

4.1.1.1 ใชเพื่อจุดมุงหมายหลายอยาง สื่อประสมประเภทน้ีมักอยูในสื่อหลาย

ชนิดมาอยูรวมกันแลวใชสอนไดหลายเรื่อง  

4.1.1.2 ใชเพื่อจุดหมายเฉพาะอยาง ประเภทน้ีมักจัดอยูในรูปสื่อหลายชนิดมา

รวมกัน แตสอนไดเพียงเรื่องเดียว เรียกวา “ชุดการสอน” (Learning Package) 
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4.1.2 จําแนกตามลักษณะของสื่อและลักษณะการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ 

4.1.2.1 การสอนโดยใชสื่อประสม เปนการสอนที่ใชสื่อหลายอยางทั้งสื่อที่เปน

วัสดุ อุปกรณ และสื่อวิธีการ 

4.1.2.2 การเสนอสื่อประสม (Multi-Media Presentation) เปนการเสนอสื่อ

ประเภทวัสดุ เชน สไลด ภาพยนตร ควบคูสื่อเสียง เชน แผนใสหรือเทปบันทึกเสียง โดยฉายบนจอต้ังแต 

2 จอข้ึนไป 

4.1.3 นอกจากน้ีอาจมีการจําแนกสื่อประสมออกเปน 

4.1.3.1 สื่อเบา ไดแก สื่อประสมที่ไมตองใช เครื่องมืออุปกรณ เชน ชุดการสอน

ทางไกล บทเรียนสําเร็จรูป 

4.1.3.2 สื่อหนัก ไดแก สื่อประสมที่ตองใชกับเครื่องฉายและเครื่องเสียงเปนตน 

5. ความจําเปนและบทบาทสําคัญของสื่อประสม สรุปไดดังน้ี 

5.1 ชวยใหผูเรียนสามารถเรยีนรูเน้ือหาตาง ๆ ไดดีเกือบทุกเรื่องจากแหลงหลายแหลงโดย

ถือวาสื่อแตละอยางมีเน้ือหาตางกันและรูปแบบตางกัน 

5.2 ชวยประหยัดเวลาทั้งผูสอนและผูเรียน 

5.3 ชวยใหผูเรียนไดรับความรูตามความสามารถ และความพรอมของแตละบุคคล 

5.4 ชวยดึงดูดความสนใจ เพราะสื่อประสมจะมีการผสมผสานกันของสื่อที่มีการนําเอา

เทคนิคการผลิตแบบตางๆมาใชทําใหนาสนใจ (เต็มดวง เศวตจินดา, 2549) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 19 คน  

2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา โดยใช

เทคนิคสื่อประสมในวิชาดนตร ี  เรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี จํานวน 19 คน ผูวิจัยไดกําหนดกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง ดวยวิธีสังเกตพฤติกรรมความต้ังใจเรียนในสัปดาหแรกที่เปดเรียน นักเรียนขาด

ความต้ังใจ และไมใหความสนใจในการเรียน ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด  

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  

3.1 ใบงานเรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี  
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3.2 สื่อประสม 

4. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการ

สรางเครื่องมือเพื่อการวิจัย  

5. สรางแบบใบงานวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยของนักเรียนที่มีตอการเรียน

โดยการใชสื่อประสม เพื่อใชเปนเครื่องมือและเก็บรวบรวมผลการวิจัย  

6. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบใบงานวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

7. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรูปแบบของการสรางเครื่องมือเพื่อการวิจยั  

8. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแบบปรนัย กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

: (ดนตรี) เรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี 

9. ดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยวิธีการสอนปกติ เรื่ององคประกอบของเครือ่งดนตรี ทําการวัด

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

10. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยวิธีการใชสื่อประสม เรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี 

ทําการวัดประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธีการสอนปกติ และการใชสื่อประสม 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ: (ดนตรี เรื่อง 

องคประกอบของเครื่องดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใชเทคนิคสื่อประสมในวิชาดนตรี

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบานคุรอด จ.พังงา  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  

2563 จํานวน 19 คน ผลวิจัยพบวาการศึกษาวิจัยในครัง้น้ีมวัีตถุประสงค 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ : (ดนตร)ี เรื่ององคประกอบของเครื่องดนตรี สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อประสม 
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ภาพที่ 1 ครูอธิบายองคประกอบของเครื่องดนตรีโดยใชสื่อชุดภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ครูนําองคประกอบของเครือ่งดนตรอีอกแลวใหนักเรียนนําติดกลับเพื่อทบทวนความรู 
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ภาพที่ 3 ครูอธิบายองคประกอบของเครื่องดนตรีเพิม่เติม 
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ภาพที่ 4 ครูสุมถามคําถามจากนักเรียน 

 

 
 

ภาพที ่5 ครูนําเครื่องดนตรีของจริงมาใหนักเรียนไดดู 
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ภาพที่ 6 ครูอธิบายองคประกอบใหนักเรียนไดดูจากของจริงอีกครั้ง 

 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธีการสอนปกติ และการใชสื่อ

ประสม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดการเรียนรูตรงกับงานวิจยั

ของ ศรายุทธ เชาวชาญ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางการตูนชุดฝกความคิด

สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5–6 โรงเรียนในกลุมโรงเรียนปอพาน 

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 80 คน ผลการวิจัยปรากฏวา

คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยการตูนชุดฝกความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตร สูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกดวยการตูนชุดฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สมใจ เดชสนอง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการใชบทเรียนการตูน 

เรื่อง นํ้า ฟา และดวงดาวกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนการตูน เรื่อง นํ้า ฟา และดวงดาว ผลการ

เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนการตูน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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ภาพที่ 7 ใบงานของนักเรียนจากการเรียนโดยใชสือ่ผสมเรื่ององคประกอบของเครื่องดนตร ี

 

 
 

ภาพที่ 8 ใบงานของนักเรียนจากการเรียนโดยใชสือ่ผสมเรื่ององคประกอบของเครื่องดนตร ี

 

และพบวา นักเรียนมีความพงึพอใจในการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ : 

เรื่ององคประกอบของเครือ่งดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ในระดับมาก 
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ภาพที ่9 ครูทบทวนบทเรียนที่ผานมาโดยสื่อผสม 

 

 
 

ภาพที ่10 สุมนักเรียนออกมาอธิบายหนาช้ันเรียน 
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ภาพที่ 11 เด็กทุกคนสามารถตอบคําถามไดแลวอธิบายไดอยางดี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวน 418 คน โดยใชการสุมแบบช้ันภูมิ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด  

 ผลวิจัยพบวา  

 1. ดานการประกอบกิจกรรมทางศาสนา นักศึกษารอยละ 85.90 ประกอบกิจกรรมตามหลัก

ศาสนา 3 ใน 4 กิจกรรมประกอบดวยการละหมาด การเขารวมพิธฮัจญ การถือศีลอด และการ

รับประทานอาหารฮาลาล 

 2. ดานวิชาการ นักศึกษารอยละ 57.70 มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําคือ การต้ังใจทํารายงาน 

 3. ดานพฤติกรรมการใชชีวิต นักศึกษารอยละ 52.39 มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําคือ  

การแสดงออกถึงความภูมิใจในสถาบันศึกษาที่เรียนอยู  

 4. ดานประกอบอาชีพ นักศึกษารอยละ 40.64 มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําคือ เขาเรียนวิชา

ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ  

คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชชีวิต, นักศึกษามุสลิม, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

Abstract 

 This research aims to study the way of life of Muslim students in Ramkhamhaeng 

University. The data was collected from 418 samples by using stratified random sampling. 
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The statistic used in the data analysis were Frequencies, Percentage, Mean, Standard 

deviation, Maximum and Minimum. 

 The results showed that: 

 1 . In practice of religious activities, there was 8 5 . 9 0 %  of the students that 

performed three of the four religious activities, including prayer, attending the Hajj and 

eating Halal food. 

 2 .  In academic activities, there was 57 . 7 0% of the students that frequently 

intended to make the homework report. 

 3. In lifestyle activities, there was 52.39% of the students frequently showed that 

they were round of their academic institution. 

 4. The students those worked while studied, there was 40.64% of the students 

frequently attended classes that were useful for career.   

Keywords: The way of life; Muslim students, Ramkhamhaeng University 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา กลาวคือ ใหเปดรับสมัคร

บุคคลเขาเปนนักศึกษา โดยไมจํากัดจํานวน และไมมีการสอบคัดเลือกนับต้ังแตไดรับการสถาปนาข้ึนในป 

2514 ทั้งน้ีเพื่อแกไขการขาดแคลนสถานที่เรียนในระดับอดุมศึกษา ซึ่งเปนปญหาสําคัญในขณะน้ัน ตอมา

ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 ข้ึนใชบังคับแทนกฎหมายฉบับเดิม 

ดวยความเปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงเปดโอกาสให

นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความตองการและความจําเปนของแตละบุคคล (เกร็ดนารู

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย, 2564) 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดโอกาสใหบุคคลที่ประสงคจะเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย

ไดเขารับการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะแกผูประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป โดยเปดรับสมัครนักศึกษาไมจํากัดจํานวนและไมมีการสอบ

คัดเลือก มีการจัดการเรียนการสอนแตไมบังคับใหมาเขาช้ันเรียน นักศึกษาจะตองชวยเหลือตนเองเปน

อยางมาก ตองแสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลาย ซึ่งการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

จึงมีความสําคัญอยางย่ิง นักศึกษาตองเรียนรูที่จะใชชีวิตในดานตาง ๆ  ใหเหมาะสม ไมวาจะเปนดานการ
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เรียน ดานสังคม และดานการเขารวมกิจกรรม หากนักศึกษาเรียนรูที่จะใชชีวิตในทางที่ถูกตองเหมาะสม 

นักศึกษาก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดีเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

อิสลามเปนศาสนาที่สงเสริมและกระตุนเตือนใหมุสลิมศึกษาหาความรูทุกดานตลอดเวลา มิได

แยกความรูทางโลกและทางธรรมออกจากกัน  แตตองศึกษาหาความรูที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต

อยางสมดุลและตอเน่ือง มีคํากลาวที่มักไดยินเสมอวา “การศึกษาเปนเรื่องสําคัญและเปนหนาที่ของ

มุสลิมทุกคนที่จะตองเปนทั้งผูแสวงความรู และเปนผูถายทอดความรูตลอดชีวิต” ดังน้ัน การจัดการ

ศึกษาจึงตองมุงเนนใหผูเรียนมีความรู และสามารถปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลามไดอยางถูกตอง 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  

 ในสวนของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงน้ัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัย

รามคําแหงเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการเปดกวางและยอมรับในวัฒนธรรมของทุกศาสนา นอกจากเขา

มาเพื่อศึกษาเลาเรียนแลว นักศึกษามุสลิมยังตองปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนา และเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ 

ก็จัดเปนกลุมหน่ึงในวัฒนธรรมเหลาน้ัน รวมกับเพื่อน ๆ ตางศาสนา ไมวาจะเปนทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย

จัดข้ึน ภายในคณะ หรือภายในสาขาวิชา แตเน่ืองดวยการดําเนินชีวิตของนักศึกษามุสลิมมีลักษณะ

เฉพาะที่แตกตางจากนักศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานศาสนาและการใชชีวิตประจําวัน เชน การปฏิบัติศาสนกจิ 

(ละหมาด) การบริโภคอาหาร การแตงกาย การถือศีลอด เปนตน ในแตละศาสนามีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ทั้งในดานภาษาและระบบสังคมการศึกษาชาวมุสลิมจากมุมมองของ การแตงกายแบบอิสลาม และ

ความสัมพันธแบบแยกเพศแสดงใหเห็นความแตกตางในการปรับตัวใหเขากับชีวิตในสังคม (Ibrahim 

Abukhattala, 2549) นอกจากน้ี ผลการวิจัยที่ผานมามุงเนนศึกษาความสามารถทางวิชาการ การสราง

ปฏิสัมพันธ และการศึกษาดานสงัคมและวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิมเทาน้ัน (Naparan, Noraida & 

Balimbingan, 2020; Chen & Tabassum, 2019; Arthur, 2017; Becker, 2017; Bekele, 2017; 

Mohamad, AbdRazak, & Mutiu, 2011; McClure, 2007; Andrade, 2006) 

 จากสิ่งที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษา พฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหงเพื่อทราบพฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง และนําไปใชเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับนักศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

พฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิม 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิมจําเปนตองเขาใจความหมายของการใชชีวิต 

และลักษณะพฤติกรรมการใชชีวิต ในการปฏิบัติศาสนกิจน้ันทุกคนจะตองปฏิบัติศาสนกิจอยางเทาเทียม

กันทั้งชายและหญิง ดวยหลักศาสนบัญญัติ 5 ประการ คือ การกลาวปฏิญาณตน  การละหมาดวันละ 5 เวลา 

การบริจาคทรัพย การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนการประกอบพิธีหัจญ ณ นครมักกะฮฺ   

อิสลามสอนใหทุกคนยึดมั่นศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน เชน สอนใหรูจักการ

ขอบคุณผูมีพระคุณ ใหมีความอดทนในการทําความดี อดทนในการละเวนความช่ัว มีความซื่อสัตยสุจริต 

ใหมีความรัก ความบริสุทธ์ิใจ พอเพียงในสิ่งที่ตนมี ปฏิบัติตนใหเปนที่ไววางใจของผูอื่น หลีกหางจากการ

พูดเท็จ การสงสัยคนอื่นในทางไมดี การโออวด การอิจฉาริษยา การนินทากลาวราย  การสอนใหหลีก

หางจากกิเลสและอบายมุขตาง ๆ ซึ่งเปนเครื่องบั่นทอนอนาคต เปนตน (ฟาฏินา วงศเลขา, 2554)  

ประเภทของพฤติกรรมการใชชีวิตนักศึกษามุสลิม 

 ประเภทของพฤติกรรมการใชชีวิตนักศึกษามุสลิมซึ่งมีความจําเปนตองใชชีวิตใหเขากับสังคมใน

ปจจุบันมรีายละเอียดดังน้ี 

 1. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หมายถึง ผูที่นับถือศาสนาอิสลาม

ทุกคนจะตองปฏิบัติตนตามบทบญัญัติของศาสนา 5 ประการ คือ การปฏิญาณตน การละหมาด การถือ

ศีลอด การบริจาคซากาต และการเขารวมพิธีฮัจญ ในสวนการกินของมุสลิมจะตองไมขัดกับบทบัญญัติ

ของอิสลาม คือ ไมมีสวนประกอบที่ตองหาม ไดแก เน้ือหมู นํ้ามันหมู หรือสินคาอื่น ๆ จากหมู รวมทั้ง

เลือดสัตวไมวาจําพวกใด แมกระทั้งเครื่องด่ืมแอลกอฮอลรวมไปจนถึงสวนประกอบที่เกิดอันตรายทั้งสิ้น 

ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารน้ันเปนเรื่องสําคัญ (อาลี เสือสมิง, 2553; นารีรัตน วัฒนเวศ, 2563.

หนา 18; อับดุลเราะฮฺมาน อับดุลการีม, 2557; สุรชัย ไวยวรรณจิตร, 2558; การมอับดุลเลาะฮ, 2522; 

อามีน เหมเสริม, 2562) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 การปฏิญาณตน การปฏิญาณตน คือ คํากลาวที่วา “ไมมพีระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ

เทาน้ัน และมุฮัมมัดเปนบาวและศาสนาทูตของอัลลอฮ” ในการปฏิญาณน้ีคือ การยอมรับ ยอมจํานนทุก

อยางที่เกี่ยวกับอิสลาม ทุกอยางที่มาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดิษ คือซุนนะฮที่มาจากทานนะบี ซึ่ง

เปนสวนสําคัญของการดําเนินชีวิต ศาสนาอิสลามมีพระเจาเพียงองคเดียว หามสักการะในสิ่งที่มนุษย

สรางข้ึนมาและหามกมกราบมนุษยดวยกันเอง เพราะมนุษยน้ันมีฐานะเทาเทียมกันถึงแมจะตางกันที่

สถานภาพ ฐานะ ตําแหนง และหนาที่เราสามารถใหความเคารพไดแตเปนในแนวทางอื่น เพราะมนุษย
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เกิดมาจากดินเหมือนกัน มิไดมีวิวัฒนาการมาจากลิง ลิงเปนสัตวอีกชนิดหน่ึงที่ถูกสรางข้ึนมา (ปวันรัตร 

หนูหีต, 2557) 

1.2 การละหมาด คือ การปฏิบัติศาสนกิจอยางหน่ึงในศาสนาอิสลาม เพื่อเปนการภักดีตออลัลอ

ฮฺ มุสลิมทุกคนจะตองละหมาด วันละ 5 เวลา เรียกวา ละหมาดฟรฎ ละหมาด คือ การขอพร ความหมาย

ทางศาสนาหมายถึง การกลาวและการกระทํา ซึ่งเริ่มตนดวยตักบีร และ จบลงดวยสลาม การละหมาด

เปนการสรางเอกภาพอยางหน่ึงของมุสลิม เมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลก หันหนาไปทางกิบละฮฺหรือทางทิศ

ตะวันตก เพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺ การละหมาด ฝกฝนใหเปนคนตรงตอเวลา มีความอดทน และขัด

เกลาจิตใจ ใหบริสุทธ์ิผองแผว ไมประพฤติสิ่งหน่ึงสิ่งใดในทางช่ัวราย ดังอัลกุรอานระบุไว จงละหมาด 

แทจริงการละหมาดจะยับย้ังความลามกอนาจารและสิ่งตองหาม (การีม อับดุลเลาะฮ, 2522) 

1.3 การบริจาคซะกาต การจายซะกาต คือ บทบัญญัติทางกฎหมายอิสลามที่กําหนดให

บุคคลและนิติบุคคลมุสลิมทีมีทรัพยสินถึงพิกัดอัตราที่ศาสนากําหนดไว (นิศอบ) ในวันครบรอบป

จันทรคติจะตองจายทรัพยสินน้ีออกไปจํานวนหน่ึงในอัตราที่ศาสนากําหนดไวในทางศาสนา  การจายซะ

กาตเปนวินัยบัญญัติสําคัญหน่ึงใน 5 ประการ สําหรับมุสลิมจะตองปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงถือเปนบาปใหญ

และเปนการเนรคุณตอพระเจา แตหากมองในทางเศรษฐกิจและสังคม ซะกาต คือ ภาษีที่พลเมืองมุสลิม

ทุกคนตองจายกลับสูสังคมตามกําหนดเวลา ตามกรรมวิธีและตามอัตราที่ศาสนากําหนดไว ดังน้ัน ซะกา

ตจึงไมใช “การบริจาคทาน” ตามความสมัครใจที่จะทําเมื่อใด อยางไรและจํานวนมากนอยแคไหนก็ได 

เหมือนกับการบริจาคทาน แตเปนภาษีอยางหน่ึงซึ่งมีกฎเกณฑสําหรับการปฏิบัติ คําวา “ซะกาต” เปน

คําภาษาอาหรับที่มีความหมายวา “การขัดเกลาใหสะอาดบริสุทธิ” “การเพิ่มพูน” และ “การเจริญงอก

งาม” การจายซะกาตเปนการขัดเกลาจิตใจของผูมีทรัพยสินใหสะอาดหมดจดจากความตระหน่ีข้ีเหนียว

ซึ่งเปนมลทินที่เกาะกินจิตใจใหสกปรกและหยาบกระดาง ขณะเดียวกันเปนการซักฟอกทรัพยสินที่หามา

ไดใหสะอาดบริสุทธ์ิ (อรุณ บุญชม, 2557) 

1.4 การถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน การถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน คือ การถือบวช ตาม

การเรียกของคนไทยที่นิยมเรียกกัน เปนศีลคลาย ๆ ศีล 5 ของชาวพุทธแตศีลอดของอิสลามน้ันไมปฏิบัติ

ไมได มุสลิมที่บรรลุนิติภาวะแลว จําเปนตองปฏิบัติศีลน้ีอยางเครงครัด ยกเวนผูที่เจ็บไขไดปวย คนชรา 

หญิงมีครรภ  เด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป)  หรือ คนเดินทาง เหลาน้ียกเวนได 

หมายความวา บังคับกับผูที่มีความสามารถเทาน้ัน และเปนหน่ึงเดือนในปฏิทินจันทรคติ อาจมี 29 หรอื 

30 วัน ข้ึนอยูกับการมองเห็นดวงจันทรเสี้ยวของเดือนใหม ดังน้ันในเย็นของวันที่ 29 ของเดือนซะบาน
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ชาวมุสลิมจะรวมตัวกันแลวพาไปดูดวงจันทรเสี้ยว โดยสวนใหญไปมัสยิดใกลบาน (ณัฐกรณ บุญมาเลิศ, 

2560) 

1.5 การประกอบพิธีฮัจญ การประกอบพิธีฮัจญ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมกั

กะห ในเดือนซุลฮิจญะห เดือนที่ ๑๒ ของปฮิจเราะหศักราช ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ เปนหนาที่สําหรับ

มุสลิมทั้งชายหญิงทุกคนที่มีความสามารถในดานสุขภาพรางกาย ทรัพยสิน การประกอบพิธีฮัจญ เปน

หลักศาสนบัญญัติในอิสลามประการที่ 5 ที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติครั้งหน่ึงในชีวิตหากมีความสามารถใน

ดานสุขภาพรางกาย ทรัพยสิน การประกอบพิธีฮัจญ จึงเปนแหลงรวมประชาคมโลกทีม่ีขนาดใหญทีสุ่ดใน

ประวัติศาสตร มนุษยชาติ ที่สามารถรวบรวมประชากรโลกที่กาวพนพรหมแดนทางเผาพันธุ ช้ันวรรณะ 

ภาษา วัฒนธรรมและ ประเทศชาติสูการหลอมรวมพลโลกใหมีความเปนเอกภาพทั้งดานความต้ังใจและ

วัตถุประสงครูปแบบและวิธีการสถานที่และแหลงปฏิบัติ ทุกคนพรอมใจปฏิบัติอยางเปนนํ้าหน่ึงอัน

เดียวกันดวยหัวใจที่นอบนอม และยอมจํานนตอความย่ิงใหญของอัลลอฮฺ (อามีน เหมเสริม, 2562) 

 2. พฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการ หมายถึง งานที่สําคัญของสถานศึกษา การกระทําหรือ

กิจกรรมที่ศึกษาแสดงออก มีวัตถุประสงคพัฒนาในดานความรู เจตคติ และทักษะตามจุดมุงหมายที่ไดไว

ในวิชาตาง ๆ  และสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การใชหลักสูตรควรมีการจัดเตรียม จัดหาเอกสาร

ประกอบหลักสูตร (บุญสง ศรีสวัสด์ิ, 2564; ธีรยุทธ เสนียวงศ, 2525, หนา 33; เนตรทราย บัลลังกปทมา, 2551, 

หนา 1) 

 3. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการเขารวมกิจกรรม หมายถึง การทํากิจกรรมของนักศึกษามี

กิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม กรรมดานกีฬา กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรม

ดานบําเพ็ญประโยชน จะเปนประสบการณใหกับนักศึกษาที่ไดรับจากการทํากิจกรรมน้ันเปนสิ่งที่จําเปน 

ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพทั้งดานสติปญญา อารมณรางกาย จิตใจการ

ทํางานรวมกัน และเปนประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคต ในการเขารวมสังคม การทํางานรวมกับผูอื่น 

สามารถเขากับบุคคลอื่นไดทุกเมื่อ และสามารถแกไขปญหาสถานการณได (ธิดารัตน บุญนุช, 2543; 

ประภัสสร ชโลธร, 2559; จีรวัฒน วีรังกร, 2542; พาณี ปรีชานนทและคณะ, 2557; พรชุลี อาชวปารุง, 

2525) 

 4. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพของนักศึกษาน้ัน

มีประโยชนตอนักศึกษาในการหาประสบการณในการทํางานในอนาคต ฝกทักษะพัฒนาตนเอง ฝกความ

อดทนปลูกฝงความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การสรางวินัยในตนเองควบคูไปกับการเรียนการสอน 



 

1566 

 

และสามารถสรางรายไดระหวางเรียนใหกับตนเอง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (Napatsaran, 2558; ศศิ

กร เสือแกว, 2561) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ยังคงมีสถานภาพการ

เปนนักศึกษาสวนกลาง ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 119,040 คน (สํานักบริการทาง

วิชาการและทดสอบประเมินผลมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2563) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง ใชตารางการสุมของ Krejcie & Morgam (1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2556, หนาที่ 

178-180) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดตัวอยาง 382 คน และใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดย

คํ านวนขนาดกลุ ม ตั วอย า ง ตามสั ด ส วนขอ ง นัก ศึ กษา ในแต ล ะ ช้ั นป  เ พื่ อ ป อ งกั นข อมู ล 

สูญหายผูวิจัยไดเก็บขอมูลเพิ่มเปน จํานวน 418 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามพฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิม ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ตอน คือคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใชชีวิตของ

นักศึกษามุสลิม 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  

 การสรางเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยได

ทําการดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1) ศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย  

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 2) กําหนดโครงรางของแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญที่ตองการศึกษา โดยจัดทแบบสอบถาม

ตามที่ผูวิจัยศึกษา สรางแบบสอบถามข้ึนเอง และไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอง 

และความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการจะศึกษา และสํารวจโดยตัวแปรที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย พฤติกรรมการใชชีวิตดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการ 

พฤติกรรมการใชชีวิตดานการเขารวมกิจกรรม และพฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบอาชีพ 
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 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิง

เน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามที่สรางข้ึนกับเน้ือหา โดยการนํานิยามและคําถาม

ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นวาคําถามแตละขอวัดไดตามนิยามที่กําหนดไวหรือไมดวยวิธีการหา 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใหคะแนนดังน้ี หากสอดคลองกับเน้ือหาใหคะแนน 1 ไมสอดคลองให 

คะแนน -1 และไมแนใจใหคะแนน 0 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเน้ือหา พบวา 

ขอคําถามทุกขอมีคา IOC มากกวา 0.50 โดยมีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  

 4) นําแบบสอบถามมาแกไข ปรับปรุง จากน้ันจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําเสนอตอ

อาจารยที่ ปรึกษา นําแบบสอบถามที่ไปทดสอบ (try out) กับผูตอบจํานวน 30 คน จากน้ันคํานวณหา

คาความเที่ยง นําไปหาคาโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-

coefficient)ของ Cronbach หาคาความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเที่ยงของ

แบบสอบถามเทากับ 0.96 สามารถใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลไดนําแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณไปใชจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 418 คน   

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห แปลความหมาย สรุปผล และรายงานผลการวิจัย ถึงพฤติกรรมการ

การใชชีวิตของนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

โดยการนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

มุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มาเรียนหรือทํากิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตร และชมรมมุสลิม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชการสุมแบบบังเอิญคือ เมื่อพบนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูวิจัยจะเขาไปแนะนําตัวและอธิบายใหนักศึกษาเขาใจวัตถุประสงค ข้ันตอนการตอบแบบสอบถาม และ

ประโยชนที่ไดรับรวมทั้งแนวทางปฏิบัติกอนที่จะลงมือทําหลังจากน้ัน โดยผูวิจัยเก็บรวมขอมูลโดยแจก

แบบสอบถาม ในชวงระหวางวันที่ 3 - 26 กุมภาพันธ 2564 ไดแบบสอบถามที่ผานการตอบจากกลุม

ตัวอยางทั้งสิ้น 418 ชุด ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทั้งหมดกอนจะนําไป

วิเคราะหขอมูลโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ ในการวิเคราะห

ขอมูล โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน การประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาสถิติ
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พื้นฐาน ไดแกคาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D). คาตํ่าสุด 

(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา พบวา นักศึกษาสวนใหญประกอบ

กิจกรรมตามหลักศาสนา 3 ใน 4 กิจกรรมประกอบดวย การละหมาด การเขารวมพิธีฮัจญ การถือศีลอดและ

การรับประทานอาหารฮาลาล จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 85.90 รองลงมาประกอบกิจกรรม 4 กิจกรรม 

คือ การละหมาด การเขารวมพธีิฮัจญ การถือศีลอด การรับประทานอาหารฮาลาล จํานวน 45 คน คิดเปน

รอยละ 10.79 และประกอบกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การถือศีลอด รับประทานอาหารฮาลาล จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 0.47 ตามลําดับ ดังรายละเอยีดในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชชีวิตดานการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

การประกอบกิจกรรมตามหลักศาสนา 
 

จํานวน(คน) รอยละ 

การประกอบกิจกรรม 2 กิจกรรม 
   

1. การถือศีลอด+การรบัประทานอาหารฮาลาล 
 

2 0.47 

การประกอบกิจกรรม 3 กิจกรรม 
   

1. การละหมาด+การเขารวมพิธีฮจัญ+การรบัประทานอาหารฮา

ลาล 
 

359 85.90 

2. การเขารวมพิธีฮัจญ+การถือศีลอด+การรบัประทานอาหารฮา

ลาล 
 12 2.87 

การประกอบกิจกรรม 4 กิจกรรม 
   

1. การละหมาด+การเขารวมพิธีฮัจญ+การถือศีลอด+การรับประทาน

อาหาร 

ฮาลาล 
 

45 10.76 

 
รวม 418 100.00 

 2. พฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชชีวิตดาน

วิชาการที่ปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ การต้ังใจในการทํารายงาน จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 

57.70 รองลงมา การต้ังใจฟงคําบรรยายของอาจารยผูสอนในแตละวิชา จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 
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54.10 การอานและทบทวนตําราเรียนจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 42.82 การมีสวนรวมกิจกรรมใน

ช้ันเรียน จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 37.80 การติดตามขาวสารทางวิชาการ จํานวน 140 คน คิด

เปนรอยละ 33.40 การเขาหองสมุดเมื่อมีโอกาส จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 18.42 การเขารวม

สัมมนาทางวิชาการ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 16.27 การอานบทความวิชาการ จํานวน 62 คน คิด

เปนรอยละ 14.80 การอานหนังสือพิมพ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 9.60 และการมีสวนรวมในการ

อภิปราย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.40 ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่มีผูไมเคยปฏิบัติมากที่สุด คือ 

การมีสวนรวมในการอภิปราย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 23.70 รองลงมา คือ การอานหนังสือพิมพ 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 12.70 และการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.18 

ตามลําดับ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการ 

พฤติกรรมการใชชีวิตการดาน

วิชาการ 

ความถ่ีในการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปน

บางคร้ัง 
ปฏิบัตินาน ๆ 

คร้ัง 
ไมเคย

ปฏิบัติ 
อันดับ 

1. การเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 68 

(16.27) 

201 

(48.01) 

119 

(30) 

30 

(7.18) 

7 

2. การมีสวนรวมในการอภิปราย 31 

(7.40) 

176 

(42.10) 

112 

(26.80) 

99 

(23.70) 

10 

3. การอานบทความวิชาการ 62 

(14.80) 

198 

(47.40) 

133 

(31.80) 

25 

(6.00) 

8 

4. การอานหนังสือพิมพ 40 

(9.60) 
186 

(44.50) 

139 

(33.30) 

53 

(12.70) 

9 

5. การเขาหองสมุดเมือ่มีโอกาส 77 

(18.42) 

232 

(55.50) 

104 

(24.88) 

5 

(1.20) 

6 

6. การมีสวนรวมกิจกรรมในช้ันเรียน 158 

(37.80) 

189 

(45.22) 

55 

(13.16) 

16 

(3.83) 

4 

7. การอานและทบทวนตําราเรียน 179 

(42.82) 

195 

(46.65) 

43 

(10.29) 

1 

(0.20) 

3 

8. การต้ังใจฟงคําบรรยายของอาจารย

ผูสอนในแตละวิชา 

226 

(54.10) 

171 

(40.90) 

20 

(4.80) 

1 

(0.20) 

2 

9. การติดตามขาวสารทางวิชาการ 140 230 46 2 5 
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พฤติกรรมการใชชีวิตการดาน

วิชาการ 

ความถ่ีในการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติเปน

บางคร้ัง 
ปฏิบัตินาน ๆ 

คร้ัง 
ไมเคย

ปฏิบัติ 
อันดับ 

(33.40) (54.90) (11.00) (0.50) 

10. การต้ังใจในการทํารายงาน 241 

(57.70) 

135 

(32.30) 

35 

(8.40) 

7 

(1.70) 

 

1 

 

 3. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการเขารวมกิจกรรม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใช

ชีวิตดานการเขารวมกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ การแสดงออกถึงความภูมิใจในสถาบัน

ศึกษาที่เรียนอยูสูงสุด มีจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 52.39 รองลงมา การรวมกลุมทํากิจกรรมกับ

เพื่อน จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 49.52 การหาประสบการณจริงเพื่อใหเขาใจสิ่งที่เรียน จํานวน 

164 คน คิดเปนรอยละ 40.00 การเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 

32.50 การเขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองในสื่อสังคมออนไลน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 

21.29 การเขารวมกิจกรรมเปนผูนําในกลุมกิจกรรม จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 20.80 การแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาทางสังคม จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 19.14 ตามลําดับ สวนกิจกรรมทีม่ี

ผูไมเคยปฏิบัติมากที่สุด คือ การเขารวมกิจกรรมเปนผูนําในกลุมกิจกรรม จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 

13.40 รองลงมา การเขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองในสื่อสังคมออนไลน จํานวน 49 คน คิด

เปนรอยละ 11.00 และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัปญหาทางสังคม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

8.85 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชชีวิตดานการเขารวมกิจกรรม 

 4. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบอาชีพ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใช

ชีวิตดานการประกอบอาชีพปฏิบัติเปนประจํามากที่สุด คือ การศึกษาเน้ือหาวิชาที่สามารถนําไปประกอบ

อาชีพ มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 40.64 รองลงมา คือ การทํางานพรอมกับเรียนเพื่อหา

ประสบการณในการทํางาน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 22.20 และการทํางานพรอมกับเรียนเพื่อหา

รายได จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 21.53 สวนกิจกรรมที่มีผูไมเคยปฏิบัติมากที่สุด คือ ทํางานพรอม

กับเรียนเพื่อหาประสบการณในการทํางาน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ10.98 รองลงมา คือ การ

ทํางานพรอมกับเรียนเพื่อหารายได จํานวน  47 คน คิดเปนรอยละ 10.98 และการศึกษาเน้ือหาวิชาที่

สามารถนําไปประกอบอาชีพ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.91 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

พฤติกรรมการใชชีวิต 

ดานการเขารวมกิจกรรม 

ความถ่ีในการปฏิบัติ   
ปฏิบัติเปน

ประจํา 
ปฏิบัติเปน

บางคร้ัง 
ปฏิบัตินาน ๆ 

คร้ัง 
ไมเคย

ปฏิบัติ 
อันดับ 

1. การรวมกลุมทํากิจกรรมกบัเพื่อน 

 

207 

(49.52) 

158 

(37.80) 

40 

(9.57) 

13 

(3.11) 

2 

2. การแสดงออกถึงความภูมิใจในสถาบัน

ศึกษาที่เรียนอยู 

219 

(52.39) 

161 

(38.52) 

34 

(9.11) 

4 

(0.95) 

1 

3 การเขารวมกจิกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 

136 

(32.50) 

174 

(41.60) 

82 

(19.60) 

26 

(6.20) 

4 

4. การหาประสบการณจริงเพื่อใหเขาใจสิ่ง

ที่เรียน 

164 

(40.00) 

175 

(41.90) 

74 

(17.70) 

2 

(0.50) 

3 

5. การเขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ตนเองในสือ่สงัคมออนไลน 

89 

(21.29) 

164 

(39.23) 

119 

(28.47) 

49 

(11.00

) 

5 

6. การเขารวมกจิกรรมเปนผูนําในกลุม

กิจกรรม 

87 

(20.80) 

190 

(45.50) 

85 

(20.30) 

56 

(13.40

) 

6 

7. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา

ทางสงัคม 

80 

(19.14) 

214 

(51.20) 

87 

(20.81) 

37 

(8.85) 

7 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบอาชีพ 

พฤติกรรมการใชชีวิตดานประกอบอาชีพ 
ความถ่ีในการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเปน

ประจํา 
ปฏิบัติเปน

บางคร้ัง 
ปฏิบัตินาน ๆ 

คร้ัง 
ไมเคย

ปฏิบัติ 
อันดับ 

1. การทํางานพรอมกับเรียนเพื่อหารายได 90 

(21.53) 

164 

(39.21) 

117 

(27.99) 

47 

(11.24) 

3 

2. การทํางานพรอมกบัเรียนเพื่อหา

ประสบการณในการทํางาน 

93 

(22.20) 

178 

(42.58) 

101 

(24.16) 

46 

(10.98) 

2 

3. การศึกษาเน้ือหาวิชาทีส่ามารถนําไป

ประกอบอาชีพ 

170 

(40.64) 

196 

(46.85) 

44 

(10.53) 

8 

(1.91) 

1 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายดังน้ี 

 1. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบกิจกรรมตามหลักศาสนา นักศึกษาสวนใหญประกอบ

กิจกรรมตามหลักศาสนา 3 ใน 4 กิจกรรมประกอบดวยการละหมาด การเขารวมพิธฮัจญ การถือศีลอด 

และการรับประทานอาหารฮาลาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวิมล พิชญไพบูลย (2561) ศึกษา

เรื่อง วิถีมุสลิมกับความผูกพันตอหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใชกฎหมายอิสลาม ชุมชนสวนหลวง 

1 พบวา ชุมชนสวนหลวง 1 เปนชุมชนที่ชาวมุสลิมอาศัยอยูมีการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาอยูในเกณฑ

ที่เครงครัดทั้งในเรื่องของการละหมาด การถือศีลอด ซึ่งมีความสอดคลองกับ นารีรัตน วัฒนเวฬ (2563) 

ที่ระบุวา การละหมาด หมายถึง การนมัสการ แสดงความภักดี และขอพรตอพระเจาน่ัน คือ องคอัลลอฮ 

ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดอยางหน่ึงในการดําเนินชีวิตของมุสลิมตามแนวทางอิสลามเน่ืองจากทําใหจิตใจ

สงบ ระงับความทกุข อีกทั้งเปนการแสดงความภักดีและขอพรตอพระเจา และมีความสอดครองกับ อาลี 

เสือสมิง (2553) ที่ไดระบุไววา อิสลามมีหลักการ 5 ประการ คือ การปฏิญาณวาไมมีพระเจาองคใดที่ถูก

เคารพสักการะโดยเที่ยงแท นอกจากอัลลอฮฺและแทจริงมุสําหมัค คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ การดํารง

ละหมาดการนํามาซึ่งการบริจาคซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ ณ บัยติลลอฮฺ และการถือศีลอดในเดือน

รอมาฎอน องคประกอบหลกัทั้ง 5 ประการ ในศาสนาอิสลามมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ผูใดปฏิบัติทัง้ 

5 ประการอยางครบถวนสมบรูณ ผูน้ันคือมุสลิมผูมีศรทัธาอันสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Chen 

& Tabassum (2019).ที่กลาววาปญหาที่นักศึกษามุสลิมสวนใหญตองเผชิญคือการขาดความเขาใจดาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรมทางศาสนาของสถานศึกษาที่มีตอนักศึกษามุสลิม ซึ่งนํามาสูความบกพรอง
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ในการตอบสนองความตองการทางดานดานสังคมและวัฒนธรรม เชน การขาดสถานที่สําหรับการปฏิบัติ

ทางศาสนา อันนํามาสูปญหาความโดดเด่ียวทางสังคมในอนาคตตอไป นอกจากน้ีความเขาใจเกี่ยวกับ

ดานการประกอบกิจกรรมตามหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมที่แตกตาง จะนํามาสูการคนหาวิธีคิดและการ

ทําความรูจักเพื่อนใหมและพัฒนาความรูและทักษะขามวัฒนธรรม (Andrade, 2006; McClure, 2007) 

ซึ่งสงผลใหนักศึกษามุสลิมรูสึกไดรับความนับถือตนเองและความมั่นใจเพิ่มข้ึนอันเปนผลมาจาก

ประสบการณชีวิตที่เปนอิสระในวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยางไรก็ตามหากสถานศึกษาไมตอบสนอง

ความตองการเฉพาะทางวัฒนธรรมตามหลักศาสนา อาจทําใหนักศึกษาเกิดความรูศึกษาทางลบ ไมไดรับ

ประโยชน และแมแตถูกเอาเปรียบ (Sherry, Thomas, & Chui, 2010) ดังน้ัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลลพัธทาง

ลบเหลาน้ี ผูเกี่ยวของในระดับอุดมศึกษาจึงควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยไดเตรียมพรอมสําหรับการสราง

ปฏิสัมพันธกับนักศึกษามุสลิมเพียงใดเพียงใด (Arthur, 2017) 

 2. พฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการ นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการใน

การต้ังใจทํารายงาน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชํานาญ ดานคํา (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษา

พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา พฤติกรรมการเรียนรูดานวิชาการมีการ

ทบทวนบทเรียนและการเตรียมตัวเขาเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมี

ความสอดคลองกับการศึกษาของ อุบลรัตน เพ็งสถิตย (2557) ที่ระบุวา นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยา 

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีพฤติกรรมการเรียนภาพรวมอยูในระดับปานกลางและมี

พฤติกรรมการเรียนภายนอกอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Mohamad, AbdRazak, 

& Mutiu (2011) ที่กลาววาการที่บุคคลสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายในชีวิต เชน มีวุฒิ

การศึกษาที่สูงข้ึน เปนสวนหน่ึงที่ทําใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของชีวิตดีข้ึน และสอดคลองกับขอ

คนพบของ McGregor & Little (1998) ที่ระบุวาความสมบูรณของความรูทางวิชาการมีความสัมพนัธกบั

ความเขาใจความหมายของชีวิตที่สูงข้ึน นอกจากน้ี King, Hicks, Krull, & Del Gaiso (2006) ยังกลาว

วา ชีวิตกับจุดมุงหมายความสําเร็จในชีวิตของคนมีความเช่ือมโยงกัน ดังน้ัน นักศึกษาจึงตองมีการปรับตัว

และรับมือกับความทาทายที่แตกตางกัน เชน การเรียนการสอน การแยกสังคม และการปรับตัวทาง

วัฒนธรรมเพื่อรับมือกับความตองการทางวิชาการที่สูงข้ึน (Wu, Garza, & Guzman, 2015) การ

สนับสนุนจากผูปกครอง เพื่อน และสถานศึกษาจึงสงผลใหนักศึกษามีโอกาสประสบความสําเร็จทาง

วิชาการสูงข้ึน (Kim, Choi, &Park, 2018) 

 3. พฤติกรรมการใชชีวิตดานเขารวมกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการใชชีวิตดานเขา

รวมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในสถาบันศึกษาที่เรียนอยู การรวมกลุมทํากิจกรรมกับเพื่อน และ
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การหาประสบการณจริงเพื่อใหเขาใจสิ่งที่เรียนเปนตน ซึ่งสอดคลองกับ ธิดารัตน บุญนุช (2543) ที่ระบุ

ไววา กิจกรรมนักศึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูความสามารถของตนมาใชใหเกิดประโยชน 

แกสังคม และตนเอง ประสบการณตาง ๆ  ที่ไดรับจากการทํากิจกรรมนักศึกษาน้ันเปนสิ่งที่จําเปน และ

เปนประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคต โดยมีความสอดคลองกับ ประภัสสร ชโลธร (2559) กลาวถึง

คุณคาและความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการศึกษาทางไกล ระบุไววา กิจกรรมนักศึกษา

เปนกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีข้ึน เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักสนิทสนม 

ปรึกษาหารือ รวมกันทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือกันทางดานวิชาการ อันเปนประโยชนตอการศึกษาของ

นักศึกษา  

 4. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบอาชีพระหวางเรียน นักศึกษาสวนใหญศึกษา

เน้ือหาวิชาที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ การทํางานพรอมกับเรียนเพื่อหาประสบการณในการทํางาน 

และการทํางานพรอมกบัเรียนเพื่อหารายได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศศิกร เสือแกว (2561) ศึกษา

เรื่อง การทํางานพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่

สมัครทํางานพิเศษกับบริการจัดหางานในป 2561 เปนนักศึกษาที่ทํางานพิเศษเพื่อหารายไดเสริม

เน่ืองจากรายไดไมเพียงพอ โดยมีความสอดคลองกับ Napatsaran (2558) ไดกลาวถึง การทํางานและ

เรียนไปพรอมกัน ระบุไววา การทํางานพรอมกับเรียนมีประโยชน เพราะไมใชเพียงแคคุณจะไดรับเงินเพิ่ม

แลว แตคุณจะยังไดเรียนรูและไดประสบการณการทํางานอันมีคา 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 

ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชจากการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนจัดกิจกรรมที่

เหมาะสม และสอดคลองกับการใชชีวิตของนักศึกษาได ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแตละพฤติกรรมดังตอไปน้ี 

1. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบกิจกรรมตามหลักศาสนา ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนในแตละศาสนา เพื่อใหมีความเขาใจถึงความแตกตางแตไมแตกแยกที่สามารถอยูรวมกันได 

โดยไมเกิดความขัดแยงตอหลักศาสนาที่ไดกําหนดใหปฏิบัติ 

2. พฤติกรรมการใชชีวิตดานวิชาการ ควรสรางความสนใจใหกับนักศึกษาในการเขารวมการ

อภิปรายและการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจการเขารวมดานวิชาการในการ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง  
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3. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการเขารวมกิจกรรม เห็นไดวาผูไมเคยปฏิบัติมากที่สุด คือ การเขา

รวมกิจกรรมเปนผูนําในกลุมกิจกรรม ควรมีกิจกรรมใหนักศึกษามฝกทักษะในการเปนผูนํา การแกไข

ปญหา เพื่ออนาคตในการทํางาน 

4. พฤติกรรมการใชชีวิตดานการประกอบอาชีพ เห็นไดวากิจกรรมที่มีผูไมเคยปฏิบัติมากที่สุด 

คือ ทํางานพรอมกับเรียนเพื่อหาประสบการณในการทํางาน ควรใหความรูใหคําแนะนํา แกนักศึกษาใน

การทํางานพรอมกับเรียน ในการแบงเวลาทั้งการทํางานและการเรียนไปพรอมกัน  

 ขอเสนอแนะในการทําจัยคร้ังตอไป 

 1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งในการวิจัยใน

ครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สามารถทําใหไดรายละเอียดที่ชัดเจน

ข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแตละพฤติกรรมดังตอไปน้ี  

2. ควรศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย เพราะ

ประเทศไทยยังมีมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย แตละมหาวิทยาลัยมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน การศึกษา

ในประเด็นน้ีจะทําใหคนไดเรียนรูพฤติกรรมการใชชีวิตของนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน 

3. ควรศึกษาหลักธรรมคําสอนการปฏิบัติตนของแตละศาสนาในดานของสังคมเพื่อใหไดองค

ความรูที่ถูกตอง เพราะในความรุนแรงหรือความขัดแยงทางศาสนาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  มักจะมีการยก

หลักการของศาสนามาใชเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของแตละศาสนา 

4. ควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางที่หลากหลาย เชน พฤติกรรมการใชชีวิตมุสลิมในชุมชนตาง ๆ 

หลักการปฏิบัติของคนในชุมชน พฤติกรรมการใชชีวิตของพนักงานมุสลิมการปฏิบัติตัวใหเขากับสังคม 

และสิ่งแวดลอมเพื่อไมใหผิดหลักศาสนา เปนตน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จํานวน 452 คน โดยใชการสุมแบบบังเอิญ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด 

ผลวิจัยพบวา  

1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาสวนใหญตอบ

ถูกตองในประเด็นที่วาเปน การทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของรางกายมากที่สุด รอยละ 75.44  

2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาสวนใหญตอบถูกตอง ใน

ประเด็นเรื่อง เครื่องแตงกายที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย มากที่สุด รอยละ 83.62  

3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาสวนใหญ

เลือกตอบในประเด็นเรื่อง การชวยทําใหหัวใจปอดระบบหมุนเวียนของโลหิตกลามเน้ือเอ็น เอ็นขอตอ 

กระดูก และผิวหนังแข็งแรงย่ิงข้ึน มากที่สุด รอยละ 67.47  

4) ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัขอเสียของการออกกําลงักาย พบวา นักศึกษาสวนใหญตอบถูก 

ในประเด็นเรื่อง หากไมยืดเหยียดกลามเน้ืออาจทําใหกลามเน้ือฉีกขาดและอักเสบได มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 69.02 

คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ, การออกกําลังกาย; ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
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Abstract 

This research aimed to explore knowledge and understanding about exercise of 

students in Ramkhamhaeng University. The sample consisted of 452 students using 

accidental selection. Data were collected by using a questionnaire and analyzed by using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum. 

 Findings were as to follows: 

 1) In the exercise meaning, it found that 75.44% of the students answered 

correctly on the issue of being body movement activities.  

 2) In the exercise principle, it found that 83.62% of the students answered 

correctly on the issue of wearing suitable clothing.  

 3) In the benefits of exercise, it found that 67.47% of the students answered 

correctly on the issues of helping to strength then heart, lungs, blood circulation, 

muscles, tendons, ligaments, joints, bones and skin. 

 4) In the disadvantages of exercise, it found that 69.02% answered correctly on 

the issue of having been injured with torn and inflamed muscle because of lacking in 

stretching before exercise. 

Keywords: knowledge and understanding; exercise; knowledge and understanding of   

                physical activity 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันสังคมไทยเปนสังคมที่มีการแขงขันสูง จนทําใหคนในสังคมลืมเรื่องของการดูแลสุขภาพ

และการใสใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งการไมออกกําลังกาย เพราะอาจทําใหรางกายเสื่อม

สมรรถภาพลงหรืออาจจะไมมีภูมิคุมกันใด ๆ อาจนําไปสูการเกิดโรคตาง ๆ ดังน้ัน การเคลื่อนไหวของ

รางกายจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเสรมิสรางสขุภาพรางกายใหแข็งแรง และจะสงผลใหรางกายเกิดภูมิตานทาน

มีความแข็งแรง และความอดทนใหปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนของเลือด รวมไปถึงความแข็งแรงของ

กลามเน้ือ และความออนตัวดวย เพื่อใหมีภูมิปองกันโรค และเปนการรักษาพยาบาลฟนฟูสภาพรางกาย

ที่มีความประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยควรทําอยางตอเน่ืองอยางนอยวันละ 30 นาที เพื่อใหรางกาย
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เผาผลาญพลังงาน และในแตละวันควรใหมีการยืดเหยียดกลามเน้ือ ครั้งละ 10 - 15 นาที โดยการออก

กําลังกายควรทําอยางสม่ําเสมออยางนอย สัปดาหละ 3 - 4 ครั้ง ไมควรหักโหมหรือออกกําลังกายหนัก

จนเกินไป ควรเลือกเสื้อผา และรองเทาที่เหมาะสมกับกิจกรรมน้ัน ๆ ในแตละครั้งเพื่อปองกันการ

บาดเจ็บ และไมควรออกกําลังกายในลักษณะที่มีการกระแทกสูง เพราะอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได 

(กรมอนามัย, 2553) 

สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันคือคนสวนใหญยังคงขาดการออกกําลังกาย ทําใหผูคนลืมที่จะ

ใสใจในวิถีชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเรื่องการกินอยูและเรื่องสุขภาพ มนุษยไดคิดคนเทคโนโลยีข้ันสูง

มากมาย เพื่ออํานวยความสะดวก ความสุขสบาย ความมั่งค่ังใหแกตนเอง แตทุกการเปลี่ยนแปลงมีทั้ง

ขอดีและขอเสีย การกินอยูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมนุษยมีการพัฒนาไปสูระบบบริโภคนิยม ยึดติด

ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อยางถอนตัวไมข้ึน จึงทําใหมนุษยสมัยใหมตองเผชิญหนากับความเสื่อมถอย

ของรางกาย ไดแก การมองเห็น และการรับสัมผัส โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกระดูก และกลามเน้ือ สมองเสื่อม อุบัติเหตุ นอนไมหลับ และ

โรคซึมเศรา รวมไปจนถึงสุขภาพทางกาย ใจ อยางหลีกเลี่ยงไมได 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาหรอืออกกําลังกายของประชากร พ.ศ. 

2554 โดยเก็บขอมูลจากประชากร อายุ 11 ป ข้ึนไป ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 พบวา

ประชากรอายุ 11 ปข้ึนไป ทั้งสิ้น 57.7 ลานคน มีผูเลนกีฬาหรือออกกาํลังกาย 15.1 ลานคน หรือคิดเปน

รอยละ 26.1 โดยผูชายมีอัตราการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายสูงกวาผูหญิง รอยละ 27.4 และรอยละ 

25.0 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวาผูที่อยูในเขตเทศบาลมีอัตราการเลนกีฬา

หรือออกกําลังกายสูงกวาผูที่อยูนอกเขตเทศบาล รอยละ 30.4 และรอยละ 23.9 ตามลําดับ เมื่อ

เปรียบเทียบสัดสวนของการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายระหวางผูชายและผูหญิงในกลุมอายุเดียวกัน 

พบวาในกลุมอายุระหวาง 11-24 ป ผูชายมีสัดสวนสูงกวาผูหญิง แตในกลุมอายุ 25 ป ข้ึนไป ผูหญิงมี

สัดสวนสูงกวาผูชายและเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเลนกีฬาหรอืออกกําลงักาย ในแตละวัย พบวาวัยเด็กมี

อัตราการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายสูงสุด รอยละ 60.1 รองลงมาคือ วัยเยาวชน รอยละ 40.4 วัย

สูงอายุ รอยละ 23.6 และตํ่าสุดคือวัยทํางาน รอยละ 19.0 สําหรับประเภท 3 ของการเลนกีฬาหรือออก

กําลังกาย พบวา รอยละ 65.3 เปนผูออกกําลังกายดวยวิธีตาง ๆ  เชน เดิน ว่ิง การใชอุปกรณประกอบ 

การเตน การเลนโยคะและรอยละ 34.7 เปนผูเลนกีฬา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554: 3) 

ทั้งน้ี จากการศึกษาที่ผานมามุงเนนศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออกกําลังกายของ

กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา โดยผลการวิจัยสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวาการออกกําลังกายมี
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หลากหลายรูปแบบ หากออกกําลังกายในสภาวะที่ไมพรอมจะสงผลใหผูออกกําลังกายขาดความมั่นใจ 

นอกจากน้ีความสําคัญของการออกกําลังกายน้ัน ข้ันตอนของการปฏิบติัและคงสภาพความสมบูรณของ

รางกาย การออกกําลังกายที่สม่ําเสมอและสามารถออกกําลังกายดวยตนเอง มีผลทําใหรางกายมีสรรถ

ภาพมากย่ิงข้ึน และการเรียนรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวรางกายเปนไปตามโปรแกรม

หรือเปนไปตามระบบแบบแผนสามารถชดเชยศักยภาพบางอยางที่สูญเสียไปและสามารถทําใหรางกาย

กลับคืนมาบางสวน เปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยางย่ิง การมีทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมหลายอยาง เชน 

ฝกความฟตกอนออกกําลังกาย แบบเนนศักยภาพ และแอโรบิก ซึ่งมีผลดังน้ี ความแข็งแรงของรางกาย

ทอนบน และทอนลาง ความออนตัวของรางกายทอนบน และทอนลาง และความคลองแคลววองไว การ

ทรงตัวขณะเคลื่อนไหว โดยการแสวงหาความรูและประโยชนตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

นักศึกษา ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ใน 3-4 วันตอสัปดาหของนักศึกษา เปนการ

วัดแรงกระตุนในการออกกําลังกาย และความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งมีอัตราความถ่ีของการออกกําลงั

กายแตกตางกันออกไป (Sang, 2003; Denton, 2004; Suely et.al, 2004; Brown, 2005; lilyquist, 

2005; Fredrikssonet al., 2018; Piercy, 2020)  

จากที่กลางมาขางตน จะเห็นไดวาการวิจัยที่ผานมายังขาดการศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการออกกําลังกาย ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อใหไดขอมูลสําคัญของความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการออกกําลัง และนําขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยนําไปวางแผนจัดกิจกรรมและสนับสนุนการออก

กําลังกายใหถูกตองเพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อสํารวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

ความหมายของการออกกําลังกาย 

ความหมายของการออกกําลังกาย หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกในการกระทํากิจกรรม

ทุกกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของรางกาย อยางมีระบบ และมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ แตละบุคคล

เปนสําคัญ ซึ่งอาจสังเกตไดโดยตรง โดยออม โดยมีการกําหนดความถ่ี ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 
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ความแรง ความยืดหยุนของกลามเน้ือ ระยะเวลาที่ถูกตองจนเปนผลที่ทําใหสวนของรางกายน้ัน มีการ

ปองกันโรคตาง ๆ และปรับปรุงหรือรักษาสมรรถภาพทางกายใหมีประสิทธิภาพ และแข็งแรงสมบูรณอยู

ตลอดเวลา (จิตอารี ศรีอาคะ, 2543, หนา 8; พระถวารนาวิริยาคุณ, 2554; จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ, 

2555; ภาณุพงศ คําวชิรพิทักษ, 2557) 

สรุปจากความหมายของการออกกําลังกายที่กลาวมาน้ี การออกกําลังกายเปนการปฏิบัติหรือ

กระทํารางกายใหเกิดการเคลื่อนไหว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพรางกายในแตละบุคคลเปน

สําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ทําใหระบบการไหลเวียนเลือดมีการสูบ

ฉีดที่ดีข้ึน ทําใหกลามเน้ือในรางกายมีการยืดหยุน และมีกลามเน้ือที่แข็งแรงสามารถสรางภูมิตานทาน

โรคตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

หลักการออกกําลังกาย 

หลักการออกกําลังกาย มี 4 ดาน คือ 

1. เครื่องแตงกายที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย หมายถึง การแตงกายใหเหมาะสมกับการ

ออกกําลังกาย ทั้งเสื้อ กางเกง และรองเทา ดานของการเคลื่อนไหว เชน เสื้อผาที่รุมรามและระบายความ

รอนไดดี รองเทาที่ไมเหมาะสมกับเทาหรือสภาพสนาม อาจทําใหการเคลื่อนไหวไมคลองตัวเทาที่ควร (การ

กีฬาแหงประเทศไทย, 2544, หนา 90) 

2. การอบอุนรางกายกอน และหลังการออกกําลังกาย หมายถึง การอบอุนรางกาย เพื่อเตรียม

ความพรอมของรางกายโดยการเคลื่อนไหวรางกาย เชน ว่ิงอยูกับที่ ว่ิง เหยาะ ๆ การทําทาบริหาร

รางกาย เปนตน เพื่อทําใหมีเหงื่อซึม หัวใจเตนเร็วข้ึน อุณหภูมิรางกายสูงข้ึน หลังจากออกกําลังกายคือ 

หามหยุดออกกําลังกายในทันที ควรทําใหรางกายผอนคลาย และรางกายเย็นลงชา ๆ  ชวยปองกันไมให

เกิดอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือ (บรรลุ ศิริพานิช, 2541, หนา 23-24; สมชาย ลี่ทองอิน, 2543, หนา 52-

53; กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 30-33; อุทัย สงวนพงศ และสุณัฏฐา สงวนพงศ, 2555, หนา 

120) 

3. ขอควรระวังในการออกกําลังกาย หมายถึง การระวังไมใหเกิดการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุใน

ระหวางการออกกําลังกาย ซึ่งการออกกําลังกายไมวาจะเปนการออกกําลังกายดวยรูปแบบใดก็ตามอาจ

กอใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกายได ถาหากขาดความระมัดระวัง และออกกําลังกายโดยมีความประมาท

เปนที่ต้ัง (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2544, หนา 90; ประวิตร เจนวรรธนะกุล, 2547, หนา 80) 

4. การปฐมพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย หมายถึง เมื่อมีการไดรับบาดเจ็บ

จากการออกกําลังกายเกิดข้ึน ควรทําการปฐมพยาบาลใหเร็วที่สุด เพื่อชวยลดความรุนแรงของการ
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บาดเจ็บลงได และทําใหการบาดเจ็บหายเร็วข้ึน ถาหากไดรับบาดเจ็บแลวไมมีการปฐมพยาบาล หรือทํา

ไมถูกตองก็จะสงผลใหการบาดเจ็บน้ันรุนแรงย่ิงข้ึน เชน เมื่อไดรับบาดเจ็บไมวาจะเกิดจากการถูกชน

กระแทก หกลมขอเคล็ด ในขณะออกกําลังกายไมควรฝนออกกําลังกายตอไป ควรหยุดออกกําลังกาย

ในทันที แตถาอาการบาดเจ็บยังคงมีอยูก็ควรไปปรึกษาแพทยเพื่อเขารับการรักษาตอไป (ประวิตร เจน

วรรธนะกุล, 2547, หนา 80) 

สรุปจากหลักการออกกําลังกายที่กลาวมาน้ี การออกกําลังกายเปนการใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของ

รางกายทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวทั้งที่อยูกับที่ และเคลื่อนที่ โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาที และ

อยางนอย 3-4 วันตอสัปดาห โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับเพศวัย และสภาพรางกายของแตละบุคคล

เปนสําคัญ มีจุดมุงมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ หรือคงไวแกสมรรถภาพทางกายจึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ในระบบตาง ๆ ของรางกายทําใหระบบการไหลเวียนเลือดมีการสูบฉีดที่ปริมาณเพิ่มข้ึน ตลอดจนระบบ

ของกลามเน้ือในรางกายมีการยืดหยุน และคลายกลามเน้ือทําใหรางกายมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่

แจมใส สามารถสรางภูมิตานทานโรคตาง ๆ ไดดีอีกดวย กระบวนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ใน

รางกายที่มีการเคลื่อนไหว และประสานงานกันอยางมีระบบ และมีการปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอเพื่อ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหมีประสิทธิภาพและแข็งแรงข้ึน 

ประโยชนของการออกกําลังกาย 

ประโยชนของการออกกําลังกาย หมายถึง การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีไดน้ัน สามารถสรางไดดวย

ตัวเองคือ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เชน การพักผอนที่เพียงพอ รับประทานอาหารที่เปน

ประโยชน หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนตน โดยเฉพาะการออก

กําลังกายน้ัน เปนทั้งยาปองกันโรค ยารักษาโรค และยาบํารุงอยางดี และยังชวยประหยัดคา

รักษาพยาบาล ดังน้ันการออกกําลังกายจึงเปนสิ่งสําคัญตอคน ทุกเพศ ทุกวัย ไมวาจะเปนดานสุขภาพ

รางกาย สุขภาพจิตใจ แตยังมีผลตอสติปญญา และการอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข ทั้งน้ีควรออก

กําลังกายใหถูกตองเหมาะสมกับ เพศ และวัยตามหลักการเลนกีฬา หรือการออกกําลังกายที่ถูกตอง

เพื่อที่จะไดรับประโยชนจากการเลนกีฬา หรือการออกกําลังกายอยางอรรถประโยชนสูงสุด (กาญจนศรี 

สิงหภู, 2555; จอมยุทธ, 2543; เจริญ กระบวนรัตน, 2550; สุชาติ โสมประยูร, 2542, หนา 45-46)  

สรุปจากประโยชนของการออกกําลังกายที่กลาวมาน้ี การออกกําลังกายมีประโยชนใน 

หลาย ๆ ดาน สามารถสรางไดดวยตัวเองเชน การพักผอน รับประทานอาหาร การออกกําลังกายอยาง

สม่ําเสมอเปนตน ดังน้ันการออกกําลังกายมีผลโดยตรงตอสุขภาพรางกายและจิตใจ ชวยลดความเครียด
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ไดและสามารถแกไขสภาพผิดปกติทางจิตใจบางอยางได ทําใหรางกายมีความแข็งแรง มีสมรรถภาพของ

รางกายที่ดี จึงมีผลทางดานที่ทําใหสุขภาพจิตดีข้ึนดวย 

ขอเสียของการออกกําลังกาย 

ขอเสียของการออกกําลังกาย หมายถึง การออกกําลังกายอาจทําใหเกิดผลเสีย หรือนําไปสูการ

บาดเจ็บ หรือการไดรับการรักษาที่ใชเวลานาน ดังน้ันควรออกกําลังกายแตพอดีในระดับที่เหมาะสมกับ

รางกายของวัย จึงตองมีการดูแลสุขภาพรางกายอยูเสมอ และมีสุขภาพที่ดี ไมไดหมายความวานํ้าหนัก

จะตองอยูในเกณฑมาตรฐาน แตหมายถึงการที่ดูแลตัวเองไดอยางถูกวิธี ต้ังแตเรื่องการออกกําลังกายไป

จนถึงการเลือกกินอาหาร การปองกันโรค พักผอนใหเพียงพอ เพื่อจะไดมีแรง และพลังงานมาใชในการ

ออกกําลังกายตอไป การลดละเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพรางกายของตนเอง สิ่งเหลาน้ีจะสงผลใหรางกายมี

สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ มีสุขภาพดี และกระฉับกระเฉงพรอมที่จะดําเนินชีวิตประจําวันตอไป หากเกิด

อาการผิดปกติ ใหรีบปรึกษาแพทยทันที (สุวรรณิการ ปาลี, 2563; Women Team, 2562; SANOOK, 

2562; เสฎฐวุฒิ โมดา, 2558) 

สรุปจากขอเสียของการออกกําลังกายที่กลาวมาน้ี การขาดการออกกําลังกายหรือออกกําลังกาย

อยางหักโหมจนเกิดไป อาจทําใหรางกายออนแอ มีภูมิคุมกันตํ่าจึงทําใหเกิดโรคเจ็บไขไดปวยงาย เมื่อเกดิ

ความเจ็บปวยจะทําใหหายชากวาปกติและมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซอนตามมาไดงาย ซึ่งปญหาเหลาน้ี

จะมีผลกระทบจนถึงวัยผูใหญ  

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดวาในการออกกําลังกายน้ัน ผูออกกําลังจําเปนตองมี

ความรูพื้นฐานสําคัญ 4 ดานคือ 1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการออกกําลังกาย 2) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย ซึ่งประกอบดวยดานยอย 4 ดานคือ 2.1) เครื่องแตง

กายที่เหมาะสมสําหรับการออกกาํลังกาย 2.2) ขอใดตอไปน้ีเปนการอบอุนรางกายกอนและหลังการออก

กําลังกาย 2.3) ขอควรระวังในการออกกําลังกาย และ 2.4) การปฐมพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการ

ออกกําลังกาย 3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย และ 4) ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับขอเสียของการออกกําลังกาย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 



 

1586 

 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีสถานภาพเปนนักศึกษา 

สวนกลาง ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 115,278 คน (สํานักงานบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2563 ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง ใชตารางการสุมของ Krejcie & Morgan  (1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2556, หนาที่ 

178 - 180) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดตัวอยาง 382 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

โดยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของนักศึกษาในแตละช้ันป เพื่อปองกันขอมูลสูญหายผูวิจัยได

เก็บขอมูลเพิ่มเปน 452 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถามความรูความเขาใจเกีย่วกับการออกกําลงักาย 

ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอนคือ คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คําถามความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  

การสรางเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยได

ทําการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อ

นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) 

2. กําหนดโครงรางของแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญที่ตองการศึกษา โดยจัดทํา

แบบสอบถามตามที่ผูวิจัยศึกษา สรางแบบสอบถามข้ึนเอง และไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการจะศึกษา และสํารวจโดยตัวแปรที่

ใชในการวิจัยประกอบดวย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการออกกําลังกาย ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย และ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเสียของการออกกําลังกาย 

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิง

เน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามที่สรางข้ึนกับเน้ือหา โดยการนํานิยามและคําถาม

ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นวาคําถามแตละขอวัดไดตามนิยามที่กําหนดไวหรือไมดวยวิธีการหา 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใหคะแนนดังน้ี หากสอดคลองกับเน้ือหาใหคะแนน 1 ไมสอดคลองให 
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คะแนน -1 และไมแนใจใหคะแนน 0 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเน้ือหา พบวา 

ขอคําถามทุกขอมีคา IOC มากกวา 0.50 โดยมีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  

4. นําแบบสอบถามมาแกไข ปรับปรุง จากน้ันจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําเสนอตอ

อาจารยที่ ปรึกษา นําแบบสอบถามที่ไปทดสอบ (try out) กับผูตอบจํานวน 30 คน จากน้ันคํานวณหา

คาความเที่ยง นําไปหาคาโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-

coefficient)ของ Cronbach หาคาความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเที่ยงของ

แบบสอบถามเทากับ 0.96 สามารถใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลได  

5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 452 คน   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห แปลความหมาย สรุปผล และรายงานผลการวิจัย ถึงพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งประกอบดวย (1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยการนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวไปแจกแกประชากรกลุมตัวอยาง คือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 452 ชุด อธิบายใหนักศึกษาเขาใจวัตถุประสงค ข้ันตอนการ

ตอบแบบสอบถาม และประโยชนที่ไดรับรวมทั้งแนวทางปฏิบัติกอนที่จะลงมือทํา (2) หลังจากน้ัน นํา

แบบสอบถามที่ผานการตอบจากกลุมตัวอยางเสร็จสิ้นทัง้ 452 ชุด มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถามทั้งหมดกอนจะนําไปวิเคราะหขอมูล เพื่อความถูกตองสมบูรณ (3) นําผลที่ไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ ในการวิเคราะห

ขอมูล โดยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ช้ันป คณะวิชา คํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

อายุคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาสูงสุด (Maximum) 

และคาตํ่าสุด(Minimum) สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย จะนําเสนอดวยการหา

คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย  รอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D). คาตํ่าสุด 

(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) 
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สรุปผลการวิจัย  

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 

ในภาพรวมนักศึกษา มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เฉลี่ย 27 คะแนน คิดเปนรอยละ 47.36 ซึ่งมี

ความรูไมถึง 50 % ของความรูทั้งหมด โดยหัวขอที่มีความรูมากที่สุด คือหลักการออกกําลังกาย มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.53 คิดเปนรอยละ 50.11รองลงมา คือความหมายของการออกกําลังกาย มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.90 คิดเปนรอยละ  48.33 และประโยชนของการออกกาํลังกาย มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 6.14 คิดเปนรอยละ 47.23 และขอเสียของการออกกําลังกาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 คิด

เปนรอยละ 40.18 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

ดาน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย 

รอย

ละ 
S.D. Minimum Maximum 

1. ความหมายของการออก

กําลังกาย 

6 2.90 48.33 1.73 1 6 

2. หลักการออกกําลังกาย 27 13.53 50.11 5.97 4 27 

3. ประโยชนของการออก

กําลังกาย 

13 6.14 47.23 4.03 1 13 

4. ขอเสียของการออกกําลัง

กาย 

11 4.42 40.18 3.17 0 11 

รวม 57 27.00 47.36 12.69 7 57 

 

2. ผลการเลือกตอบรายดาน มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 การเลือกตอบความหมายของการออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาเลือกคําตอบขอ1 การ

ทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของรางกาย มากที่สุด จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 75.44 รองลงมาคือ 

ขอ5 การทํากิจกรรมโดยมีการยืดหยุนของกลามเน้ือ จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 60.61 และขอ3 

การเคลื่อนไหวรางกายอยางสม่ําเสมอโดยมีการกําหนดระยะเวลา จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 46.13 

ตามลําดับ สวนขอที่มีคนคิดวาเปนความหมายของการออกกําลังกายนอยที่สุด คือขอที่ 6 การทํา
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กิจกรรมโดยมีการกําหนดความเร็วในการเคลื่อนไหวของรางกาย จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 29.20 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของการเลือกตอบความหมายของการออกกําลงักาย 

ความหมายของการออกกําลังกาย จํานวน (คน) รอยละ 

1. การทํากจิกรรมที่มีการเคลือ่นไหวของรางกาย 

2. การเคลื่อนไหวรางกายของแตละบุคคลอยางเปนระบบ 

3. การเคลื่อนไหวรางกายอยางสม่ําเสมอโดยมีการกําหนดระยะเวลา 

4. การทํากิจกรรมที่กําหนดนํ้าหนักในการออกแรงเคลื่อนไหวรางกาย 

5. การทํากิจกรรมโดยมีการยืดหยุนของกลามเน้ือ 

6. การทํากจิกรรมโดยมีการกําหนดความเร็วในการเคลื่อนไหวของ

รางกาย 

341 

190 

209 

165 

274 

132 

75.44 

42.03 

46.13 

36.50 

60.61 

29.20 

 

2.2 การเลือกตอบหลักการออกกําลังกาย พบวา 

1) ดานเครื่องแตงกายที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย นักศึกษาเลือกตอบ การใส

เสื้อผา หรือกางเกงที่เหมาะกับการเคลื่อนไหว มากที่สุด จํานวน 378 คน คิดเปนรอยละ 83.62  

2) ดานการอบอุนรางกายกอน และหลังการออกกําลังกาย นักศึกษาเลือกตอบ การยืด

เหยียดกลามเน้ือ แตละทาจะคางน่ิง ไว 10-20 วินาที มากที่สุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 62.61  

3) ดานขอควรระวังในการออกกําลังกาย นักศึกษาเลือกตอบ ควรออกกําลังกายให

พอเหมาะกับอายุ เพศ และสภาพรางกาย มากที่สุด จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 69.69  

4) ดานการปฐมพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย นักศึกษาเลือกตอบ 

การปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ถูกตองจะสามารถชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บลงได มากที่สุด 

จํานวน 335 คนคิดเปนรอยละ 74.11  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของการเลือกตอบหลักการออกกาํลังกาย 

หลักการออกกําลังกาย 
จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

1. เครื่องแตงกายที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย 

1) ใสเสือ้ผา หรือกางเกงทีเ่หมาะกับการเคลื่อนไหว 

2) สวมรองเทาที่เหมาะสมกบัเทา หรือสภาพสนาม 

3) เสื้อผาที่ใสออกกําลังกายตองระบายความรอนไดดี 

 

378 

347 

331 

 

83.62 

76.76 

73.23   

2. การอบอุนรางกายกอน และหลังการออกกําลังกาย 

1) การเตรียมสวนตาง ๆ ของรางกาย หรืออวัยวะที่ เกี่ยวของกับการ

เคลื่อนไหว 

2) การทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงข้ึนเล็กนอย 

3. การทําใหหัวใจเตนเร็วข้ึนเล็กนอย 

4) การทําใหมีเลือดไปเลี้ยงกลามเน้ือตาง ๆ มากข้ึน 

5) การว่ิงอยูกับที่ ว่ิงเหยาะ ๆ ระยะสั้น ๆ ประมาณ 10-15 นาที 

6) การยืดเหยียดกลามเน้ือ แตละทาจะคางน่ิง ไว 10-20 วินาที 

7) หลังจากออกกําลังกายหามหยุดออกกําลังกายทันที 

8) การผอนคลายใหรางกายเย็นลงชา ๆ ชวยปองกันไมใหเกิดอาการปวด

เมื่อยกลามเน้ือ 

9) หลังออกกําลังกาย ควรทําใหการเตนของชีพจรกลบัคืนสูสภาวะปกติใชเวลา 

ประมาณ 5-10 นาที 

10) ควรเคลื่อนไหวรางกายชา ๆ หลังออกกําลังกาย 

 

279 

123 

103 

123 

205 

283 

138 

189 

149 

146 

 

61.72 

27.21 

22.78 

27.21 

45.35 

62.61 

30.53 

41.81 

32.96 

32.30 

3. ขอควรระวังในการออกกําลังกาย 

1) ควรออกกําลังกายใหพอเหมาะกับอายุ เพศ และสภาพรางกาย 

2) ไมควรออกกําลังกายในเวลาที่มีอาการรอนจัด 

3) ไมควรออกกําลังกายเวลาที่ไมสบายหรือเปนไข 

4) กอนและหลังการออกกําลังกายทุกครั้งควรอบอุนรางกายและผอนคลาย

รางกาย 

5) ตองเลือกใชอุปกรณในการออกกําลังกายใหเหมาะสม 

 

315 

278 

257 

242 

223 

222 

 

69.69 

61.50 

56.85 

53.53 

49.33 

49.11 
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หลักการออกกําลังกาย 
จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

6) ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่จะทําใหรางกายไดรับอันตราย 

7) เมื่อมีอาการเตือนที่แสดงวาเริ่มมีอันตรายควรหยุดออกกําลังกายทันที

โดยไมฝน 

8) การด่ืมนํ้าจําเปนตอการออกกําลังกายเพราะไมเชนน้ันรางกายจะสญูเสยี

นํ้ามาก เกินไป 

235 

208 

51.99 

46.01 

4. การปฐมพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 

1) เมื่อไดรับบาดเจ็บควรทําการปฐมพยาบาลใหเร็วที่สุด 

2) การปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ถูกตองจะสามารถชวยลดความรุนแรงของ

การบาดเจ็บลงได 

3) หากไดรับบาดเจ็บควรนําถุงพลาสติกบรรจุนํ้าแข็งมาประคบ บริเวณที่

ไดรับบาดเจ็บ 

4) การประคบดวยความรอนหรือยาที่ทําใหเกิดความรอนอาจทําใหมีอาการ

บวมและอักเสบมากข้ึน 

5) ประคบดวยนํ้าแข็งนาน 20 นาที ซ้ําทุกวันวันละ 2 รอบ เชา-เย็น เปน

เวลา 3-4 วัน 

6) หลังการปฐมพยาบาลแลวอาการบาดเจ็บยังไมทุเลาควรไปปรึกษาแพทย

เพื่อเขารับการรักษาตอไป 

 

280 

335 

188 

128 

158 

255 

 

61.94 

74.11 

41.59 

28.31 

34.95 

56.41 

 

2.3 การเลือกตอบประโยชนของการออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาเลือกตอบขอ 2 คือชวย

ทําใหหัวใจปอดระบบหมุนเวียนของโลหิตกลามเน้ือเอ็น เอ็นขอตอ กระดูก และผิวหนังแข็งแรงย่ิงข้ึน 

จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 67.47  รองลงมาคือ ขอ4 ทําใหกลามเน้ือของรางกายมีความสามารถใน

การทํางานไดดีมากข้ึนเชน การหดตัว และการยืดตัวไดดี จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 63.27 และขอ

10 ทําใหรางกายมีความแข็งแรง ความวองไว และมีภูมิตานทานมากข้ึน จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 

59.73 ตามลําดับ สวนขอที่มีคนคิดวาเปนประโยชนของการออกกําลังกายนอยที่สุด คือขอ11 ปองกัน

และรักษาโรคเบาหวาน จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 28.98 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของการเลือกตอบประโยชนของการออกกําลงักาย 

ประโยชนของการออกกําลังกาย 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันสมรรถภาพการทํางานของหัวใจจะดี

ข้ึนถาออกกําลังกายอยางถูกตอง 

2. ชวยทําใหหัวใจปอดระบบหมนุเวียนของโลหิตกลามเน้ือเอ็น เอ็นขอตอ 

กระดูก และผิวหนังแข็งแรงย่ิงข้ึน 

3. ปองกันโรคมะเรง็บางชนิด เชน ลําไสใหญ เตานม ตอมลกูหมาก   

4. ทําใหกลามเน้ือของรางกายมีความสามารถในการทํางานไดดีมากข้ึน 

5. ลดปญหาความเสี่ยงตอหัวใจลมเหลว หัวใจวายเฉียบพลันลดความเสี่ยง

ตอการเกิดคลื่นหัวใจผิดปกติและปญหาความดันโลหิตสูง 

6. ทําใหระบบประสาททํางานไดเต็มทีก่ารสัง่งานของระบบประสาทรวดเรว็

ข้ึน   

7. ชวยลดความวิตกกังวลความเครียดตาง ๆ จึงเปนผลดีตอจิตใจ และ

อารมณ 

8. ลดการบาดเจ็บจากการใชเน้ือเย่ือตาง ๆ ของรางกายมากเกินไปทําใหไม

ฉีกขาดหรือบาดเจ็บไดงาย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บไดมากข้ึน 

9. ทําใหรูปรางสมสัดสวนมีทาทาง หรือการทรงตัว และบุคลิกที่ดี 

10. ทําใหรางกายมีความแข็งแรง ความวองไว และมีภูมิตานทานมากข้ึน 

11. ปองกันและรักษาโรคเบาหวาน 

12. ทําใหมีสุขภาพดีประหยัดคาใชจายในการรักษาโรค 

13. ทําใหระบบกลามเน้ือหายใจทํางานไดดีข้ึน ทรวงอกขยายใหญข้ึน 

256 

 

305 

 

139 

286 

184 

 

204 

231 

147 

 

261 

270 

131 

185 

177 

56.63 

 

67.47 

 

30.75 

63.27 

40.70 

 

45.13 

51.10 

32.52 

 

57.74 

59.73 

28.98 

40.92 

39.15 

2.4 การเลือกตอบขอเสียของการออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาเลือกตอบขอ 1 หากไมยืด

เหยียดกลามเน้ืออาจทําใหกลามเน้ือฉีกขาดและอักเสบได จํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 69.02 

รองลงมา คือขอ2 หากออกกําลังกายจนเหน่ือยหนักโดยไมจิบนํ้ารางกายจะเกิดอาการขาดนํ้าซึ่งสงผล

ใหช็อคได จํานวน 237คน คิดเปนรอยละ 57.43 และขอ 9 หากไมอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย

หรือไมผอนคลายหลังจากการออกกําลังกายเสรจ็จะทําใหรางกายไดรับการบาดเจ็บ จํานวน 199 คน คิด

เปนรอยละ 44.02 ตามลําดับ สวนขอที่มีคนคิดวาเปนขอเสียของการออกกําลังกายนอยที่สุด คือขอที่5 
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การลดนํ้าหนักดวยการออกกําลังกายซึ่งมีผลกระทบทําใหฮอรโมนแปรปรวนเปนเหตุใหประจําเดือนขาด

หายหรือผิดปกติ จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 27.87 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละของการเลือกตอบขอเสียของการออกกําลงักาย 

ขอเสียของการออกกําลังกาย จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

1. หากไมยืดเหยียดกลามเน้ืออาจทําใหกลามเน้ือฉีกขาดและอักเสบได 

2. หากออกกําลังกายจนเหน่ือยหนักโดยไมจิบนํ้ารางกายจะเกิดอาการขาด

นํ้าซึ่งสงผลใหช็อคได 

3. การออกกําลังกายหนักเกินไปทําใหระบบตาง ๆ ในรางกายทํางานหนัก

สงผลใหระบบภูมิคุมกันบกพรอง 

4. การออกกําลังกายจะทําใหหัวใจทํางานหนักและออนลาไดอาจเปน

ผลกระทบของภาวะหัวใจลมเหลว 

5. การลดนํ้าหนักดวยการออกกําลังกายซึ่งมผีลกระทบทําใหฮอรโมน

แปรปรวนเปน เหตุใหประจําเดือนขาดหายหรือผิดปกติ 

6. หากออกกําลังกายทุกวันโดยไมหยุดพักอาจทําใหมีฮอรโมนเครียดสะสม

มากเกินไป ทําใหเครียดงายข้ึนจนกลายเปนความเครียดเรื้อรังและนอน

ไมหลบั 

7. หากออกกําลังกายแบบหักโหมและใชเวลานานเพื่อลดนํ้าหนักจะทําให

ภูมิคุมกัน ลดลงรางกายออนแอเสี่ยงติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียไดงายข้ึน

เปนสาเหตุใหปวยบอย ๆ ทั้งทีอ่อกกําลังกายอยางหนัก 

8. การออกกําลังกายหากไมควบคุมอาหารใหมีความสมดุลอาจทําใหรางกาย

ขาดสารอาหารรับโปรตีนมากเกินไปสงผลใหตับและไตทํางานหนัก 

9. หากไมอบอุนรางกายกอนออกกําลังกายหรือไมผอนคลายหลังจากการ

ออกกําลังกายเสร็จจะทําใหรางกายไดรับการบาดเจ็บ 

10. หากกลามเน้ือบริเวณที่ออกกําลังกายเกิดอาการบาดเจ็บหากไมหยุดทํา

การรักษาอาจถึงข้ันพิการและใชงานไมไดตลอดชีวิต 

11. หากไมไดตรวจรางกายกอนออกกําลงักายวาไมไดมีความผิดปกติหรือโรค

ตาง ๆ แลวออกกําลังกายอาจเปนการกระตุนใหเกิดโรคและกําเริบเร็วข้ึน 

312 

237 

197 

 

159 

 

126 

 

131 

 

171 

 

 

149 

 

199 

 

160 

 

159 

69.02 

57.43 

43.58 

 

35.17 

 

27.87 

 

28.98 

 

37.83 

 

 

32.96 

 

44.02 

 

35.39 

 

35.17 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษา มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายดังน้ี 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการออกกําลังกาย ที่นักศึกษาสวนใหญ เขาใจวา 

เปนการทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของรางกาย เปนขอคนพบที่สอดคลองกับการศึกษาของ  

กรรัช มากเจริญ (2558) ที่พบวามีการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวรางกาย ระดับพฤติกรรมอยูในระดับดี และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง พลไชย (2558) ที่พบวาพฤติกรรมการออกกําลังกาย ไดนานครั้งละ 

30 นาทีข้ึนไป ในระดับมาก สวนพฤติกรรมการออกกําลังกายในประเด็นอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง 

พอใจตอปจจัยที่เอื้อตอการออกกําลังกายของผูสูงอายุ พบวาปจจัยที่เอื้อตอการออกกําลังกายของ

ผูสูงอายุ โดยรวม ผูสูงอายุมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิด

ของ สุเทพ ภิญโญสวัสด์ิสกุล (2560) ที่ระบุวาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายการออกกําลัง

กายเปนการขับเคลื่อนของรางกาย ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (Suely et.al, 2004) ที่

กลาววา การเรียนรูเกี่ยวกับความหมายการออกกําลังกายที่มีการเคลือ่นไหวรางกายเปนไปตามโปรแกรม

หรือระบบแบบแผนสามารถชดเชยศักยภาพบางอยางที่สูญเสียไปและสามารถทําใหรางกายกลับคืนมา

บางสวน การมีทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมหลายอยาง เชน ฝกความฟตกอนออกกําลังกาย แบบเนน

ศักยภาพ และแอโรบิก ซึ้งมีผลดังน้ี ความแข็งแรงของรางกายทอนบน และทอนลาง ความออนตัวของ

รางกายทอนบน และทอนลาง และความคลองแคลววองไว การทรงตัวขณะเคลื่อนไหว 

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย ที่นักศึกษาสวนใหญเขาใจ เปนการแตง

กายที่เหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย การอบอุนรางกาย และหลังการออกกําลังกาย ขอควรระวัง 

และการปฐมพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิษณี วิจัน

ทึก และคณะ (2560) ที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย อยูในระดับ

ปานกลาง นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ นพดล น่ิมสุวรรณ (2561) ที่ระบุวาการใหความรู

เกี่ยวกับการแตงกายใหเหมาะสมกับกีฬา และการอบอุนรางกายทั้งกอนและหลังออกกําลังกาย ระดับ

ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sang (2003) ที่กลาวไววาการออกกําลังกายจะเห็นไดวามี

หลากหลายรูปแบบ จึงช้ีใหเห็นวา ถาออกกําลังกายในสภาวะที่ไมพรอมจะไมคอยมีความมั่นใจ และ

ความสําคัญในการออกกําลังกายน้ัน ข้ึนอยูกับหลักข้ันตอนของการปฏิบัติในการออกกําลังกายและคง

สภาพความสมบูรณของรางกาย 

3. ความรูความเขาใจเกี่ยวประโยชนของการออกกําลังกาย ที่นักศึกษาสวนใหญเขาใจวา การ

ปองกันโรค สมรรถภาพการทํางานของรางกาย ถาออกกําลังกายอยางถูกตอง การมีรูปรางสัดสวนและ
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บุคลิกที่ดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อรอนงค จันทิมา และคณะ (2560) ที่พบวานักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปจจัยที่สงผลตอการออกกําลังกายของนักศึกษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานรูปราง

และทรวดทรง และปจจัยดาน ปองกันโรค นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ รัตนกัมพลชัย 

อิ้วสวัสด์ิ (2559) ที่ระบุไววาความรูและการรับรูประโยชนในการออกกําลังกาย เปนการผอนคลาย

รางกายไมใหเกิดความเครียด ทําใหรูปรางมีสัดสวน กระชับและยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งไมสอดคลองกบั 

อังคณา บุญสม (2560) ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายและแนวทางการสรางโปรแกรมพละศึกษา

สําหรับนักศึกษาโดยประยุกตทฤษฎี ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Brown (2005) ที่กลาวไววาไดศึกษาหาความรูและการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

นักศึกษา ผลการศึกษาพบวา มีเพียงการรับรูและประโยชนการออกกําลังกาย ที่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการออกกําลงักาย ใน 1 อาทิตยที่ผานมาของนักศึกษา นอกจากน้ี Fredriksson et al. (2018) 

ยังกลาววาผูที่มีความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกายมักจะมีความกระตือรือรนมากข้ึน 

เน่ืองจากความรูดังกลาวเปนพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายวาเปนสิ่งที่ดีตอสุขภาพ 

4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเสียของการออกกําลงักาย ที่นักศึกษาสวนใหญเขาใจวา หากไม

ยืดเหยียดกลามเน้ือ อาจทําใหกลามเน้ือฉีกขาดและอักเสบ หากออกกําลังกายแบบหักโหมจะทําให

ภูมิคุมกันลดลง รางกายออนแอ เสี่ยงติดเช้ือไวรัส ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ เพชรัต คุณาพันธ 

และคณะ (2561) ซึ่ งผลการวิจัยพบวา ดานความรูทางดานการออกกําลังกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยภาพรวม มีความรูในระดับดีมาก ดานเจตคติตอการออกกําลัง

กายโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการปฏิบัติในการออกกําลังกายของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู

ในระดับปฏิบัติบอย และดานสิ่งแวดลอมในการออกกําลังกายของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เชนเดียวกับแนวคิดของ ยอดฟา มีมานาน (2562) ที่ระบุวาสภาพปญหาและความตองการการออกกาํลงั

กาย ของผูสูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหนิ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานอาคารสถานที่

ในการออกกําลังกาย อยูในระดับมากที่สุด ดานอุปกรณในการออกกําลังกาย ดานบุคลากรใหบริการใน

การออกกําลังกาย ดานการใหบริการในการออกกําลังกาย ดานชวงเวลาในการออกกําลังกาย ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการออกกําลังกาย และความตองการอยูในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 
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จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการสงเสริม จัดกิจกรรมในการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การออกกําลังกายที่ถูกตองใหแกนักศึกษา เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่

ถูกตองและเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการออกกําลังกาย ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับ

ความหมายในการออกกําลังกาย เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความหมายของการออกกําลังกายและสามารถ

ปฏิบัติอยางถูกตอง 

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย ควรมีการสงเสริมใหมีการจัดอบรม 

สัมมนาหรือจัดกิจกรรมในการเผยแพรความรูเรื่องหลักการอออกกําลังกายที่ถูกตองใหแกนักศึกษา เพื่อ

เสริมสรางใหนักศึกษามีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม 

3. ความรูความเขาใจเกี่ยวประโยชนของการออกกําลังกาย ควรมีการสงเสริม สนับสนุนและ

เชิญชวน ใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกาย และควรมีการจัด

กิจกรรมใหนักศึกษาไดปฏิบัติรวมกัน เชน มีการจัดต้ังชมรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพข้ึน เพื่อให

นักศึกษาไดเห็นถึงภาพลักษณที่ดีของการออกกําลังกายมากย่ิงข้ึน 

4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเสียของการออกกําลังกาย ควรใหความรูเกี่ยวกับขอเสียของ

การออกกําลังกายกับนักศึกษาใหมากข้ึน พรอมทั้งจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมเผยแพรความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับขอเสียของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและปฏิบัติตามไดถูกตอง  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ศึกษาความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายและสุขภาพของนักศึกษา เพื่อ

นําขอมูลไปปรับปรุง แกไขใหสอดคลองกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษา 

รวมทั้งเปนขอมูลและแนวทางในการศึกษาในครั้งตอไป 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการออกกําลังกาย เพื่อนํามาเปนแนวทาง ในการจัดและดําเนินการ

เกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายใหเหมาะสม และเปนไปตามความตองการของ

นักศึกษาใหมากที่สุดและใหสอดคลองกับความเปนจริง และเพื่อสุขภาพที่ดี 

3. ควรมีการศึกษาถึงความตองการรูปแบบและสภาพปญหาของการออกกาํลงักายของนักศึกษา 

เพื่อเปนแนวทางในการจัดดําเนินการเกี่ยวกับการออกกําลังกายใหเหมาะสมและเปนไปตามความ

ตองการของนักศึกษาใหมากที่สุด 
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การศึกษาพฤติกรรมการดแูลรกัษาความสะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคา 

ในพืน้ที่แหลงทองเที่ยว ภายใตสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา (Covid 19)  

A New Normal of Cleanliness Behavior for Department Store Workers in 

Tourist Location under the Epidemic Situation of Coronavirus (Covid 19)  
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหมของ

พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี จํานวน 420 คน 

แบงเปน 1) พื้นที่เขตพัทยา จํานวน 199 คน 2) พื้นที่เขตสมุย จํานวน 107 คน 3) พื้นที่เขตภูเก็ต 

จํานวน 114 คน โดยใชการสุมแบบบังเอิญ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย  คาตํ่าสุด และคาสูงสุด 

ผลการวิจัยพบวา 

1. พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเทีย่ว 3 แหง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาทาํ

ความสะอาดในการรับประทานอาหาร มากกวา 80 เปอรเซ็นต โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํามาก

ที่สุด คือ ลางวัตถุดิบกอนนํามาทําอาหาร คิดเปนรอยละ 94.05 

2. พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเทีย่ว 3 แหง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาทาํ

ความสะอาดรางกาย มากกวา 80 เปอรเซ็นต โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุด คือ การแปรง

ฟนหลังรับประทานอาหารและการแปรงฟนกอนนอน คิดเปนรอยละ 100.00 

3. พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 3  แหง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษา

ทําความสะอาดที่พักอาศัย มากกวา 80 เปอรเซ็นต โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุด มี 2 
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พฤติกรรม คือ 1) เช็ดทําความสะอาดตูกระจกและที่วางเครื่องสําอาง 2) การกวาดบาน คิดเปนรอยละ 

100.00 

4. พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 3  แหง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษา

ทําความสะอาดในสถานที่ทํางาน มากกวา 80 เปอรเซ็นต โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุด มี 

4 พฤติกรรม คือ 1) วัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาที่ทํางาน 2) ลงทะเบียนเช็คอินกอนเขาที่ทํางาน 3) 

ลงทะเบียนเช็คเอาทกอนออกจากที่ทํางาน 4) สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 

100.00 

5. พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 3  แหง มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษา

ทําความสะอาดในกิจกรรมอื่น ๆ มากกวา 80 เปอรเซ็นต โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจาํมากที่สดุ คือ 

ลางมือกอนและหลังซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 100.00 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาด, วิถีใหม, โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

 

Abstract 

This research aimed to study a new normal of cleanliness behavior for 

department store employees in tourist destination areas under the epidemic situation of 

coronavirus (Covid 19) . The data was collected from 420 department store workers in 

three tourist locations consisted of Pattaya, Samui and Phuket by using accidental 

selection.  The statistic used in the data analysis were Frequencies, Percentage, Mean, 

Standard deviation, Maximum and Minimum. 

The finding were as follows:  

1. In consumption behavior, it found that 94.05 percent of department store 

workers  had average practice score more than 80 percent.  The most frequent behavior 

was washing ingredients before cooking.  

2. In body cleaning behavior, it found that 100.00 percent of department store 

workers had average practice score more than 80 percent. The most frequent behaviors 

were brushing teeth after meals and brushing teeth before bed.  
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3. In house cleaning behavior, it found that 100.00 percent of department store 

workers had average practice score more than 80 percent.  The most frequent behaviors 

were glass cabinets and cosmetic stand cleaning and house sweeping.  

4. In office cleaning behavior, it found that 100.00 percent of department store 

workers had average practice score more than 80 percent. The most frequent behaviors 

consisted of body temperature check before entering the office, check-in register before 

entering the office, check-out register before leaving the office and mask wearing during 

work.  

5. In the other cleaning activities, it found that 100.00 percent of department 

store workers had average practice score more than 80 percent.  The most frequent 

behaviors was hands washing before and after shopping. 

Keywords: cleaning behavior; New Normal; Coronavirus 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

พนักงานหางสรรพสินคาซึ่งเปนพนักงานบริการ โดยเฉพาะพนักงานขาย มีหนาที่ในการ

ใหบริการและแนะนําลูกคาที่มาซื้อสินคาและใชบริการในหางสรรพสินคา ความสําคัญในงานขายสิ่ง

สําคัญที่พนักงานขายในหางสรรพสินคาตองมี คือทักษะในการขาย การเอาตัวรอด รวมทั้งความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนปรับตัวใหเขากับสถานการณ เน่ืองจากลักษณะการทํางานที่จําเปนตองพบปะผูคน

มากมาย ดังน้ัน พนักงานหางสรรพสินคาเปนอาชีพหน่ึงที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid19) โดยสถานการณการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid19) ในประเทศไทยในชวงเดือน

มกราคม พ.ศ.2563 จนถึงปจจุบัน ทําใหเศรษฐกิจและธุรกิจหางสรรพสินคาถูกสั่งปดโดยรัฐบาล เพื่อให

ประชาชนกักตัวและลดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid19) โดยคําสั่งมีผลต้ังแตวันที่ 

22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 จํานวน 22 วัน (คณะกรรมการอํานวยการศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19, 2563) และทําการเปดใหบริการอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ

การระบาดดีข้ึน ทั้งน้ี ในชวงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid19) ไดมีการเพิ่ม

มาตรการการปองกันที่เขมงวดข้ึนในการใหบริการของพนักงานขายในหางสรรพสินคาตอลูกคา โดย

มาตรการดังกลาวยังครอบคลุมถึงการใชชีวิตประจําวันของพนักงานหางสรรพสินคาเอง ทั้งในเวลางาน 

ชีวิตสวนรวม และสวนตัว การควบคุมปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid19) ตามมาตรการของ
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หางสรรพสินคาและมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข คือ การสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ออก

จากบาน และตลอดเวลาในชวงเวลาทํางานรวมถึงการสวม (face shield) การสวมถุงมือตลอดเวลาขณะ

ปฏิบัติงาน และทุกครั้งที่มีการสัมผัส การย่ืนสิ่งของ การรับธนบัตรหรือบัตรเครดิตกับลูกคา และตองมี

แอลกอฮอลสําหรับพนักงานหางสรรพสินคาและลูกคาเพื่อใชลางมือหลังการขายหรือมีการสัมผัสกัน 

มาตรการที่เขมงวดเหลาน้ี ทําใหการใชชีวิตประจําวันของพนักงานหางสรรพสินคาเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม ทั้งดานพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน และในการทํางาน 

นอกจากการใชชีวิตประจําวันของพนักงานหางสรรพสินคาแลว การเดินทางของพนักงานก็

จําเปนตองมีการปองกันและระมัดระวังตนเอง เน่ืองจากพนักงานขายในหางสรรพสินคาสวนใหญไมได

เดินทางดวยพาหนะสวนตัว แตใชระบบขนสงสาธารณะ ดังน้ัน พนักงานหางสรรพสินคาจึงตองปองกัน

โรคระบาดขณะเดินทางโดยการพิจารณาถึงการขนสงสาธารณะทั้งในดานการเวนระยะหางขณะเดินทาง 

เปนตน ในสวนของสถานที่ทํางาน ตองพิจารณาถึงการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงติดเช้ือ เชน หองนํ้า ลิฟต

สาธารณะ เปนตน ดังที่รุจาพงศ สุขบท (2563) กลาววา “ชวงที่รัฐบาลมีการคลายล็อก พนักงานทยอย

กลับเขามาทํางาน บริษัทยังตองคงนโยบายเดิมที่ทํามาต้ังแตชวงที่มีการระบาด ปองกันตนเองไมใหรับ

และแพรเช้ือใหคนอื่น การที่จะตองใสหนากากอนามัยมาทีท่ํางาน ในระหวางทํางาน การลางมือ เวลาจับ

สัมผัสพื้นที่ตาง ๆ ในออฟฟศ พื้นที่ใชรวมกัน สิ่งของที่ใชรวมกัน การวัดอุณหภูมิกอนเขาที่ทํางาน การ

สังเกตอาการ วามีอาการไมสบาย เจ็บปวย หรือคนที่บานที่มีอาการเจ็บปวย ตองรายงานหัวหนา

หนวยงาน การแยกตนเองออกจากผูอื่น และควรรีบไปพบแพทย เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยตอไป” เมื่อ

ศึกษาผลการวิจัยที่ผานมาพบวา สวนใหญมุงศึกษาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา (Covid19) สาเหตุของการเกิดโรค ผลกระทบที่เกิดข้ึน และการรักษาความสะอาดของคนทํางานหรอื

ป ร ะชาชนทั่ ว ไ ป  Lotfinejad, et al.,2020; Maliszewska et al., 2020; Zhou & Zhang, 2020; 

Ashinyo et al., 2021; WHO, 2021) สวนการศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดของพนักงาน

หางสรรพสินคาซึ่งเปนกลุมคนที่ตองทํางานพบปะผูคนหลากหลายยังไมมีผูศึกษา นอกจากน้ี พื้นที่แหลง

ทองเที่ยวเปนพื้นที่แหลงรวมผูคนจากหลายแหลง จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาวาพนักงาน

หางสรรพสินคามีพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid 19) อยางไร 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษา

ความสะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid 19) ทั้งในดานชีวิตประจําวันและการทํางาน เพื่อใหไดขอมูล
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ที่เปนประโยชนในการใชวางแผนการทํางาน และใหความรูแกพนักงานหางสรรพสินคาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตนในชวงสถานการณการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid 19) ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่

แหลงทองเที่ยวภายใตสถาณการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

ความหมายของการใชชีวิตวิถีใหม 

 การใชชีวิตวิถีใหม รูปแบบชีวิตวิถีใหมน้ี ประกอบดวย วิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและ

การจัดการการใชชีวิตแบบใหมเกดิข้ึนหลงัจากเกิดการเปลีย่นแปลง ทําใหมนุษยตองปรบัตัวเพื่อรับมอืกบั

สถานการณปจจุบันมากกวาจะธํารงรักษาวิถีด้ังเดิมหรือหวนหาถึงอดีต ซึ่งสิ่งที่จะเกิดข้ึนน้ันลวนเปนสิ่ง

ใหมที่เราตองปรับตัว ไมอาจคาดคะเนไดวาจะมีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงไปบางหรือมีอะไรจะเกิดข้ึนไดบาง 

โดยวันน้ีสิ่งที่เราจะมาพูดกันหลัก ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมและการใชชีวิต ที่คาดวา

นาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

มาลี บัญสิริพันธ ( 2563 ) ไดใหความหมาย การใชชีวิตวิถีใหม ( New normal ) หมายถึง 

รูปแบบการดําเนินชีวิตใหมที่แตกตางจากอดีต อันเน่ืองจากมีสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวการ

ปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนแปลงสูวิธีใหมภายใต

หลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย รูปแบบชีวิตวิถีใหมประกอบดวย วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการ

จัดการ การใชชีวิตแบบใหมเกิดข้ึนหลังจากการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงและรุนแรงอยางใดอยางหน่ึง

ทําใหมนุษยปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานณการณปจจบุันมากกวาจะธํารงรักษาชีวิตแบบด้ังเดิมหรอืหวนหา

ถึงอดีต 

ชญานุช เรืองจันทร ( 2563 ) ไดใหความหมายของความปกติใหมวา “รูปแบบการดําเนินชีวิต

อยางใหมที่แตกตางจากอดีต อันเน่ืองจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนใน

สังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลัก

มาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย ในบริบทสถานการณการแพรระบาดของ covid-19 ความปกติใหม เปนการ

ปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเช้ือ เชน การเวนระยะหางทางสังคม หรือ

การหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ นําไปสู
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การสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ และเมื่อเวลาผานไป ผูคนในสังคมจะเกิดความคุนชินกับ

พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบใหม จนกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติไปในที่สุด” 

ความปกติใหมไมใชเพียงจากที่กลาวมาขางตน รุจาพงศ สุขบท ( 2563 ) ไดกลาวเกี่ยวกับคําวา

วิถีชีวิตใหม ไวอีกวา “จากโควิด-19 กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกภาคสวน ดานการแพทยมีการนํา

เทคโนโลยี Telemedicine เขามาใชในการรักษาพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ ชวงที่พนักงน 

Work from home ก็ใชเทคโนโลยีเขามาชวย และยังพบอีกวา การทํางานที่บานไมไดลด Productivity 

แตสามารถลดคาใชจาย เชน คาเชาสถานที่ทํางานได ซึ่งเช่ือวาอาจมีหลายกลุมที่เปลี่ยนไปทํางานที่บาน 

สําหรับ คนไขเอง ก็อาจจะไมจําเปนตองมาโรงพยาบาล อาจจะใช Telemedicine เปนตัวเช่ือมระหวาง

แพทย พยาบาล และคนไข ในการดูผล Lab วัดความดัน การเตนของหัวใจ ซึ่งคนไขสามารถทําเองได 

และมีการบันทึกขอมูล มีเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดีข้ึนในการประเมินสมรรถนะรางกายคนไข” 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. ( 2563 ) ใหความหมายของวิถีชีวิตใหม

ในบาน วาหมายถึง การอยูอาศัยในบานที่มีสมาชิกหลายวัย แตละคนมีกิจกรรมการเรียน และ

ภาระหนาที่การงานที่ตองเดินทางไปยังสถานที่ตางกัน ดังน้ันการดูแลบานใหเปนที่อยูอาศัยที่ที่สะอาดจึง

เปนสวนที่สําคัญที่จะชวยใหคนในบานมีสุขอนามยัที่ที่ดี ลดความเสี่ยงตอการติดเช้ือหรือแพรกระจายเช้ือ

โรคตาง ๆ ได น่ีคือหลักสําหรับการเตรียมที่อยุอาศัยและการปฏิบัติตัวอยางถูกสขุลักษณะเพื่อใหบานเปน

สถานที่ปลอดภัย ปลอดเช้ือ สวนผูอยูอาศัยทุกคนก็มีความสุข สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

1) การทําความสะอาดพื้นที่/จุดที่ตองทําความสะอาด หลายครอบครัวมีการทําความสะอาด

บานเปนประจําทําอยูแลว แตอาจจะสนใจพื้นที่ใหญ หรือจุดที่มองเห็นไดชัด เชน ช้ันวางของ พื้นหอง 

หรือครัวที่ใชงานบอย ๆ แตยังมีอีกหลายจุดในบานที่สมาชิกในครอบครัวสัมผัสกันบอย ๆ  จึงควรหมั่น

เช็ดทําความสะอาด เพื่อไมใหกลายเปนจุดสะสมเช้ือโรค แลวทําใหคนในบานแพรเช้ือหรือไดรับเช้ือจาก

กัน เคานเตอรเตรียมอาหาร เตาปรุงอาหาร เขียง สวิตชไฟ สายชําระ ราวจับ กอกนํ้าอาลางหนา ฝาชัก

โครก ถังขยะ เมาสคียบอรด ปลอกหมอน ผาปูที่นอน กลอนเปด-ปดประตู ลูกบิดประตู ราวจับบันได พัด

ลม แอร โตะเกาอี้ โซฟา ช้ันวางรองเชา เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  

2) แหลงสะสมเช้ือโรคที่มักถูกมองขาม ช้ันวางรองเทา เมื่อใสรองเทาเหยียบยํ่าไปตามสถานที่

ตาง ๆ พื้นรองเทาจึงสะสมเช้ือโรคที่อยูบนพื้นเหลาน้ันไว ดังน้ันหากมีโอกาส ควรลางทําความสะอาดพื้น

รองเทาและช้ันวางรองเทา เพื่อไมใหเปนพื้นที่สะสมเช้ือและอาจจะแพรเช้ือไปตามพื้นที่อื่น ๆ ได 

2.1) เมาสคียบอรด เมาสและคียบอรดอาจกลายเปนแหลงสะสมเช้ือโรคโดยไมรูตัว 

เน่ืองจากไมมีใครนึกถึงการลางมือกอนทํางาน ซึ่งตางจากการลางมือกอนกินอาหารทีจะระมัดระวัง
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มากกวา ดังน้ัน เมื่อมือไปจับสิ่งของแลวมาใชงานเมาสและคียบอรด สิ่งที่ใกลตัวน้ีจึงสะสมเช้ือโรคไว

มากมาย 

2.2) ปลอกหมอน ผาปูที่นอน อาจจะคิดวานอนหนุนหมอนและแคพลิกไป พลิกมาอยูบน

เตียงนอนทุกคืน ปลอกหมอนกับผาปูที่นอนคงไมสกปรกเทาไรหรอก แตเหงื่อไคล รังแค เซลลผิวที่ตาย

แลว หรือข้ีไคลตามผิวหนัง แมกระทั่งนํ้าลายที่ไหลลงไปบนหมอน จะตกอยูที่ปลอกหมอนและผาปูทีน่อน

น่ันแหละ ดังน้ันหากปลอยไวนาน ๆ ไมซักทําความสะอาด ก็จะเปนแหลงสะสมเช้ือโรคและแบคทีเรีย ถึง

จะอาบนํ้ากอนเขานอนไปก็เหมือนลมตัวลงไปนอนบนกองเช้ือโรคอยูดี ดังน้ันควรทําการซักปลอกหมอน

และผาปูที่นอนสัปดาหละครั้งเปนอยางนอย 

2.3) ถังขยะ หลายคนคิดวาถังขยะใชรองรับขยะอยูแลว จึงไมตองทําความสะอาดอีก แตน่ัน

ก็คือเหตุผลทีถังขยะเปนแหลงสะสมเช้ือโรคช้ันดี จึงมีกลิ่นเหม็นและเปนอันตรายตอผูสัมผัสถังขยะ ทั้ง

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานเก็บขยะดวย 

3) ปรับพฤติกรรมเหลาน้ีเพื่อสุขอนามัยที่ดีจนเปนนิสัย บางพฤติกรรมที่ปฏิบัติไดงายและรูกัน

อยูแลว อาจถูกมองขามและไมไดฝกจนเปนนิสัย ทั้ง ๆ ที่หากทําเปนประจําจะสามารถปองกันการติดเช้ือ 

ชวยใหหางไกลจากโรคและความเจ็บปวยได ดังน้ันลองดูวาพฤติกรรมแบบไหนที่ฝกทําเปนประจําแลวจะ

ชวยใหคนในครอบครัวไมเปนผูแพรเช้ือหรือติดเช้ือได 

• ลางมือกอนเขาบานและระหวางใชชีวิตประจําวันอยูในบาน 

• ลางมือเมื่อรับพัสดุและหลังแกะพัสดุ 

• ลางมือกอนและหลังกินอาหาร 

• แยกของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ผาเช็ดตัว เสื้อผา ไมใชปะปนกัน 

• อาบนํ้าสระผม หลังกลับจากที่แออัด แลวสวมใสเสื้อผา ชุดใหม 

• เสื้อผาใชแลวใสตะกราผาสําหรับเตรียมซัก ไมใสซ้ําไมวางระเกะระกะ 

• ใชจานชามชอนสอมสวนตัว ไมกินอาหารรวมกัน 

• อาหารที่ซื้อหรือสั่งมากิน เทใสจานชามที่บานเสมอ ไมควรกินอาหารจากหอหรือกลอง

บรรจุอาหารที่รานใชสงมา การใชภาชนะชอนสอมของที่บานชวยลดความเสี่ยงการติดเช้ือได และอุน

อาหารใหรอนกอนกินทุกครั้ง 

• แยกขยะใหถูกประเภท โดยเฉพาะขยะติดเช้ือ เชน กระดาษเช็ดปาก กระดาษทิชชูใน

หองนํ้า หนากากอนามัยใชแลว และถุงมือใชครั้งเดียวทิ้ง มัดใสถุงแยกทิ้งลงถังขยะอันตราย ไมปะปนกับ

ขยะทั่วไป 
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ชีวิตวิถีใหมในตลาด ตลาดเปนศูนยรวมสินคาเพื่อจําหนายสําหรับทุกคนในชุมชน แตละวันจึงมี

ผูคนและกิจกรรมตาง ๆ  เกิดข้ึนในพื้นที่ไมวาจะเปนพอคา แมคา พนักงานขนสงสินคา ลูกคา และผูที่

เกี่ยวของ ที่เดินทางมาคาขายแลกเปลี่ยนและจับจายใชสอยรวมกันอยูในตลาด นอกจากขาวของ

เครื่องใชใน ชีวิตประจําวันแลว ที่น่ียังเปนแหลงอาหารที่รวมวัตถุดิบของสดประเภทเน้ือสัตว ผัก ผลไม 

แลวยังมสําเร็จรูป อาหารปรุงสุก ของคาวหวาน และสารพัดสิ่งดังน้ันตลาดจึงตองมีการจัดการและ

ควบคุมดูแลใหถูกสุขลักษณะ รวมถึงหลักการปฏิบัติสําหรับชีวิตวิถีใหมในตลาดของผูคา ลูกคา และ

ผูดูแลพื้นที่ตลาด เพื่อ ความสะอาดปลอดภัยของทุกคนดวยการทําความสะอาด/จุดที่ตองทําความ

สะอาดอยางสม่ําเสมอตลาดแตละแหงมีมาตรฐานการจัดการตลาดใหมีความเรียบรอยปลอดภัยดวยการ

ทําความสะอาดเปนประจําอยูแลว ชีวิตวิถีใหมทําใหรูวาในตลาดที่ผูคนจากตางที่เดินทางมารวมตัวกันอยู

เยอะ ๆ จะมีความเสี่ยงตอการแพรกระจายเช้ือโรคและการรับเช้ือ แตสามารถปองกันไดหากมีความใสใจ

ทําความสะอาดจุดตาง ๆ ที่มีคนสัมผัสเยอะ ๆ และระมัดระวังตัวคอยทําความสะอาดมือหลังจากสัมผัส

สิ่งเหลาน้ีเสมอ เชน บัตรจอดรถ ขวดปมแอลกอฮอล เครื่องวัดอุณหภูมิ เงิน ธนบัตรและเหรียญ ปุมกด

ตาง ๆ ลูกบิดมือจับ สําหรับเปด-ปดประตู ที่เหยียบของอางลางแบบเหยียบ จุดซักลาง กอกนํ้า สายยาง 

ตะกราและรถเข็น แผงสินคา ตูกระจก อุปกรณปดครอบอาหาร ผากันเปอนและหมวกคลุมผม โตะ เกาอี้ 

และพลาสติกหรือฉากกั้นบนโตะอาหาร 

นอกจากน้ี สสส. ยังไดกลาวถึงการสรางสุขอนามัยในชีวิตประจําวันและสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง

ไวดังน้ี 

1) สรางสุขอนามัยสวนตัว สุขอนามัยสวนตัวเปนพื้นฐานของสุขภาพรางกายในระดับบุคคล ซึ่ง

ไมเพียงสําคัญตอการสรางชีวิตวิถีใหมของตัวเองเทาน้ัน แตยังสําคัญตอการอยูรวมกันของคนใน

ครอบครัวที่ใชชีวิตอยูในบานเดียวกันอีกดวย การสรางสุขอนามัยสวนตัวประกอบไปดวย 3 สิ่ง ไดแก  

1.1) การดูแลรางกายใหสะอาดเสมอ การทําความสะอาดรางกายเปนพื้นฐานที่จะชวย

สงเสริมการมีสุขภาพที่ดี ชวยใหไมติดเช้ือหรือนําเช้ือไปแพรสูผูอื่น แตบางครั้งความเรงรีบอาจําใหหลาย

คนมองขามการรักษาความสะอาดในชีวิตประจําวันไป ดังน้ันหากกลับมาดูแลรางกายซึ่งเปนสิ่งใกลตัว

ที่สุดใหสะอาดแลว ก็จะสามารถปองกันตัวจากการแพรกระจายของเช้ือโรคและความเจ็บปวยเบื้องตน 

รวมถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณได 

1.2) สุขอนามัยสวนตัวที่ตองดูแลเปนประจํา ประกอบดวย 

1.2.1) การลางมือ การลางมือใหสะอาดถือเปนสุขอนามัยข้ันพื้นฐานที่ชวยปองกัน

โรคติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะในชีวิตประจําวันเราใชมือหยิบ จับ สัมผัส วางบนสิ่งของตาง ๆ 
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รวมถึงใชมือในการทําอะไรมากมายไปหมด การลางมือเปนการชําระลางเช้ือโรคหลายชนิดที่มืออาจไป

สัมผัสโดยไมรูตัว จึงสามารถปองกันโรคติดเช้ือทางระบบทางเดินหายใจ เชน หวัด ไขหวัดใหญ เปนตน 

โรคติดตอระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย ทองรวง รวมถึงโรคติดตอจากการสัมผัสโดยตรงอยาง ตา

แดง เช้ือรา ฯลฯ ไปจนถึงโรคติดตอรายแรง เชน ไวรัสโควิด-19 เพราะโควิด-19 ถูกหอหุมไวดวยไขมนั 

จึงสามารถกําจัดไดดวยนํ้าสบูที่สามารถชะลางไขมันได 

1.2.2) อาบนํ้า เมืองไทยมีอากาศรอนช้ืน การใชชีวิตประจําวันจึงมีเหงื่อออกแทบจะ

ตลอดทั้งวัน ทังฝุนละออง สิ่งสกปรก เช้ือโรคจึงสะสมอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย ดังน้ันการอาบนํ้า

จึงเปนการทําความสะอาดรางกายที่งายและดีที่สุด แถมยังใหความรูสึกสดช่ืนอีกดวย อาบนํ้าอยางไร ใช

สบูผสมนํ้าฟอกรางกาย โดยเฉพาะขอพับตาง ๆ ใหทั่วถึงและสะอาด การใชสบูธรรมดาสามารถชําระลาง

เช้ือโรค ไวรัส และแบคทีเรียตาง ๆ ได เพราะสบูมีสวนผสมของสารลดแรงตึงผิวที่ชวยขจัดไขมันและสิ่ง

สกปรกได ทําใหเหงื่อไคล แบคทีเรีย ไวรัส และจุลินทรียที่อยูบนผวิหลดุออกไปไดอยางสะอาดหมดจดอยู

แลว จึงสามารถปองกันโรคติดเช้ือตาง ๆ ได โดยไมจําเปนตองใชสบูที่มีสวนผสมของสาตานแบคทีเรีย

เลยเพราะการใชสบูผสมสารตานแบคทีเรียโดยไมจําเปน อาจไปฆาจุลินทรียที่ดีตอรางกาย และเสี่ยงตอ

การเปนเช้ือด้ือยาอีกดวย 

1.2.3) ลางเทา เทาเปนอวัยวะที่ใชยืน เหยียบ เดิน ว่ิง จึงถูกใชงานอยางหนักและสมัผสั

กับพื้นผิวสกปรกมากมาย แตคนมักมองขามเทาของตัวเอง ตางจากมือที่ใชหยิบจับของใกลตัวอยูเสมอ 

จึงย่ิงทําใหตองดูแลทําความสะอาดเทาใหดี เพราะเปนสวนที่สําคัญไมแพอวัยวะอื่นเลย ลางดวยนํ้าเปลา 

หรือใชสบูและนํ้าถูที่ฝาเทา หลังเทา สนเทา งามเทา และรอบขอเทาใหสะอาด อยาคิดวาเวลาอาบนํ้า

แลวนํ้าไหลผานเทาจะสะอาดได เพราะถาไมถูสบูใหเทาสะอาด สิ่งสกปรกตาง ๆ จะยังติดอยูตามฝาเทา 

สนเทา งามน้ิว แลวหมักหมกอยูจนเปนสาเหตุของโรคตาง ๆ  ได นอกจากเทาสะอาดแลว การลางเทา

สามารถปองกันไมใหเช้ือโรคตาง ๆ  เขามาปนเปอนในบานที่อยูอาศัย เล็บมือและเล็บเทา นอกจากการ

ลางมือและเทาใหสะอาดแลว ควรตัดเล็บมือเล็บเทาใหสั้นอยูเสมอ เพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรก ควร

ใชกรรไกรตัดเล็บสวนตัวไมปะปนกับใคร หรือทําความสะอาดหลังตัดเล็บเสร็จ ตัดเล็บแลวลางมือและ

เทาใหสะอาด ซับใหแหง เพื่อปองกันเช้ือรา 

1.2.4) สระผม หนังศีรษะมีตอมเหงื่อที่ผลิตนํ้ามันออกมา ฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกตาง 

ๆ จึงเกาะอยูตามหนังศีรษะและเสนผมได อยางเวลากินสุกี้หรือหมูกระทะ กลิ่นก็ยังติดผมมาเลย ดังน้ัน

เช้ือโรคตาง ๆ ก็เชนกัน ลางผมดวยนํ้าเปลาเพื่อชะลางสิ่งสกปรกที่ติดผมออก แลวนําแชมพูผสมนํ้าถูให

เกิดฟองทําความสะอาดหนังศีรษะ เมื่อหนังศีรษะสะอาด เสนผมจะแข็งแรงไมหลุดรวงงาย หลังจากน้ัน
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จึงเปาผมและหนังศีรษะใหแหงสนิททุกครั้ง ไมปลอยใหผมแหงเอง เพราะความช้ืนที่สะสมอยู จะ

กลายเปนแหลงหมักหมกของเช้ือโรคได 

1.2.5) แปรงฟน ฟนเปนอวัยวะที่ใชสําหรับกินอาหาร การพูด และสงเสริมบุคลิกที่ดี 

ดังน้ันอกจากรอยย้ิมที่สดใสแลว จึงควรดูแลฟนใหสะอาดเพื่อความแข็งแรงของฟนและปองกันฟนผุดวย 

1.3) การทําความสะอาดพื้นที่ใหสะอาดอยูเสมอ แคทําความสะอาดตัวเองอยางเดียว แลว

ไมตองทําความสะอาดบานไดไหม ตอบเลยวาไมได! เพราะถารางกายสะอาด แตบานสกปรก รกรุงรัง ฝุน

จับตัวหนา ขยะไมทิ้ง หองนํ้าไมลาง ยอมมีเช้ือโรค หนู และแมลงที่เปนพาหะนําโรคมาซอนตัวอยูในบาน 

ดังน้ันการทําพื้นที่ใหสะอาดเสมอ จึงเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของการสรางสุขอนามัยสวนตัว สามารถชวย

ปองกันโรคตาง ๆ  ได แถมยังทําใหทุกคนที่อยูในบานมีความสุข จะเดิน น่ัง เอน หรือนอนมุมไหน ก็สบาย

ใจไมตองกังวลอีกดวย 

1.4) การสรางนิสัยการกินใหสะอาดปลอดภัย ลักษณะนิสัยการกินอาหารที่สะอาดปลอดภัย 

ถือเปนอนามัยสวนตัวที่สําคัญไมนอยไปกวา การทําความสะอาดรางกายและที่อยูอาศัยเลย เน่ืองจาก

อาหารและพฤติกรรมการกินสงผลโดยตรงตอรางกาย หากมีพฤติกรรมการกินที่สะอาดปลอดภัยก็จะมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ แตถามีนิสัยการกินไมถูกตองอาจทําใหเจ็บปวยหรือเปนโรคได นิสัย

การกินที่สะอาดปลอดภัย 

1.4.1) กินรอน ชอนกลางสวนตัว ลางมือ บานเราอากาศรอน แบคทีเรียตาง ๆ จึง

เติบโตไวอาหารก็เสียเร็ว การกินอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ อาจมีแบคทีเรียหรือไวรัสเจริญเติบโตอยู ซึ่งเปน

ตนเหตุของโรคทางเดินอาหาร วัฒนธรรมการกินของบานเรามักจะมีกับขาวหลาย ๆ  อยางไวตรงกลาง

เพื่อกินดวยกัน ดังน้ันไมวาจะกินขาวกับสมาชิกครอบครัวหรอืผูอื่น จึงควรใชชอนกลางทุกครั้ง โดยเฉพาะ

ในชวงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดตอ ย่ิงควรใชชอนกลางสวนตัว เพื่อลดการสัมผัสชอนกลางรวมกับ

ผูอื่น 

1.4.2) เลือกกินอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ การปรุงอาหารดวยตัวเองเปนเรื่องดี ถา

เพิ่มความใสใจใหการเตรียมอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะดวย จะชวยใหคนกินทั้งอิ่มอรอย

ปลอดภัยกันทั้งบาน 

1.4.3) ทําความสะอาดภาชนะและชอนสอม 3ทุกครั้งหลังกินอาหาร หลายคนกินขาว

เสร็จแลวชอบแชจานชามใชไหม แตย่ิงแชไวนานเทาไร เช้ือโรคก็ย่ิงสะสม แถมใครแชคางคืนไว รับรองวา

อางลางจานจะกลายเปนบุฟเฟตช้ันดีที่ดึงดูดมด แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ใหบุกมากินเศษอาหาร

อยางแนนอน 
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2) สรางสุขอนามัยสวนรวม สุขอนามัยสวนรวม คือ การใชชีวิตประจําวันของคนไมไดจํากัดอยู

แคในบาน แตมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับสังคมในทุกมิติ จึงตองเขาใจถึงการสรางอนามัยรวมกับ

สวนรวม เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีรวมกัน การดูแลตัวเองใหสะอาดเปนการปองกันไมใหตัวเองติดเช้ือหรือ

นําเช้ือไปแพรสูผูอื่น แตสําหรับชีวิตวิถีใหมน้ันยังมีเรื่องของการดูแลตัวเองใหปลอดภัยเมื่อใชชีวิตประวัน

อยูนอกบานดวย ดังน้ันควรหมั่นสังเกตสถานการณรอบตัว เพื่อรูวาควรหลีกเลี่ยงสถานที่ลักษณะไหน 

และหากหลีกเลี่ยงไมได จะดูแลตัวเองอยางไรใหสะอาดปลอดภัยไดเสมอ 

3) สถานที่และสถานการณที่ควรหลีกเลี่ยง 

3.1) พื้นที่ปดที่ไมมีการระบายอากาศ สถานที่หรือหองที่เปนหองแอร อากาศจะหมุนเวียนอยู

ในหอง ไมมีการระบายออก หากมีใครปวย ไมสบาย ละอองสารคัดหลั่งที่มีเช้ือซึ่งลอยอยูในอากาศ อาจ

ทําใหคนอื่นติดได เชน หองประชุม รานอาหารติดแอร หางสรรพสินคา รถโดยสารปรับอากาศ 

3.2) สถานที่ที่มีคนเยอะ แออัด หรือกิจกรรมที่คนจํานวนมากมารวมกันสถานที่หรือหองที่

เปนหองแอร อากาศจะหมุนเวียนอยูในหอง ไมมีการระบายออก หากมีใครปวย ไมสบาย ละอองสารคัด

หลั่ งที่มี เ ช้ือซึ่งลอยอยู ในอากาศ อาจทําใหคนอื่นติดได  เชน หองประชุม รานอาหารติดแอร 

หางสรรพสินคา รถโดยสารปรับอากาศ อีกจุดเสี่ยงที่อาจมีผูติดเช้ือที่ไมรูตัวมาอยูรวมกับผูอื่น และเมื่อมี

จํานวนคนเยอะในสภาพแออัด จะเกิดการแพรกระจายไปติดผูอื่นไดครั้งละจํานวนมาก เชน ที่พักคนงาน 

สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีรถไฟฟา สนามกีฬา 

3.3) การใชสถานที่หรือของสาธารณะการใชสิ่งของในพื้นที่สาธารณะรวมกับคนอื่น เชน โตะ 

เกาอี้ ลูกบิดประตู ราวบันได ราวรถโดยสาร ปุมลิฟต สวิตชไฟ โดยเฉพาะอยางย่ิง หองนํ้าสาธารณะ กอก

นํ้า ฝารองน่ัง ที่กดชักโครก เปนตน 

3.4) การปฏิสัมพันธใกลชิดกันเช้ือไวรัสประเภทไขหวัด สามารถติดตองายโดยระบบทางเดิน

หายใจ ดังน้ันแคยืนพูดคุยใกลชิดกัน ยังไมทันโดนตัวก็ติดไดแลว 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาการใชชีวิตวิถีใหม คือ การใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆดานของ

การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ดานการใชชีวิตสวนตัว และการใชชีวิตสวนรวม การเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ใชชีวิตไปจากจากเดิม และยังสงผลกระทบตอโลกอยางมหาศาล อาทิเชน ดานการศึกษา ดานการแพทย

และดานเศรษกิจ เปนตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตในแตวัน การรับรู เขาใจ และเคารพกฎ 

กฏิกาของทางกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเพื่อการลดการแพรเ ช้ือตอสังคม ลดคาใชจายใน

ชีวิตประจําวันและเพื่อการกลับมาใชชีวิตเหมือนเดิมอยางปกติ ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีจึงมุงศึกษา

พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคา โดยแบงพฤติกรรมออกเปน 5 
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ดาน ดังตอไปน้ี 1) พฤติกรรมการดูแลรกัษาความสะอาดในการรบัประทานอาหาร 2) พฤติกรรมการดูแล

รักษาความสะอาดรางกาย 3) พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดที่พักอาศัย 4) พฤติกรรมการดูแล

รักษาความสะอาดในสถานที่ทํางาน และ5) พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดในกิจกรรมอื่น ๆ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 

ประกอบดวย 

1.1 พัทยา คือ หางเซนทรัลพัทยาบีช ,หางเทอมินอล และหางเซนทรัลเอาทเลทพัทยา 

1.2 เกาะสมยุ คือหางเซนทรัลเฟสติวัลสมุย และหางเทสโกโลตัสสมุย 

1.3 ภูเก็ต คือ เซนทรัลปาตองภูเก็ต หางจังซิลอน และหางเทสโกโลตัสภูเก็ต 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว (พัทยา 

เกาะสมุย ภูเก็ต) จากพนักงานหางสรรพสินคาในแหลงทองเที่ยว ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Accidental Selection) และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 อาง

ในสุวิมล ติรกานันท, 2556 หนา 142) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ทั้งน้ี 

เพื่อปองกันขอมูลสูญหายเน่ืองจากความไมสมบูรณของแบบสอบถามผูวิจัยจงึเกบ็ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 420 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาความ

สะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว โดยมีรูปแบบคําถามเปนมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ ดังน้ี ปฏิบัติเปนประจาํ ปฏิบัติเปนบางครั้ง นาน ๆ ครั้งปฏิบัติ และ

ไมเคยปฏิบัติ  

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

ข้ันตอนในการสรางและการตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังตอไปน้ี 1. ศึกษาผลงานวิจัย 

และเอกสาร ที่เกี่ยวของกับมาตรการการปองกันของหางสรรพสินคา และมาตรการการปองการของ

กระทรวงสาธารณสุข และการใชชีวิตประจําวันของพนักงานหางสรรพสินคา 2. สรางแบบสอบถาม

พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหมของพนักงานหางสรรพสินคา โดยแบงพฤติกรรมออกเปน 5 

ดาน ดังตอไปน้ี 1) พฤติกรรมการดูแลรกัษาความสะอาดในการรบัประทานอาหาร 2) พฤติกรรมการดูแล
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รักษาความสะอาดรางกาย 3) พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดที่พักอาศัย 4) พฤติกรรมการดูแล

รักษาความสะอาดในสถานที่ทํางาน 5) พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดในกิจกรรมอื่น ๆ  3. นํา

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 50 ขอ ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดาน 

ความตรงเชิงเ น้ือหา (content validity) ไดคา IOC อยู ในชวง 0.67-1.00  4. คาความเ ช่ือมั่น 

(reliability) โดยวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของ Cronbach พบวา มีคาความ

เช่ือมั่น เทากับ 0.89 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี (1) ผู วิจัยนํา

แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหมในพื้นที่แหลงทองเที่ยว 

(พัทยา สมุย ภูเก็ต) ไปทําการเก็บขอมูล กับกลุมตัวอยางในการวิจัย ซึ่งเปนพนักงานหางสรรพสินคาใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยว ( พัทยา สมุย ภูเก็ต ) จํานวน 400 คน เพื่อปองกันขอมูลสูญหายผูวิจัยจึงเก็บขอมลู

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 420 คน (2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางในการวิจัย

นํามาตรวจสอบ ความครบถวน เพื่อนํา ไปใชในการวิเคราะหผลของขอมูล ตอไป 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย (1) วิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับ เพศ 

สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน และพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาด โดยใชการแจกแจงความถ่ี และ

คารอยละ (2) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอายุ อายุงาน และพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดรายขอ ใช

การวิเคราะห สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Maximum) คา ต่ําสุด 

(Minimum)  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ดานการรักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษา

ความสะอาดในการรับประทานอาหารของพนักงานหางสรรพสินคา พบวาพฤติกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถาม

ปฏิบัติเปนประจํา อันดับแรกคือลางวัตถุดิบกอนนํามาทําอาหาร จํานวน 395 คน คิดเปนรอยละ 94.05 

รองลงมาคือ ลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร 373 คน คิดเปนรอยละ 88.81 และ ไมใชมือจับหรือ

หยิบของใสภาชนะที่สะอาดโดยตรง จํานวน 371 คิดเปนรอยละ 88.33 รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความสะอาดในการรับประทานอาหารของพนักงาน

หางสรรพสินคา 

ดานการดูแลรักษาความสะอาดในการ

รับประทานอาหาร 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.1 ทานลางมือกอนและหลังรับประทาน

อาหาร 

373 

(88.81) 

45 

(10.71) 

2 

(0.48) 

0 

(0.00) 

3 

1.2 ทานลวกชอน สอมดวย นํ้ารอนกอน

รับประทานอาหาร 

221 

(52.62) 

159 

(37.86) 

1 

(0.24) 

39 

(9.29) 

 

1.3 ทานลางวัตถุดิบกอนนํามาทําอาหาร 395 

(94.05) 

13 

(3.10) 

11 

(2.62) 

1 

(0.24) 

1 

1.4 ทานไมใชมือจับหรือหยิบของใสภาชนะที่

สะอาดโดยตรง 

371 

(88.33) 

14 

(3.33) 

33 

(7.86) 

2 

(0.48) 

 

1.5 ทานรับประทานอาหารเพียงคนเดียวไม

ทานรวมกับผูอื่น 

212 

(50.48) 

155 

(36.90) 

52 

(12.38) 

1 

(0.24) 

2 

1.6 ทานรับประทานที่รอน 201 

(47.86) 

178 

(42.38) 

40 

(9.52) 

1 

(0.24) 

 

1.7 ทานรับประทานที่ปรุงสุก 250 

(59.52) 

124 

(29.52) 

46 

(10.95) 

0 

(0.00) 

 

1.8 ทานเก็บอาหารที่ เหลือใสภาชนะอยาง

มิดชิดกอนนําเขาตูเย็น 

231 

(55.00) 

132 

(31.43) 

56 

(13.33) 

1 

(0.24) 

 

1.9 ทานนําอาหารมาอุนกอนนํามารับประทาน 229 

(54.52) 

143 

(34.05) 

47 

(11.19) 

1 

(0.24) 

 

1.10 ทานลางภาชนะหลังรับประทานอาหาร 246 

(58.57) 

129 

(30.71) 

44 

(1048) 

1 

(0.24) 

 

1.11 ทานด่ืมนํ้าสะอาดหรือนํ้าตมสุก 267 

(63.57) 

124 

(29.52) 

29 

(6.90) 

0 

(0.00) 
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ดานการดูแลรักษาความสะอาดในการ

รับประทานอาหาร 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.12 ทานใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหาร

รวมกับผูอื่น 

238 

(56.67) 

134 

(31.90) 

45 

(10.71) 

3 

(0.71) 

 

 

2. ดานการรักษาความสะอาดรางกาย ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความสะอาด

รางกายของพนักงานหางสรรพสินคา พบวาพฤติกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเปนประจํา อันดับแรกมี

สอ งข อ  คื อ  1 ) แปร งฟนหลั ง รับประทานอาหารจํ านวน  420  คน  คิด เป น ร อ ยละ  100 . 0 0  

2) การแปรงฟนกอนนอนตอนกลางคืนจํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาคือ แปรงฟนหลัง

ต่ืนนอนตอนเชา จํานวน 419 คน คิดเปนรอยละ 99.76 และ ลางมือดวยสบู จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 

75.71 รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความสะอาดรางกายของพนักงานหางสรรพสินคา  

ดานการดูแลรักษาความสะอาดรางกาย 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.1 ทานอาบนํ้าหลังต่ืนนอนตอนเชา 314 

(74.76) 

85 

(20.24) 

21 

(5.00) 

0 

(0.00) 

 

1.2 ทานแปรงฟนหลังต่ืนนอนตอนเชา 419 

(99.76) 

1 

(0.24) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

2 

1.3 ทานแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร 420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.4 ทานแปรงฟนกอนนอนตอนกลางคืน 420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.5 ทานสระผมหลังออกไปทํากิจกรรม

นอกบาน 

253 

(60.24) 

122 

(29.05) 

45 

(10.71) 

0 

(0.00) 
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ดานการดูแลรักษาความสะอาดรางกาย 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.6 ทานอาบนํ้าหลังออกไปทํากิจกรรม

นอกบาน 

353 

(60.24) 

122 

(29.05) 

45 

(10.71) 

0 

(0.00) 

 

1.7 ทานลางเทาดวยสบูหลังออกไปทํา

กิจกรรมนอกบาน 

248 

(59.05) 

126 

(30.00) 

46 

(10.95) 

0 

(0.00) 

 

1.8 ทานลางพื้นรองเทาเมื่อกลับเขาที่พัก 179 

(42.62) 

136 

(32.38) 

104 

(24.76) 

1 

(0.24) 

 

1.9 ทานตัดเล็บใหสั้นไมปลอยใหยาว 235 

(55.95) 

137 

(32.62) 

46 

(10.95) 

2 

(0.48) 

 

1.10 ทานลางมือดวยสบู 318 

(75.71) 

80 

(19.05) 

22 

(5.24) 

0 

(0.00) 

3 

1.11 ทานลางมือดวยแอลกอฮอล 325 

(77.4) 

76 

(18.1) 

19 

(4.5) 

0 

(0.00) 

 

1.12 ทานลางมือเมื่อรับหรือแกะพัสดุ 236 

(56.19) 

137 

(32.62) 

46 

(10.95) 

1 

(0.24) 

 

 

3. ดานการรักษาความสะอาดท่ีพักอาศัย ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความสะอาด

ที่พักอาศัยของพนักงานหางสรรพสินคา พบวาพฤติกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเปนประจํา อันดับแรก

มี 3 ขอคือ1)เช็ดทําความสะอาดตูกระจกและที่วางเครื่องสําอาง จํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

2)ทานเช็ดทําความสะอาดเคานเตอรอาหารหลังใชงาน จํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 3)กวาดบาน

จํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00  รองลงมาคือทําความสะอาดลางหองน้ําจํานวน 325 คน คิดเปนรอย

ละ 77.38 และ เช็ดทําความสะอาดโตะทํางานหรือโตะคอมพิวเตอรหลังใชงาน จํานวน 240 คน  คิดเปนรอย

ละ 57.14 รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความสะอาดที่พักอาศัยของพนักงานหางสรรพสินคา 

ดานการดูแลรักษาความสะอาดท่ีพัก

อาศัย 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.1 ทานเช็ดทําความสะอาด กลอน

ลูกบิดประตู 

18 

(4.29) 

369 

(87.86) 

26 

(6.43) 

6 

(1.43) 

 

1.2 ทานเช็ดทําความสะอาดตูกระจก

และที่วางเครื่องสําอาง 

420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.3 ทานเช็ดทําความสะอาดเคานเตอร

อาหารหลังใชงาน 

246 

(58.57) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.4 ทานเช็ดทําความสะอาดโตะทํางาน

หรือโตะคอมพิวเตอรหลังใชงาน 

240 

(57.14) 

136 

(32.38) 

42 

(10.00) 

2 

(0.48) 

3 

1.5 ทานทําความสะอาดและเปลี่ยนผาปู

ที่นอน 

231 

(55.00) 

143 

(34.05) 

46 

(11.95) 

0 

(0.00) 

 

1.6 ทานทําความสะอาดลางหองนํ้า 325 

(77.38) 

92 

(21.90) 

3 

(0.71) 

0 

(0.00) 

2 

1.7 ทานทําความสะอาด เกาอี้ โซฟา 224 

(53.33) 

151 

(35.95) 

44 

(10.48) 

1 

(0.24) 

 

1.8 ทานทําความสะอาดพัดลม 52 

(12.38) 

315 

(75.00) 

53 

(12.62) 

0 

(0.00) 

 

1.9 ทานทําความสะอาดถังขยะและ

เปลี่ยนถุงทิ้งขยะ 

240 

(57.14) 

128 

(30.48) 

46 

(10.95) 

0 

(0.00) 

 

1.10 ทานกวาดบาน 420 

(100.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.11 ทานถูบาน 238 

(56.67) 

135 

(32.14) 

47 

(11.19) 

0 

(0.00) 
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4. ดานการรักษาความสะอาดในสถานท่ีทํางาน ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความ

สะอาดในสถานท่ีทํางานของพนักงานหางสรรพสินคา พบวาพฤติกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเปนประจํา 

อันดับแรกมี 4 ขอคือ1)วัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาท่ีทํางานจํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 2)

ลงทะเบียนเช็คอินกอนเขาท่ีทํางาน จํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 3) ลงทะเบียนเช็คเอาทกอนออก

จากท่ีทํางาน จํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 4) สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีทํางาน รองลงมา

ลางมือกอนและหลังรับประทานอาหารท่ีทํางานจํานวน 394 คน คิดเปนรอยละ 93.81  ลางมือดวย

แอลกอฮอลกอนเขาท่ีทํางานจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 60.95 รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่  4 ผลการวิ เคราะหพฤติกรรมด านการรักษาความสะอาดในสถาน ท่ี ทํางานของพนักงาน

หางสรรพสินคา 

ดานการดูแลรักษาความสะอาดในสถานท่ี

ทํางาน 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.1 ทานวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาที่

ทํางาน 

420 

(100.0) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.2 ทานลงทะเบียนเช็คอินกอนเขาทีท่ํางาน 420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.3 ทานลงทะเบียนเช็คเอาทกอนออกจาก

ที่ทํางาน 

420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.4 ทานลางมือดวยแอลกอฮอลกอนเขาที่

ทํางาน 

256 

(60.95) 

184 

(43.81) 

43 

(10.24) 

0 

(0.00) 

3 

1.5 ทานสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่

ทํางาน 

420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.6 ทานไมใชมือจับหนากาอนามัยขณะ

ทํางาน 

243 

(57.86) 

129 

(30.71) 

46 

(10.95) 

2 

(0.48) 

 

1.7 ทานสวมถุงมือเวลาทํางาน 232 

(55.24) 

129 

(30.71) 

56 

(13.33) 

3 

(0.71) 
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ดานการดูแลรักษาความสะอาดในสถานท่ี

ทํางาน 

ความถ่ีในการปฏิบัติ 

อันดับ เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

1.8 ทานตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุก 3 

ช่ัวโมง 

179 

(42.62) 

128 

(30.48) 

77 

(18.33) 

36 

(8.57) 

 

1.9 ทานลางมือกอนและหลังรับประทาน

อาหารที่ทํางาน 

394 

(93.81) 

25 

(5.95) 

1 

(0.24) 

0 

(0.00) 

2 

1.10 ทานลางมือหลังมีการสัมผัสลูกคา 239 

(56.90) 

136 

(32.38) 

45 

(10.71) 

0 

(0.00) 

 

1.11 ท า น ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด สิ น ค า ที่

จําเปนตองสัมผัสกับลูกคาโดยตรง 

 

241 

(57.38) 

133 

(31.67) 

46 

(10.95) 

0 

(0.00) 

 

1 .12 ทานงดใหบริการลูกค าที่ ไมสวม

หนากากอนามัย 

 

241 

(57.38) 

133 

(31.67) 

46 

(10.95) 

0 

(0.00) 

 

 

5. ดานการรักษาความสะอาดในกิจกรรมอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความ

สะอาดในกิจกรรมอื่น ๆ ของพนักงานหางสรรพสินคา พบวาพฤติกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติเปนประจํา 

อันดับแรกคือลางมือกอนและหลังซื้อสินคาจํานวน 420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาคือ สวมหนากาก

อนามัยตลอดเวลาท่ีอยูนอกบาน จํานวน 419 คน คิดเปนรอยละ 99.76  และ วัดอุณหภูมิกอนเขาใชบริการ

สถานท่ีตาง ๆ จํานวน  233 คน  คิดเปนรอยละ 55.48 รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานการรักษาความสะอาดในกิจกรรมอื่น ๆ ของพนักงานหางสรรพ

สินค 

ดานการรักษาความสะอาดในกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ความถ่ีในการปฏิบัติ อันดับ 

เปน

ประจํา 

เปน

บางคร้ัง 

นาน ๆ 

คร้ัง 

ไมเคย

ปฏิบัติ 

 

1.1 ทานวัดอุณหภูมิกอนเขาใชบริการสถานที่

ตาง ๆ 

233 

(55.48) 

132 

(31.43) 

48 

(11.43) 

7 

(1.67) 

3 

1.2 ทานลางมือกอนและหลังซื้อสินคา 420 

(100.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

1.3 ทานสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู

นอกบาน 

419 

(99.76) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(0.24) 

2 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษา มีประเด็นสําคัญที่ควรอภิปรายดังน้ี 

1) ดานการรักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร มีการลางวัตถุดิบกอนนํามาทําอาหาร 

การไมใชมือจับหรือหยิบของใสภาชนะที่สะอาดโดยตรง มีการด่ืมนํ้าสะอาดหรือนํ้าตมสกุจาํนวน เปนการ

ปฏิบัติเปนประจําสําหรับการดูแลรักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร สอดคลองกับ ขอมูลของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. (2563) ไดอธิบายเรื่องการดูแลรักษาความ

สะอาดในการรับประทานอาหาร การทําความสะอาดพื้นที่แหลงสะสมเช้ือโรคและวิธีการข้ันตอนการ

ดูแลรักษาที่ถูกตองในการรับประทานอาหาร ดานการรับประทานอาหารสุกใหม สอดคลองกับ นภชา 

สิงหวีรธรรม และคณะ(2563) ศึกษาเรื่อง “การรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” แลวพบวา สถานที่ทํางานของทันตาภิ

บาลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค COVID-19 ในประเด็นการรับประทานอาหารที่เพิ่งปรงุ

สุกใหม ๆ ดวยความรอน 

2) ดานการรักษาความสะอาดรางกาย มีการแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร การอาบนํ้าลางมอื 

การทําความสะอาดรางกายตามจุดตาง ๆ ที่เปนแหลงสะสมของเช้ือโรค สอดคลองกับ กาญจนา ปญญา

ธร และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง “ชีวิตวิถีใหมของบุคลากรดานสุขภาพในการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019” แลวพบวา ชีวิตวิถีใหมของบุคลากรดานสุขภาพใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน
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ทั้งดานการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล การลางมือ สวมหนากากอนามัยเหมือนการสวมเสื้อผา รับประทาน

อาหารสุกใหม ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนเพียงพอเพื่อใหรางกายแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค ดาน

การดูแลรักษาความสะอาดสุขอนามัยสวนบุคคล และวิธีการปองกันเช้ือโรคจาการสัมผัสของรางกาย

อยางถูกตอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. (2563)  

3) ดานการรักษาความสะอาดที่พักอาศัย มีการเช็ดทําความสะอาดตูกระจกและที่วาง

เครื่องสําอาง มีการเช็ดทําความสะอาดเคานเตอรอาหารหลังใชงาน การเช็ดทําความสะอาดโตะทํางาน

หรือโตะคอมพิวเตอรหลังใชงาน เช็ดพื้นที่และของใชตาง ๆ ภายในบาน ซึ่งสอดคลองกับ ขอมูลของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส. (2563) ไดใหขอมูลและอธิบายเรื่องการดูแล

รักษาความสะอาดพื้นที่ภายในบานที่พักอาศัย การทําความสะอาดพื้นที่และแหลงสะสมเช้ือโรคตาง ๆ ที่

ถูกมองขาม 

 4) ดานการรักษาความสะอาดในสถานที่ทํางาน มีการวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาที่ทํางาน มี

การลงทะเบียนเช็คอินกอนเขาที่ทํางาน มีการลงทะเบียนเช็คเอาทกอนออกจากที่ทํางาน การเวน

ระยะหางระหวางเพื่อนรวมงาน มีการสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทํางาน มีการลางมือกอนและ

หลังรับประทานอาหารที่ทํางาน และมีการลางมือดวย เปนอันดันตน ๆ ของการรักษาความสะอาดใน

พื้นที่ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บุญเรือน ทองทิพย (2563) ศึกษาเรื่อง โรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) กับศักยภาพของผูนํา ตอการพัฒนาองคการแบบ New Normal พบวา การออก

นโยบายประกาศสถานการณของบริษัท รวมถึงมาตรการรับมือกับสถานการณพรอมกับการใหความ

ชวยเหลือที่จะใหตอพนักงานได เชน มาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน มาตรการ Work From 

Home และ Social Distancing เปนตน วิสัยทัศนผูนําตองเปดกวาง และปฏิบัติแผนรับมือ (ฉบับ

ยืดหยุน) ตองพรอมปรับเปลี่ยนแผนทันทีที่สถานการณพลิกผัน และยังสอดคลองกับการขอมูลของ  

กระทรวงสาธารณสุข (2563 ) แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสําหรับ

พื้นที่กิจกรรมดานเศรษกิจและการดําเนินชีวิต /หางสรรพสินคา ศูนยการคา และคอมมูนิต้ีมอล 

5) ดานการรักษาความสะอาดในกิจกรรมอื่น มีการดูรักษาความสะอาดเวลาออกไปทํากิจกรรม

นอกบาน เชน การสวมหนากาก การเวนระยะหาง ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับ พระครศูรีปริยัติ

วิธานและคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอการปองกันและรักษาโรคติดเช้ือโค

วิด-19 ตามหลักอริยสัจ 4” พบวา แนวทางการปองกันและรักษาโรคติดเช้ือโควิด-19 ตามหลักอริยสัจ 4 

คือ กําหนดรูและทําความเขาใจเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 การละและปองกันสาเหตุของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 กําหนดเปาหมายในการปองกนัและรักษา และปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม เชน สวม
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หนากาอนามัย เวนระยะหางทางสังคม มีการวางแผนในการใชจายและใชชีวิต และทําจิตใจใหเขมแข็ง 

และยังสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ สสส. (2563) กระทรวง

สาธารณะสุข การปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค

โควิด 19 การปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด

19 (2563)  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 

จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการสงเสริม จัดกจิกรรมในการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาความสะอาดในที่พักอาศัยที่ถูกตองใหแกพนักงานหางสรรพสินคา เน่ืองจากเปนประเด็นที่

พนักงานหางสรรพสินคายังปฏิบัตินอยเมื่อเทียบกับการดูแลรักษาความสะอาดในประเด็นอื่น 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

จากผลการวิจัยทีป่รากฏ ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการดูแลรกัษาความสะอาดในดานตาง ๆ เพื่อ

ใหผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางข้ึน เพื่อประโยชนในการอธิบายถึงพฤติกรรม

การดูแลรักษาความสะอาดของพนักงานหางสรรพสินคาในพื้นที่แหลงทองเที่ยว  หรือปญหาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรบัการทําวิจัยครัง้ตอไป 

1. ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลรกัษาความสะอาดกับจํานวนพนักงานที่ติดเช้ือ 

2. ศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดวิถีใหม 
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ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนกัศึกษาครู  

เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลอืกโลก 

Students Teacher’ Understanding of the Nature of  

Science about Theory of Earth 

 

นัทธพงศ สงอําไพ0

1 

Nattapong Songumpai1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตร 8 องคประกอบ 

ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาครูวิทยาศาสตร  ปการศึกษา 2563 จํานวน 

3คน ใชการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยเปนกิจกรรมการเรียนรูที่บงช้ีธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ใชการตีความวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมคําตอบ 

โดยแบงระดับความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปน 3 ระดับ คือ เขาใจถูกตอง (CU) เขาใจ

บางสวน (PU) เขาใจคลาดเคลื่อน (MU) และ ไมเขาใจ(NU) ผลการศึกษา พบวา จากกิจกรรมการ

เรียนรูที่บงช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร นักศึกษาครูวิทยาศาสตรสามารถแสดงมุมมองธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร ในระดับที่เขาใจถูกตองและเขาใจบางสวน ใน 6 องคประกอบ ไดแก NOS 1 ความรู

ทางวิทยาศาสตรตองใชหลักฐานเชิงประจักษ NOS 2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลง

ได NOS 3 กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน NOS 4 การสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี NOS 7 วิทยาศาสตรคือกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษยที่ถูกกํากับ

หรือเหน่ียวนําดวยทฤษฎี และ NOS 8 วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับมนุษยซึ่งมีอิทธิพลมาจากสังคมและ

วัฒนธรรม 

คําสําคัญ: ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร, ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 

 

Abstract 

This research aims to study on the understanding of 8  aspects of nature of 

science (NOS). The research participants were 37 students teachers who were selected 

by purposive sampling in 2020 academic year. Qualitative research was used as 

                                                        
1 สาขาวิทยาศาสตรทัว่ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 



 

1627 

 

research methodology to understand how the students propose on NOS. The research 

instruments consisted of explicit NOS activity about theory of earth and Non - 

structure interview that were used to assess students teacher’ understanding of NOS. 

Research data was collected by NOS worksheet and was categorized into students 

teacher’ understanding of NOS, which consisted of complete understanding (CU), 

partial understanding (PU), misunderstanding (MU) and no understanding (NU). The 

findings reveal the majority of students’ held complete understanding (CU), partial 

understanding (PU) of NOS regarding the aspects of empirical evidence, tentative, 

theory and law, scientific method, theory – laden and Social and Cultural respectively.  

Keywords: Understanding about nature of science, Nature of science 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร เปน คุณค าและข อตกลงทาง วิทยาศาสตร รวมถึง

กระบวนการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีปฏิสัมพันธหรือมีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

และสังคมวัฒนธรรม ประวัติ ปรัชญา จิตวิทยาและสังคมวิทยาของวิทยาศาสตร (AAAS, 1993 ; 

McComas, 1998 ; Lederman (1992 ; 2002 ; 2004) ซึ่งเปาหมายสําคัญของการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร จึงเปนความมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการรูวิทยาศาสตร เขาใจธรรมชาติและ

ความเปนไปของโลก กระบวนการคิดที่เปนเหตุเปนผลผานความเช่ือมโยงระหวางหลักฐานเพื่อสราง

คําอธิบายปรากฎการณตาง ๆ และนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ แกสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม 

(กมลรัตน ฉิมพาลี และคณะ, 2560) โดยทั่วไปแลวในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มักจะเกิดความ

เขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยูบอยครั้ง เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร 

(Scientific Methods) โดยมองวาวิทยาศาสตรเปนศาสตรที่มีระเบียบแบบแผน การทดลองเปน

กระบวนการที่สําคัญที่สุดของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร  (นัทธพงศ สงอําไพ และคณะ, 2560) 

วิทยาศาสตรสามารถตอบไดทุกคําถาม  ซึ่งสวนหน่ึงเกิดจากครูผูสอนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ทํา

ใหผลของการจัดการเรียนรูเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตามมา และยังมีการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับความเขาใจผิดที่มักพบบอยครั้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เชน ความจริงทางวิทยาศาสตรไดจาก

การสังเกตและการทดลอง และถูกพัฒนาเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและเปนกฎตามลําดับและเรา

จะนํากฎไปใชเพราะถูกตองแนนอนและไมเปลี่ยนแปลง อีกทั้งมีความเขาใจวา ความจริง ความคิด

หลัก หลักการกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตรน้ัน เหมือนกัน และเช่ือวาแบบจําลองทางวิทยาศาสตร

น้ัน สรางข้ึนเพื่ออธิบายความจริงที่เปนอยู (วันเพ็ญ ประทุมทอง, 2561)   
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การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในประเทศไทย ไดถูกเนนลักษณะของธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร ซึ่งปรากฏในหนังสือตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีการสื่อถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ชัดเจนมากข้ึน 

เชน “การอธิบายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ” “การสรางแบบจําลองการอธิบาย” “ใชวิธีการที่

หลากหลาย” ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย นอกจากผูสอน

จําเปนตองมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่เพียงพอแลว การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มี

การสอดแทรกลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยสอดแทรกกระบวนการทํางานของ

นักวิทยาศาสตร การทําความเขาใจในปรากฏการณตางๆ การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

การคิดอยางเปนวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบบงช้ี (Explicit 

Approach) เปนอีกหน่ึงรูปแบบที่เหมาะสมเน้ือจากการจัดการเรียนรูแบบบงช้ี เหมาะสมกับเน้ือหา           

ที่มีลักษณะเฉพาะอยางเปนธรรมชาติ (ปริณดา ลิมปานนท พรหมรัตน, 2562) ซึ่งมุงเนนใหผูเรียน

แสดงออกถึงลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผานกิจกรรมการเรียนรูซึ่งผูวิจัยมีการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูที่บงช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตรผานกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่

ของแผนเปลือกโลก โดยสอดแทรกลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร  ตามกรอบที่ไดรับการ

ยอมรับวาเปนองคประกอบพื้นฐานในการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและสามารถ

นําไปบูรณาการกับชีวิตประจําวันของผูเรียน (Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; 

Lederman, 2006) 8 องคประกอบ ไดแก 

NOS 1 ความรูทางวิทยาศาสตรตองใชหลักฐานเชิงประจักษ  

NOS 2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได  

NOS 3 กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน  

NOS 4 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี  

NOS 5 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยการสังเกตและการอนุมานแตกตางกัน  

NOS 6 ความคิดสรางสรรคและการจินตนาการมีบทบาทตอการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร  

NOS 7 วิทยาศาสตรคือกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษยที่ถูกกํากับหรือเหน่ียวนําดวยทฤษฎี  

NOS 8 วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับมนุษยซึ่งมีอิทธิพลมาจากสังคมและวัฒนธรรม  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรผานกิจกรรมการ

เรียนรู เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  โดยยึดกระบวนทัศนเชิงตีความ 

(Interpretive Paradigm) (โชคชัย ยืนยง, 2552) ซึ่ งมีการตีความจากการคํากลุมคําตอบที่

กลุมเปาหมายแสดงออกมาระหวางการเรียนรู 

 กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาครูวิทยาศาสตรช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1128201 วิทยาศาสตรโลก

ทั้งระบบ (Earth System Science) ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563  จํานวน 37 คน   

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือวิจัย โดยไดดังน้ี 

  1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลอืกโลก 

จํานวน 4 ช่ัวโมง ประกอบดวยกิจกรรมยอยและคําถามที่บงช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยยึด

กรอบแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนพื้นฐานของการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร

และสามารถนําไปบูรณาการกับชีวิตประจําวันของผูเรียน (Lederman et al., 2002 ; McComas, 

2004 ; Lederman, 2006) ใน 8 องคประกอบ  

  2. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ใชสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกใน

ประเด็นที่กลุมเปาหมายแสดงมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจน 

  3. แบบสังเกตการณเรียนรู ผูวิจัยจะบนัทึกบทสนทนาของกลุมเปาหมายทีเ่กี่ยวของ

กับมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  ทั้ง น้ี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยมีการดําเนินเก็บขอมูลโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ทฤษฎีการ

เคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก จํานวน 4 ช่ัวโมง ซึ่งผูวิจัยเปนผูพัฒนาและผูสอนดวยตัวเอง โดย

ระหวางกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยมีการบันทึกมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่กลุมเปาหมายแสดงออกผานการสนทนากลุมยอย อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

และบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรม และสัมภาษณเพิ่มเติมในในประเด็นที่กลุมเปามายแสดงมุมมอง

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ไมชัดเจนภายหลังจากวิเคราะหขอมูลจากใบกิจกรรมและแบบสังเกต

การเรียนรู  

 

 



 

1630 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยอานขอความที่ปรากฏในใบกิจกรรมการเรียนรูเปนหลัก และใช

ขอมูลจากแบบสังเกตการเรียนรู และการสัมภาษณประกอบและวิเคราะหประเด็นที่กลุมเปาหมาย

แสดงมุมมองตามกรอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ แลวลงรหัสขอความแลวจัดกลุมคําตอบตาม

ระดับความเขาใจ เปน 4 ระดับ ดังน้ี (นัทธพงศ สงอําไพ และคณะ, 2560)  

1. เขาใจสมบูรณ (Complete Understanding: CU) หมายถึง มมีุมมองธรรมชาติ 

ของวิทยาศาสตรสอดคลองกับแนวคิดที่เปนที่ยอมรับทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน สามารถอธิบาย 

ขยายความเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรหรือยกตัวอยางประกอบอยางถูกตองและ

สอดคลองกับแนวคิดที่เปนที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร 

 2. เขาใจบางสวน (Partial understanding: PU) หมายถึง มีมุมมองธรรมชาติ ของ

วิทยาศาสตรสอดคลองกับแนวคิดที่เปนที่ยอมรับทางวิทยาศาสตรในปจจุบันบางสวน แตไมครบ

ทั้งหมดหรือมีความสอดคลองบางสวนและไมสอดคลองบางสวน หรืออธิบาย ขยายความถูกตองแต

ยกตัวอยางไมสอดคลอง หรือไมสามารถอธิบายใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบที่ชัดเจน 

3. เขาใจคลาดเคลื่อน (Misunderstanding: MU) หมายถึง มมีุมมองธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรไมสอดคลองกับแนวคิดที่เปนที่ยอมรับทางวิทยาศาสตรในปจจุบันทั้งหมด 

4. ไมเขาใจ (No Understanding: NU) หมายถึง ไมตอบคําถาม ไมแสดงความ

คิดเห็นหรือตอบโดยแสดงความไมเขาใจ (เชน ตอบวาไมทราบ ไมแนใจ คําตอบกับการใหเหตุผลไม

สัมพันธกัน ตอบในลักษณะทวนคําถามหรือคําตอบไมตรงกับองคประกอบที่ถาม) และไมสามารถ

อธิบายไดชัดเจนเกี่ยวกับองคประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตร เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก                  

จํานวน 4 ช่ัวโมง ผูวิจัยไดรายงานมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร ที่กลุมเปาหมายแสดงออกตาม

รายละเอียดของกิจกรรม ในตารางดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

1631 

 

ตารางที่  1 แสดงความถ่ีและรอยละตามองคประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรในกิจกรรมการ

เรียนรู 

N = 37 

กิจกรรมการเรียนรูท่ีบงชี้ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร 
NOS 

ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  

CU PU MU NU 

กิจกรรมท่ี 1 พิจารณาคําอธิบายทฤษฎี 

1. ผูสอนนําสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการหรือ

วิธีการที่นักวิทยาศาสตรใชในการศึกษาการ

เคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก จากน้ัน 

นักศึกษาแตละกลุมจะไดรับบัตรทฤษฎีที่

เกี่ยวของการเคลือ่นที่ของแผนเปลอืกโลก 

ประกอบดวย 

   ทฤษฎีที่ 1 วงจรการพาความรอน 

(Convection Current Theory) 

   ทฤษฎีที่ 2 ทวีปเลื่อน (Continental Drift 

Theory) 

   ทฤษฎีที่ 3 เพลทเทคโทนิกส (Plate 

Tectonic Theory) 

   ทฤษฎีที่ 4 ทะเลเลื่อน (Sea Floor 

Spreading Theory) 

2. ผูสอนนําสนทนา โดยใชคําถามดังน้ี 

    Q1 : วาแตละทฤษฎี กลาวถึงอะไร และมี

จุดมุงหมายในการอธิบายอยางไร (คําถามใน

ใบกิจกรรม) 

    Q2 :  สมมติวาทานเปนนักวิทยาศาสตร 

จะมีการศึกษาทฤษฎีเหลาน้ีจากอะไร และมี

วิธีการในการศึกษาการเคลื่อนที่ของแผน

เปลือกโลกอยางไร (คําถามในใบกิจกรรม)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS 3 

 

 

 

NOS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(5.41) 

 

 

8 

(8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

(94.6) 

 

 

5 

(13.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

29 

(78.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

0 

(0.0) 

กิจกรรมท่ี 2 พิจารณาคําอธิบายทฤษฎี      
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กิจกรรมการเรียนรูท่ีบงชี้ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร 
NOS 

ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  

CU PU MU NU 

1. หลังจากทีผู่เรียนทราบขอมูลเบื้องตนและ

จุดมุงหมายในการอธิบายทฤษฎี และผูสอน

จะแจกบัตรหลักฐาน จํานวน 10 หลักฐาน ให

แตละกลุมใชพิจารณาหลกัฐานเพื่อใช

ประกอบหรือสนับสนุนคําอธิบายทฤษฎี โดย

มีระยะเวลาประมาณ 45 นาที โดยระหวางที่

ผูเรียนกําลงัพจิารณาหลักฐาน ผูสอนไดใช

คําถามสอบถามเปนระยะๆ ดังน้ี 

   Q3 : ใหระบุหลักฐานที่ใชสนับสนุนทฤษฎี 

(คําถามในใบกิจกรรม) 

     

 

 

    Q4 :  แตละกลุมมกีารพจิารณาอยางไร วา

หลักฐานช้ินใด ใชสนับสนุนหรืออธิบายทฤษฎี

ใด (บทสนทนา) 

   Q5 :  แตละกลุมมีวิธีการอยางไร เพื่อใหได

ซึ่งหลักฐานที่เปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS 1 

 

 

 

 

 

NOS 1 

 

 

NOS 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

(100.0) 

 

 

 

 

37 

(100.0) 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

37 

(100.0

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการโตแยงทาง

วิทยาศาสตร 

1. หลักจากทีผู่เรียนแตละกลุมพิจารณา

หลักฐานเรียบรอยแลว ตัวแทนของแตละกลุม

จะนําเสนอผลการพจิารณาของตนเอง โดย

สมาชิกกลุมอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นใน
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กิจกรรมการเรียนรูท่ีบงชี้ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร 
NOS 

ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  

CU PU MU NU 

แนวทางของการโตแยงทางวิทยาศาสตร (บท

สนทนา) 

2. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการโตแยง ผูสอน

จะเปดโอกาสใหแตละกลุมสามารถ

เปลี่ยนแปลงผลการพจิารณาของกลุมตนเอง

ได 

กิจกรรมท่ี 4 อภิปรายและสรุปผลการทํา

กิจกรรม 

1. ผูสอนนําอภิปรายผลการทํากจิกรรม โดย

ใชคําถามดังตอไปน้ี 

   Q6 :  ทานคิดวา หลักฐานทางวิทยาศาสตร 

สงผลตอความนาเช่ือถือของความรูทาง

วิทยาศาสตรอยางไร (คําถามในใบกิจกรรม) 

   Q7 :  นักวิทยาศาสตรมีการพัฒนาทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรอยางไร (คําถามในใบ

กิจกรรม) 

   Q8 :  จากหลกัฐานชุดเดียวกันที่

นักวิทยาศาสตรมี  จะทําใหนักวิทยาศาสตร

แตละกลุม  มีการแปลหรือตีความหมายที่

เหมอืนกันหรือไม  เพราะเหตุใด (คําถามใน

ใบกิจกรรม) 

  Q9 :  ใหทานสรุปคําอธิบายทฤษฎีการ

เคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกประกอบผลการ

พิจารณาหลักฐาน(คําถามในใบกิจกรรม) 

 

 

 

 

NOS 1 

 

 

NOS 1,  

NOS 2 

NOS 7, 

NOS 8 

 

 

 

 

NOS1 

 

 

 

 

 

32 

(86.5) 

 

3 

(8.1) 

6 

(16.2) 

 

 

 

 

37 

(100.0) 

 

 

 

 

5 

(13.5) 

 

26 

(70.3) 

28 

(75.7) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

0 

(0.0) 

3 

(8.1) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 

8 

(21.6) 

0 

(0.0) 

 

 

 

 

0 

(0.0) 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษาครูวิทยาศาสตรสามารถแสดงมุมมองธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรผานกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ใน 6 

องคประกอบ ไดแก NOS 1 ความรูทางวิทยาศาสตรตองใชหลักฐานเชิงประจักษ NOS 2 ความรูทาง
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วิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได NOS 3 กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกนั 

NOS 4 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี NOS 7 วิทยาศาสตรคือกิจกรรม

อยางหน่ึงของมนุษยที่ถูกกํากับหรือเหน่ียวนําดวยทฤษฎี และ NOS 8 วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับ

มนุษยซึ่งมีอิทธิพลมาจากสังคมและวัฒนธรรม  

 

อภิปรายผล 

จากการกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่บงช้ีธรรมชาติของวิทยาศาสตรตามกรอบแนวคิด

ที่ไดรับการยอมรับวาเปนพื้นฐานของการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและสามารถ

นําไปบูรณาการกับชีวิตประจําวันของผู เรียน (Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; 

Lederman, 2006) ไดผลดังน้ี  

1. ความรูทางวิทยาศาสตรตองใชหลักฐานเชิงประจักษ (Empirical Evidence : NOS 

1) และ ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได (Tentative : NOS 2) 

 มุงเนนการแสดงออกเกี่ยวกับมุมมอง บทบาทของวิทยาศาสตรตอการใหคําอธิบาย

ปรากฏการณทางธรรมชาติซึ่งตองอาศัยหลักฐานเชิงประจักษในการอธิบาย ซึ่งทําใหวิทยาศาสตร

แตกตางจากศาสตรอื่นๆ และความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได จากมีหลักฐานใหมมา

สนับสนุนหรือขัดแยงกับแนวความคิดเดิม การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการตีความ พบวา นักศึกษาครูวิทยาศาสตรแสดงมุมมองได

อยางหลากหลาย เชน สามารถอธิบายไดวาการใหคําอธิบายทฤษฎีตองมีหลักฐานแสดงความ

สอดคลองกับทฤษฎีน้ัน ๆ ดังตัวอยางคําตอบของขอคําถาม Q4 “เราตองพิจารณาดูวามีหลักฐานช้ิน

ไหนบางที่มีความสอดคลองกับคําอธิบายของทฤษฎี ขณะเดียวกันก็จัดหลักฐานที่ไมสอดคลองออกไป

อยูอีกกลุมหน่ึง” (S21) รวมถึงมุมมองที่แสดงวาหลักฐานที่ดี จะสามารถเพิ่มความนาเช่ือถือใหกับ

คําอธิบายทฤษฎี ดังตัวอยางคําตอบของขอคําถาม Q6 “ถามีหลักฐานที่สอดคลองกันหลายๆช้ิน จะ

ใหใหทฤษฎีน้ันมีนํ้าหนักและเปนที่ยอมรับมากข้ึน” (S7) แต 

 

        2. กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีแตกตางกัน (Theory and Law : NOS 3)  

มุงเนนการแสดงออกเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่มีจุดมุงหมายในการอธิบาย

ปรากฏการณในธรรมชาติที่มีความเกี่ยวโยงกันอยางมีระบบเพื่อคาดคะเนการเกิดข้ึนของ

ปรากฏการณน้ัน ซึ่งความถูกตองของทฤษฎีอยูบนพื้นฐานของความสามารถพิสูจนทดสอบไดดวย

ขอมูลเชิงประจักษในชวงเวลาน้ัน พบวา นักศึกษาครูวิทยาศาสตรแสดงมุมมองเกี่ยวกับจุดมุงหมาย

ของการสรางทฤษฎีเพื่อการอธิบายปรากฏการณที่เกิดในธรรมชาติ ดังตัวอยางคําตอบของขอคําถาม 

Q1 “ทฤษฎีวงจรพาความรอนใตผิวโลก ที่ความรอนจะเคลื่อนที่ผานตัวกลางของสสารภายในโลกจาก
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ขางในสูขางนอก สงผลใหเปลือกโลกบริเวณรอยแตกที่เกิดจากแรงดันภายในโลกทําใหเปลือกโลก

เคลื่อนที่ ซึ่งจุดมุงหมายในการอธิบายก็คือ การอธิบายกลไกที่ทําใหเปลือกโลกเคลื่อนที่วามาจาก           

สิ่งใด ” (S15) อยางไรก็ตามกิจกรรมการเรยีนรูในครัง้น้ี ยังไมสามารถสื่อใหเหน็ถึงความแตกตางและ

ความสัมพันธกันระหวางกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

      3. การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี (Scientific Method : NOS 4)  

มุงเนนการแสดงออกเกี่ยวกับลักษณะของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร สามารถ

ทําไดหลากหลายวิธี ซึ่งไมไดถูกจํากัดอยูในเฉพาะหองทดลอง เชน การตีความเพื่อการลงขอสรุปผาน

การโตแยงทางวิทยาศาสตร หรือบางกรณีสามารถคนพบความรูโดยความบังเอิญ พบวา นักศึกษาครู

สวนใหญยังมีมุมมองที่เช่ือวาความรูทางวิทยาศาสตรถูกพัฒนาข้ึนจากกระบวนการทดลองตาม

วิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ นัทธพงศ สงอําไพ และคณะ (2560) ที่มักถูกมองวา

วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่มีระเบียบแบบแผนและการทดลอง คือ กระบวนการที่สําคัญที่สุดของการ

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร ดังตัวอยางคําตอบของขอคําถาม Q2 “ใชการคนหาหลักฐาน ที่สามารถ

ตรวจสอบไดดวยหลักการหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร เพราะจะจําใหหลักฐานช้ินน้ันถูกตอง

และสามารถใชอธิบายได” (S4) อยางไรก็ตาม ในกิจกรรมที่สามารถออกแบบใหผูเรียนสามารถใช

วิธีการที่หลากหลายจะสามารถชวยใหผูเรียนมองเห็นแงมุมตางๆของวิธีการในการพัฒนาความรูทาง

วิทยาศาสตร 

4. วิทยาศาสตรคือกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษยท่ีถูกกํากับหรือเหน่ียวนําดวยทฤษฎี 

(Theory-laden : NOS 7) และ วิทยาศาสตรเก่ียวของกับมนุษยซึ่งมีอิทธพิลมาจากสังคมและ

วัฒนธรรม (Social and Cultural : NOS 8) 

 มุงเนนการแสดงออกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร                      

ที่นักวิทยาศาสตรมักถูกเหน่ียวนําดวยทฤษฎี องคความรูหรือประสบการณเดิม ซึ่งมักทําใหเกิดความ

แตกตางของสรุปที่ไดจากตีความของนักวิทยาศาสตรแตละกลุม ซึ่งมีมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม

แตกตางกัน สงผลตอมุมมองของวิทยาศาสตรในการพยายามพฒันาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งมกัจะ

มีอิทธิพลและสงผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังตัวอยางคําตอบของขอคําถาม Q8 “ถึงแมวาจะมี

หลักฐานชุดเดียวกัน แตการสรุปอาจจะแตกตางกันก็ได ข้ึนอยูกับการใหคุณคาหรือหลักฐาน ซึ่ง

นักวิทยาศาสตรแตละคนอาจจะมีมุมมอง ความคิด ระดับความลึกซึ้งของการคิด ซึ่งอาจจะมาจาก

ประสบการณเดิม หรอืมุมมองเดิม” (S11)  “การอธิบายหลักฐานของนักวิทยาศาสตร มักมีหลักฐาน

ช้ินหลักที่นักวิทยาศาสตรยึดถือ และพยายามที่จะหาหลักฐานช้ินอื่นๆ เพื่อนํามาสนับสนุนซึ่งกัน              

และกัน ซึ่งมองวาเปนการใหความสําคัญที่มีอคติเขามาเกี่ยวของ) (S28) 
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ขอเสนอแนะ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ตองอาศัย

การบมเพาะเปนระยะเวลานาน เน่ืองจากเปนคุณลักษณะเฉพาะศาสตรและการเขาถึงกระบวนการ

ตาง ๆ ที่เปนวิทยาศาสตรจําเปนตองไดรับการปลูกฝง โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษายังมีความเขาใจ

ที่ไมสมบูรณ เชน NOS 4 NOS 7 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีการสอดแทรกลักษณะ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร จึงเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรูวิทยาศาสตร สรางองคความรูผานกิจกรรม

การเรียนรูวิทยาศาสตร 
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สื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม  

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

Creative Media to the promotion as a Culture and Local Wisdom of  

Chiang Mai province for the Deaf 

 

วัฒนากรณ กันทะแกว0
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Watthanakorn Kanthakaew1, Titiya Netwong2, Bunpod Pijitkamnerd3, 

 Chalongrat Boonwong4, Chaninun Yeamkwanyun5 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อสรางสรรค ศึกษาผลการใชสื่อสรางสรรค และศึกษา

ความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากจังหวัดเชียงใหมสําหรบัผู

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนผูมีความบกพรองทางการไดยินช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1- 6 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชการวิจัย คือ 1) 

สื่อสรางสรรคที่พัฒนาข้ึน 2) แบบทดสอบความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา 3) แบบสอบถามความพึง

พอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาสื่อสรางสรรคประกอบดวย อีบุก คลิปวิดีโอภาษา

มือ และอินโฟกราฟก สามารถสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมแกผูที่มคีวาม

บกพรองทางการไดยินได 2) คะแนนเฉลี่ยความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากแบบทดสอบหลงัเรยีน 

(x� = 7.10) มีคาสูงกวาแบบทดสอบกอนเรียน (x� = 4.90) 3) ความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริม

ความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสาํหรบัผูทีม่ีความบกพรองทางการไดยินภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x�= 4.07, S.D.=0.20)  

คําสําคัญ: สื่อสรางสรรค; วัฒนธรรมและภูมปิญญา; ผูทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

 

 

                                                        
1, 2, 3, 4, 5 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop creative media, to study the using 

creative media, and to study the satisfaction of creative media to the promotion as a 

culture and local wisdom of Chiang Mai province for the deaf. The samples in this 

research were 20 students of secondary education at the Anusan Sunthon School for the 

deaf of Chiang Mai province. Research instruments were 1) developed creative media, 2) 

the knowledge quiz of culture and local wisdom and 3) the satisfaction questionnaires of 

the creative media. The result of this research as follows: 1) Creative media development, 

including e-Book and video clips in sign language and including an infographic, able to 

the promotion as a culture and local wisdom of Chiang Mai province for the deaf. 2) The 

average score of the cultural and local wisdom knowledge from the post-test (x� = 7.10) 

was higher than the pre-test (x� = 4.90). 3) The satisfaction of creative media to the 

promotion as a culture and local wisdom of Chiang Mai province for the deaf was high 

level (x�= 4.077, S.D.=0.20). 

Keywords: Creative Media; Culture and Local Wisdom; Deaf 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

วัฒนธรรมเปนผลรวมของการสั่งสม สรางสรรค และภูมิธรรมภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมาที่

ไดชวยใหมนุษยในสังคมน้ัน ๆ อยูรอด และเจริญสืบทอดเปนอยูจนถึงปจจุบัน สอดคลองกับ 

พระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษามรดกภูมปิญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ 2559 (2559: 1) ระบุวา “มรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง ความรู การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือ ทักษะ ทาง

วัฒนธรรมที่แสดงออกผานบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรูสึก

เปนเจาของรวมกัน ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความวา 

“สภาพภูมิศาสตรกายภาพกําหนดชีวิตของมนุษยในการต้ังถ่ินฐาน การสรางบานเรือน อาหารการกิต 

การแตงกายเครื่องนุงหม การรักษาโรค ความเช่ือ ศิลปะแขนงตาง ๆ  จินตนาการ และการทํามาหากิน 

วัฒนธรรมของชุมชนเปนสวนที่เปนภูมิศาสตรมนุษย (Human Geography) ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่อบรมสืบ

ทอดกันมา(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558: 1)  กลาวไดวาภูมิศาสตรเปน

ปจจัยกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย ทําใหผูคนที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันมีรูปแบบและ
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แนวทางในดําเนินชีวิตที่ตางกันดวย และผลจากการที่มนุษยปรับตัวใหสามารถดํารางชีวิตอยูรอด 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี ไดสงผลใหเกิดเปนภูมิปญญาที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน

ตน  

 กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2559: 11) อธิบายวา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ ภูมิ

ปญญาของไทยเปนมรดกตกทอดตกทอดอันทรงคุณคาที่บรรพบรุุษไดสั่งสมความรูและถายทอดสืบตอกนั

มาจากรุนสูรุน นับเปนสิ่งที่มีคุณคา คงไวซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรักษไวใหย่ังยืน ภูมิปญญาทองถ่ินถือ

เปนความรูที่เปนองครวม ซึ่งรวบขอมูลความรูตาง ๆ ใหมาสัมพันธกันจนเกิดมิติรอบดาน สะทอน

ความคิด ความเช่ือ ความใฝฝน ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว คนในชุมชนทองถ่ินและจารีต

ประเพณีตาง ๆ ซึ่งเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนในสังคมน้ัน เปนสรรพวิชาความรูทั้งหมดที่ชุมชน

ทองถ่ินใชแกไขปญหาหรือจรรโลงชีวิต ซึ่งเปนประโยชนในการเลี้ยงชีพหรือประโยชนดานอื่น ๆ  ในการ

ดํารงชีวิตของชุมชนและปจเจกชน ซึ่งความสําคัญดังกลาวไดรับความสนใจจากองคกรตาง ๆ เชน องคกร

ภาครัฐ องคกรเอกชนและองคกรชุมชนทองถ่ิน หรือองคกรชาวบาน เพื่อใหวัฒนธรรมของคนไทย ไดสืบ

สานตอไป (นันธวัช นุนารถ, 2560: 20-21) กลาวไดวา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาในประเทศไทย 

มีความแตกตางกันดวยภูมิศาสตรภาคตาง ๆ  การปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิศาสตร ที่แตกตางกันทําให

คนไทยมีวิถีชีวิตที่หลากหลายในแตละทองถ่ิน 

 จังหวัดเชียงใหมมีวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เพราะเหตุวา

เชียงใหมไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากหลายแหง อาทิ จากลาว จาว มอญ และวิถีชีวิตของชาวเขา

เผาตาง ๆ จึงนับเปนคุณลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมพื้นบานที่แสดงออกมาอยางเปนรูปธรรมทําให

เขาใจความคิดและอุดมการณตลอดจนวิถีชีวิตที่เปนแบบแผนของคนในทองถ่ินหรือชนกลุมน้ัน ๆ  (สไบ

ทิพย ต้ังใจ, 2558, 1-2) ความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาแบงได 5 ประเภท คือ วัฒนธรรมอาหาร

พื้นเมือง, วัฒนธรรมการแตงกาย, วัฒนธรรมภาษาคําเมือง, ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญา และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม อันหลากหลายโดยเฉพาะ งานหัตถกรรมทองถ่ินที่สะทอนถึงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

พื้นบานของสถานที่น้ันวาเปนภูมิปญญาทองถ่ินและเปนมรดกที่มีคุณคา (ทัศนัย ดํารงหัด และรัฐไท พร

เจริญ, 2558: 102-103) จึงตองมีการอนุรักษใหคงอยู เน่ืองจากวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มิไดหยุดน่ิงอยูกับที่

หากแตเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามยุคสมัย กอปรกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อใน

รูปแบบตาง ๆ  ที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงสื่อสรางสรรคและ

ปลอดภัย 
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 สื่อสรางสรรคเปนสือ่นําเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีตาง ๆ  เชน อินโฟกราฟก คลิปวิดีโอ หนัง

สั้น ภาพ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เปนตน โดยสื่อสรางสรรคจัดเปนสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ซึ่งมี

เน้ือหาสงเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม (ฐิติยา เนตรวงษ, 2559: 2) สงเสริมการเรียนรูและ

ทักษะการใชชีวิตของประชาชน ใชชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายและควรมีเน้ือหาขอความที่แสดงถึง

ความเช่ือมโยงกับสื่อปลอดภัยและสรางสรรค โดย “สื่อปลอดภัยและสรางสรรค” หมายถึง สื่อที่มีเน้ือหา

สงเสริมศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม สงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการ

สงเสริมใหประชาชนสามัคคี สามารถใชชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายไดอยางเปนสุข (จินตนา 

กสินันท, 2560: 102-105) ดังน้ันการนําสื่อสรางสรรคมานําเสนอเพื่อถายทอดความรูดานวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา จึงมีความจําเปนในการสงเสรมิคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินใหแกผูทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 

ท ี่มีความตองการในการใชสื่อสรางสรรค เพื่อสงเสริมการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ

จังหวัดเชียงใหมอันประกอบดวย วัฒนธรรมอาหารพืน้เมือง วัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมือง วัฒนธรรม

ภาษาคําเมือง ขนขธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แฝงดวยภูมิ

ปญญาทองถ่ินอันทรงคุณคา การพัฒนาสื่อสรางสรรคจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อจะไดชวยสงเสริมความรูใหมีความเหมาะสมกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถเรียนรูและ

นําไปเปนแนวทางในการใชชีวิตไดเทาเทียมคนทั่วไป 

 ดวยเหตุน้ีการวิจัยการพัฒนาสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัด

เชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน จึงมีความสําคัญและนับวาจะเปนประโยชนอยางย่ิง  

เพราะไดชวยใหผูที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถเพิ่มพูนความรู การสงเสริมวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญา ตลอดจนเกิดการเรียนรูคุณลักษณะอันพึงประสงคของวัฒนธรรมและภูมิปญญาของจังหวัด

เชียงใหมที่เปนรูปธรรม ในรูปแบบของสื่อสรางสรรคที่เหมาะสมกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรบั

ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

 2. เพื่อศึกษาผลการใชสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัด

เชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจาก

จังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

1. ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2559: 12) กลาววา วัฒนธรรมเปนคําที่ไดมา

จากการรวมคํา 2 คําเขาดวยกัน คือคําวา “วัฒนะ” หมายถึงความเจริญงอกงาม รุงเรือง และคําวา 

“ธรรม” หมายถึงการกระทําหรือขอปฏิบัติ วัฒนธรรมตามความหมายของคําในภาษาไทยจึงหมายถึงขอ

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ซึ่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 (2553: 1-2) ได

ใหความหมาย “วัฒนธรรม” วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ คานิยม จรีตประเพณี พิธีกรรม และ

ภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝงสืบทอด เรียนรู  ปรับปรุง และ

เปลี่ยนแปลง ใหเกิดความเจริญงอกงามทั้งดานจิตใจและวัตถุอยางสันติสขุและย่ันยืน ในการนําเน้ือหา

ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม มาพัฒนาสื่อสรางสรรคที่มีเน้ือหาประกอบดวย วัฒนธรรม

อาหารพื้นเมือง, วัฒนธรรมการแตงกาย, วัฒนธรรมภาษาคําเมือง, ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม 

 2. แนวความคิดเก่ียวกับสื่อสรางสรรค 

 พระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 (2558, ออนไลน) ให

ความหมายของ “สื่อ” หมายความวา สิ่งที่ทําใหปรากฏดวยตัวอักษร เครื่องหมายภาพ หรือเสียง ไมวา

จะไดจัดทําในรูปของของเอกสาร สิ่งพิมพ ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี รูป ภาพโฆษณา 

เครื่องหมายรูปถาย ภาพยนตร วีดีทัศน การแสดงขอมูลคอมพิวเตอรในระบบคอมพิวเตอร หรือไดจัดทํา

ในรูปแบบอื่นใด และใหความหมายของ “สื่อปลอดภัยและสรางสรรค” คือ สื่อที่มีเน้ือหาสงเสริมศีลธรรม 

จริยธรรมและวัฒนะรรม สงเสริมการเรียนรูทักษะการใชชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

และสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการสงเสริมใหประชาชนสามัคดี สามารถใช

ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได การพัฒนาสื่อสรางสรรคในการวิจัยน้ี ประกอบดวย อีบุก และคลิป

วิดีโอภาษามือ รวมถึงอินโฟกราฟก ซึ่งจะนําเสนอวัฒนธรรมและภูมิปญญาไดเหมาะสมกับผูที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมโดยสรางความรูความเขาใจ 

 3. แนวความคิดเก่ียวกับผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน (Deaf)  หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินต้ังแตระดับหตึูง

นอยจนถึงหูหนวก ผูที่สูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินเน่ืองจากอวัยะวะการไดยิน เชน ประสาทหูเสื่อม

หรือพิการ ทําใหไมไดยินเสียงตาง ๆ หรือ ไดยินไมชัด หรือ สูญเสียการไดยินระหวาง 26-90 เดซิเบล ทํา

ใหมีผลกระทบตอการศึกษาและรับรูของบุคคลน้ัน ๆ ตลอดจนมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
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ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: ออนไลน) 

ดังน้ันการใชสื่อที่เหมาะสมกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินใหสามารถใชสื่อสรางสรรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเขาใจการสื่อความหมายจากสื่อน้ัน ๆ เปนการพัฒนาความสามารถในการเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคล และการขจัดอุปสรรคแลขอจํากัดตอ

ความสามารถในการเขาถึงของผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2553: 43) โดยมีวิธีการที่ออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) และ

สามารถใชไดกับทุกคนอยางเปนมิตร (Friendly Design) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การออกแบวิจัยศึกษากลุมเดียวและวัดกอน-หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest 

Design) มีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินจังหวัดเชียงใหมจํานวน

ทั้งหมด 14,032 คน  

 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม ประกอบดวย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 10 คน และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 10 

คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเพื่อดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง ให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1 สื่อสรางสรรคประกอบดวย อีบุก และคลิปวิดีโอภาษามือ รวมถึงอินโฟกราฟก 

 2.2 แบบทดสอบความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา  

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะดังตอไปน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ

แบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ ระดับช้ัน และประเภทความพิการ และตอนที่ 2 รายการสอบถาม

ความพึงพอใจมีจํานวนทั้งสิ้น 13 ขอ 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

 3.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อนําหนังสือที่ไดไปทําการติดตอขอความ

รวมมือในเก็บรวบรวมขอมูล 
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 3.2 นําสื่อสรางสรรค แบบทดสอบ และแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 

 3.3 เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล  

 4. ขั้นตอนการเก็บขอมูลวิจัยและภาพกิจกรรม 

 ข้ันที่ 1 เริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนกอนใชสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 10 ขอ ใหเวลา 15 นาท ี 

 ข้ันที่ 2 กลุมตัวอยางเรียนรูเกี่ยวกับสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

 ข้ันที่ 3 เริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนเรียนหลงัใชสื่อสรางสรรคสงเสรมิความรูดานวัฒนธรรม

และภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 10 ขอ ใหเวลา 15 นาที 

 ข้ันที่ 4 ทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรม

และภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 รายละเอียดภาพกิจกรรมข้ันตอนการเก็บขอมูลวิจัย นําเสนอดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กิจกรรมข้ันตอนการเก็บขอมลูวิจัย 

  



 

1646 

 

 ภาพที่ 1 กิจกรรมข้ันตอนการเก็บขอมูลวิจัย กอนการใชสื่อสรางสรรค กลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา หลักจากน้ันกลุมตัวอยางเรียนรูเกี่ยวกับสื่อสรางสรรค

สงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจงัหวัดเชียงใหมผาน อีบุก คลิปวิดีโอภาษามือประกอบ และ

ใชอินโฟกราฟก ซึ่งมีคิวอารโคดเขาถึงรายละเอียดเน้ือหาดานวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการ

แตงกาย วัฒนธรรมภาษาคําเมือง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และการทองเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม หลังจากเรียนเน้ือหาผานสื่อสรางสรรคแลว กลุมตัวอยางแบบทดสอบ

ความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา และแบบสอบถามความพึงพอใจการใชสื่อสรางสรรค 

5. การวิเคราะหขอมูล 

  5.1 แบบทดสอบวิเคราะหคาเฉลี่ย และ t- test dependent  

 5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับช้ัน ประเภทความพิการ โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ 

 5.2 ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติอนุมาณ ไดแก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

การแปลผลการวิเคราะหขอมูล  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1647 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. การพัฒนาสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม  

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน รายละเอียดดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สื่อสรางสรรคประกอบดวย อีบุก คลปิวิดีโอภาษามือ และอินโฟกราฟก 
   

 ภาพที่ 2 สื่อสรางสรรคประกอบดวย อีบุก คลิปวิดีโอภาษามือ และอินโฟกราฟก มีการ

พัฒนาสื่อดังตอไปน้ี 

 1.1 ศึกษาขอมูลใหครอบคลุมประเด็นการสรางสรรคสื่อสรางสรรค ขอมูลดานวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาจังหวัดเชียงใหม ตามแนวคิดดานเน้ือหาของ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2559: 

14-26) สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงใหม (2564) แนวคิดการพัฒนาสื่อสรางสรรคของกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 (2558, ออนไลน) ที่เหมาะสมกับผูที่มีความบกพรองทางการได

ยิน 

 1.2 พัฒนาสื่อสรางสรรคประกอบดวย อีบุก คลิปวิดีโอภาษามือ และอินโฟกราฟก ที่สามารถ

เขาถึงไดผานสมารตโฟน แลวนําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 คน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานสื่อ ผูเช่ียวชาญ

ดานเน้ือหาวัฒนธรรมและภูมิปญญา และผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ 

 1.3 ปรับปรุงสื่อตามความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญในประเด็นการสื่อความหมายดาน

วัฒนธรรมภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหม คุณภาพของสื่อที่เหมาะสมกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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 1.4 นําสื่อสรางสรรคที่พัฒนาข้ึนไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาผล

การใชสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน 

 

 2. ผลการใชสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรบัผู

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน นําเสนอดังตารางที่ 1-2 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชสื่อสรางสรรคความรูดานวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา  

 

นักเรียนคนท่ี 

คะแนน 10 คะแนนเต็ม 

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

นักเรียนคนที่ 1  7.0 8.0 

นักเรียนคนที่ 2 7.0 7.0 

นักเรียนคนที่ 3 2.0 5.0 

นักเรียนคนที่ 4 

นักเรียนคนที่ 5 

นักเรียนคนที่ 6 

นักเรียนคนที่ 7 

5.0 

3.0 

6.0 

5.0 

7.0 

6.0 

6.0 

5.0 

นักเรียนคนที่ 8 

นักเรียนคนที ่9 

นักเรียนคนที่ 10 

นักเรียนคนที่ 11 

3.0 

6.0 

4.0 

6.0 

8.0 

8.0 

7.0 

7.0 

นักเรียนคนที่ 12 

นักเรียนคนที่ 13 

นักเรียนคนที่ 14 

นักเรียนคนที่ 15 

นักเรียนคนที่ 16 

นักเรียนคนที่ 17 

6.0 

5.0 

5.0 

7.0 

3.0 

4.0 

8.0 

6.0 

9.0 

10.0 

6.0 

7.0 
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นักเรียนคนที่ 18 

นักเรียนคนที่ 19 

นักเรียนคนที่ 20 

3.0 

4.0 

7.0 

7.0 

8.0 

7.0 

คาเฉลี่ย 4.90 7.10 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการใชสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัด

เชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา คะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน เทากับ 

7.10 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาการทดสอบกอนเรียน โดยคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.90 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนจากการทําแบบทดสอบดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา

จังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

คะแนนทดสอบ n mean S.D. t df sig 

กอนเรียน 20 4.9 2.515 6.378 19 0.000* 

หลงัเรียน 20 7.1 1.568    

* นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ P < 0.05 

 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 3. ความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากจังหวัด

เชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน นําเสนอรายละเอียดดังตารางที่ 3-4 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนคาความถ่ีและคารอยละสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

เพศ จํานวน (n=20) รอยละ 

ชาย 10 50.00 

หญิง 10 50.00 

อาย ุ จํานวน (n=20) รอยละ 

10 – 15 ป 2 10.00 

15 - 25 ป 18* 90.00 

ประเภทความพิการ จํานวน (n=20) รอยละ 
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หูหนวก 

หูตึง 

13 

7 

65.00 

35.00 

*นักเรียนสวนใหญไมไดเขาเรียนตามเกณฑการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนที่มีความพกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย เพศชาย จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเพศหญิง 10 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อายุ 10–15 ป จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 10.00 อายุ 15-25 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 90.00 และประเภทความพิการหหูนวก 

จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65.00 พิการหูตึง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35.00 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรค และสวนเบียงแบนมาตรฐาน 

ขอ รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D.  แปลผล 

 

1 

ดานเน้ือหาวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง 

 

4.35 

 

0.57 

 

มาก 

2 วัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมอืง 3.8 0.81 มาก 

3 วัฒนธรรมภาษาคําเมือง 3.85 0.90 มาก 

4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมภูมิ

ปญญา 

4.00 1.09 มาก 

5 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4.15 0.72 มาก 

ภาพรวมดานเน้ือหาวัฒนธรรม 4.03 0.20 มาก 

ขอ รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

 

1 

2 

3 

ดานสื่อสรางสรรค 

e-Book 

Infographic 

Video Clip 

 

4.65 

3.70 

4.00 

 

0.65 

0.95 

0.63 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

ภาพรวมดานสื่อสรางสรรค 4.11 0.18 มาก 

ขอ รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

 

1 

 

ดานเทคโนโลยีนําเสนอ 

รูปแบบ e-Book ที่ใช PowerPoint มีความ

เหมาะสม 

 

3.95 

 

 

0.89 

 

 

มาก 
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2 

 

3 

รูปแบบอินโฟกราฟก การออกแบบมีความ

เหมาะสมเขาใจงาย 

คลิปวิดีโอภาษามือ ถูกตองเหมาะสม 

3.85 

 

3.65 

1.27 

 

0.99 

มาก 

 

มาก 

ภาพรวมดานเทคโนโลยีนําเสนอ 3.81 0.20 มาก 

ขอ รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

 

1 

2 

 

ดานการสื่อสารสาํหรับผูบกพรองทางการไดยิน 

บรรยายภาษามือใชชัดเจน 

อธิบายข้ันตอนความรูและภูมปิญญาจังหวัด

เชียงใหม 

 

4.45 

4.35 

 

1.01 

0.75 

 

มาก 

มาก 

ภาพรวมดานการสื่อสารสาํหรับผูบกพรองทางการไดยิน 4.40 0.20 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.07 0.20 มาก 

  จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา

จังหวัดเชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�= 

4.07, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวาดานการสื่อสารสําหรับผู

บกพรองทางการไดยิน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�= 4.40, S.D. = 0.18) ดานสื่อสรางสรรค ความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก (x�= 4.11, S.D. = 0.18) ดานวัฒนธรรม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�= 

4.03, S.D. = 0.20) และดานเทคโนโลยีนําเสนอ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�= 3.81, S.D.= 0.20)  

อภิปรายผลการวิจัย  

  1. การพัฒนาสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรับ

ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย อีบุก คลิปวิดีโอภาษามือ และอินโฟกราฟก สามารถ

สงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมแกผูที่มีความบกพรองทางการไดยินได ใน

การสรางสรรคเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทุกคน เน่ืองจากสังคมอยากเห็นการสรางสรรคเกิดข้ึน

ตลอดเวลา ผลผลิตจากการสรางสรรคเพื่อถายทอดแกผูเรียนก็จะเกิดผลลัพธในเชิงนวัตกรรมแกผูเรียน

ดวย (ฐิติยา เนตรวงษ, 2559: 17) ในพัฒนาสื่อสรางสรรควัฒธรรมภูมิปญญา รวมกับภาษามือเพื่อสื่อสาร

กับผูที่บกพรองทางการไดยิน ไดออกแบบมาเพื่อสื่อความหมายความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญากบัผูที่

มีความบกพรองทางการไดยินใหเขาใจและใชงานสื่อไดสะดวกข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย ศศิวิมล คง
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สุวรรณ และเบญจมาภรณ ฤาไชย (2563: 12) ที่กลาววา การศึกษาวัฒนธรรมของคนหูหนวกแตละ

ทองถ่ิน หรือแตละชุมชน เมื่อเขาใจวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกันของแตละถ่ิน จะทําใหผูบกพรอง

ทางการไดยินสามารถเขาใจความเปนอยู ความเช่ือ คานิยมของแตละชุมชนได 

  2. ผลการใชสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจังหวัดเชียงใหมสําหรบัผู

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา จากการใชสื่อมีความรูเพิ่มข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนติ

กานต เพนเทศ และ ประทิน คลายนาค (2559: 278) ไดศึกษาผลการใชสื่อมัลติมีเดียรวมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาที่มีตอการเรียนรูแบบซิปปามีตอการเรียนรูและเจตคติของนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องภาษาทองถ่ินเมืองเพรชบุรี ทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางและไมเคยเรียนเรื่อง “ภาษาทองถ่ิน” มากอนจํานวน 30 คน พบวาผลการเรียนรูหลังเรียนสูงข้ึน 

  3. ความพึงพอใจตอสื่อสรางสรรคสงเสริมความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากจังหวัด

เชียงใหมสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา ความความพึงพอใจอยูระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ คณิศร จี้กระโทก และคณะ (2562: 112) ที่ระบุวา สื่อการเรียนการสอนที่มีการอธิบาย 

เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน บทเรียนสอดคลองกับเน้ือหาที่ตองการ การ

ประเมินผลประกอบดวยแบบทดสอบและแบบสอบถาม จะทําใหนักเรียนมีความพึอพอใจในการเรียนรู

และจะสงผลตอสัมฤทธิผลการทดสอบสื่อการเรียนรูดวย  

 

ขอเสนอะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 การพัฒนาสื่อสรางสรรคประกอบดวยอีบุก คลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟก สามารถสงเสริม

ความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาได แตถาจะพัฒนาใหเขากับสถานการณปจจุบันตองทําระบบ

ออนไลนโดยใชโปรแกรม e-Book รวมกับคลิปภาษามือเพื่อใหผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยินเกิดความ

เขาใจชัดเจนตลอดทั้งสามารถใชงานไดอยางสะดวกโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา เพิ่มฟงกช่ันในการใช

งานใหหนาสนใจมากย่ิงข้ึน และเพิ่มเน้ือหาใหมีความหลากหลาย เชน เพิ่มพูนความรูเน้ือหารายละเอียด

ดานศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่นาสนใจ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 



 

1653 

 

 2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูมีความตองการพิเศษอื่น ๆ เชน  

ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผูที่มีความบกพรองทางสายตา และผูที่มีความบกพรองทางการดาน

การเรียนรู 

 2.2 การพัฒนาสื่อสรางสรรคใหมีเน้ือหาใหกวางขวางข้ึน เชน วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ลานนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไทย เปนตน 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณติศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงนิ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของ

เงิน ของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคา

ของเงิน ของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร และ 3) เพื่อ

ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ของนักเรียนหลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยาง

ในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ธนบุรี จํานวน 41 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สถิติที่ใช ใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test 

dependent และการทดสอบทวินาม ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัว

แบบเชิงคณิตศาสตรที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สูงกวาเกณฑรอยละ 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

  Email: nam_waranya@hotmail.com 
2 อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี  

  Email: parinya.san@kmutt.ac.th 
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70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร มีความสามารถใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่

มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สูงกวาเกณฑรอยละ 

70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน    ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร, ตัวแบบเชิง 

             คณิตศาสตร  

 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study students’ learning achievement 

on interests and time value of money lesson after receiving a learning management using 

mathematical modelling with the 70% criterion. 2) to compare mathematical problem 

solving ability on interests and time value of money lesson before and after receiving a 

learning management using mathematical modelling.   3) to study mathematical problem 

solving ability on interests and time value of money lesson after receiving a learning 

management using mathematical modelling with the 70% criterion. The sample consisted 

of 41 students in mathayomsuksa 5 during the second semester of 2564 academic year 

from Suankularb Wittayalai Thonburi School. They were selected by cluster sampling 

method. The research instruments were lesson plans using mathematical modelling, 

mathematical problem solving ability test and achievement test on interests and time 

value of money lesson. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 

deviation, t-test for dependent sample and Binomial test. The result of this research were 

1) not less than 70 percent of all students have a learning achievement on interests and 

time value of money more than 70% criterion after receiving a learning management 

using mathematical modelling at a .05 level of significance. 2) the mathematical problem 
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solving ability on interests and time value of money of students who receiving a learning 

management using mathematical modelling were higher than before learning at a .05 

level of significance. 3) not less than 70 percent of all students have mathematical 

problem solving ability on interests and time value of money more than 70 percent 

criterion after receiving a learning management using mathematical modelling at a .05 

level of significance. 

Keywords: Learning achievement, Mathematical Problem Solving Ability,  

                Mathematical Modelling 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองการพัฒนาใหผูเรียนเกิด

สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชี วิต และความสามารถในการใช เทคโนโลยี  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรควรสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา

ความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะที่สําคัญ

ทั้งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการคนควาและสรางองคความรู

ดวยกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและตรวจสอบได 

สําหรับชวงช้ันที่ 4 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีเปาหมายหลักที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน

เมื่อจบการศึกษา คือ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด แนวคิด หลักการ 

ทฤษฎี เกี่ยวกับสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่จําเปน และเปนพื้นฐานสําหรับการประยุกตใชในชีวิตจริง 

มีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหา ใหเหตุผล คาดการณ เช่ือมโยง สื่อสารและสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร รวมทั้งเลือกใชสื่ออุปกรณ เทคโนโลยีและแหลงขอมูลเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556) โดยการพัฒนาผูเรียนสามารถพิจารณาได

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดังน้ันการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ 

ซึ่งในปจจุบันผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดเห็นความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนมากข้ึน จะ

เห็นไดจากการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของสํานัก

ทดสอบทางการศึกษา แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวาปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนไทยตํ่า นับเปนปญหาสําคัญ มีความจําเปนเรงดวนที่ผูเกี่ยวของตองชวยกนั
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หาทางแกไข (วัชราภรณ เกียรติบุญญาฤทธ์ิ และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2551) จากผลการประเมินการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร พบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละของระดับโรงเรียน

เทากับ 33.49 ซึ่งนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรอยละของระดับสพม.1 ที่มีคาเทากับ 35.21 แสดงใหเห็นวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับไมดีนัก ซึ่งอาจมีผลมาจากการที่ผูเรียนมีความรูสึกตอ

วิชาคณิตศาสตรในทางลบ คิดวาเปนวิชาที่ไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ไมสามารถนําความรูที่มีไป

ใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ มีผู เรียนจํานวนมากที่ไมสามารถเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับ

สถานการณปญหาตางๆ ได ขาดทักษะการแกปญหา ไมสามารถวิเคราะหความหมายและเขียนประโยค

สัญลักษณหรือสมการจากสิง่ทีโ่จทยกําหนดใหได จึงนําไปสูปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่า 

การที่นักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาไดน้ัน เน่ืองจากนักเรียนขาดประสบการณในการแกโจทยปญหา

ที่ถูกตองและเพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการวิเคราะหโจทยปญหา (รุงฟา จันทจารุภรณ, 

2539) ในการแกปญหา ข้ันตอนที่ถือไดวามีความสําคัญมากคือ การวางแผน เปนข้ันตอนที่บุคคลผู

แกปญหาจะตองใชทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่มีอยูประมวลเขากับขอมูลที่กําหนด

ในสถานการณปญหา เพื่อกําหนดแนวทางหรือยุทธวิธีในการในแกปญหา ตัวอยางยุทธวิธีในการ

แกปญหา เชน ยุทธวิธีการเขียนภาพหรือแผนภาพ ยุทธวิธีสรางตัวแบบ และยุทธวิธีใชตัวแปร เปนการทาํ

ปญหาที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม ชวยใหเขาใจปญหาไดงายข้ึน มีประโยชนทั้งกับปญหาที่คุนเคย

และไมคุนเคย ชวยกําหนดแนวคิดในการแกปญหาโดยการสรางความสัมพันธของขอมูลตามเงื่อนไขที่

ปญหากําหนด (ปรีชา เนาวเย็นผล, 2544)  

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร หมายถึงสิ่งที่ใชเช่ือมโยงความจริงของโลกกับคณิตศาสตร ซึ่งอาจอยูใน

รูปแบบที่หลากหลาย เชน สัญลักษณ ฟงกชัน สูตร สมการ นิพจน กราฟ ตาราง สถานการณจําลอง และ

การทดลอง เปนตน การใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในช้ันเรียนจะชวยใหนักเรียนมองเห็นและเขาใจถึง

ศักยภาพที่แทจริงของคณิตศาสตร (สุรสาล ผาสุก, 2546) การใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเปนวิธีการสอน

คณิตศาสตรที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตรไดดีข้ึน ฝกใหนักเรียนอาน

ตีความ กําหนดรูปแบบ และแกปญหาสถานการณเฉพาะหนา ตลอดจนกระตุนความคิดรวบยอดและ

ความคิดสรางสรรค (Biembengut and Hein, 2010) นอกจากน้ีกระบวนการสรางตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรยังสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรเขากับวิชาอื่น ๆ และเปนกระบวนการที่คํานึงถึงความรูสึก

ของนักเรียนในขณะทํากิจกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญของการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่ตองการ

ความรูสึกรวมในสวนของนักเรียนดวย (บัญชา ชินโณ, 2557) 
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ในเรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ซึ่งเปนการ

ประยุกตความรูเรื่องลําดับและอนุกรมไปใชกับสถานการณปญหาในชีวิตจริง ตองพิจารณาความสัมพันธ

ขององคประกอบตาง ๆ  ในสถานการณปญหา เพื่อสรางเปนสูตรที่ใชในการคํานวณ ซึ่งสูตรและสมการ

เหลาน้ีเปนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรประเภทหน่ึง การนํากระบวนการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรมาใชใน

การจัดการเรียนรูจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดสังเกตความสัมพันธของตัวแปร และมีการวางแผน

ดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน เพื่อนําไปสูการใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน กอนและหลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1. การใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการแปลงสถานการณปญหาระหวางใน

โลกจริงกับคณิตศาสตร เพื่อใชในการอธิบาย หาคําตอบ หรือพยากรณคําตอบของปญหาสถานการณ ใน

โลกจริงที่มีความคลุมเครือ ซึ่งประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 การทําความเขาใจสถานการณ

ปญหาในโลกจริง โดยการอาน ตีความ และสรุปใจความสําคัญของสถานการณปญหาใหเขาใจงายดวย

รูปแบบตาง ๆ  เชน การเขียน บรรยายสรุปความ การวาดแผนภาพประกอบ หรือการสรางแบบจําลอง

อื่น ๆ ข้ันตอนที่ 2 การทําปญหาใหงายข้ึนโดยการวิเคราะหเพื่อกําหนดตัวแปร สมมติฐาน ขอบเขตและ

ขอมูลที่สําคัญตอการดําเนินการแกปญหา ข้ันตอนที่ 3 การคิดใหเปนคณิตศาสตร โดยวิเคราะหความรู

และกระบวนการทางคณิตศาสตรที่สามารถเปนเครื่องมือในการสรางแบบจําลองคณิตศาสตรและการ
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แกปญหา ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการทางคณิตศาสตรโดยการใชความรูและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรเพื่อใหไดผลลัพธทางคณิตศาสตร ข้ันตอนที่ 5 การแปลความหมายและตรวจสอบผลลัพธ

ทางคณิตศาสตรโดยการอธิบายผลลัพธทางคณิตศาสตรที่ไดมาใหสอดคลองตามสถานการณปญหาที่

กําหนด แลวพิจารณาความสมเหตุสมผลความสอดคลองเหมาะสมของผลลัพธ และดําเนินการตรวจสอบ 

ทบทวนกระบวนการทั้งหมดอีกครั้งเพื่อยืนยันเปนขอสรุป ซึ่งตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาด หรือขอ

ขัดแยงระหวางผลลัพธที่ได กับสถานการณปญหา ใหดําเนินการแกไขและดําเนินการตามกระบวนการอกี

ครั้งใหถูกตอง และสอดคลองกับสถานการณปญหามากข้ึน ข้ันตอนที่ 6 การนําผลลัพธ โดยการสรุป

ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรซึ่งไดผานการตรวจสอบผลลัพธ การทําซ้ํา

เพื่อยืนยันขอสรุป และปรับปรุงแแบบจําลองเรียบรอยแลว (สกล ต้ังเกาสกุล, 2560) 

จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสรุปความหมายและข้ันตอนการใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร    ไดวา 

การจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร หมายถึง การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ

เช่ือมโยงสถานการณหรือปญหาในโลกจริงกับโลกของคณิตศาสตร นําไปสูการแกปญหาหรือหาคําตอบ

ของปญหา การจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรประกอบดวย 6 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ระบุปญหาและทําความเขาใจปญหา ครูนําเสนอสถานการณหรือปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง 

ทําความเขาใจสิ่งที่ปญหากําหนด ข้ันที่ 2 ระบุและกําหนดตัวแปร กําหนดตัวแปรและระบุความสัมพันธ

ของตัวแปรจากปญหาที่กําหนดให ข้ันที่ 3 สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร แปลงสถานการณในชีวิตจริงให

เปนคณิตศาสตร ดําเนินการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแสดงความสัมพันธของตัวแปร ข้ันที่ 4 

วิเคราะห ประเมิน ตรวจสอบ วิเคราะหตัวแบบที่ได ประเมินความสมเหตุสมผล และตรวจสอบวา

เหมาะสมกับปญหาที่กําหนดใหหรือไม ข้ันที่ 5 นําตัวแบบไปใช     นําตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่สรางได

ไปใชหาคําตอบในสถานการณปญหาเกี่ยวกับชีวิตจริง ข้ันที่ 6 สรุปคําตอบ ตรวจสอบความเหมาะสมอ

ของคําตอบ แปลความหมาย และสรุปคําตอบเพื่อตอบปญหาที่กําหนดให 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญาในการเรียนรู โดยอาจจะ

พิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนดให หรือคะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมาย (พนารัตน แชมช่ืน, 

2548: 65) โดย บลูม (Bloom, 1976) กลาววา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก 1. พุทธิพิสัย (Conitive Domain) พฤติกรรมดานสมองเกีย่วกบั

ความสามารถทางสติปญญา 2. จิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมดานความรูสึก ความซาบซึ้ง
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และทัศนคติตาง ๆ 3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมดานทักษะในการปฏิบัติ

และการดําเนินการไดอยางคลองแคลว 

จากการศึกษาสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลจากการเรียนรูที่แสดงถึงความรู 

ความสามารถของนักเรียน ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางข้ึน    การวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตองมีการวัดอยางเปนระบบ สอดคลองกับตัวช้ีวัด วัตถุประสงค และระดับ

พฤติกรรมที่ตองการวัด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัยจํานวน 

15 ขอ เปนเครื่องมือในการวัด 

3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

โพลยา (Polya, 1973: 1 อางถึงใน ณิชาพร เจริญวานิชกูร, 2560: 48) กลาววา ความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนการหาวิถีทางที่จะหาสิ่งที่ไมรูในปญหา หาวิธีการที่จะนําสิ่งที่ยุงยาก

ออกไป หาแนวทางที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญอยู เพื่อจะใหไดขอสรุป หรือคําตอบที่มีความชัดเจน แต

วาสิ่งเหลาน้ีไมไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด ซึ่งตองอาศัยกระบวนการแกปญหา กลวิธีหรือยุทธวิธีในการ

แกปญหา และความสามารถในการแกบัญหา โดยยึดกระบวนการแกปญหาของโพลยา ซึ่งประกอบดวย

ข้ันตอนการแกปญหา 4 ข้ัน ไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผนการแกปญหา ข้ันดําเนินการ

แกปญหา และข้ันตรวจสอบ และใชยุทธวิธีในการแกปญหาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว แลวทดสอบ

วิธีการแกปญหาเพื่อนําไปสูขอสรุป กฎเกณฑตาง ๆ (พนารัตน แชมช่ืน, 2548: 43) 

จากการศึกษาสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร คือ ความสามารถใน

การประยุกตใชความรู ทักษะ กลยุทธ และการดําเนินการทางคณิตศาสตร รวมถึงประสบการณที่

นักเรียนมี เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางเปนข้ันตอน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันทําความ

เขาใจปญหา ข้ันวางแผนการแกปญหา ข้ันดําเนินการแกปญหา และข้ันตรวจสอบคําตอบ โดยใช

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 5 ขอ เปนเครื่องมือใน

การวัด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ทดลองกับกลุมตัวอยาง

กลุมเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชรูปแบบการวิจัย One group pretest – 

posttest และ One – Shot Case Study  
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2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรยีน

สวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบรุี จํานวน 14 หองเรียน เปนนักเรียนจํานวน 536 คน  

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จํานวน 41 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

Sampling) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ซึ่งการจัด

กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1. ข้ันนํา 2. ข้ันสอน แบงเปน ข้ันระบุปญหาและทํา

ความเขาใจปญหา ข้ันระบุและหนดตัวแปร ข้ันสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ข้ันวิเคราะห ประเมิน และ

ตรวจสอบตัวแบบ ข้ันนําตัวแบบไปใช และข้ันสรุปคําตอบ และ 3. ข้ันสรุป  จํานวน 9 แผนการจัดการ

เรียนรู 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนทดลองและหลังทดลอง เปน

ขอสอบอัตนัยจํานวนฉบับละ 5 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน หลังทดลอง เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

4. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 4.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใชในการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังน้ี 

  4.1.1 ศึกษาและวิเคราะหตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูและเน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการจัดการ

เรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  
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  4.1.2 ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูรายคาบ ครอบคลุมเน้ือหาเรื่อง 

ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน โดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวช้ีวัด จํานวน 9 คาบ  

  4.1.3 นําเสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมแลวนําขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงแกไข 

  4.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและ  การ

สอนเพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)      จากผลการ

ประเมินของผูเช่ียวชาญพบวารายการประเมินทั้ง 5 หัวขอ ไดแก จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 

กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดประเมิน มีคาเฉลี่ยต้ังแต    4.67 – 4.98 อยูใน

เกณฑเหมาะสมมากที่สุด และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ทุกแผน 

  4.1.5 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และนํา

แผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 4.2 การสรางแบบทดสอบ 

  4.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 2 ฉบับ 

คือ ฉบับกอนการทดลอง และฉบับหลังการทดลอง ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ มี

วิธีดําเนินการสราง ดังน้ี 

  1) ศึกษาความหมาย นิยามเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหพฤติกรรม และวิธีวัดประเมิน ของ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จากเอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2) ศึกษาเน้ือหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรฉบับกอนการ

ทดลองและหลังการทดลอง เปนแบบทดสอบอัตนัยฉบบัละ 8 ขอ 

  3) สรางเกณฑการตรวจสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้ง 2 

ฉบับ โดยปรับปรุงจากแนวคิดของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556) 

  4) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่สรางข้ึน ทั้ง 2 

ฉบับ ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับองคประกอบที่ตองการวัดและ

ความเหมาะสมดานภาษาและการสื่อความหมายของขอคําถาม เพื่อใชในการปรับปรุงแกไข 
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  5) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทั้ง 2 ฉบับที่

ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ

และใหคําแนะนําไปปรับปรุงแกไข โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 

0.50 ข้ึนไป ซึ่งขอคําถามทั้ง 16 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

  6) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญทั้ง 2 ฉบับ ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

  7) นําผลการวิเคราะหแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ มาคัดเลือกขอสอบที่มีหาคาความยาก 

(p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป จํานวนฉบับละ 5 ขอ แลวนํามา

หาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha’s Cronbach) พบวาฉบับกอนการ

ทดลอง มีคาความยาก (p) ต้ังแต 0.39 – 0.72 คาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.50 – 0.74 และคาความ

เที่ยง เทากับ 0.97 ฉบับหลังการทดลอง มีคาความยาก (p) ต้ังแต 0.39 – 0.71 คาอํานาจจําแนก (r) 

ต้ังแต 0.52 – 0.74 และคาความเที่ยง เทากับ 0.98 จากน้ันนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรทั้ง 2 ฉบับ ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

  4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน หลัง

การทดลอง จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ มีวิธีดําเนินการ

สราง ดังน้ี 

  1) ศึกษาเน้ือหา สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา และวิธีการวัดประเมินของ

เน้ือหาเรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน จากหนังสือเรียน คูมือครู และหนังสืออานเสริม 

  2) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร กําหนดจํานวนขอของแบบทดสอบ และสรางแบบวัด

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ซึ่งเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ จากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

เพื่อใชในการปรับปรุงแกไข 

  3) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

ตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู และคัดเลือก

แบบทดสอบที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ซึ่งขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง IOC ต้ังแต 

0.80 – 1.00  
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  4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญแลว ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุม

ตัวอยาง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

  5) นําผลการวิเคราะหแบบทดสอบมาพิจารณาคัดเลือก หาคาความยาก (p) ใหอยู

ระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 0.20 ข้ึนไป และหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR-

20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson-20) โดยแบบทดสอบจํานวน 15 ขอที่ไดมีคาความยาก 

(p) ต้ังแต 0.39 – 0.68 คาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.50 – 0.86 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.95 

จากน้ันนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

5. การดําเนินการวิจัย 

 5.1 แจงนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ย

และมูลคาของเงิน เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 5.2 ทําการทดสอบกอนเรียนวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอน

การทดลองโดยใชเวลา 1 คาบ และนํามาตรวจใหคะแนนเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรจํานวน 9 แผน ใน

เวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที  

 5.4 ทําการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนหลังการทดลอง โดยใชเวลาในการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร จํานวน 1 คาบ และทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 1 คาบ 

 5.5 นําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน มาตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะหขอมูลและทดสอบ

สมมติฐานตอไป 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 6.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 6.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบ t (t-test dependent) และการ

ทดสอบทวินาม (Binomial test) 

ตารางที่ 1 แสดงขอมลูจํานวนนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัว

แบบเชิงคณิตศาสตรสงูกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
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จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
เกณฑคะแนน 

จํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑ 

(รอยละ) 
P-Value 

41 10.5 31 (75.61) 0.275 

*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม    มี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

 x  S t df P-Value 

กอนเรียน 7.44 5.801 
–20.115 40 0.000* 

หลังเรียน 31.59 6.313 

*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในกาแกปญหาทาง

คณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรซึ่งเทากับ 31.59 สูงกวาคาเฉลี่ย

ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรซึ่งเทากับ 7.44 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
เกณฑคะแนน 

จํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑ 

(รอยละ) 
P-Value 

41 28 30 (73.17) 0.401 

*ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่มี

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนไมนอย

กวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย  

1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 

70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร มีความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ที่มีความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียน

ทั้งหมด หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนน

เต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากการใชตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรในการเรียนการสอนเรื่อง จะชวยใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ  อยางเปน

รูปธรรมมากย่ิงข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 1 ที่นักเรียนสามารถสรางความสัมพันธของตัวแปรเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

และมูลคาของเงินในแตละป ทําใหสามารถเลือกใชสูตรและแทนคาตัวแปรไดถูกตอง ซึ่งกระบวนการ

เช่ือมโยงตัวแปรกับสูตรน้ันเปนการใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแบบหน่ึง นําไปสูการหาผลลัพธที่ถูกตอง 

จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหดีข้ึนได 
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รูปที่ 1 ใชแผนภาพแสดงความสมัพันธของตัวแปรและสรปุเปนตัวแบบที่ใชในการแกปญหา 

 

ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ ประสาน มืดภา (2556) ที่ไดทําการพัฒนากระบวนการสรางตัว

แบบเชิงคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมากกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี สุจินดา เอี่ยมโอภาส (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดการ

เรียนที่เนนทักษะการใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง

อยูในระดับสูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากการใชตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรไดดีย่ิงข้ึน สามารถมองคณิตศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม 

ทําใหเกิดความคิดรวบยอดและสามารถมองเห็นแนวทางในการหาคําตอบได สอดคลองกับ Hernández 

(2016) และ Oswalt (2012) ที่พบวา กระบวนการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนเกิด

กระบวนการคิด พยายามทําความเขาใจ เช่ือมโยงความรูทางคณิตศาสตรที่มี วิเคราะหองคประกอบและ

แนวทางในการหาคําตอบเพื่อสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรที่สอดคลองกับปญหา ทําใหเขาใจที่มาของ

มโนทัศนทางคณิตศาสตร และจดจําไดมากกวาการเรียนการสอนที่เนนการทองจํา 

2. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิง

คณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรมีการ

ดําเนินการอยางเปนข้ันตอน ชวยใหนักเรียนสามารถวางแผนแกปญหาไดอยางเปนระบบ ทําใหสามารถ

แกปญหาที่มีความซับซอนกวาปกติไดดีข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่แสดงใหเห็นวาหลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาตามกระบวนการแกปญหา

ของโพลยาทั้ง 4 ข้ัน ไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผนการแกปญหา ข้ันดําเนินการแกปญหา 

และข้ันตรวจสอบ ซึ่งกอนเรียนนักเรยีนไมสามารถทําความเขาใจปญหาและประยุกตใชความรูเรือ่งลาํดับ



 

1669 

 

และอนุกรมเพื่อหาคําตอบได แตหลังเรียนสามารถบอกสิ่งที่โจทยกําหนดและสิ่งที่โจทยตองการ รวมถึง

เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของตัวแปร นําไปสูการสรุปสูตรเพื่อหาคําตอบไดอยางถูกตอง มีการ

สรุปคําตอบใหเหมาะสมกับบริบทและสิ่งที่โจทยถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนเรียน    หลงัเรียน 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ กุลนิดา ปลื้มปติวิริยะเวช (2559) ที่ไดทําการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวา นักเรียนกลุมทดลอง

มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการใชตัวแทนทาง

คณิตศาสตรในทิศทางที่ดีข้ึน สอดคลองกับ Tezer and Cumhur (2017) ที่ทําการศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรชวยใหความสามารถในการแกปญหา

เพิ่มข้ึน นักเรียนพยายามแกปญหาดวยการทําความเขาใจปญหา ขยายปญหาเพื่อเช่ือมโยงกับความรูทาง

คณิตศาสตร และสามารถแกปญหาที่ใกลเคียงกันไดดีข้ึน นอกจากน้ี จีรศักด์ิ ดีสะเมาะ (2562) ไดพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถในการใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเพื่อแกปญหา

สถานการณในชีวิตประจําวัน พบวา นักศึกษามีความสามารถในการใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเพื่อ
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แกปญหาสถานการณในชีวิตประจําวันสูงกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอยละ 60 

ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อนักศึกษามีประสบการณใน

การใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาสถานการณในชีวิตประจําวัน จะชวยพัฒนาความสามารถใน

การทําความเขาใจและปรับเปลี่ยนสถานการณในชีวิตประจําวันใหเปนปญหาทางคณิตศาสตร รวมทั้ง

สามารถเลือกใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการแกปญหา และแปลความหมายคําตอบของปญหาใหเปน

คําตอบของสถานการณในชีวิตประจําวันได สอดคลองกับ Swetz and Hartzler (1991) ที่กลาววา เมื่อ

นักเรียนที่มีประสบการณในการใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการแกปญหาอยูเปนประจํา จะทําให

สามารถเช่ือมโยงกลยุทธและทักษะที่ไดเรียนรูมากับการแกสถานการณปญหาใหมไดอยางงายดาย  

 

ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเปนการเช่ือมโยงโลกจริงกับโลกของ

คณิตศาสตร ดังน้ันปญหาที่ใชในการเรียนการสอนควรมีบริบทเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียนที่

นักเรียนพบเห็นไดและรูสึกเปนเรื่องใกลตัว เพื่อกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการสรางและจดจําตัว

แบบเชิงคณิตศาสตรเพื่อนําไปใชในการแกปญหา 

 1.2 กระบวนการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการนําตัวแบบไปใชในการแกปญหามีการ

ดําเนินการอยางเปนข้ันตอน แตนักเรียนมักจะขามบางข้ันตอน เชน การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร ครูควรเนนยํ้าหรือใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ 

เพื่อใหไดตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและคําตอบที่เหมาะสมกับสถานการณปญหา 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไปใชกับเน้ือหาอื่นๆ เชน พื้นที่ผิว

และปริมาตร อัตราสวนตรีโกณมิติ และฟงกชัน เปนตน เน่ืองจากหัวขอเหลาน้ีมีสถานการณปญหาที่

เช่ือมโยงกับชีวิตจริง สามารถใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรชวยในการแกปญหาได 

 2.2 ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตรมาศึกษาผลที่มีตอตัวแปรอื่นๆ เชน 

ความสามารถในการใหเหตุผล ความสามารถในการเช่ือมโยง และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เน่ืองจาก

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเปนการเช่ือมโยงโลกความจริงกับคณิตศาสตรอยางมีเหตุผล และทําใหการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรเปนรูปธรรมซึ่งอาจสงผลตอเจตคติของนักเรียนได 
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ผลการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกบัการใชคําถามระดบัสูง  

เรื่องหลักการนับเบือ้งตน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 

ในการแกปญหาทางคณติศาสตร ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

THE EFFECT OF COGNITIVELY GUIDED INSTRUCTION LEARNING 

MANAGEMENT WITH EMPHASIZING HIGHER ORDER QUESTIONS IN 

ELEMENTARY COUNTING PRINCIPLE UPON MATHEMATICS LEARNING 

ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY  

OF MATTHAYOM SUKSA 4 STUDENTS 
 

ผกาทิพย เสาทองหลาง0

1, รัชนิกร ชลไชยะ1

2 

Pakatip Saothonglang1, Ratchanikorn Chonchaiya2 
 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร                 

เรื่อง หลักการนับเบื้องตน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถาม

ระดับสูงกับเกณฑรอยละ 70 2) เปรียบเทียบคะแนนเพิ่มสัมพัทธของความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใช

คําถามระดับสูงกับเกณฑรอยละ 50 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง 

หลักการนับเบื้องตน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง

กับเกณฑรอยละ 70 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

จํานวน 23 คน โดยใชการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 

เรื่อง หลักการนับเบื้องตน จํานวน 6 แผน แผนละ 2 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

2 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
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คณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 3) 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ซึ่งเปน

แบบทดสอบแบบแสดงวิธีทําจํานวน 5 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนเพิ่มสัมพัทธ และสถิติทดสอบคา T ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการ

ใชคําถามระดับสูง สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) คะแนนเพิ่มสัมพัทธ

ของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 68.98 

ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 50 3) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน 

หลังไดรับการจดัการเรยีนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง ซึ่งสูงกวาเกณฑรอย

ละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร, ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร,        

             การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด, การใชคําถามระดับสงู, คะแนนเพิ่มสัมพัทธ 

 
 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to compare the mathematics learning 

achievement on elementary counting principle after using cognitively guided instruction 

learning management with emphasizing higher-order questions with the criterion of 70 % 

2) to compare relative gain score of the mathematical problem-solving ability on 

elementary counting principle using cognitively guided instruction learning management 

with emphasizing higher-order questions with the criterion of 50 % and 3) to compare 

the mathematical problem-solving ability on elementary counting principle after using 

cognitively guided instruction learning management with emphasizing higher-order 

questions with the criterion of 70 %.The sample group was 23 Matthayom Suksa 4 

students at Ongkharak Demonstration school of Srinakharinwirot University, Nakhonnayok 

in the second semester of the 2020 Academic Year, selected by using the cluster random 

sampling method. The instruments used in the research were 1) 6 lesson plans, each of 

which takes two periods on elementary counting principle 2) 20 items with four multiple 
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choices of mathematics learning achievement test on elementary counting principle 3) 5 

completion items of mathematical problem-solving ability test on Probability. The data 

were analyzed using mean, standard deviation, relative gain score, and t-test for one 

sample group. The results of this research indicated that 1) mathematics learning 

achievement on elementary counting principle after using cognitively guided instruction 

learning management with emphasizing higher-order questions was higher than 70% at 

the .05 level of significance 2) relative gain score of the mathematical problem-solving 

ability on elementary counting principle using cognitively guided instruction learning 

management with emphasizing higher-order questions was higher than 50 % 3) 

Mathematical problem-solving ability on elementary counting principle after using 

cognitively guided instruction learning management with emphasizing higher-order 

questions was higher than 70% at the .05 level of significance.    
 

Keywords: Mathematics Learning Achievement, Mathematical Problem-Solving Ability,    

                Cognitively Guided Instruction Learning Management, Higher-Order  

                Questions, Relative Gain Score 

 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ประเทศไทยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับ

แรก ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหประเทศ

ไทย บรรลุวิสัยทัศน โดยเฉพาะในยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี

คุณภาพ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะที่สําคัญที่สุดคือ การแกปญหาที่

ซับซอน (วิทวัส เพ็ญภูและคณะ. 2563) การแกปญหาที่ซับซอนเปนการแกปญหาในหลายมิติ เปน

สมรรถนะที่อยูในระดับสูงซึ่งคลายคลึงกับความฉลาดทางเชาวนปญญาหรือไอคิว ดังที่ Funke และคณะ 

(2018) ไดระบุวา การประเมินการแกปญหาที่ซับซอน ไมสามารถทําไดดวยการประเมินเพียงหน่ึงหรือ

สองประเภท เน่ืองจากการแกปญหาที่ซับซอนตองใชทักษะและสมรรถนะตาง ๆ หลากหลายดาน ซึ่งใน

ปจจุบันน้ันการแกปญหาที่ซับซอนเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับและมีอิทธิพลอยางมากสําหรับใชในการ
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ประเมินความรู ความสามารถของบุคคล เชน Program for International Student Assessment 

หรือ PISA เปนตน และผลการประเมินในรอบการประเมิน   ที่ผานมาของ PISA 2018 การประเมินดาน

คณิตศาสตรถือเปนการประเมินวิชาหลกั และจากผลการประเมินพบวา นักเรียนไทยยังมีคะแนนดาน

ค ณิ ต ศ า ส ต ร ตํ่ า ก ว า ค า เ ฉ ลี่ ย  OECD (Organisation for Economic  Co-operation and 

Development) อยูมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในประเทศไทยมีเพียง 419 

คะแนน ตางกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ที่ไดคะแนนถึง 489 คะแนน (สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2562) จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การเรียนการสอน

คณิตศาสตรที่เปนหัวใจหลักของการนําทักษะไปใชในการแกปญหาของประเทศไทยยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร และเน่ืองจากการแกปญหาเปนหัวใจของคณิตศาสตร นักเรียนตองอาศัยความคิด

รวบยอดทักษะการคิดคํานวณ หลักการ กฎและสูตรตาง ๆ นําไปใชแกปญหา โดยเฉพาะทักษะการ

แกปญหามีความสําคัญตอชีวิตและสามารถสรางใหเกิดข้ึนได ในการสอนนักเรียนใหรูจักแกปญหาจะชวย

สงเสริมใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีข้ันตอน มีระเบียบแบบแผน และรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง (สิริพร 

ทิพยคง. 2544) 

 นอกจากความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรแลว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยก็ยังคงตํ่ากวาที่ควรจะเปน เห็นไดจากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ               

ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 24.53 

คะแนน ปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 30.72 คะแนน และในปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 

25.41 คะแนน แมวาในแตละปจะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน แตทั้งสามปการศึกษาที่ผานมายังไมผานเกณฑ

รอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 2563) จากปญหาที่กลาวมาขางตน สะทอนถึง

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่

จําเปนจะตองเรงพัฒนา ซึ่งสาเหตุของปญหามีหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิง คุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางมากและสงผลโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียน ดังน้ันผูสอน

ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการนําไปใชหรือทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่ง

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งให

ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชแกปญหาและสงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 

(Cognitively Guided Instruction: CGI) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนสรางองค



 

1678 

 

ความรูใหมไดดวยตนเอง มุงเนนประสิทธิภาพในการพัฒนาองคความรูของผูเรียนและทักษะพื้นฐานใน

การแกปญหาเปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเกี่ยวกับองคความรูและทักษะพื้นฐาน ซึ่ง

พัฒนาโดย Carpenter และคณะ (2000) โดยอยูบนพื้นฐานปรัชญาที่วาความรูและความเช่ือของครู ที่

เกิดจากการทําความเขาใจการคิดเชิงคณิตศาสตร แลวนํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรม       

การเรียนรูที่มีผลตอการคิดของนักเรียน การเรียนการสอนตองเกิดจากความรูของผูเรียนและให

ความสําคัญกับการคิดแกปญหาดวยตัวของผูเรียนเอง โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนและเอื้ออํานวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยใชกระบวนการตาง ๆ เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรยีน

ไดทํางานเปนกลุม มีโอกาสเสนอความคิดของตนเอง รวมกันอภิปราย ซึ่งเปนลักษณะการแลกเปลี่ยน

เรียนรู และกอใหเกิดการเช่ือมโยงความรูเดิมของผูเรียนใหสัมพันธและสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ที่จะเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง (เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร. 2552) โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชคําถามของครูเพื่อ

กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู สามารถพัฒนากระบวนการคิด การใหเหตุผล และการเช่ือมโยงของ

นักเรียนได รวมถึงใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนนําเสนอความคิดหรือเหตุผลที่ใชประกอบการ

แกปญหาและรวมกันอภิปรายทั้งช้ันเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเช่ือมโยงบนพื้นฐานความรูเดิมกับ

กระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึน ซึ่งคําถามระดับสูงเปนคําถามที่ชวยใหนักเรียนไดใชการคิดระดับสูง 

เปรียบเทียบ คนหาแบบรูปหรือความสัมพันธ แกปญหาผานการคนหาแบบรูปหรือความสัมพันธน้ัน ๆ  

วิเคราะหและแปลความหมายจากขอมูลในปญหาใหอยูในรูปประโยคสัญลกัษณทางคณิตศาสตรหรอืแปล

ความสัมพันธที่อยูในรูปประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตรใหอยูในรูปที่เปนภาษาเขียนหรือภาษาพูด ให

นักเรียนไดคิดอยางหลากหลาย และคนหาวิธีการที่จะนําไปสูการแกปญหา (อัมพร มาคนอง. 2552) 

 จากเหตุผลที่กลาวในขางตน พบวา การจัดการเรียนรูแบบแนะใหรูคิดและการใชคําถามระดับสงู 

จะเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนพัฒนาใหสูงข้ึนได ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงใชรูปแบบการสอน

แนะใหรูคิดที่เนนการใชคําถามระดับสูง ในเรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และความสามารถในการแกปญหาทางวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถาม

ระดับสูงกับเกณฑรอยละ 70 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเพิ่มสัมพัทธของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง 

หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด

รวมกับการใชคําถามระดับสูงกับเกณฑรอยละ 50 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรือ่ง หลักการนับเบื้องตน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถาม

ระดับสูงกับเกณฑรอยละ 70 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

          1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง

      

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน 

 สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง สูง

กวาเกณฑรอยละ 70  

 2. คะแนนเพิ่มสัมพัทธของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับ

เบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 50 

 3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง สูง

กวาเกณฑรอยละ 70 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการทดลองครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้งหมดในภาคเรียนที่ 2              

ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก และ

กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ีไดจากการสุมแบบกลุม จํานวน 23 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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    2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรู คิดรวมกับการใช คําถามระดับสูง            

เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 แผน แผนละ 2 คาบ ใชเวลาใน

การจัดการเรียนรูทั้งหมด 12 คาบ  

    2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน           

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ทําการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู) ซึ่งเปนแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  

             2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 (ทําการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน

แบบทดสอบชุดเดียวกัน) ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทํา จํานวน 5 ขอ  

 3. วิธีการเก็บขอมูล 

       3.1 ผูวิจัยแนะนําข้ันตอนการทํากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู    

     3.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัด 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 1 คาบ 

     3.3 ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง เน้ือหาที่ใชในการสอนคือ เรื่อง หลักการนับ

เบื้องตน ใชเวลาสอนทั้งหมด 12 คาบ    

     3.4 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน

กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 1 คาบ และ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 1 คาบ    

     3.5 นําคะแนนที่ ไดจากแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียนคณิตศาสตร                 

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มาทําการวิเคราะหโดย            

วิธีการทางสถิติ   
 

การวิเคราะหขอมูล  

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูงกับ

เกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t-test for one sample 

 2. เปรียบเทียบคะแนนเพิ่มสัมพัทธของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร             

เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะ

ใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูงกับเกณฑรอยละ 50  
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 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน          

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใช

คําถามระดับสูงกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติ t-test for one sample    
 

สรุปผลการวิจัย  

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 4 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูงกับเกณฑ รอยละ 70 

แบบทดสอบ 𝒏𝒏 คะแนนเต็ม 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. µ0 (70%) t p-value 

หลังเรียน 23 20 15.26 2.80 14 2.16* 0.042 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 จากตารางที่ 1  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4           

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

15.26 คะแนน และเมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test for one sample พบวา คะแนนเฉลี่ยของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

การสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง สูงกวาเกณฑรอยละ 70    คือ 14 คะแนน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถาม

ระดับสูง  

ตารางท่ี 2 คะแนนรายบุคคลจากการทําแบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนเพื่อวัดความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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คนท่ี 

คะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เร่ือง หลักการนับเบ้ืองตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

คะแนนกอนเรียน 

(60 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(60 คะแนน) 

คะแนนความตาง คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ 

(รอยละ) 

1 16 42 26 59.09 

2 10 43 33 66.00 

3 4 43 39 69.64 

4 3 35 32 56.14 

5 17 49 32 74.42 

6 10 42 32 64.00 

7 15 52 37 82.22 

8 12 37 25 52.08 

9 10 36 26 52.00 

10 17 51 34 79.07 

11 3 40 37 64.91 

12 24 56 32 88.88 

13 18 45 27 64.29 

14 15 38 23 51.11 

15 10 36 26 52.00 

16 24 60 36 100.00 
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ตารางท่ี 2 คะแนนรายบุคคลจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถ  ใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

คนท่ี 

คะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เร่ือง หลักการนับเบ้ืองตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

คะแนนกอนเรียน 

(60 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(60 คะแนน) 

คะแนนความตาง คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ 

(รอยละ) 

17 34 50 16 61.54 

18 15 60 45 100.00 

19 20 51 31 77.50 

20 12 45 33 68.75 

21 15 38 23 51.11 

22 16 56 40 90.91 

23 9 40 31 60.78 

คาเฉลี่ย 13.61 43.61 30.00 68.98 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนทั้งหมด 23 คน มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธของความสามารถใน                       

การแกปญหาทางคณิตศาสตรเฉลี่ยเทากับ 68.98 คะแนน สูงกวาเกณฑรอยละ 50 โดยนักเรียน               

ทุกคนมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธที่สูงกวาเกณฑรอยละ 50 และเมื่อพิจารณาระดับคะแนนพัฒนาการของ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคลแลวปรากฏผลดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ระดับพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัด          

การเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง  

คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ ระดับพัฒนาการ จํานวน(คน) รอยละ 

76 – 100 

51 – 75 

25 – 50 

0 - 25 

ระดับพฒันาการสงูมาก 

ระดับพฒันาการสงู 

ระดับพฒันาการปานกลาง 

ระดับพฒันาการระดับตน 

8 

15 

- 

- 

34.78 

65.22 

- 

- 

 จากตารางที่  3 พบวา  ระดับคะแนนพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหา                      

ทางคณิตศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง            

ที่วัดไดจากคะแนนเพิ่มสัมพัทธน้ัน มีนักเรียนที่มีระดับพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหาทาง



 

1684 

 

คณิตศาสตรอยู ในระดับสูงมาก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 และพัฒนาการระดับสูง               

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 65.22  
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใช

คําถามระดับสูง กับเกณฑรอยละ 70 

แบบทดสอบ 𝒏𝒏 คะแนนเต็ม 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. µ0 (70%) t p-value 

หลังเรียน 23 60 45.43 7.83 42 2.10* 0.047 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4 พบวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 45.43 คะแนน และเมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test for one sample พบวา คะแนน

เฉลี่ยของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง สูงกวาเกณฑรอยละ 70 คือ 42 

คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล 

 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง เรื่อง 

หลักการนับเบื้องตน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง ซึ่งสูงกวาเกณฑ

รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ Saxe 

และคณะ (1999) ที่ไดศึกษาผลของการสอนแบบแนะใหรูคิดที่มีตอความเขาใจของนักเรียนเรื่องเศษสวน 

นักเรียนที่มีสวนรวมในการทดลอง ถูกแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีพื้นฐานความเขาใจเรื่องเศษสวน และ

กลุมที่ไมมีพื้นฐานความเขาใจเศษสวน ในการศึกษาครั้งน้ีไดใหนักเรียนทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบเรื่อง

เศษสวนกอน และหลังการทดลอง ผลการศึกษา พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมไดคะแนนหลังการทดลองสงู

กวากอนทดลอง นอกจากน้ีผลการทดลองไดใหขอสังเกตวานักเรียนกลุมที่มีพื้นฐานความเขาใจเรื่อง

เศษสวนสามารถสรางแนวคิดหรือหาวิธีแกปญหาเรื่องเศษสวนไดดวยตนเอง แตนักเรียนกลุมที่ไมมี
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พื้นฐานความเขาใจเรื่องเศษสวน พวกเขายังใชวิธีแกปญหาที่ยึดติดอยูกับข้ันตอนวิธีการอยู ขอสรุปของ

การทดลองน้ียืนยันวาการสอนที่อยูบนฐานการคิดของเด็กหรือการสอนแบบแนะใหรูคิดนับวาเปนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง อําภารัตน  ผลาวรรณ (2556) และกรุณา กังสนานนท (2562) ที่พบวา         

การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด สามารถสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิดเปน

กระบวนการที่สงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง มุงเนนประสิทธิภาพในการพัฒนา

องคความรูของนักเรียนและทักษะพื้นฐานในการแกปญหาโดยใชกระบวนการตาง ๆ เปนการเรียนรูทีเ่ปด

โอกาสใหนักเรียนไดทํางานเปนกลุม มีโอกาสเสนอความคิดของตนเอง รวมกันอภิปราย ซึ่งเปนลักษณะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมไปถึงการใชคําถามระดับสูงเพื่อกระตุนใหนักเรียนนําเสนอความคิดหรือ

เหตุผลที่ใชประกอบการแกปญหาและรวมกันอภิปรายทั้งช้ันเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเช่ือมโยงบนพื้น

ฐานความรูเดิมกับกระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ Thomas and Josepha (1998) และ 

Jeffrey (2001) ที่พบวา การใชคําถามระดับสูงในการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนการกระตุนที่ดีของ

ครูในการทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาหรือโจทยปญหาตาง ๆ ไดดวยตัวของนักเรียนเอง ไมใชให

นักเรียนจําวิธีการคิดแลวนําไปใชแกปญหาในลักษณะเดียวกันหมดแบบแตกอน ครูควรสอนแบบนึกถึง

สถานการณจริง แลวใชคําถามระดับสูงกระตุนใหนักเรียนใชความรูที่มีอยูมาเปนเหตุผลในการสรุปหา

คําตอบ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเพิ่ม

สูงข้ึน 

 2. คะแนนพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับ

เบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 50 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และ

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง หลักการนับเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง สูงกวาเกณฑรอย

ละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวเชนกัน สอดคลองกับ 

Villasenor & Kepner (1993) ไดทําการสํารวจการใชแนวการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด ของ

โรงเรียนขนาดใหญในแถบตะวันตกตอนกลาง เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางเลข

คณิต จากน้ันทําการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบคุคล เพื่อประเมินข้ันตอนและยุทธวิธีที่นักเรียนใชในการ

แกปญหาทั้งปญหาประเภทที่เปนตัวเลข และเปนโจทยปญหา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในช้ันเรียนการ

สอนแนะใหรูคิด ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาที่มีลักษณะเปน

โจทยปญหาสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคลองกับ ภัทรอร อริย
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ธนพงศ (2559) และวิมลพันธ ทรายทอง (2562) ที่พบวา การใชรูปแบบการสอนแนะใหรูคิดสามารถ              

สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญ และจาก

การศึกษาของ วันวิสาข อ็อกจินดา (2559) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชคําถามระดับสูง พบวา การ

ใชคําถามระดับสูงในการจัดการเรียนรูสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา        

ทางคณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการจัดการ

เรียนรูที่ผูวิจัยน้ันไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรูข้ึน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 

ทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนการจัดการการเรียนการสอนที่มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูเดิมและกําหนดปญหา ครูใชคําถามนําไปสูการเช่ือมโยงความรูเดิม

และความรูใหม และกําหนดปญหาเพื่อการเรียนรูตามวัตถุประสงค เปนข้ันที่ครูกระตุนความสนใจของ

นักเรียนโดยนําเสนอปญหาตามตัวช้ีวัดที่ต้ังไวโดย ลักษณะปญหาจะเปนปญหาในสถานการณจริงหรือ

หรือปญหาที่มีความสอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของตัวนักเรียนเอง เปนการสรางความสนใจใหกับ

นักเรียน กระตุนใหนักเรียนคิดแกปญหา และรวมกันอภิปราย  

 ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหและแกปญหา นักเรียนวิเคราะหทําความเขาใจปญหา รวมกันหาแนวทาง

แกปญหาโดยครูชวยเหลือช้ีแนะ ใชคําถามระดับสูงนําไปสูกระบวนการคิด เช่ือมโยงความรูในเน้ือหา

สาระที่เกี่ยวของ และใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันดําเนินการแกปญหาตามกระบวนการที่วางแผนไว

อยางอิสระ แสดงวิธีการแกปญหาตามแนวคิดของตนเองในแตละกลุม ซึ่งข้ันตอนน้ีจะชวยสงเสริมให

นักเรียนคิดแกปญหา สรางองคความรูใหมดวยตนเอง ทําใหสามารถสนับสนุนและพัฒนาความเขาใจของ

นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร  

 ข้ันที่ 3 ข้ันนําเสนอคําตอบและแนวคิดวิธีการแกปญหา นักเรียนแตละกลุมนําเสนอคําตอบและ

วิธีการแกปญหาตามแนวคิดในแตละกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการแกปญหาที่หลากหลายนําไปสู

การอภิปรายสรุป ซึ่งข้ันน้ีเปนการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนจากการนําเสนอมีการกระตุน

ความคิดในการแกปญหาของนักเรียนดวยคําถามระดับสูงที่เนนพัฒนาแนวคิดของนักเรียน สงเสริมให

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหแกปญหา เชน ครูถามนักเรียนทําไมจึงใชวิธีน้ีในการแกโจทยปญหา

ขอน้ี แลววิธีการแกโจทยปญหาน้ีจะนํามาสูคําตอบที่ถูกตองไดจริงหรือไม จงอธิบาย  เปนตน 

 ข้ันที่ 4 ข้ันอภิปรายและสรุปแนวคิด ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวิธีการแกปญหา          

ของแตละกลุม ซึ่งอาจจะมีหลากหลายวิธีการตามที่นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ โดยครูเปนผูชวยเหลือ

ช้ีแนะและใชคําถามระดับสูงในการเปรียบเทียบ เช่ือมโยง กระตุนใหเกิดการสรุปองคความรู และครูใช

คําถามระดับสูงนําใหเกิดการอภิปรายคําตอบและสรุปแนวคิดในการแกปญหา เชน คําตอบของกลุมที่ 1 
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และกลุมที่ 2 เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีที่แตกตางจากเพื่อนหรือไม ถามี 

นักเรียนแกปญหาน้ีไดอยางไร เปนตน 

 ซึ่งในทั้ง 4 ข้ันน้ี จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถาม

ระดับสูง เปนการจัดการเรียนการสอนที่มีการเนนทักษะในการแกปญหาปญหาทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน เนนใหนักเรียนไดลงมือแกปญหาดวยตนเอง สามารถวิเคราะห อภิปรายและสรุปแนวคิดรวมกนั 

ซึ่งในแตละข้ันยังสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและมีพัฒนาการเกี่ยวกับการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรที่เห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ Carpenter และคณะ (1989)  ที่ไดกลาวไววา การ

จัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณใหนักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนได

สรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง ซึ่งจะเปนหองเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและแกปญหา

มากกวาหองเรียนปกติ  
 

ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

     1.1 ปญหาที่พบในการจัดการเรียนแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง 

คือ การใชคําถามระดับสูงในการจัดการเรียนการสอนในชวงแรกน้ันผูเรียนยังไมเขาใจความหมายและไม

สามารถตอบคําถามในระดับน้ีได ดังน้ันครูผูสอนจึงควรเริ่มจากการถามคําถามระดับทั่วไปกอน เพื่อให

ผูเรียนคุนเคยกับคําถามและสามารถตอบคําถามระดับสูงได 

     1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง        

เปนการจัดกิจกรรมที่เนนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการกลุมเขามามีสวนรวม ดังน้ัน

ครูผูสอนตองสรางหองเรียนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู ไมทําใหผูเรียนรูสึกกดดันภายในกลุม 

เพื่อใหผูเรียนน้ันเกิดการเรียนรูอยางมั่นใจและกลาที่จะตอบคําถามมากข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

     2.1 ควรนําการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถามระดับสูง สอน

รวมกับเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรเรื่องอื่น ๆ เชน ลําดับและอนุกรม ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สถิติ เปน

ตน เพราะหัวขอเหลาน้ีสามารถสรางคําถามระดับสูงเพื่อตอยอดหรือไตระดับความคิดของนักเรียนได 

     2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสอนแนะใหรูคิดรวมกับการใชคําถาม

ระดับสูงที่สงผลตอนักเรียนในการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดานอื่น ๆ  เชน ทักษะ

การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร หรือทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก

คําถามระดับสูงสามารถถามเพื่อใหนักเรียนอธิบายเหตุผลประกอบได เปนตน 
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การจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียน เรื่อง เลขยกกําลัง  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนและศึกษาแรงจูงใจในการเรยีนของนักเรยีนที่ไดรับการจดั

กิจกรรมการเรยีนรูโดยใชเกมมฟิเคชันออนไลน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จํานวน 45 คน ซึ่งไดมาจากการสุม

กลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูโดยใช

เกมมิฟเคชันออนไลน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และการทดสอบสมมติฐานโดย

ใชสถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) และการทดสอบคา t ที่ ไม เปนอิสระตอกัน  (t – test 

dependent) ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน

ออนไลนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนอยางนอยรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนอยางนอย

รอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจในการเรียน

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนสูงกวาแรงจูงใจในการเรียนกอนจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: เกมมิฟเคชันออนไลน, แรงจูงใจในการเรียน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

The purposes of this research were to study learning achievement of students 

after being learned by online gamification and to study learning motivations of students 

who studied via online gamification. Samples of this research were 45 students in 

Matthayom Suksa 4 at Suankularb Wittayalai Thonburi School in second semester of 

academic year 2020 using cluster sampling technique. The research instruments consisted 

of online lesson plans based on gamification, learning achievement test, and learning 

motivation questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, binomial 

test, and t – test dependent. The results of this research found that the number of 

students who studied via online gamification scored at least seventy percent was greater 

than or equal to seventy percent of the total number of students at statistically significant 

level .05 and learning motivations of students after being learned via online gamification 

were higher than those before being learned by online gamification at statistically 

significant level .05  

Keywords: gamification online, learning motivation, learning achievement  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

คณิตศาสตรมีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 

คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน 

รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง

เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ

ศาสตรอื่น ๆ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สสวท, 2556)  

 จากความสําคัญของคณิตศาสตรดังกลาว จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหความสําคัญตอการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อใหผูเรยีนไดพัฒนาความรูและทักษะไดอยางเต็มที ่แตในปจจุบนัพบ

ปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตํ่า โดยสาเหตุหน่ึงมาจากนักเรียนไมชอบเรียน

วิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนคุณลักษณะดานจิตวิทยาอยางหน่ีง ทัศนคติเปนความรูสึกภายในที่ทําใหเกิด
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พฤติกรรมตาง ๆ การที่บุคคลหน่ึงจะแสดงพฤติกรรมวาชอบหรือไมชอบสิ่งใดข้ึนอยูกับทัศนคติของเขาวา

มีทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบกับสิ่งน้ัน เพราะทัศนคติเปนแรงจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรเปนลักษณะนามธรรมที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาได

โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหนักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอวิชาคณิตศาสตร (รุงอรุณ ลี

ยะวณิชย, 2556) การที่ผูเรียนไมต้ังใจเรียน ขาดความสนใจ และความมุงมั่นในการเรียนน้ัน แรงจูงใจ

เปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู การประสบความสําเรจ็ในการเรียนของนักเรียนน้ัน นอกจากจะ

ข้ึนอยูกับความสามารถแลวยังข้ึนอยูกับแรงจูงใจอีกดวย นักเรียนที่มีความสามารถสูงแตขาดแรงจูงใจใน

การเรียนก็จะมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนตํ่าไปดวย ดังน้ันแรงจูงใจจึงมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการ

สอนซึ่งการเสริมสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเปนหนาที่ของผูสอนที่จะตองพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน (สุรางค โควตระกูล, 2559) ผูสอนตองทําใหผูเรียนเห็นถึงคุณคาของ

การเรียน สงเสริมการมีสวนรวมในการเรียน รวมทั้งสรางแรงจูงใจและความผูกพันในการเรียนใหแก

ผูเรียนดวย  

ทฤษฎีที่นํามาใชควบคูกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักเรยีน

ไดลงมือทําสิ่ งตาง ๆ ดวยตนเองเพื่อชวยให เกิดการเรียนรู ได ดี คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

(Constructivist theory) ของ Piaget ซึ่งมีแนวคิดหลักวา บุคคลเรียนรูโดยการสรางความรูดวยวิธีการที่

แตกตางกัน โดยอาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาเดิมที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายใน

เปนพื้นฐาน โดยที่ความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับ

สถานการณที่เปนปญหาหรอืมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น จะเปนแรงจูงใจใหเกิดการไตรตรองซึ่งนําไปสูการสราง

โครงสรางทางปญญาใหม (cognitive restructuring) ที่ไดรับการตรวจสอบทั้งตนเองและผูอื่น วา

สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่อยูในกรอบของโครงสรางน้ัน และใชเปนเครื่องมือสําหรับการสรางโครงสราง

ใหมอื่น ๆ (รุงอรุณ ลียะวณิชย, 2556) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียน

ไดมีโอกาสลงมือแกไขปญหาดวยตนเองวิธีหน่ึงคือ การเลนเกม โดยในปจจุบันไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับ

เกมเขามาใชในวงการการศึกษามากข้ึน เน่ืองจากการเห็นจุดรวมของเกมและการเรียน คือ ทักษะการ

แกปญหาซึ่งปญหาจะเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรูของผูเรียน เกมเพื่อการศึกษามีสวนชวย

สงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน มีอิทธิพลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และที่
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สําคัญยังเปนเครื่องมือที่ชวยสรางแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี ใน

ปจจุบันยังมีการนําเทคนิคหรือแนวคิดในการออกแบบเกมมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีก

ดวย เชน การจัดใหมีการแขงขันกันระหวางผูเรียน การใหรางวัลแกผูเรียนเมื่อสามารถพิชิตโจทยปญหา

ไดสําเร็จ หรือ ใชรูปแบบการสะสมคะแนนในภารกิจตาง ๆ เปนตน (เบญจภัค จงหมื่นไวยและคณะ, 

2561) 

แนวคิดของ gamification ถูกนําไปใชกับการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูจาก

ประสบการณดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตที่ผูเรียนมีความสนุกสนานและไดรับรางวัลเปนความรู

และทักษะ เกมมิฟเคชัน (Gamification) คือ การนําเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเลน

เกม เชน แตมสะสม, ระดับข้ัน, การไดรับรางวัล, กระดานผูนํา หรือจัดการแขงขันระหวางผูเขารวม มา

ประยุกตใชในบริบทอื่นที่ไมใชการเลนเกม โดยจําลองสภาพแวดลอมใหเสมือนการเลนเกม เชน ผูเขารวม

ทุกคนจะไดรับแตมหรือรางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจที่กําหนดสําเร็จ โดยทุกคนสามารถตรวจสอบแตมสะสม

ของตนได มีการเลื่อนระดับข้ันเมื่อผูเลนทําแตมถึงระดับที่กําหนด หรือ จัดใหมีการแขงขันระหวางกัน 

รวมทั้งอาจมีการเชิญชวนใหผูอื่นมาลมแชมป เปนตน ดังน้ันเกมมิฟเคชันจึงเปนเทคนิคการจัดการเรียนรู

ที่ไดรับความสนใจจากนักการศึกษาเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนการนําขอดีของการออกแบบเกม คือ 

การสรางความสนุกและความพึงพอใจ มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสามารถสราง

แรงจูงใจและความสนใจในการเรียนของผูเรียน พรอมทั้งไดรับความรูไดเปนอยางดี (ชนัตถ พูนเดชและ

คณะ ,2559)   

จุดมุงหมายหน่ึงของเกมมิฟเคชันทางการศึกษา คือ การมีสวนรวมและแรงจูงใจของผูเรียน เปน

การออกแบบพฤติกรรมเพื่อการมีสวนรวมของผูเลน บุคคลที่มีแรงจูงใจจะเกิดความกระตือรือรนและ

พยายามด้ินรนเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย แรงจูงใจเกิดไดจากหลายสาเหตุไมมีกฎเกณฑแนนอน แบง

ไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545) โดย

แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดข้ึนภายในตนเอง มีผลทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกไปเพราะ

รักหรือชอบที่จะทําอยางน้ันจากใจจริง เชน เราชอบรายการกีฬาในโทรทัศน เราจะทําตัวใหวางใน

ชวงเวลาดังกลาวเพื่อใหไดมาน่ังชมอยางสนุกสนาน ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่
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เกิดข้ึนเน่ืองจากไดรับสิ่งจูงใจภายนอกตัวเราดวยความมุงหมายที่จะทําใหเราเกิดพฤติกรรมอยางใดอยาง

หน่ึง เชน คะแนนเปนสิ่งจูงใจในการเรียน เหรียญทองเปนแรงจูงใจในการเลนกีฬา เปนตน 

ประโยชนของเกมมิฟเคชันในการสรางแรงจูงใจของผูเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 

ประการแรกคือ ชวยลดความกลัวและความวิตกกังวล โดยเฉพาะอยางย่ิงในวิชาคณิตศาสตร เมื่อมีความ

วิตกกังวลสูงจะสงผลใหผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนทางคณิตศาสตรตํ่าและไมประสบความสําเร็จและ

ประการที่สองคือชวยลดอารมณดานลบในการเรียนคณิตศาสตร (วรรณธิดา ยลวิลาศ, 2562) นอกจากน้ี

จากการศึกษาการนําเกมไปประยุกตใชในการเรียนการสอนน้ันไดมีงานวิจัยสรุปผลวา เทคนิคน้ีสามารถ

กระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุก สนใจและมีสวนรวมกับการเรียนมากย่ิงข้ึน การใหรางวัลและการลงโทษทําให

ผูเรียนมีพฤติกรรมการเขาหองเรียนเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด  อีกทั้งกิจกรรมการแกปญหาในกรณีตาง ๆ  

ทําใหผูเรียนรูสึกทาทายและอยากเอาชนะ จึงสามารถจูงใจใหผูเรียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนในวิชาน้ัน ดังน้ันอาจสรุปไดวา เกมมิฟเคชันเปนอีกแนวทางในการที่จะชวยสรางความ

สนุก สรางแรงจูงใจ สรางความนาต่ืนเตนและความสนใจในการเรียนของผูเรียน การจัดบรรยากาศการ

เรียนรูที่สนุกสนาน โดยใชเกมมิฟเคชันจะชวยกระตุน จูงใจใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และกระตุนให

ผูเรียนเขาใจเน้ือหามากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภกร ถิรมงคงจิต (2558) ไดศึกษาผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดเกมมิฟเคชันเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา

วิทยาศาสตรตามแนวคิดเกมมิฟเคชันมีแรงจูงใจในการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวชิราพร ภักคคุณพันธ (2561) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

เแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนรูเแบบรวมมือ ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดเกม

มิฟเคชันรวมกับการเรียนรูแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยเห็นถึงประโยชนและความนาสนใจของวิธีการสอนที่นํา

แนวคิดเกี่ยวกับเกมมิฟเคชันมาใชในหองเรียนประกอบกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง 

ๆ พบวาเกมมิฟเคชัน นอกจากจะทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนแลวยังชวยเสริมสราง
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แรงจูงใจในการเรียนใหกับนักเรียนไดอีกดวย และเน่ืองดวยสถานการณโควิด -19 จึงตองปรับการเรียน

การสอนเปนแบบออนไลน ดังน้ันผูวิจัยจึงจัดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน

ออนไลนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียน เรื่อง เลขยกกําลัง เพื่อเปนการ

สงเสริมการเรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนมากย่ิงข้ึน อันจะนําไปสูการพัฒนา

ของนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช                  

เกมมิฟเคชันออนไลน 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน

ออนไลน  

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

เกมมิฟเคชัน (gamification) คือ การนําเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเลนเกม 

เชน แตมสะสม, ระดับข้ัน, การไดรับรางวัล,กระดานผูนํา, หรือจัดการแขงขันระหวางผูเขารวม เปนตน 

มาประยุกตใชในบริบทอื่นที่ไมใชการเลนเกม โดยจําลองสภาพแวดลอมใหเสมือนการเลนเกม เชน 

ผูเขารวมทุกคนจะไดรับแตมหรือรางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจที่กําหนดสําเร็จ โดยทุกคนสามารถตรวจสอบ

แตมสะสมของตนได มีการเลื่อนระดับข้ันเมื่อผูเลนทําแตมถึงระดับที่กําหนด หรือ จัดใหมีการแขงขัน

ระหวางกัน รวมทั้งอาจมีการเชิญชวนใหผูอื่นมาลมแชมป เปนตน (ชนัตถ พูนเดชและคณะ ,2559)  

วรรณธิดา ยลวิลาศ (2562) กลาววา องคประกอบของเกมเปนหลักแนวคิดพื้นฐานที่นําไป

ประยุกตเกมมิฟเคชัน การนําองคประกอบและกลไกของเกมมาประยุกตเขากับเน้ือหาบทเรียนเพื่อ

กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน ซึ่งองคประกอบของเกมในเกมมิฟเคชัน มี 2 องคประกอบหลัก 

คือ กลไกของเกมและพลวัตของเกม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือในการวิจัย 
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1.1 แผนการจัดการเรียนรู  

 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลน เรื่อง เลขยกกําลัง ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560), หลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และศึกษาเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 จากน้ันกําหนดคาบเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงเน้ือหาและระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู เรื่องเลขยกกําลัง 

จากน้ันจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับเกมมิฟเคชันเปนราย

คาบ นําเสนอผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนพิจารณาความถูกตองและความเหมาะสมของเน้ือหา

ในบทเรียนกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ปรับปรุง 2560) จากน้ันนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชแนวคิดเกมมิฟเคชันไป

ทดลองใชในการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10 คาบ 

คิดเปนเวลา 5 สัปดาห  

ผูวิจัยจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนผานทางชองทาง  Google classroom และ 

Application Line ดังน้ี 

เน้ือหา จํานวนคาบ 

เลขยกกําลังที่มเีลขช้ีกําลงัเปนจํานวนเต็ม 2 

รากที่ n ของจํานวนจริง, คาหลักรากที่ n ของจํานวนจรงิ 1 

สมบัติรากที่ n ของจํานวนจรงิ 2 

เลขยกกําลังที่มเีลขช้ีกําลงัเปนจํานวนตรรกยะ  1 

การหาผลบวกและผลตางของจํานวนจริงทีอ่ยูในรูปกรณฑและจํานวนจริงที่

อยูในรูปเลขยกกําลังที่มเีลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ 

1 

การหาผลคูณและผลหารของจํานวนจรงิทีอ่ยูในรูปกรณฑ 1 

การประยุกตใชเลขยกกําลัง (สมการเลขยกกําลัง) 1 

ทบทวนเลขยกกําลัง 1 
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1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5 คน จํานวน 9 กลุมและต้ังช่ือกลุมดวยช่ือนักคณิตศาสตร

ภายใน Math Kingdoms โดยใชโปรแกรมออนไลน Flippity.net : Random Name Picker ซึ่งจะมี 

การเปลี่ยนกลุมนักเรียนทุกสัปดาหเพื่อใหนักเรียนไดทํางานกับเพื่อนที่หลากหลาย และเพื่อ

ปองกันปญหาความไมพอใจในการทํางานกับเพื่อนเพียงกลุมเดียว 

 

รูปที่ 1 แสดงการสุมกลุมนักเรียนและช่ือกลุมของนักเรียน 

 

2. นักเรียนแตละคนภายในกลุมจะไดรับหมายเลขประจําตัว เปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 

เพื่อครูจะใชการสุมตอบคําถาม เชน สุมไดหมายเลข 2 นักเรียนที่ตอบคําถามจะเปนนักเรียนหมายเลข 2 

ของทุกกลุม ทั้งน้ีเพื่อลดปญหานักเรียนตอบคําถามซ้ําเพียงคนเดียว 

3. องคประกอบของเกมมิฟเคชัน 
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ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบของเกมมฟิเคชัน 

กลไกของ 

เกมมิฟเคชัน 

กลไกของ 

Math Kingdoms 
คําอธิบาย 

แตมสะสม (Points) แตมสะสม (Points)      นักเรียนจะไดรับแตมสะสมจากการมีสวนรวมในช้ัน

เรียน การเขาเรียนอยางตรงตอเวลาและการทําภารกิจ

ตาง ๆ ที่มอบหมายให ดังน้ี   

  -   เขาช้ันเรียนตรงเวลา 5 แตม 

  -   สงงานตรงตอเวลา    5 แตม 

  -   มีสวนรวมในช้ันเรียน 5 แตม 

  -   สอบผาน 70 %      10 แตม 

  -   สอบผาน 80%       15 แตม    

  -   สอบผาน 90%       20 แตม 

  -   สอบไดเต็ม           50 แตม 

     แตมที่ไดรับจากการทําภารกิจขึ้นอยูกับขอตกลงแต

ละครั้ง 

สินคาเสมือน  

(Virtual goods) 

เหรียญคะแนนพิเศษ 

               

      นักเรียนจะไดรับเหรียญคะแนนพิเศษจากการทํา

ภารกิจตาง ๆ โดยประกอบดวย 4 เหรียญ ไดแก เหรียญ 

Dragon, เหรียญ Phoenix, เหรียญ Griffin และเหรียญ 

Unicorn  โดยนักเรียนจะไดแตมสะสมจากเหรียญที่

ไดรับดวยการนําเหรียญมาคิดเปนแตมตามขอตกลงใน

แตละครั้ง เชน แตมที่ ไดรับเกิดจากจํานวนเหรียญ 

Phoenix ยกกําลังดวยจํานวนเหรียญ Unicorn เปนตน 

ตารางคะแนน

(Scoreboard) 

ตารางคะแนน 

 

      ตารางคะแนนจะสะสมเหรียญและแตมที่นักเรียน

แตละคนไดรับ โดยครูจะอัพเดทตารางคะแนนให

นักเรียนทราบในทุกวัน 

กระดานผูนํา 

(Leaderboard) 

 

กระดานผูนํา  

 

      กระดานผูนําจะแสดงอันดับของนักเรียนตั้งแต

อันดับที่ 1 – 10  เพื่อใหนักเรียนไดทราบสถานะของ

ตวัเอง  
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ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบของเกมมฟิเคชัน (ตอ) 

กลไกของ 

เกมมิฟเคชัน 

กลไกของ Math 

Kingdoms 
คําอธิบาย 

ระดับขั้น (Levels) 

 

ระดับขั้นในอาณาจักร 

ระดับที่ 1 ชาวบาน 

(อันดับที่ 11 – 45) 

ระดับที่ 2 อัศวิน 

(อันดับ 4 - 7) 

ระดับที่ 3 พระราชา 

(อันดับ 1 – 3 ) 

      ระดับขั้นในอาณาจักรจะทําใหนักเรียนไดรับสิทธิ

พิเศษดังน้ี 

     - ชาวบานไมมีสิทธิพิเศษ 

     - อัศวินไดสิทธ์ิตอบคําถามแทนเพื่อนในกลุมได 1 

ครั้งและไดคะแนนสะสม 5 แตม 

     - พระราชาไดสิทธ์ิตอบคําถามแทนเพื่อนในกลุมได 

2 ครั้งและไดคะแนนสะสม 10 แตม 

รางวัล (Rewards) 

 

 

รางวัลใน Math Kingdoms 

      20    แตม 

      50    แตม 

      500  แตม 

นักเรียนสามารถนําแตมสะสมมาแลกเปนของรางวัลได

ดังน้ี 

- 20 แตม ใชสําหรับลดโทษที่สงงานชา 

- 50 แตม ใชสําหรับขอคําใบทําโจทย 

- 500 แตม ใชสําหรับการแลกของรางวัล 

การแขงขัน การแขงขนัตอบคําถาม     ครูจัดการแขงขันขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดสะสมแตม โดย

การตอบคําถามชิงรางวัลจํานวน 6 ขอ ในการคิดคะแนน

แตละขอจะใชการคิดโดยการทําเปนเลขยกกําลัง 
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รูปที่ 2 แสดงการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชเกมมฟิเคชันผานชองทาง Google classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงสมาชิกของกลุม Line และตัวอยางการทําภารกิจของนักเรียนผาน Application Line 
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4. จากตารางแสดงองคประกอบของเกมมิฟเคชันที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดําเนินการได

ดังน้ี 

           1. นักเรียนแตละคนสามารถสะสมแตมไดจากการมีสวนรวมในช้ันเรียน การเขาเรียนอยางตรง

ตอเวลาและการทําภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยแตมสะสมในแตละภารกิจข้ึนอยูกับขอตกลงแต

ละครั้ง 

           2. นักเรียนสามารถใชแตมสะสมมาแลกเปนของรางวัลได เชน ใช 20 แตม สําหรับลดโทษใน

การสงงานชา ใช 50 แตมสําหรับขอคําใบในการทําโจทย และสะสมใหครบ 500 แตมเพื่อแลกเปนของ

รางวัล 

           3. นักเรียนที่อยูในลําดับที่ 1 – 3 ของกระดานผูนําจะไดสถานะเปนพระราชา โดยมีสิทธิพิเศษ

ในการตอบคําถามแทนเพื่อนในกลุมได 2 ครั้งและจะไดรับแตมสะสมประจําสัปดาห 10 แตม 

           4. นักเรียนที่อยูในลําดับที่ 4 – 10 ของกระดานผูนําจะไดสถานะเปนอัศวิน โดยมีสิทธิพิเศษใน

การตอบคําถามแทนเพื่อนในกลุมได 1 ครั้งและจะไดรับแตมสะสมประจําสัปดาห 5 แตม 

           5. การจัดการแขงขันจะจัดข้ึนในคาบที่ 10 หลังจากนักเรียนไดเรียนโดยใชแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันไปจนครบ 9 คาบ การแขงขันจะตอบคําถามจํานวน 6 ขอ ซึ่งนักเรียนแตละ

กลุมจะสงตัวแทนสมาชิกออกมาแขงขันตอบ แตมสะสมแตละขอมาจากการเปดแผนปายเลขฐานและเลข

ช้ีกําลัง ดังน้ันนักเรียนตองวางแผนการเลนใหดี การแขงขันน้ีอาจจะทําใหแตมสะสมทั้งหมดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไดทันที ถานักเรียนที่แขงขันไดแตมเพิ่มจํานวนมาก  

           6. หลังการแขงขันจบลงครูจะรวมแตมทั้งหมดของนักเรียน นักเรียนทุกคนที่ไดแตมสะสมต้ังแต 

500 แตมข้ึนไปจะไดรับรางวัลเปนของขวัญและสําหรับนักเรียนที่ไดอันดับหน่ึงจะไดรับรางวัลช้ินพิเศษ 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เลขยกกําลัง มีลักษณะเปนขอสอบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) และคูมือครูเพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยการสรางตารางวิเคราะหแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย โครงสรางของเน้ือหา 

จุดประสงคและระดับพฤติกรรมใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูเรื่อง เลขยกกําลัง จากน้ันนําเสนอ

ผูเช่ียวชาญ แลวนําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเลขยกกําลังที่ผานการปรับปรุงตามคําแนะนํา

ของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
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ขอมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย คาความยาก – งาย, คาอํานาจ

จําแนก และคาความเที่ยงโดยใชสูตรคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson Method : KR - 20) 

จากน้ันนําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เลขยกกําลัง จํานวน 20 ขอที่เปนไปตามเกณฑและ

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังไปใชกับกลุมตัวอยาง 

1.3 แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 

แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนมีลักษณะเปนมาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scales) ชนิด 5 ระดับ โดยมีเกณฑพิจารณาดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 

สําหรับขอคําถามที่มีความหมายทางบวก 

  5 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอย 

  1 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

สําหรับขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 

  1 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด 

  2 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยปานกลาง 

  4 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอย 

  5 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

 โดยผูวิจัยไดจัดทําแบบวัดแรงจูงใจในการเรยีนโดยการสรางขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามเชิง

ปฏิบัติการ จากน้ันนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ แลวนําแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนที่ผานการปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน นําคะแนนที่ไดมา

วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน ประกอบดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดทั้งฉบับที่ไมรวมขอน้ัน (Corrected Item – total 

correlation) ,คาสัมประสิทธ์ิของแอลฟาครอนบาค เมื่อลบขอคําถามน้ันออก (Alpha if Item deleted) 
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และคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) จากน้ัน

นําแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน จํานวน 20 ขอที่เปนไปตามเกณฑไปใชกับกลุมตัวอยาง 

2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 4 ในภาคเรียนที่ 2                   

ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จํานวน 45 คน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสุมกลุม

ตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) เน่ืองจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ธนบุรี มีลักษณะการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน ทําใหในหองเรียนมีนักเรียนที่มี

ความสามารถทกุระดับ 

3. วิธีเก็บขอมูล 

ผูวิจัยแบงข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1) กําหนดประชากรที่จะศึกษาและดําเนินการสุมกลุมตัวอยางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งกลุม

ตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 45 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

 2) จัดทําเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลน, 

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  

3) ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดของการทดลองกับกลุมตัวอยาง หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางไดทํา

แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนกอนการทดลองจํานวน 20 ขอ ผานชองทางออนไลน google form 

4) จัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการเรยีนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลน โดยใชเวลา 5 สัปดาห 

จํานวน 10 คาบ ผานชองทางออนไลน google classroom โดยการสอนสดผานทาง google meet 

หลังจากน้ันผูวิจัยดําเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

จํานวน 20 ขอและวัดแรงจูงใจในการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบวัดแรงจูงใจจํานวน 20 ขอ ผานชองทาง

ออนไลน google form 

 5) ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนมา

วิเคราะหขอมูล 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

1. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม            

มิฟเคชันออนไลนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนอยางนอยรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวน

อยางนอยรอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด โดยใชสถิติทดสอบทวินาม (Binomial test) ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย แรงจูงใจในการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟ

เคชันออนไลนสูงกวาแรงจูงใจในการเรียนกอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน โดยการทดสอบ

คา t ที่ไมเปนอิสระตอกัน (t – test dependent) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนอยางนอยละ 70 

ของนักเรียนทีผ่านเกณฑอยางนอยรอยละ 70 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

เกณฑคะแนน จํานวนนักเรียน 
นักเรียนท่ีไดคะแนน 

อยางนอยรอยละ 70 
P - value 

14 45 32 0.509* 

*P > 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบวา จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกําลังที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันไดคะแนนอยางนอยรอยละ 70 (14 คะแนน จาก 20 

คะแนนเต็ม) มีจํานวน 32 คน จากนักเรียนทั้งหมด 45 คน โดยมีคา P เทากับ 0.509 จึงไดวานักเรียนที่

เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนอยาง

นอยรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนอยางนอยรอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การทดลอง x  s t Sig 

กอน 65.53 11.09 -2.458 0.018* 

หลงั 67.89 9.65 

*P < 0.05 

 จากตารางที่ 4 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจในการเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม

มิฟเคชันออนไลนมีคาเทากับ 67.56 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.65 สูงกวาคาเฉลี่ยของ

คะแนนแรงจูงใจในการเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนที่มีคาเทากับ 65.53 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.09 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เลขยก

กําลัง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/4 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันมีคะแนนต้ังแตรอยละ 70 (14 คะแนน จาก 20 คะแนนเต็ม) 

ข้ึนไปสูงกวาเกณฑอยางนอยรอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีเปนเพราะผูเรียนไดรับ

การจัดกิจกรรมที่มีการนําองคประกอบของเกมตาง ๆ เขามาชวย จึงทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานและ

ผอนคลายในการเรียน ทําใหผูเรียนมีความต้ังใจเรียนและเอาใจใสการเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนมี

โอกาสไดทําแตมสะสมใหตนเองและกลุมของเพื่อน ผูเรียนจึงรูสึกวาตนเองมีความสําคัญกับกลุม รวมทั้ง

กลไกของเกมที่มีการใหรางวัลและการลงโทษทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมในการเขาหองเรียนเพิ่มข้ึนอยาง

เห็นไดชัด อีกทั้งกิจกรรมการแกปญหาในกรณีตาง ๆ  ทําใหผูเรียนรูสึกทาทายและอยากเอาชนะ จึงทําให

ผูเรียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในวิชาน้ัน ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนทางคณิตศาสตรของ วชิราพร 

ภักคคุณพันธ (2561) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ

เรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนรูแบบรวมมืออยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 และจิรชพรรณ ชาญชาง (2561) ไดศึกษาผลของการใชชุดการเรียนรูผานแท็บเล็ต

รวมกับแนวคิดเกมมิฟเคชันเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสามารถทางการเรยีนแตกตางกัน ผลการวิจัย พบวาผูเรียนที่เรียนรูผานแทบ็

เล็ตรวมกับแนวคิดเกมมิฟเคชันมีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนผานชุดการเรียนฯ สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันออนไลนกับแรงจูงใจในการเรียน พบวา 

แรงจูงใจในการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันสูงกวาแรงจูงใจในการเรียนกอน

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศุภกร ถิรมงคลจิต (2558) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดเกมมฟิ

เคชัน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดเกมมิฟเคชันมีแรงจูงใจในการเรียนหลัง

การทดลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่

และนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตองของแตมสะสมประจําสัปดาหไดดวยตนเอง มีการใชสิทธ์ิ

สําหรับนักเรียนที่ทําแตมสะสมไดใน 1 – 10 ลําดับแรก เปนตน รวมทั้งการนําเกมเขามาชวยการเรียนยัง

ทําใหนักเรียนเกิดความผอนคลายและสนุกไปกับการตอบคําถาม การรวมสนุกในการแกปญหาตางๆ เพื่อ

ชิงรางวัล จึงทําใหบรรยากาศในการจดัการเรียนรูมีความเปนกันเอง นักเรียนกลาแสดงออกมากข้ึน จึงทํา

ใหนักเรียนสนใจเรียนและมีแรงจูงใจในการเรียนสงูข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. การติดตามนักเรียนในการเรียนการสอนแบบออนไลน ผูสอนตองกระตือรือรนและใหความใส

ใจนักเรียนเปนรายบุคคลรวมทั้งสํารวจความพรอมของนักเรียนในเรื่องอุปกรณ สัญญาณอินเตอรเน็ต 

สภาพแวดลอมโดยรอบ เพื่อออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชัน ผูสอนควรศึกษาถึงรายละเอียดของกลไกและหลักการ

ตาง ๆ เปนอยางดี เพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดขอบกพรองนอยที่สุด  ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการ

พัฒนาไดมากที่สุด 

3. การจัดกลุมนักเรียนในแตละสัปดาหมีความสําคัญมาก ไมควรใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเพียง

แคกลุมเดิมตลอด ตองเปลี่ยนกลุมทุก 1 – 2 สัปดาห เพื่อลดการทํางานเพียงคนเดียวสําหรับบางกลุม

และเพื่อใหนักเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. จัดการเรียนรูโดยใชเกมมิฟเคชันในหองเรียนเพื่อใหมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 

2. ศึกษาการใช Platform  อื่น ๆ ที่สามารถนํามารวมกับการกิจกรรมการเรียนรูโดยใช             

เกมมิฟเคชันที่นอกเหนือจาก google classroom, line, kahoot เพื่อใหกิจกรรมการเรียนรูมีความสนุก

และนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

3. ควรนํารูปแบบการสอนดวยการใชเกมมิฟเคชันในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อกระตุน

ความสนใจ อีกทั้งยังเปนการปูพื้นฐานทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

เอกสารอางอิง 

จิรชพรรณ ชาญชาง. (2561). ผลของการใชชุดการเรยีนรูผานแท็บเล็ตรวมกับแนวคิดเกมมิฟเคชัน 

เพื่อสงเสรมิผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน. เงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุน 

คณะครุศาสตร ป 2560 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ชนัตถ พูนเดช และคณะ. (2559, กรกฎาคม - กันยายน). แนวทางการจัดการเรียนรูดวยแนวคิดเกม 

มิฟเคชันLEARNING MANAGEMENT WITH THE GAMIFICATION CONCEPT. วารสาร 

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(3), 331 – 339. 

เบญจภัค จงหมื่นไวยและคณะ. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). เกมมิฟเคชันเพื่อการเรียนรู.  

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 4(2), 34 – 43. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การวิจัยสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร: สุวิริยาสาสน. 160 – 162.    

รุงอรุณ ลียะวณิชย. (2556). คูมือครูคณิตศาสตร การสอนคณิตศาสตรดวยเกม. กรุงเทพมหานคร:  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 3. 

วรรณธิดา ยลวิลาศ. (2562). การสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยเกมมิฟเคช่ัน. ในการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562. (378 – 391) มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ. 

วชิราพร ภักคคุณพันธ. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชา 

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชเแนวคิดเกมมิฟเค

ชัน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ. ใน เออกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานนวัตกรรม



 

1709 

 

เพื่อการเรียนรูและสิง่ประดิษฐ ครั้งที่ 2. (206 – 215). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

จังหวัดปทุมธานี. 

ศุภกร ถิรมงคลจิต. (2558). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดเกม 

มิฟเคชันเพื่อเสริมสรางแรงจงูใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2.  

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศักด์ิไทย สุรกจิบวร. (2545). จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานครฯ :  

สุวีริยาสาสน. 162. 

สสวท. (2556). คูมือการใชหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

ฉบับปรับปรุง 2556. กรุงเทพมหานคร. 2. 

สุรางค โควตระกูล. (2559). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานครฯ : สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 82 – 153. 

 

 



 

1710 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคดิเชิงบริหาร 

The Development of 4 MAT Integrated with Executive Functions  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิด

เชิงบริหารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร ประชาการคือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานแจงกูเรือง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 หองเรียน ทั้งหมด 

104 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร

ที่มีการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญตามเกณฑที่กําหนดไว วิเคราะหขอมูลโดยใช คาประสิทธิภาพ (E1/ E2) 

และคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร มีประสิทธิภาพโดยรวม E1/ E2 

เทากับ 88.26/86.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร มีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

เทากับ 71.13 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT, การคิดเชิงบรหิาร 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop a learning management plan 

with 4 MAT integrated with Executive Function to achieve the efficiency criteria of 80/80, 

2) to determine the effectiveness index of the learning management plan with 4MAT 

integrated with Executive Function. The population of this study was 104 grade 4 students 

of five classrooms in the second semester, academic year 2020 at Ban Jaengkururng 

School, Prao District, Chiang Mai Province. The sample was 40 students selected based 

on cluster random sampling. The instruments used to collect data were a learning 

management plan with 4MAT technique integrated with Executive Function which 

examined by experts. The data were analyzed using statistics including efficiency (E1 / E2) 

and effectiveness index (E.I.). 

The results of this study indicated as follows: 

1. Overall efficiency (E1 / E2) of a learning management plan with 4 MAT integrated 

with Executive Functions was 88.26/86.25, which met the set standard criteria. 

2. The effectiveness index (E.I.) of a learning management plan with 4 MAT 

integrated with Executive Functions was 71.13. 

Keywords: 4 MAT, Executive Functions 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ทั้งดานเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหคนในยุคน้ีตองตระหนักถึงการพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึนเพื่อใหดํารงชีวิตอยูใน

โลกที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วน้ีได ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 

2564) ที่มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับคน

ไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติ

ที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจรยิธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) และในสังคมปจจุบัน

วิทยาศาสตรมบีทบาทสําคัญ เน่ืองจากวิทยาศาสตรเกี่ยวของทั้งในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ทั้งน้ี

เทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในการอํานวยความสะดวก ก็อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิด
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สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ เชนกัน วิทยาศาสตรจึงชวยใหเกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปน

ผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ นอกจากน้ีวิทยาศาสตรยังเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมที่เปน

สังคมแหงการเรียนรู จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อจะมีความรูความเขาใจใน

ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่สรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมี

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ความสามารถเชิงพุทธิปญญา (cognitive functions) เปน

ความสามารถในกระบวนการของความคิดในดานตาง ๆ ประกอบดวย ความต้ังใจ และความจําขณะ

ทํางาน ซึ่งความต้ังใจ (attention) เปนความสามารถทางสมองในการเลือกรับการกระตุนอยางใดอยาง

หน่ึง โดยไมสนใจที่จะรับสิ่งกระตุนอื่น ๆ (ศานิตย ศรีคุณ, 2562) สวนความจําขณะทํางาน (working 

memory) เปนความสามารถในการจัดเก็บขอมูลในชวงเวลาสั้น ๆ และมีการประมวลผลขอมูลไปพรอม

กัน (ศานิตย ศรีคุณ และเกศราพรรณ พันธุศรีเกตุ คงเจริญ, 2563) ซึ่งความสามารถเชิงพุทธิปญญาทัง้ใน

ดานความต้ังใจและความจําขณะทํางานมีความเกี่ยวของกับความสามารถทางสมองในหลาย ๆ  ดาน และ

สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ทัศนีย บุญเติม และคณะ, 2558) จะเห็นไดวาความคิดสรางสรรคเปน

สิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหเกิดสิ่งใหม หรือนวัตกรรมใหม และความสามารถเชิงพุทธิปญญาเปน

ความสามารถในกระบวนการของความคิดในดานตาง ๆ  ดังน้ันหากพัฒนาคนใหมีความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถเชิงพุทธิปญญาจะสามารถทําใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น ๆ ตอไป 

ดังน้ันการพัฒนาการจัดการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรพิจารณาหารูปแบบ

การจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาคนใหเกิดความคิดสรางสรรค และความสามารถเชิงพุทธิปญญา เพื่อให

เกิดการพัฒนาสิ่งใหม ๆ  จากการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึง

รูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4 ลักษณะ รวมกับการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล 

เพื่อใหผูเรียนเรียนรูตามความตองการของตนอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม

ศักยภาพ (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2551) และการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการสอนรูปแบบหน่ึงที่

สามารถสงเสริมกระบวนการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของนักเรียนใหสูงข้ึน โดยนักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความสรางสรรคหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน (นริศรา แกนชัย, 2555; รุงทิพย 

จันทรออน, 2557) สวนการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EF) เปนกระบวนการทางความคิดใน

ระดับสูงของสมองที่ควบคุมทั้งในดานความคิด ความรูสึก การตัดสินใจ และการกระทํา ทําใหเกิดการ

เริ่มตน ลงมือทํา และมุงมั่นทํางานจนงานสําเร็จตามเปาหมาย (สิริยากร กองทอง, 2559) การคิดเชิง

บริหารทางดานการยืดหยุนของความคิดเปนความสามารถในการคิดนอกกรอบ คิดยืดหยุน 

ความสามารถในการคิดที่หลากหลาย ซึ่งมีความจําเปนอยางมากสําหรับพฒันาความคิดสรางสรรค (สุภา
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วดี หาญเมธี, 2558) สวนความสามารถเชิงพุทธิปญญาเปนความสามารถในกระบวนการของความคิด 

(ทัศนยี บุญเตมิ และคณะ, 2558) และการคิดเชิงบริหารเปนกระบวนการทางความคิดในระดับสูงของ

สมอง (สิริยากร กองทอง, 2559) ซึ่งเปนกระบวนการทางดานความคิดที่มีความสัมพันธกัน ถาหาก

พัฒนาการคิดเชิงบริหาร ก็จะสามารถชวยพัฒนาความสามารถเชิงพุทธิปญญาได ดังน้ันการพัฒนาคนให

เกิดความคิดสรางสรรค และความสามารถเชิงพุทธิปญญาจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําความรูเกี่ยวกับ

การคิดเชิงบริหารมาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

จากที่กลาวมาขางตนและการศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรูดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิด

เชิงบริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยมุงหวังใหนักเรียนมีความรู 

ความคิดสรางสรรค และตอบสนองจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ตองการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกบัการคิดเชิงบริหารทีม่ีประสทิธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบรหิาร  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนบานแจงกูเรือง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 5 หองเรียน ทั้งหมด 104 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนบานแจงกูเรือง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม 

(cluster random sampling)  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมบติัทางกายภาพของวัสดุ ที่สรางข้ึนตามการจัดการเรียนรูแบบ 4 

MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร ที่มีการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญตามเกณฑที่กําหนดไว จํานวน 5 

แผนการจัดการเรียนรู แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 1-2 
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ตาราง 1 แสดงข้ันตอนและแนวทางการสอนของการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิง

บริหาร  

การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT 
การคิดเชิงบริหาร 

การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT รวมกับการคิด 

เชิงบริหาร 

ข้ันที่ 1 การสรางคุณคาและ

ประสบการณ 

การจัดประสบการณให

นักเรียนเห็นคุณคาของเรื่องที่

เรียนดวยตนเองโดยใชคําถาม

ที่กระตุนใหนักเรียนสังเกต 

ใชเทคนิคการต้ัง

คําถาม ตีความ

คําถาม และการ

สังเกตการใชบริบท

เพื่อทําความเขาใจ

เน้ือหา (Lynn 

Meltzer, 2010) 

การยืดหยุน

ความคิด 

(shifting 

flexibly) 

ข้ันที่ 1 การสรางคุณคาและ

ประสบการณ  

ครูสอนใหนักเรียนต้ังคําถาม

และตีความคําถาม เพื่อชวย

ใหนักเรียนไดฝกการสังเกต

บริบทของเน้ือหาและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะห

ประสบการณ  

การสะทอนความคิดจาก

ประสบการณโดยครูให

นักเรียนวิเคราะหหาเหตุผล 

ฝกทํากจิกรรมกลุมอยาง

หลากหลาย ชวยกันระดม

สมองอภิปรายรวมกัน 

วิเคราะหเน้ือหาที่

เรียน ขยายความ

และใหรายละเอียด

เพิ่มเติมในประเด็น

ตาง ๆ (Lynn 

Meltzer, 2010) 

การยืดหยุน

ความคิด 

(shifting 

flexibly) 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะห

ประสบการณ  

ครูใหนักเรียนจับกลุมเพื่อ

วิเคราะหผลการสังเกต โดย

รวมกันใหเหตุผล และ

รายละเอียดเพิ่มเติมใน

ประเด็นตาง ๆ จากน้ัน

อภิปรายรวมกันในระดับช้ัน

เรียน 

ข้ันที่ 3 การพัฒนา

ประสบการณเปนความคิด

รวบยอด  

จัดการกจิกรรมการเรียนรูที่

ชวยใหนักเรียนสามารถสราง

ความคิดรวบยอดข้ึนดวย

ตนเอง โดยครเูนนใหนักเรยีน

สรางแผนภาพใน

การระดมความคิด 

จัดลําดับความคิด 

และลําดับ

ความสําคัญของ

เน้ือหา และคนควา

ขอมูลเพิ่มเติม จด

การจัดลําดับ

ความสําคัญ 

(prioritizing) 

และ 

การจัดระบบ

ดําเนินการ 

(organizing) 

ข้ันที่ 3 การพัฒนา

ประสบการณเปนความคิด

รวบยอด 

ครูใหนักเรียนรวมกันไตรตรอง 

จัดลําดับความคิด และลําดับ

ความสําคัญของเน้ือหา

ประเด็นตาง ๆ โดยสรางผัง



 

1715 

 

การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT 
การคิดเชิงบริหาร 

การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT รวมกับการคิด 

เชิงบริหาร 

ไดวิเคราะหอยางไตรตรอง 

นําความรูที่ไดมาเช่ือมโยงกบั

ขอมูลที่ไดศึกษาคนควา โดย

จัดระบบการวิเคราะหเปรียบ

การจัดลําดับความสัมพันธ

ของสิ่งที่เรียน 

บันทึกระหวางการ

อาน โดยใชวิธีการ

ตอบคําถามหรือใช

เทคนิคอื่น ๆ ที่

เหมาะสม (Lynn 

Meltzer, 2010) 

มโนทัศน และครูใหนักเรียน

คนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ประเด็นตาง ๆ ในผังมโนทัศน 

วิเคราะหขอมูล และเพิ่มเติม

สิ่งที่ไดลงในผังมโนทัศน 

ข้ันที่ 4 การพัฒนาความรู

ความคิด  

การกระตุนใหผูเรียนพัฒนา

ความรูความคิดของตน 

คาดการณ คาดเดา 

พยากรณผลการ

ทดลอง ตามเขาใจ

ของตนเอง (Lynn 

Meltzer, 2010) 

การยืดหยุน

ความคิด 

(shifting 

flexibly) 

ข้ันที่ 4 การพัฒนาความรู

ความคิด 

ครูใหนักเรียนศึกษาคนควา 

แหลงขอมูลและสื่อที่

หลากหลายเพื่อกระตุนให

ผูเรียนพัฒนาความรูความคิด

ของตน และใหนักเรียน

คาดการณ คาดเดา พยากรณ

ผลการทดลองตามเขาใจของ

ตนเอง 

ข้ันที่ 5 การปฏิบัติตาม

แนวคิดที่ไดเรียนรู  

การเปดโอกาสใหนักเรียนนํา

ความรูความคิดที่ไดรับมา

ทดลองปฏิบัติจรงิและศึกษา

ผลที่เกิดข้ึน 

ใชภาษาของตนเอง

ในการจดบันทึก

ขอมูลในขณะที่ทํา

การทดลอง เพื่อให

นักเรียนสามารถ

จดจําขอมลูไดดี

ย่ิงข้ึน (Lynn 

Meltzer, 2010) 

 

การจัดการ

ความจําขณะ

ทํางาน 

(retaining and 

manipulating 

information 

in working 

memory) 

ข้ันที่ 5 การปฏิบัติตาม

แนวคิดที่ไดเรียนรู 

ครูอธิบายวิธีการทดลอง ฝก

ใหนักเรียนใชอุปกรณอยาง

ถูกตอง และใหนักเรียนลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 

รวมทั้งจดบันทึกขอมลูใน

ขณะที่ทําการทดลองโดยใช

ภาษาของตนเอง 
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การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT 
การคิดเชิงบริหาร 

การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT รวมกับการคิด 

เชิงบริหาร 

ข้ันที่ 6 การสรางสรรคช้ินงาน

ของตนเอง  

การกระตุนใหนักเรียนพัฒนา

ความสามารถของตนโดยการ

นําความรูความเขาใจน้ันไปใช 

หรือปรบัประยุกตใชในการ

สรางช้ินงานที่เปนความคิด

สรางสรรคของตนเอง 

ออกแบบช้ินงาน

ตามจินตนาการ

และความเขาใจ

ของตนเอง (Lynn 

Meltzer, 2010) 

การยืดหยุน

ความคิด 

(shifting 

flexibly) 

ข้ันที่ 6 การสรางสรรคช้ินงาน

ของตนเอง 

ครูใหนักเรียนออกแบบช้ินงาน

ตามความถนัดของตนเอง โดย

นําความรู ความเขาใจของ

ตนเองที่ไดจากการสงัเกต 

ศึกษาคนควา และการปฏิบัติ

กิจกรรมทดลอง มา

ประยุกตใช 

ข้ันที่ 7 การวิเคราะหผลงาน

และการนําไปประยุกตใช  

การเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงผลงานของตนช่ืนชมกับ

ความสําเรจ็และเรียนรูทีจ่ะ

วิพากษวิจารณอยาง

สรางสรรครวมทั้งรับฟงขอ

วิพากษวิจารณเพื่อการ

ปรับปรงุงานของตนใหดีข้ึน 

สรางรายการ

ตรวจสอบดวย

ตนเอง เพือ่แกไข

และปรับปรงุ

ช้ินงานของตนเอง 

(Lynn Meltzer, 

2010) 

 

การติดตามและ

ประเมินตนเอง 

(self-

monitoring or 

self-checking) 

 

ข้ันที่ 7 การวิเคราะหผลงาน

และการนําไปประยุกตใช 

ครูใหนักเรียนสรางรายการ

ตรวจสอบดวยตนเอง โดยครู

เปนผูแนะนําเพื่อใหนักเรียน

ไดเห็นขอดี และขอผิดพลาด

ของช้ินงานตนเอง เพื่อแกไข

และปรับปรงุช้ินงานใหดีข้ึน 

ข้ันที่ 8 การแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด  

การขยายขอบขายของความรู

โดยการแลกเปลี่ยนความรู

ความคิดแกกันและกันและ

รวมกันอภิปรายเพือ่การนํา

ขยายความรูและให

รายละเอียด

เพิ่มเติมของ

ประเด็นตาง ๆ จาก

ช้ินงานของนักเรียน 

(Lynn Meltzer, 

2010) 

การยืดหยุน

ความคิด 

(shifting 

flexibly) 

ข้ันที่ 8 การแลกเปลี่ยน

ความรูความคิด 

ครูใหนักเรียนนําเสนอช้ินงาน

ของตนเองในช้ันเรียน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

รวมกันอภิปรายเพือ่
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การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT 
การคิดเชิงบริหาร 

การจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT รวมกับการคิด 

เชิงบริหาร 

การเรียนรูไปเช่ือมโยงกบัชีวิต

จริงและอนาคต 

แลกเปลี่ยนความรู เพื่อนําไป

เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู 

ท่ี แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตาง

กัน 

2 

2 ความแข็งของวัสดุ วัสดุที่มีความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด 2 

3 สภาพยืดหยุนของวัสดุ วัสดุที่มีสภาพยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงรูปราง

เมื่อมีแรงมากระทําและกลบัสภาพเดิมได 

2 

4 การนําความรอนของวัสดุ วัสดุที่นําความรอนจะรอนไดเร็วเมื่อไดรบั

ความรอน 

2 

5 การนําไฟฟาของวัสดุ วัสดุที่นําไฟฟาได จะใหกระแสไฟฟาผานได 2 

รวม 10 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 3.1 ขอความรวมมือกับทางโรงเรียนที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เพื่อศึกษาการจัดการ

เรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร  

 3.2 ช้ีแจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิง

บริหาร ในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ เพื่อให

นักเรียนทุกคนไดเขาใจตรงกัน และปฏิบัติกิจกรรมได 

 3.3 จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ  

4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน

แจงกูเรือง จํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู แผนละ 2 ช่ัวโมง  
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 3.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู

แบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร  

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

4.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร 

เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 ของ  

ชัยยงค พรหมวงศ (2556) 

 4.2 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิง

บริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่  4 โดยใชสูตรคํานวณหาคาดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.) ของ เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี (2545) 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาการใชแผนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร เรื่อง 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร 

เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ไดจากผลการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

รวมกับการคิดเชิงบริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 แผนการ

จัดการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานแจงกูเรือง จํานวน 40 คน โดยนําคะแนนที่ไดจากการทํากิจกรรม/

ผลงานของนักเรียนแตละแผน (E1) และคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียน ซึ่งเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย (E2) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับ

การคิดเชิงบริหาร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบรหิาร สําหรบั

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

จํานวน

นักเรียน 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน 
ประสิทธิภาพ 

(E1/ E2) คะแนนเต็ม 
คะแนน

เฉลี่ย 
E1 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย 
E2 

40 125 110.33 88.26 20 17.25 86.25 88.26/86.25 
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จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน เทากับ 

110.33 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนที่ไดจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนหรือประสิทธิภาพ

ของกระบวนการรวม เทากับ 88.26 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากจากการทําแบบทดสอบหลัง

เรียน เทากับ 17.25 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนหรือ

ประสิทธิภาพของผลลัพธรวม เทากับ 86.25 สรุปไดวา แผนการจัดจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับ

การคิดเชิงบริหาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 88.26/86.25 ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนดไว 

2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร 

เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ไดจากผลการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

รวมกับการคิดเชิงบริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 แผนการ

จัดการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานแจงกูเรือง จํานวน 40 คน โดยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย มาคํานวณหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 4 แสดงดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม 

ผลรวมคะแนน ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

40 20 419 690 0.7113 

จากตารางที่ 4 พบวา ผลรวมคะแนนทดสอบกอนเรยีนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

รวมกับการคิดเชิงบริหาร มีคาเทากับ 419 และผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียนดวยแผนการจัดการ

เรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร มีคาเทากับ 690 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร (E.I.) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 

0.7113 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน 0.7113 หรือคิดเปนรอยละ 71.13 
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อภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิด

เชิงบริหาร อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 88.26/86.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

ดังน้ันจะเห็นไดวาแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหารที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหารไดผาน

กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบโดยศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

และการคิดเชิงบริหาร วิเคราะหหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่มี

ประสทิธิภาพ และคํานึงถึงหลักการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่ถูกตอง โดยผูวิจัยมีการดําเนินการสราง

แผนการจัดการเรียนรูซึ่งไดรับขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญและปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

ดังน้ันจะตองมีการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิง

บริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ ชลณิศา ภูมิผักแวน (2557) ที่พัฒนาความสามารถทางภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดานการฟง การดู การพูด การอานและการเขียน โดยจัดกิจกรรม

ตามรูปแบบ 4 MAT พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัด

กิจกรรมจามรูปแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 83.76/81.47 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

80/80 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมหวัง ดุลนีย (2558) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู 4 MAT เรื่อง

ภูมิศาสตรของประเทศไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 พบวาแผนการจัดการเรียนรู  4 MAT เรื่องภูมิศาสตรของประเทศไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.03/85.09 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 รวมถึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณธนา กิตติภัทท (2558) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 

เรื่องปฏิกิริยาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องปฏิกิริยา

เคมี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.73/78.37 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 75/75 

แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพสามารถใชในรายวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดดี 

2. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

ช้ันประถมศึกษาปที่  4 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7113 แสดงวานักเรียนมีพัฒนาการและ

ความกาวหนาในการเรียนเพิ่มข้ึนจากเดิมหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิด
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เชิงบริหาร คิดเปนรอยละ 71.13 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภางคศรี โทแหลง (2559) ที่ศึกษาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ 4 MAT เรื่อง บทประยุกต ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนมี

ความกาวหนาในการเรียน 0.7250 หรือคิดเปนรอยละ 72.50 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความกาวหนาใน

การเรียนเพิ่มข้ึน รวมถึงยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิต โกษาแสง (2557) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องการอานจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนมีความกาวหนา

ในการเรียน 0.8104 หรือคิดเปนรอยละ 81.04 จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT สามารถทํา

ใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนดานผลสัมฤทธ์ิเปนอยางดี ทั้งน้ีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

รวมกับการคิดเชิงบริหารสามารถพัฒนาความสามารถเชิงพุทธิปญญาประกอบดวยความต้ังใจ และ

ความจําขณะทํางาน ซึ่งความจําขณะทํางานสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ศานิตย ศรีคุณ และ 

เกศราพรรณ พันธุศรีเกตุ คงเจริญ, 2563) ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิง

บริหาร ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ครูที่จะนําการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหารไปใชควรศึกษาข้ันตอน

การสอนใหเขาใจอยางละเอียดโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ไมเรงรัดข้ันตอนหรือขามข้ันตอนการ

สอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 1.2 ครูจะตองช้ีแจงข้ันตอนการสอนอยางละเอียดเพื่อใหนักเรยีนมีความเตรียมพรอมเพื่อรบัการ

จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร 

 1.3 ครูควรกระตุนใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมในหองเรียนใหมากที่สุดเพื่อใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหารไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในเน้ือหาอื่น กลุมสาระการเรียนรูอื่น และในระดับช้ันอื่น ๆ ตอไป 

2.2 ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT รวมกับการคิดเชิงบริหาร กับการจัดการ

เรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีเน้ือหาเดียวกันและระดับช้ันเดียวกัน 

2.3 ควรใชเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเราความสนใจของผูเรียน และเกิดรูปแบบการสอนที่

หลากหลาย 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย  

2) เพื่อศึกษาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย และ 3) เพื่อ

เปรียบเทียบความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย จําแนกตามเพศ เหตุผลที่โสด และระดับ

การศึกษา ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูที่มีสถานภาพโสด จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบตามความสะดวก เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามความสุขและความโสด

ของครู เก็บขอมูลโดยการแชรสงแบบสอบถามผานสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุก และไลน สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสุขและความโสดของครู โดยใชการ

วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล และการเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขและความโสดของครู

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนพหุ 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความสุขของครู ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานความสุขทางดานครอบครัวและสังคม สวนระดับความโสดของครูพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสนับสนุนทางสังคม 2) ตัวแปรความสุขของครูทั้ง 4 ดานคือ ดาน

ความสุขทางกาย ดานความสุขทางจิตใจ ดานความสุขทางครอบครัวและสังคม และดานความสุขทางจิต

วิญญาณ มีความสัมพันธกับชุดตัวแปรความโสดของครู สวนตัวแปรความโสดของครูข้ึนกับดานทัศนคติ

ตอการเปนโสด ดานการสนับสนุนทางสังคม ดานการมองโลกในแงดี ดานการมีอิสระในชีวิต และดาน

                                                        
1,2 ,3 ,4 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

        วิทยาเขตปตตาน ี
5 รองศาสตราจารย ดร.,คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี
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ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเปนหลัก ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความสุขในระดับสูง จะ

มีแนวโนมจะความโสดสูงตามไปดวย และ 3) การเปรียบเทียบความสุขและความโสดของครู     จําแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษาและเหตุผลที่โสด พบวา ความสุขและความโสดของครูมีปฏิสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ:  ความสัมพันธ, เปรียบเทียบ, ความสุข, ความโสด, คร ู

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the level of happiness and 

singleness of teachers in Thailand 2) to study the canonic correlation between happiness 

and single teachers in Thailand 3) to compare happiness and The singleness of the 

teacher in Thailand classified by sex, Education levels and reasons for single. The sample 

used in the research was 400 unmarried teachers who were obtained using the 

Convenience Sampling method. The tools used to collect data were teachers' happiness 

and singleness questionnaires, collecting data by sharing and sending questionnaires via 

social media such as Facebook and Line. The statistics used in data analysis are the 

analysis of relationships between Teachers' vacancy, happiness and singleness were 

performed using Canonical Correlation Analysis and Comparison of the differences of 

happiness and singleness of teachers using MANOVA statistics. 

 The results of the research were as follows: 1)  Teacher happiness level is at the 

highest level and the highest average was the happiness of the family and the society. 

singleness of the teachers found that is at a high level and the highest average is social 

support. 2)The four aspects of the teachers' happiness variables were physical happiness, 

psychological happiness, family and social happiness. And spiritual happiness Have a 

relationship with Teacher Singles Variable Set Teachers' singleness variables were 

dependent on attitudes towards singleness. Optimism Freedom in life and confidence in 

their abilities, that the subjects who were highly happy were also more likely to be 

celibate. And 3) comparing the happiness and singleness of teachers in Thailand classified 

by sex, Education levels and reasons for single. Teachers' happiness and singleness 

interacted statistically at the .05 level. 

Keywords:   Relationships, Comparing, Happiness, singleness, Teachers 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อาชีพครูเปนหน่ึงในหลายอาชีพที่ถูกคาดหวังความสําเร็จในการปฏิบัติงานสูง ทั้งความสําเร็จใน 

การสอนนักเรียน การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี การเปนที่พึ่งใหแกชุมชน ฯลฯ โดยหลาย ๆ 

หนวยงานไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูอยางตอเน่ือง นพพร ทิแกวศรี และ ปาริชาติ หมูแสนทอง 

(2557) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตดานความสําเร็จในชีวิตของครูไวดังน้ี (1) การเห็นวาตนเองมีคุณคา 

ประกอบดวย การมีสุขภาพกายที่สมบูรณแข็งแรง การมีสมาธิในการทํางาน ความมั่นใจในการกระทํา

ของตนเอง การมีเงินออม การมีปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ และสามารถรับผิดชอบชีวิตของ

ตนเองได (2) การเห็นวาตนเองเปนคนที่ครอบครัวตองการ ประกอบดวย การมีที่พักอาศัยของตนเอง    

ที่พักอาศัยมีหองสําหรับทุกคน มีเงินออมเพื่อใชในยามฉุกเฉิน ความสามารถรับผิดชอบครอบครัวได 

สมาชิกในครอบครัวภูมิใจที่ทานเปนครู และการมีครอบครัวที่อบอุน (3) การเห็นวาตนเองเปนบุคคลที่

คนรอบขางตองการ ประกอบดวย ไดรับการยอมรับจากนักเรียน จากผูปกครอง จากเพื่อนรวมงาน จาก

ผูบริหารสถาบันการศึกษา และจากคนรอบขาง (4) การเห็นวาตนเองเปนที่ตองการของโรงเรียน 

ประกอบดวย การมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน รักโรงเรียนที่สอน ประสบผลสําเร็จในการสอนและในงาน  

ตาง ๆ และประสบผลสําเร็จในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 

 การครองโสด หมายถึง การไมเคยสมรสหรือไมเคยอยูกินฉันสามีภรรยามากอน สวนผูที่มีอายุ 

เกิน 50 ป หรือพนวัยเจริญพันธุแลวและไมแตงงาน ในทางประชากรศาสตรถือวาเปนผูที่ครองโสดถาวร 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2547) ซึ่งการครองโสดเปนดัชนีหน่ึงที่มีผลตอภาวะเจริญพันธุ ย่ิงมีคน 

ครองโสดมาก จานวนเด็กเกิดใหมก็ย่ิงลดลง ในปจจุบันแนวโนมการครองโสดเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง    

(ภัทราพร ตาสิงห และศุทธิดา ชวนวัน, 2559) ซึ่งสาเหตุสําคัญที่อัตราการครองโสดมีเพิ่มข้ึน คือการมี 

คานิยมตอการแตงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

 นอกจากคนในปจจุบันจะแตงงานชาลงแลว การครองโสดของคนในปจจุบันก็เพิ่มมากข้ึนดวย

เชนกัน อางอิงจาก งานศึกษาของ ศุทธิดา ชวนวัน และ ปยวัฒน เกตุวงศา (2557) พบวาการอยูเปนโสด

ของชายและหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกกลุมอายุ แตสิ่งที่นาสนใจ คือ สัดสวนการอยูเปน

โสดของประชากรที่พนวัยเจริญพันธุไปแลว ประชากรหญิงมีแนวโนมที่จะครองโสดถาวร มากกวา

ประชากรชาย ในทุกปสํามะโนประชากรชายมีรอยละการครองโสดในปพ.ศ. 2513 รอยละ 1.8 ในป 

พ.ศ. 2523 รอยละ 1.7 ปพ.ศ. 2533 รอยละ1.9 ปพ.ศ.2543 รอยละ 2.5 และปพ.ศ. 2553 รอยละ 6.3 

ขณะที่ประชากรหญงิมีรอยละการครองโสด ในปพ.ศ. 2513 รอยละ 22 ในปพ.ศ. 2523 รอยละ 2.6 ป

พ.ศ. 2533รอยละ 3.2 ปพ.ศ.2543 รอยละ 46 และ ปพ.ศ. 2553 รอยละ 7.0 (ศุทธิดา ชวนวัน และ 

ปยวัฒน เกตุวงศา, 2557 : 36) และจากผลสํารวจของ Bureau of Labor Statistics’ Time Use 

Survey ที่พบวา หากเทียบกับคนแตงงานแลว คนโสดคือคนที่คอยสนับสนุนและชวยเหลือครอบครัวเปน
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หลัก รวมถึงจะมีเวลาสังสรรคกับเพื่อนๆ ไดมากกวาคนที่แตงงานแลว โดยพบวาคนโสดชาวอเมริกันใช

เวลาโดยเฉลี่ย 12 นาทีตอวัน เพื่อติดตอกับผูคนไมวาจะผานการโทรศัพท เขียนอีเมล หรือสงจดหมาย 

ขณะที่คนแตงงานจะใชเวลาเฉลี่ยเพียง 7.8 นาทีตอวัน เพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อนฝูง 

ความสุขเปนสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือรวมกันวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตในชีวิตของ มนุษยเรา

ทุกคนลวนแลวแตตองการความสุข และแสวงหาวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งน้ีทําใหมี การศึกษาวิจัย

ทางดานน้ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในปจจุบันน้ีน้ันก็มักเปนการศึกษาเพือ่หา

คําตอบวาทําอยางไรมนุษยจึงจะสามารถดําเนินชีวิตของตนไปในทิศทางที่เปนบวกไดทั้งในดานอารมณ

และความคิด ในปจจุบันไดมีการนําเอาความสุขมาเปนเปาหมายสูงสุดในนโยบายทางสังคม โดยถือวา

ความสุขของประชากรเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของนโยบายทางสังคม (Diener. 1984: 542) 

จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขและความโสด จาก งานวิจัยของ ชลลดา     

วาดน่ิม (2553) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุขของสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สตรี

โสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวากลุมตัวอยาง ที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ไมดี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีสูงจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มี

การมองโลกในแงดีตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนสูงจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่ไดรับการ สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตํ่าอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01สตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมคีวามสุขมากกวาสตรโีสดที่มีบคุลิกภาพแบบเกบ็

ตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ปจจัยที่ศึกษาทุกตัวสามารถรวมกันทํานายความสุขของสตรี

โสดไดรอยละ 49 โดยทั้งการมองโลกในแงดีและการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามารถ

ทํานายความสุขของสตรีโสดไดมากที่สุดเทากัน ตามดวยบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และทัศนคติ

ตอการเปนโสด สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดตามลําดับ และงานวิจัยของ สถาพร เรืองรุงและ

คณะ (2562) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยและการจัดกลุมการใชชีวิตของคนโสดวัยทํางาน ผลการวิจัย

พบวา การวิเคราะหปจจัยการใชชีวิตของ คนโสดวัยทํางานมีปจจัยหลัก 9 ดาน ไดแก ดานความมุงมั่น 

ดานความวิตกกังวล ดานมนุษยสัมพันธ ดานความสุข ดานความทาทาย ดานความอิสระ ดานความมั่นใจ 

ดานการยอมรับจากเพื่อน และดานความสันโดษ และพบวาการจัดกลุมการใชชีวิตของคนโสดวัยทํางาน 

ซึ่งวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis) ดวยเทคนิค K-Mean Clustering ไดเปน 3 กลุม คือ กลุมคน

โสดชอบความอิสระแตไมมีเปาหมายรอยละ 46.13 กลุมคนโสดคลั่งไคลในความอิสระและความสันโดษ

รอยละ 35.75 และกลุมคนโสดชอบความอสิระและมีมนุษยสัมพันธรอยละ 18.12 และจากผลสํารวจ

ของ Bureau of Labor Statistics ของอเมริกาพบวา คนโสดใชเวลาเฉลี่ย 5.6 ช่ัวโมงตอวันไปกับ

กิจกรรมสันทนาการ ขณะที่คนแตงงานจะใชเวลา 4.87 ช่ัวโมงตอวันเพื่อทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ คนโสด

จะใชเวลามากกวาคนมีคูประมาณ 3 นาทีตอวันในการออกกําลังกาย 16 นาทีมากกวาคนแตงงานในการ
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ดูทีวี และ 15 นาทีมากกวาคนแตงงานในการเลนเกมและคอมพิวเตอร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เรา

อยากจะทํานอกเวลางาน ไมวาจะเปนการทองเที่ยวไปจนถึงกจิกรรมผาดโผน ซึ่งคนโสดยอมคลองตัวกวา

คนที่มีครอบครัว 

หากคนโสดสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม มีหนาที่การงานที่ดี ดูแลตัวเองดี มีสังคมทีดี่      

ไดทําในสิ่งที่รัก มีความสบายใจในการใชชีวิต ไมเจ็บปวย มีการวางแผนการใชเงินเพื่อไวดูแลตัวเองยาม

เจ็บ หรือวัยเกษียณไมใหเดือดรอนในบั้นปลายชีวิต ชีวิตโสดเชนน้ีจะมีความสุขไดมาก ๆ ไมแพคนที่มี

ครอบครัวที่ดีเชนกัน ไมวาจะอยูในสถานภาพสมรสหรือสถานภาพโสดถาใชชีวิตโดยไมประมาท มีการ

วางแผน ยอมสามารถมีความสุขไดทั้งทางกาย จิตใจ ครอบครัวและจิตวิญญาณ เพียงแตเปนความสุขคน

ละแบบกันเทาน้ันเอง ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตคนโสด 

พฤติกรรมการใชชีวิตคนโสดมีทั้งดานดีและไมดีอยูที่เราจะเลอืกปฏิบัติ เลือกมองวาสิ่งไหนที่ทําใหชีวิตเรา

มีความสุข และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะเห็นไดวาจากงานวิจัยที่ผานมาจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับกลุมของ

หญิงโสดหรือชายโสดแตยังไมมีการศึกษาเจาะจงเปนอาชีพ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางเปนครูที่โสด

เน่ืองจากอาชีพครูเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอการพัฒนาในทุกดาน และถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนา

ผูเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ และตัวผูวิจัยเองไดทํางานในสายอาชีพน้ีจึงเห็นวาเปนกลุมตัวอยางที่ใกล

ตัวและมีความนาสนใจ ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดศึกษาความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย   

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย  

 2. เพื่อศึกษาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางความสุขและความโสดของครูในประเทศไทย 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสุขและความโสดของครใูนประเทศไทย จําแนกตามเพศ เหตุผลที่โสด            

และระดับการศึกษา  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ ใช ในการศึกษาครั้ งน้ี  คือ ครู  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

จํานวนประมาณ 400,000 คน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2563) และตัวอยาง คือ ครูที่มี

สถานภาพโสด จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการเปดตารางทาโร ยามาเน เมื่อขนาดของประชากรเทากับ

อินฟนิต้ี ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (จักรกฤษณ สําราญใจ, 2544) จากน้ัน ทําการเลือกตัวอยางดวย

วิธีการเลือกตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแชรลิงคแบบสอบถาม
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ซึ่งใช Google form โดยมีที่อยูลิงค คือ https://forms.gle/3XseApZkt1KQD6hQ7 ใชวิธีการสงลิงค

แบบสอบถามโดยการโพสตและสงขอความในเฟซบุก ต้ังแตวันที่ 27 ธันวาคม 2563 – 4 กุมภาพันธ 

2564 ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีมีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู

ปฐมภูมิโดยแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิชาเอก การใชจายในแตละเดือน 

จังหวัด  ที่อาศัย งานอดิเรก เหตุผลทีเ่ปนโสด 

 สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นตอความสุขในดานตาง ๆ รวมขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ โดยใหเลือก

คําตอบจากตัวเลือกเพียง 1 คําตอบ ซึ่งขอคําถามมลีักษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Rating Scale) 5 ระดับ 

 สวนที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอความโสดในดานตาง ๆ รวมขอคําถามทั้งหมด 36 ขอ โดยให

เลือกคําตอบจากตัวเลอืกเพียง 1 คําตอบ ซึ่งขอคําถามมลีักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Rating Scale)     

5 ระดับ โดยคณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ต้ังข้ึนไปทดสอบคุณภาพเครื่องมือสองสวน คือ คาความ

เที่ยงตรงของเน้ือหา และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดังน้ี 

  2.1 ความเที่ยงตรงของเน้ือหา คณะผูวิจัยไดวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งได

คา IOC อยูในชวง 0.67-1.00 จากน้ันนําไปทดลองกับครูที่โสดในจังหวัดปตตานี จํานวน 30 คน ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง 

           2.2 ความเช่ือมั่น คณะผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา มีคาระดับ

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.813 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของขอมูลทั่วไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

เปนสถิติที่ใชในการอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล เชน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสุขของครู และระดับความโสดของครู โดยการแจก

แจงความถ่ี หาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ และรายดาน ในการแปลความหมาย

เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยจะยึดตามแบบของ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ  

   4.51-5.00   หมายถึง     เห็นดวยมากที่สุด 

   3.51-4.50    หมายถึง    เห็นดวยมาก 

   2.51-3.50    หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง 

   1.51-2.50    หมายถึง    เห็นดวยนอย 

   1.00-1.50    หมายถึง    เห็นดวยนอยที่สุด 
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 3. การวิเคราะหสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางความสุขและความโสดของครู วิเคราะหโดยใช       

การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 

 4. การเปรียบเทียบความแตกตางของความสุข และความโสดของครูโดยใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุ (MANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาระดับความสุขและความโสดของคร ู

จากการศึกษา พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 316 คน คิดเปนรอยละ 79.50 รองลงมา

เปนเพศชาย 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี284 คน คิดเปนรอยละ 71.00 

รองลงมาจบการศึกษาระดับสงูกวาปริญญาตรี 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และเหตุผลที่เปนโสดคือ 

ยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี 198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 รองลงมา คือ ไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ 113 

คน คิดเปนรอยละ 28.25 และชอบอยูคนเดียว/รกัอิสระ 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 สวนใหญมีอายุ

อยูในชวง 23–27 ป คิดเปนรอยละ 46.00 โดยการใชจายในแตละเดือนอยูในระดับรายไดพอใช คิดเปน

รอยละ  51.20 สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา คิดเปนรอยละ 54.40  ซึ่งมีภูมิลําเนาสวนใหญอยูใน

ภาคใต คิดเปนรอยละ 61.25 งานอดิเรกคือ ทองโลกโซเชียลมีเดีย คิดเปนรอยละ 36.50  

จากการวิเคราะหขอมูลระดับความสุขของครูพบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดและเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความสุขทางดานครอบครัว

และสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 ดานความสุขทางจิตวิญญาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ดานความสุข

ทางดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ดานความสุขทางกายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 สวนผลการวิเคราะห

ขอมูลระดับความโสดของครูพบวา ภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานการสนับสนุนทางสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานการมี

อิสระในชีวิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ดานการมองโลกในแงดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดานความเช่ือมั่นใน

ความสามารถของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ดานบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 

และดานทัศนคติตอการเปนโสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางความสุขและความโสดของครู     
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         ตารางที่ 1 คาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรความสุขและความโสดของคร ู

Canonical 

Function 

Canonical 

Correlation 

Canonical 

R2 

Wilk’s 

Lambda 
Chi-SQ p-value 

1 .613* .376 .584 90.049 .000 

2 .212 .045 .937 6.992 .112 

3 .108 .012 .980 1.749 .937 

4 .090 .008 .992 1.210 .803 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

 จากตารางที่ 1 สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรความสุขของครูกับชุดตัวแปรความโสด

ของครู มีฟงกชันคาโนนิคอล 4 ฟงกชัน ดังน้ี ฟงกชันคาโนนิคอลที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 

.613   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตัวแปรคาโนนิคอลตัวแปรความสุขของครูกับชุดตัวแปร

ความโสดของคร ูมีความแปรปรวนรวมกันรอยละ 37.6 (R2 = .376)  สําหรับฟงกชันคาโนนิคอลที่ 2, 3 

และ 4 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ .212 .108 และ .090 ตามลําดับ ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คณะผูวิจัยจึงไมนํามาพิจารณาคานํ้าหนักความสําคัญคาโนนิคอล 

            ตารางที่ 2 สัมประสิทธ์ิคาโนนิคอลในรูปคะแนนมาตรฐาน นํ้าหนักความสําคัญคาโนนิคอล 

รอยละความผันแปร คาความพอเพียง และคาความซ้ําซอนของฟงกชันคาโนนิคอลที่ 1  

ตัวแปร 

ฟงกชันคาโนนิคอล 

สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล         

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

นํ้าหนัก

ความสําคัญคาโนนิ

คอล 

รอยละของสัดสวน

ความแปรปรวน 

ชุดตัวแปรความสุขของครู 

ดานความสุขทางกาย .205 .544 .296 

ดานความสุขทางจิตใจ .528 .923 .852 

ดานความสุขทางครอบครัว

และสงัคม 

.237 .783 .613 

ดานความสุขทางจิต

วิญญาณ 

.269 .806 .650 

ชุดตัวแปรความโสดของครู 
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ตัวแปร 

ฟงกชันคาโนนิคอล 

สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล         

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

นํ้าหนัก

ความสําคัญคาโนนิ

คอล 

รอยละของสัดสวน

ความแปรปรวน 

ดานทัศนคติตอการเปน

โสด 

.017 .358 .128 

ดานบุคลิกภาพแบบเกบ็

ตัว-แสดงตัว 

.060 .190 .036 

ดานการสนับสนุนทาง

สังคม 

.504 .785 .616 

ดานการมองโลกในแงดี .573 .838 .702 

ดานการมีอสิระในชีวิต .149 .580 .336 

ดานความเช่ือมั่นใน

ความสามารถของตน 

.062 .524 .275 

  

จากตารางที่ 2 พบวา ตัวแปรความสุขของครูทั้ง 4 ดานคือ ดานความสุขทางกาย ดานความสุข

ทางจิตใจ ดานความสุขทางครอบครัวและสังคม และดานความสุขทางจิตวิญญาณ มีความสัมพันธกับชุด

ตัวแปรความโสดของครู เห็นไดจากคานํ้าหนักคาโนนิคอลที่ใกลเคียงหรือมากกวา .30 โดยคานํ้าหนัก

ความสําคัญคาโนนิคอลของตัวแปรความสุขของครู ดานความสุขทางกาย ดานความสุขทางดานจิตใจ 

ดานความสุขทางดานครอบครัวและสังคม และดานความสุขทางจิตวิญญาณ เทากับ .544 .923 .783 

และ .806 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลไดรอยละ 29.6 

85.2 61.3 และ 65.0 ตามลําดับ สวนตัวแปรความโสดของครูข้ึนกับดานทัศนคติตอการเปนโสด ดาน

การสนับสนุนทางสังคม ดานการมองโลกในแงดี ดานการมีอิสระในชีวิต และดานความเช่ือมั่นใน

ความสามารถของตน เปนหลัก น่ันคือ คานํ้าหนักความสําคัญคาโนนิคอลของตัวแปรดานทัศนคติตอการ

เปนโสด ดานการสนับสนุนทางสังคม ดานการมองโลกในแงดี ดานการมีอิสระในชีวิต และดานความ

เช่ือมั่นในความสามารถของตน เทากับ .358 .785 .838 .580 และ .524 ตามลําดับ สอดคลองกับคา

สัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรดานบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว ที่อธิบาย

ไดเพียงรอยละ 3.6 ในขณะที่คาสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรดานทัศนคติ

ตอการเปนโสด ดานการสนับสนุนทางสังคม ดานการมองโลกในแงดี ดานการมีอิสระในชีวิต และดาน

ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเทากับ 12.8 61.6 70.2 33.6 และ 27.5 ตามลําดับ ในลักษณะ
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เชนน้ีหมายความวา ครูที่มีความสุขในดานความสุขทางกาย ดานความสุขทางจิตใจ ดานความสุขทาง

ครอบครัวและสังคม และดานความสุขทางจิตวิญญาณจะมีความโสดทางดานทัศนคติตอการเปนโสด 

ดานการสนับสนุนทางสังคม ดานการมองโลกในแงดี ดานการมีอิสระในชีวิต และดานความเช่ือมั่นใน

ความสามารถของตน ดวยเชนกัน จากผลการวิจัยโดยภาพรวมขางตนแสดงใหเห็นวาครูที่มีความสุขใน

ระดับสูง จะมีแนวโนมที่จะมีระดับความโสดสูงตามไปดวย และยังพบอีกวาครูที่มีความโสดสูงไมไดข้ึนอยู

กับบุคลิกภาพวาเปนคนเก็บตัว-แสดงตัว 

จากที่กลาวมาขางตน สามารถเขียนภาพความสัมพันธคาโนนิคอลฟงกชันที่ 1 ไดดังภาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

            

 

               

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ดานทศันคตติอการ

เปนโสด 
ดานความสุขทางกาย 

.358 .544 

ความโสด

ของคร ู

 

ความสุข

ของคร ู

 

.923 

 

ดานบุคลิกภาพแบบ

เก็บตัว-แสดงตวั 

.190 

Rc=.613 

ดานความสุขทางจิตใจ 

 

ดานความสุขทาง

ครอบครัวและสังคม 

 

ดานความสุขทาง    

จิตวิญญาณ 

.783 

 

.806 

.785 

 ดานการสนับสนุน

ทางสังคม 

 
.838 

 ดานการมองโลก                                                                                                

ในแงด ี.580 

.525 
ดานการมีอิสระ                                                                                                     

ในชีวิต 

ดานความเชื่อมั่นใน

ความสามารถ    

ของตน 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความสุขและความโสดของครูที่เพศ อายุ ระดับการศึกษาตางกัน 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของความสุขและความโสดของคร ู

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 
Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

เพศ 
ความสุข 1.510 1 1.510 11.105 .001 

ความโสด 1.319 1 1.319 11.147 .001 

เหตุผลทีโ่สด 
ความสุข .371 2 .186 1.365 .257 

ความโสด 1.445 2 .723 6.109 .002 

ระดับการศึกษา 
ความสุข .005 1 .005 .035 .852 

ความโสด .116 1 .116 .978 .323 

เพศ*เหตุผลที่โสด 
ความสุข .905 2 .453 3.328 .037 

ความโสด 1.364 2 .682 5.763 .003 

เพศ*ระดับการศึกษา 
ความสุข .118 1 .118 .865 .353 

ความโสด .000 1 .000 .004 .950 

ระดับการศึกษา*

เหตุผลทีโ่สด 

ความสุข 1.249 2 .624 4.591 .011 

ความโสด 2.241 2 1.120 9.469 .000 

เพศ*ระดับ

การศึกษา*เหตุผลที่

โสด 

ความสุข .826 2 .413 3.035 .049 

ความโสด 1.394 2 .697 5.892 .003 

Error 
ความสุข 52.759 388 .136   

ความโสด 45.905 388 .118   

Total 
ความสุข 7757.105 400    

ความโสด 5595.630 400    

Corrected Total 
ความสุข 57.920 399    

ความโสด 53.647 399    
             

           จากการใช Bartlett's Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางความสุขและ

ความ โสดของครู  พบว า  Likelihood Ratio = . 000  ,  Approx. Chi-Square= 111.069, df=2, 
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Sig.=.000 แสดงวาความสุขและความโสดของครูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จึงสอดคลองกับเงื่อนไขการใชสถิติ MANOVA 

          จากตารางที่ 3 Tests of Between-Subjects Effects พบวา มีปฏิสัมพันธกันระหวาง เพศ 

เหตุผลที่โสด และระดับการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เห็นไดจากคาสถิติทดสอบ F ของความสุขและ

ความโสดของครู เทากับ 3.035 และ 5.892 ตามลําดับ และคาระดับนัยสําคัญของความสุขและ       

ความโสด เทากับ .049 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเปน           

รายคู พบวา มีปฏิสัมพันธกันระหวางเพศ กับเหตุผลที่โสด ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เห็นไดจากคาสถิติ

ทดสอบ F ของความสุขและความโสดของครู เทากับ 3.328 และ 5.763 ตามลําดับ และคาระดับ

นัยสําคัญของความสุขและความโสด เทากับ .037 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 

และยังพบวามีปฏิสัมพันธกันระหวางเหตุผลที่โสด กับระดับการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เห็นไดจาก

คาสถิติทดสอบ F ของความสุขและความโสดของคร ูเทากับ 4.591 และ 9.469 ตามลําดับ และคาระดับ

นัยสําคัญของความสุขและความโสด เทากับ .011 และ .000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 

ในสวนของเพศกับระดับการศึกษา พบวาไมมีปฏิสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 เห็นไดจากคาสถิติ

ทดสอบ F ของความสุขและความโสดของครู เทากับ .865 และ .004 ตามลําดับ และคาระดับนัยสําคัญ

ของความสุขและความโสด เทากับ . 353 และ .950 ตามลําดับ ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ .05 
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 ภาพประกอบที่ 2 กราฟแสดงอทิธิพลของปฏิสมัพันธระหวางเพศ ระดับการศึกษาและเหตุผลที่

โสดที่ใหผลของความสุขและความโสดของคร ู

จากภาพประกอบที่ 2 กราฟแสดงอิทธิพลของปฏิสัมพันธระหวางเพศ ระดับการศึกษาและ

เหตุผลที่โสดที่ใหผลของความสุขและความโสดของครู เมื่อพิจารณากราฟ พบวา คาเฉลี่ยความสุขและ

ความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทีเ่ปนเพศหญิงสงูกวาเพศชาย สวนคาเฉลี่ยความสุขและ

ความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศชายสูงกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณา

กราฟพบวา คาเฉลี่ยความสุขของครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมเจอคนที่

ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ย

ความสุขของครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนเพศหญิงและยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่

ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สวนคาเฉลี่ยความสุขของครูที่จบ

การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ สูงกวาครูที่ยังไมเจอคน

ที่ถูกใจ/ใช/ดี และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ยความสุขของครูที่จบการศึกษาระดับสูง

กวาปริญญาตรีที่เปนเพศหญิงและชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และ

ครูที่ยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี และเมื่อพิจารณากราฟ คาเฉลี่ยความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่
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ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ยความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่เปนเพศหญงิ

และยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ 

สวนคาเฉลี่ยความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมมีแฟน/ไมมี

ใครรัก/จีบ สูงกวาครูที่ยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ย

ความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศหญิงและยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ 

สูงกวาครูที่ยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ  
 
อภิปรายผล 

       ผลการวิจัยการวิเคราะหสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางความสุขและความโสดของครู ผูวิจัยทําการ

สรปุตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

1. ระดับความสุขและความโสดของครู ผลการศึกษาความสุขของครู ซึ่งมีภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด และผลการศึกษาความโสดของครู ซึ่งมีภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา คนโสด

คลั่งไคลในความอิสระและความสันโดษ เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองตองการ มักทําอะไรโดยไรความกังวล 

อิสระที่เลือกที่จะมีความสุขไดดวยตัวเอง โดยที่ไมเดือดรอนใคร สอดคลองกับ ธัญลักษณ เตชศรีสุธี 

(2559) ที่ ไดกล าวเกี่ยวกับความอิสระในชี วิตโสดในวารสาร Read Me 34 Egazine January - 

February 2016 วาปจจัยที่ทําใหคนวัยทํางานเลือกจะเปนโสดคือ เรื่องของความเรียบงาย ดวยชวงวัยน้ี

บวกกับยุคสมัยมีความวุนวายในเรื่องตาง ๆ มากมายเลยทําใหเรารูสึกเหมือนไมอยากที่จะใหชีวิตวุนวาย

มากไปกวาน้ี การอยูคนเดียวจึงกลายเปนตัวเลือกที่เรียบงายสบายกวา คนโสดมักมีการมองโลกในแงดี มี

ความสุขกับสิ่งรอบตัว และทัศนคติตอการเปนโสดจําเปนอยางย่ิงกับการดําเนินชีวิตที่มีความสุข เพราะ

ทัศนคติเปนหน่ึงในปจจัยการทําใหมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนัย วงศพิเศษกุล (2016) 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง โสดไมใชความโดดเด่ียว ความโสดมีขอดีมากมาย เชนการมีอิสระอยางเต็มที่ 

ความโสดไมไดทําใหเราปวยหรือไมมีความสุข การมองโลกในแงดีน้ันเปนอีกปจจัยหน่ึงซึ่งเปนปจจัย

ภายในเชนเดียวกับทัศนคติ  

2. สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรความสุขของครูกับชุดตัวแปรความโสดของครู       

มีฟงกชันคาโนนิคอล 3 ฟงกชัน ดังน้ี ฟงกชันคาโนนิคอลที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ .613    

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตัวแปรคาโนนิคอลตัวแปรความสขุของครกูับชุดตัวแปรความโสด

ของครู มีความแปรปรวนรวมกันรอยละ 37.6 (R2 = .376)  โดยตัวแปรในชุดความสุขของครูที่มีคา

นํ้าหนักสงผลตอตัวแปรคาโนนิคอล 4 ตัวแปร คือ 1) ดานความสุขทางกาย 2) ดานความสุขทางดาน

จิตใจ 3) ดานความสุขทางดานครอบครัวและสังคม และ 4) ดานความสุขทางจิตวิญญาณ และ มีตัวแปร



 

1738 

 

ในชุดตัวแปรความโสดของครูที่มีคานํ้าหนักที่สงผลตอตัวแปรคาโนนิคอล 5 ตัวแปร คือ 1) ดานทัศนคติ

ตอการเปนโสด 2) ดานการสนับสนุนทางสังคม 3) ดานการมองโลกในแงดี 4) ดานการมีอิสระในชีวิต 

และ 5) ดานความเช่ือมั่นในความสามารถของตน และเมื่อพิจารณาดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ 

ความสุขทางจิตใจ เน่ืองจากคนโสดบางคนอาจจะโสดมาตลอด หรือบางคนอาจจะโสดเพราะผิดหวังจาก

ความรักมา แตเมื่อโสดแลว แนนอนวาจะมีความเขมแข็งและความเด็ดเด่ียวมากข้ึน สามารถใชชีวิตได

อยางอิสระ ไมตองเจอปญหาชีวิตคู ไมตองรอการตัดสินใจจากใคร มีเวลาใหครอบครัว เพื่อนฝูง และสิ่ง

ตาง ๆ ที่รักไดอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธันยุดา บูรณวุฒิ (2553 : 89) ที่ศึกษาความสุข

ของผูหญิงโสด อายุ 35 ปข้ึนไป พบวา ผูหญิงโสดจะรูจักและเขาใจตนเองรวมถึงสิ่งแวดลอมมากข้ึน     

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นําไปสูความมั่นคงในจิตใจ 

 3. จากการเปรียบเทียบของความสุขและความโสดของครู พบวา มีปฏิสัมพันธกันระหวางเพศ 

เหตุผลที่โสด และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา มีปฏิสัมพันธกันระหวางเพศกับเหตุผลที่

โสด และมีปฏิสัมพันธกันระหวางเหตุผลที่โสดกับระดับการศึกษา ในสวนของเพศกับระดับการศึกษา 

พบวาไมมีปฏิสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 และจากกราฟแสดงอิทธิพลของปฏิสัมพันธระหวางเพศ 

ระดับการศึกษาและเหตุผลที่โสดที่ใหผลของความสุขและความโสดของครูพบวา คาเฉลี่ยความสุขและ

ความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทีเ่ปนเพศหญิงสงูกวาเพศชาย สวนคาเฉลี่ยความสุขและ

ความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศชายสูงกวาเพศหญิง ซึ่งจากผลการวิจัย

ดังกลาวอาจเกิดมาจากการที่ครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศหญิงจะไดรับแรงกดดัน

จากหลายๆ ดาน เชน ความคาดหวังจากครอบครัว ความกังวลที่เกิดจากตัวครูเอง เปนตน มากกวาครูที่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทําใหมีระดับความสุขและความโสดตํ่ากวา และเมื่อพิจารณากราฟพบวา

คาเฉลี่ยความสุขของครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี สูง

กวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ยความสุขของครทูี่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนเพศหญิงและยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมี

ใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สวนคาเฉลี่ยความสุขของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวา

ปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ สูงกวาครูที่ยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี และครูที่

ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ยความสุขของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปน

เพศหญิงและชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ยังไมเจอคนที่

ถูกใจ/ใช/ดี และเมื่อพิจารณากราฟ คาเฉลี่ยความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่เปนเพศ

ชายและยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รัก
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อิสระ สําหรับคาเฉลี่ยความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนเพศหญิงและยังไมเจอคนที่

ถูกใจ/ใช/ดี สูงกวาครูที่ยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จีบ และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สวนคาเฉลี่ย

ความโสดของครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศชายและยังไมมีแฟน/ไมมีใครรกั/จีบ สูง

กวาครูที่ยังไมเจอคนที่ถูกใจ/ใช/ดี และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ สําหรับคาเฉลี่ยความโสดของครูที่

จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนเพศหญงิและยังไมมีแฟน/ไมมีใครรัก/จบี สูงกวาครูที่ยังไมเจอ

คนที่ถูกใจ/ใช/ดี และครูที่ชอบอยูคนเดียว/รักอิสระ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ                      โศร

ยา เตชะวัฒนเศรษฐ (2544) พบวา การไมพบคนถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนด สําหรับปจจัยน้ัน 

จากการศึกษาพบวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินแสดงเหตุผลวาตนยังไมพบคนที่ถูกใจพอที่จะ

ตัดสินใจรวมชีวิตดวยได บางคนก็กลัวความผิดหวังบางก็สรางมาตรฐานของคนที่อาจจะพิจารณาไวเลือก

เปนคูครอง 

ขอเสนอแนะ  

 1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1.1 การศึกษาครั้งน้ี พบวา ความสุขที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานความสุขทางดาน

ครอบครัวและสังคม ดังน้ันควรสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครวัเพื่อสรางความสมัพันธทีดี่

ตอกัน เขาใจ มีนํ้าใจซึ่งกันและกัน หากมีอุปสรรคปญหาสมาชิกภายในครอบครัวมีความพรอมที่จะ

ชวยเหลือและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในครอบครัว และเมื่อสถาบันครอบครัวเขมแข็ง สมาชิก

ก็สามารถที่จะปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   1.2 การศึกษาครั้งน้ี พบวา ความโสดที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการสนับสนุนทาง

สังคม ดังน้ันควรมีการสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมรวมกันของครูที่โสด เพื่อใหเกิดกิจกรรมอันเปน

ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหครูที่โสดไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินชีวิตของครู โดยเฉพาะความสุข และความ

โสดของครู โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหทราบถึงแนวคิดในการใชชีวิตเปน

โสด และแนวทางในการสรางความสุขในแบบของคนโสด 

  2.2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในดานความสุขทางกาย เน่ืองจากมีคานํ้าหนักความสําคัญสงผล

ตอตัวแปรคาโนนิคอลนอยที่สุด โดยศึกษาเพื่อความชัดเจนวาครูโสดมองเรื่องความสุขทางกายอยางไร  

 

เอกสารอางอิง 
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การปรับตัวการทํางานดานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

Adaptation of Advertising Work in Covid-19 Epidemic Situation 

 

กาลัญ วรพทิยุต0

1 

Kalan Warapitayut1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงการปรับตัวการทํางานดานการโฆษณาขององคกรและ

บุคลากรทางการโฆษณา และเพื่อทราบถึงกลยุทธ วิธีการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณไวรัสโควิด-19 

โดยวิธีเก็บและรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณบุคลากรในองคกรโฆษณาจํานวน 8 คน ผลจากการวิจยั 

พบวา 

1. บุคลากรทางการโฆษณาไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด-19 เน่ืองจากเศรษฐกิจ

ตกตํ่า ประชาชนไมมีกําลังซื้อ งานโฆษณาถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป เกิดปจจัยความเสี่ยงสูงตอความ

มั่นคงในอาชีพโฆษณาอยางไมเคยเปนมากอน 2.บุคลากรและองคกรโฆษณามีการปรับตัวในสถานการณ

น้ี ดวยการลดขนาดทีมลง มีการเปลี่ยนทีมทํางานตามความถนัด มีการติดตอสื่อสารผานสื่อออนไลนใน

รูปแบบตางๆ พนักงานตองทํางานที่บาน (Work from Home) องคกรมีความจําเปนตองลดคาใชจายใน

ทุกดาน 3.สําหรับวิธีการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 น้ัน การสื่อสาร

โฆษณา ตองเนนที่ประเด็นหลักที่ตองการสื่อสารเน้ือหาตองชัดเจนไมซับซอน ไมทํางานเชิงรณรงค 

(Campaign) ที่ทําออกมาหลายช้ินงาน การออกแบบงานโฆษณาถูกลดรายละเอียดตางๆ เนนที่ 

“ขอความโฆษณา” (Copy Advertising) นอกจากน้ัน มีการนําภาพกราฟกมาใชแทนงานโปรดักช่ันสเกล

ใหญ 4.กลยุทธที่ใชในการสื่อสารงานโฆษณา ควรเนนการสื่อสารที่แสดงความเขาใจในตัวผูบริโภค 

สื่อสารผานความเขาใจน้ัน ดวยคําวา “เรา” ใชสื่อออนไลนเปนสื่อหลัก เพื่อสรางภาพลักษณและสามารถ

เขาถึงผูบริโภคไดงายและเร็ว 5.แนวโนมและทิศทางการสื่อสารงานโฆษณาในอนาคต แบรนดสินคาและ

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of communication arts University of 

the Thai Chamber of Commerce, E-Mail: kalan_war@utcc.ac.th 
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บริการหันมาทําโฆษณาและสื่อสารตรงกับผูบริโภคจากขอมูลผูบริโภคที่มีอยู เชน การนําเสนอโปรโมช่ัน 

หรือ สิทธิพิเศษเฉพาะ ในอนาคตการโฆษณาไมใชโปรดักช่ันใหญที่มีการลงทุนสูงอีกตอไป และขนาด

องคกรโฆษณาจะเล็กลงเพื่อการทํางานที่รวดเร็วและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไมได 

คําสําคัญ : การสื่อสารโฆษณาและไวรัสโควิด-19 

 

Abstract 

This research the objective is to know the adaptation of the advertising work of the 

organization and the advertising personnel and to know the strategy How to communicate 

advertising work in the COVID-19 situation by collecting and collecting information From 

interviews with 8 personnel in the advertising organization, the results of the research 

revealed  

1. Advertising Employees affected by the COVID-19 situation.  Due to the economic 

downturn and People have no purchasing power. Advertising job was canceled or postponed. 

There was a high risk factor for career stability in advertising, like never before. 2. Employees 

and advertising organizations are adapting to this situation with downsizing.  There is an 

alternate working team according to their aptitude.  There are various forms of 

communication through online media. Employees have to work from home. The organization 

needs to reduce expenses in all areas. 3.For methods of communicating advertising works in 

the COVID-19 epidemic situation, advertising communication must focus on the main points 

to communicate, the content must be clear and not complicated.  Do not work on a 

campaign that has been made out of many pieces.  Advertising design has been reduced, 

details are focused on "Copy Advertising" .  Additionally, graphics are used instead of large-

scale productions.  4. Communication Strategies in advertising works Should focus on 

communication that shows understanding of the consumer.  Communicate through that 

understanding with the word "we" use online media as the main medium.To create an image 

and be able to reach consumers easily and quickly.  5.  Trends and directions for future 

advertising communications Brands and services have turned to advertising and 
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communicating with consumers based on existing consumer information such as offering 

promotions or specific privileges In the future, advertising will no longer use large productions 

with high investment.  And the size of the advertising organization will be smaller for faster 

operation and suitable for unpredictable change. 

Keywords : Advertising communications and the COVID-19 virus 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย  

ฉากทัศนที่เกิดข้ึนครั้งน้ีคลุมเครือกวาที่คิด ซึ่งความจริงมนุษยอยูในโลกของไวรัสเปนปกติอยูแลว 

ไวรัสโปลิโอ ไวรัสไขหวัดใหญ รวมถึงไวรัสรายแรงในอดีตอยางไวรัสเอชไอวี ลําพังในมหาสมุทรอันกวาง

ใหญอาจมีอนุภาคไวรัสมากกวาดวงดาวในเอกภพ และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอาจมีไวรัสที่ตางกันอยางนอย 

320,000 ชนิดอยูในตัว พนจากตัวเลขจํานวนมหาศาลเหลาน้ีก็คือผลกระทบมหาศาลเชนกัน ไวรัสโคโร

นาเปนไวรัสอารเอ็นเอที่มีจีโนม 30,000 คูเบส โดยจีโนมน้ีเปลี่ยนแปลงชาเพราะมีเอนไซมตรวจสอบ

แกไขการกลายพันธุ แตไวรัสยังมีความสามารถที่รวมตัวใหม การที่ไวรัสโคโรนาสองสายพันธุเขาสูเซลล

เดียวกัน แลกเปลี่ยนจีโนมระหวางกันจนเกิดสายพันธุที่สามหรือไวรัสสายพันธุผสมข้ึน น่ันเปนที่มาของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่ไวรัสตัวตนตระกูลอาจอยูในตัวคางคาว ซึ่งเปนไปไดวาคางคาวน้ันมีไวรัสโคโร

นาอยูแลวตามปกติ พอเกิดการรวมตัวใหมทําใหมีองคประกอบบางอยางที่นากลัวข้ึน (นิตยสาร 

National geographic, กุมภาพันธ 2564) 

ตนป พ.ศ.2563 ทั่วโลกพบโรคระบาดชนิดใหมที่ช่ือ “ไวรัสโคโรนา” ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

และวิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษย ลุกลามถึงการคาขายจนทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองหยุดชะงัก 

การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนตองชะลอออกไป การแพรระบาดดังกลาวทวีความรุนแรงข้ึนตอเน่ืองจน

ยากคาดเดาจุดจบได มีผูติดเช้ือและเสียชีวิตจํานวนมหาศาล ทําใหหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ตอง

ใชมาตรการปดเมือง (Lockdown) ปดประเทศเพื่อปองกันการแพรระบาดน้ี ซึ่งยอนกลับไปวันที่ 3 

มกราคม พ.ศ.2563 เปนวันที่ประเทศไทยเริ่มต้ังดานคัดกรองผูปวยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผลจาก

มาตรการน้ัน ทําใหพบผูติดเช้ือรายแรกเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและเปนผูติดเช้ือนอกประเทศ

จีนรายแรกของโลก สถานการณการระบาดในประเทศไทยชวง 2 เดือนแรกยังควบคุมไดมีผูติดเช้ือระดับ

หลักสิบกอนพบจุดเปลี่ยนวันที่ 15 มีนาคม ตัวเลขผูติดเช้ือสูงเปนกาวกระโดดจากการแพรระบาดแหลง

ใหญในสถานบันเทิงและสนามมวย รัฐบาล ทีมแพทยและบุคลากรสาธารณสุขตองรณรงคใหคนไทย “อยู
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บาน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ” ตามดวยประกาศสถานการณฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนาคม มีการใชมาตรการล็อค

ดาวน รวมถึงปดนานฟาหามอากาศยานเขาออกประเทศ ในชวงเวลาดังกลาว รัฐบาลตองออกมาตรการ

เพื่อชะลอผลกระทบที่เกิดข้ึนกับภาคธุรกิจและภาคประชาชน แตเหมือนวาการแพรระบาดทวีความ

รุนแรงตอเน่ืองทั่วโลก เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอย (recession) เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในไตรมาสที่ 2 ติดลบรอยละ 12 มีผูไดรับผลกระทบหลายลานคน หลายธุรกิจโดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวและโรงแรมตองปดกิจการ ผูคนตกงาน ขาดรายได แมแตอาชีพที่มีความมั่นคงมีรายไดสูงอยาง

นักบินและแอรโฮสเตสยังถูกวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทําใหเกิดผลกระทบตอวิชาชีพเชนกัน (นิตยสาร TAP 

THAI-ASEAN PANORAMA, มกราคม 2564) 

ในมุมทางการตลาดแลวปฏิเสธไมไดวา วิกฤตน้ีสงผลกระทบเปนวงกวาง ผูบริโภคลดการใชจาย

รวมถึงพิจารณาซื้อและใชสินคาที่จําเปนเทาน้ัน ในชวงน้ีเปนการพิสูจนวา “สินคาบริการใด” ที่สามารถ

สื่อสารตอบสนองและมีภาพลักษณที่ดี สินคาบริการใดที่ไมสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูบริโภค 

หากมองยอนไปสินคาที่ปรับตัวจนไดรับเสียงช่ืนชมคือ ชารป (Sharp) ของประเทศญี่ปุนที่ต้ังโรงงานผลติ 

“หนากากอนามัย” เพื่อลดปญหาหนากากอนามัยขาดแคลน ตามดวยกลุมซีพีในประเทศไทย ที่สราง

โรงงานผลิตหนากากอนามัยข้ึนเชนกัน (www.brandbuffet.in.th/2020/04/why-brand-should-

not-be-quiet-in-covid19, เมษายน 2563) 

โคคา-โคลา ประเทศไทย ประกาศหยุดการโฆษณาทุกผลิตภัณฑในสื่อโทรทัศนและสื่อดิจิทลัเปน

การช่ัวคราวในประเทศไทย โดยนํางบประมาณในการทําการโฆษณาสวนน้ี ไปชวยเหลือบุคลากรทางการ

แพทยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กอนหนาน้ีโคคา-โคลา ไดประกาศหยุดโฆษณาช่ัวคราวในสหราช

อาณาจักรประจําไตรมาสที่ 2 ของป 2020 ไปแลวเชนกัน (www.brandinside.asia/coca-cola-

pause-ads-flights-covid-19, มีนาคม 2563) 
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ภาพท่ี1 โคคา-โคลา (ประเทศไทย) และวาโก (ประเทศไทย) กับการสื่อสารในชวงสถานการณไวรัสโควิด-19 

 

บุญดี อํานวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการบริษัทไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

กลาววา “วาโกมีมาตรการปองกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ต้ังแตแรกเพื่อปองกันการแพรระบาดในองคกร วันน้ี 

คนไทยตองเจอกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหเราไมไดน่ิงนอนใจที่จะเปนสวนหน่ึงเพื่อสูวิกฤตน้ี

รวมกับคนไทย จึงมีนโยบายเรงดวนใหหยุดผลิตชุดช้ันใน เพื่อหันมาผลิตหนากากอนามัยจากผาสเปเซอรซึ่ง

เปนวัตถุดิบใหมของสวนประกอบชุดช้ันใน เปนการนําวัตถุดิบที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน วาโกมอบ

หนากากอนามัยใหประชาชนโดยรอบบริษัทฯ และมอบหนากากอนามัยใหกับประชาชนทั่วไป จํานวนกวา 

30,000 ช้ิน เพราะปฏิเสธไมไดวาวิกฤตน้ีสงผลกระทบตอคาถึงครองชีพของผูมีรายไดนอย จึงขอแบงเบา

ภาระและจับมือผานวิกฤตโควิด-19 ไปดวยกัน” (www.wacoal.co.th/?q=news, มีนาคม 2563) 

ไวรัสโควิด-19 เปลี่ยนทุกแงมุมของมนุษย ทําใหนักการตลาดตองคิดกระบวนการสรางกลยุทธใน

สถานการณที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน โลกของธุรกิจเปลี่ยนไปอยางไรน้ัน ศิวัตร เชาวรียวงษ ผูบริหารแหง 
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Group M ผูอยู เบื้องหลังการวางกลยุทธสื่อโฆษณาและการตลาดขององคกรธุรกิจช้ันนํา ได เลา

ประสบการณเพื่อรับมือใหอยูรอดจากวิกฤตที่เกิดข้ึนและอนาคตที่จะมาตอจากน้ีวา                

“สิ่งที่เปลี่ยนคือ รูปแบบการโฆษณาที่ปรับเขากับสถานการณปจจุบัน เชน ธุรกิจยานยนตที่มี

ขอจํากัดไมสามารถจัดงานมอเตอรโชวก็สามารถจัดเปนกิจกรรมออฟไลนได สินคาจํานวนมากเนนที่กลยุทธ

การคนหา (Search) เพราะชวงวิกฤตน้ีผูบริโภคจําเปนตองซื้อสินคาทางออนไลน ดังน้ัน จึงเปนโอกาสที่

นักการตลาดจะใชขอมูลลูกคาที่ไดจากการจําหนายสินคามาทํากลยุทธใหม และภายใตสถานการณแบบน้ี

ตราสินคา (แบรนด) ควรจะพูดหรือสื่อสารอะไร แนนอนวาประเด็นที่ทุกแบรนดสื่อสารในเวลาน้ี คือ ไวรัสโค

วิด-19 แตถาทุกแบรนดพรอมใจพูดถึงแตไวรัสโควิด-19 กลุมผูบริโภคสวนหน่ึงคงไมสบายใจ ฉะน้ันทางเลือก

ที่แบรนดสามารถสือ่สารไดอาจเปนการหนัมองสิง่ที่อยูในใจของผูบรโิภควา พวกเขากําลังทกุขใจกบัเรื่องอะไร

หรือขาดแคลนสิ่งใด เพราะผูบริโภคสวนหน่ึงยอมรับวา กําลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชีวิตและ

กําลังอยูระหวางการหาทางทําใหชีวิตกลับเปนเหมือนเดิมใหเร็วที่สุด” (www.scb.co.th/th/personal-

banking/stories/business-maker/future-of-marketing, มีนาคม 2564) 

จากขอมูลดังกลาวจะพบวา สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดข้ึนและไดรับ

ผลกระทบทั่วโลก ทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่าถดถอย ภาวะการวางงาน การกักตุนสินคาหรือสินคาขาดแคลน  

รวมถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “วิถีชีวิตใหม” (New Normal) ที่ผูคนตองปรับตัวเปลี่ยน

กระบวนทัศนทางการคิดและการใชชีวิตแบบใหม การสื่อสารงานโฆษณาในชวงสถานการณไมปรกติเชนน้ี 

จึงเปนการสื่อสารที่มีความทาทายอยางย่ิงโดยเฉพาะอยางย่ิง การวิจัยครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึง 

การปรับตัวการทํางานดานการโฆษณา กลยุทธและทิศทางการสื่อสารการโฆษณาในสถานการณการแพร

ระบาดไวรัสโควิด-19 วาจะสื่อสารอยางไรใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อทราบถึงการปรับตัวขององคกรและบุคลากรทางการโฆษณา การสรางกลยุทธ ทิศทางและ

วิธีการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณไวรัสโควิด-19 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การดําเนินงานวิจัย ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงการปรับตัวการทํางานดานการโฆษณาในชวง

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีประสบการณดานการทํางานโฆษณา และใชวิธีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากเอกสาร ตํารา แนวคิดที่เกี่ยวของกับการโฆษณา 

ดวยการตีความตามเน้ือหา จัดหมวดหมูของขอมูลและวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไว ดังน้ี 

ประเด็นคําถามในงานวิจัย 

สําหรับประเด็นคําถามสัมภาษณ ผูวิจัยใชการต้ังประเด็นใหครอบคลุมกับสถานการณในปจจุบัน 

เพื่อใหสอดคลองและเห็นภาพของการปรับตัวในการทํางานดานการโฆษณา โดยมีประเด็น ดังน้ี 

1.  หนวยงาน/องคกรโฆษณาไดรับผลกระทบอยางไรบางจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

2. การปรับตัวดานการโฆษณาของบคุลากร หนวยงาน องคกรในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด  

3. การสื่อสารงานโฆษณาในสวนที่รับผิดชอบในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19  

4. กลยุทธใดที่ใชในการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19  

5. แนวโนมและทิศทางในอนาคตของการสื่อสารงานโฆษณานับจากน้ีจะเปนอยางไร 

กลุมผูใหขอมูล (สัมภาษณ) 

การสัมภาษณในครั้งน้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกผูใหสัมภาษณจากประสบการณทํางานมากกวา 10 ปเปน

เกณฑพิจารณาแรก และใชเกณฑความหลากหลายในตําแหนงและความรับผิดชอบเปนเกณฑที่สอง โดย

ผูวิจัยไดเลือกจากความสะดวกในการติดตอใหขอมูลเปนเกณฑถัดไป เน่ืองจากติดปญหาการเดินทางไป

สัมภาษณจากสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีผูใหความรวมมือในการสัมภาษณ ดังน้ี 

1.  เกตุเดือน อนุกูล Graphic Designer บริษัทบัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC 

2.  พนัธุเอก ชวยชูทรัพย Senior Copywriter บริษัท Delphys hakuhodo Thailand 

3.  ทิพยาภรณ นพคุณ นักออกแบบ บริษัทปูนซีเมนต จํากัด (สํานักงานใหญ) 

4.  ศกานต กาญจนารมย กรรมการผูจัดการบริษัท Works Creative จํากัด 

5.  คมเศก พรอมนาวิน ผูกอต้ังและผูอํานวยการฝายสรางสรรคบริษัทบันลือสีหนาท จํากัด 
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6.  วีรชน วีรวรวิทย ผูกอต้ังและผูอํานวยการฝายสรางสรรคบริษัท Well Done Bangkok จํากัด 

7.  วราวุฒิ แกนนาคํา ผูอํานวยการอาวุโสฝายสรางสรรคบริษัท GMM Grammy จํากัด 

8.  วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน ผูกอต้ังและผูอํานวยการบริษัทคิดซ แอนด คิทซ จํากัด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ผูวิจัยติดตอและนัดหมายผูทรงคุณวุฒิในสายงานดานการโฆษณา  

2.  ผูวิจัยนัดหมายติดตอเดินทางไปสัมภาษณบันทึกเสียงดวยตนเอง หรือ การขอสัมภาษณทาง

โทรศัพทโดยเนนการสัมภาษณทางโทรศัพท เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยผูสัมภาษณ

ไดสงประเด็นคําถามในการสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิไดมีเวลาพิจารณากอน 

นอกจากขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ดังน้ี 

1.  ศึกษาขอมูลจากการเขารวมเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธของสาขาวิชาการโฆษณา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการเขารวมดังกลาวผูวิจัยไดมีโอกาสพบปะและแลกเปลีย่น 

รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสายงานดานการโฆษณา 

2.  ขอมูลเอกสารใชการอานจัดแบงหมวดหมูขอมูลเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาเอกสารตาม

คําถามวิจัย (Content Analysis) จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการโฆษณา การสรางสรรค การ

วางแผนสื่อโฆษณา เปนตน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อเขาใจและทราบถึงกลยุทธ แนวโนม ทิศทางและวิธีใชการปรับตัวทํางานดานการโฆษณาใน

สถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 สําหรับเปนกรณีศึกษาในการสื่อสารงานโฆษณาตอไป 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณตราสินคา 

เคลเลอร (Keller, 1993) ใหความหมายของภาพลักษณตราสินคาวา เปนการรับรูของผูบริโภคที่

เกิดจากการเช่ือมโยงความทรงจําตางๆ ที่มีตอตราสินคาหน่ึง ซึ่งการเช่ือมโยงที่จะเกิดข้ึนน้ันจะสงผาน

ความหมายเกี่ยวกับตราสินคาน้ันไปสูผูบริโภค โดยการรับรูน้ันสามารถเปนไดทั้งการรับรูดานเหตุผลและ

อารมณที่มีตอตราสินคา 
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ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler, 2000) จําแนกประเภทของภาพลักษณ ที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมการตลาด สามารถเปน 3 ประเภท คือ (1) ภาพลักษณผลิตภัณฑ หรือ บริการ (Product or Service 

Image) คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจผูบริโภคตอสินคาหรือบริการน้ัน (2) ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) 

คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของผูบริโภคตอตราสินคาหน่ึง หรือเครื่องหมายการคา (Trademark) (3) ภาพลักษณ

สถาบันหรือองคกร (Institutional Image) คือ ภาพลักษณที่เกิดข้ึนในใจผูบริโภคที่มีตอตัวสถาบัน หรือ 

องคกรน้ันๆ ซึ่งไมรวมถึงสินคาหรือ บริการที่จําหนาย  

นอกจากน้ี ภาพลักษณที่เกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงในอีกแงหน่ึงคือ ภาพลักษณภายใตสถานการณ

การใช (Image of Occasion) ความเช่ือของผูบริโภคที่มีเกี่ยวกับชวงเวลา หรือสถานการณที่มีการใชสินคา

น้ัน ซึ่งแนวคิดดังกลาวจะเปนประเด็นที่ทําใหเห็นถึงการนํา “ภาพลักษณ” ที่ถูกสื่อสารผานการโฆษณา

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรสัโควิด-19 มาใชเปนประเด็น “สําคัญ” ในการสรางการรับรูที่เกิด

ข้ึนกับผูบริโภคที่นอกเหนือจากคุณภาพของสินคา  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา  

การโฆษณาเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทเปนอยางมากตอการดําเนินงานธุรกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การโฆษณาทําหนาที่เปนผูชวยจําหนายสินคาและบริการ โดยการสื่อสารตราสินคาผานสื่อตางๆ ไปยัง 

ผูบริโภคเชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่ออิเลคทรอนิกส เปนตน ทําใหสินคาเปนที่รูจักและทดลองใช

สินคาและบริการ  

 เสรี วงษมณฑา (2540) ไดใหความสําคัญของการโฆษณาสินคาวา สามารถทําใหสินคาจําหนาย

ไดมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะเช่ือในแนวคิดของ การสื่อสารคือที่มาแหงอํานาจ (Communication is power) และ

การนําเสนอใหเปนที่รูจักจะเปนกุญแจสูความสําเร็จ (Visibility is a key to success)  

  การโฆษณาเปนกระบวนการ (process) ซึ่งมีหลายข้ันตอน ตองใชภาษาในการแตงเรื่องประกอบ 

ใชเทคนิคและแสงสีอยางประณีตสวยงานจึงจะไดงานที่ ดีออกมา โฆษณาเปนกระบวนการทางดาน

สื่อสารมวลชน ที่เกิดข้ึนเพื่อจูงใจใหคนมีความตองการซื้อสินคาและบริการ หรือใชบริการ โดยอาศัยความ

จริงหรือเหตุผลสมมุติจูงใจใหเกิดความชอบในตัวสินคาและบริการ ดังน้ันลักษณะของการโฆษณาจึงมี

ลักษณะที่สําคัญดังน้ี (เสรี วงษมณฑา, 2540) (1) การโฆษณาเปนกิจกรรมสื่อสารมวลชน (mass media) 

วัตถุประสงคในการสรางงานโฆษณาเพื่อเผยแพรขอเสนอใหแกผูบริโภคกลุมเปาหมายที่เปนมวลชนที่

สามารถเขาถึงไดทุกสถานที่ (2) การโฆษณาเปนการสื่อสารเพื่อการจูงใจ (persuasion) การโฆษณามี

วัตถุประสงคเพื่อการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ ดังน้ันการโฆษณาจึงจะกลาวเฉพาะสิ่งที่ดีๆ เทาน้ันจึงจะ
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สามารถจูงใจได (3) การโฆษณาเปนการจูงใจดวยเหตุผลจริง (real reason) และเหตุผลสมมุติ (supposed 

reason) การจูงใจดวยเหตุผลจริง หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณลักษณะ ที่เปนประโยชนของผลิตภัณฑ 

สวนการจูงใจดวยเหตุผลสมมุติ หมายถึง การจูงใจโดยใชหลักการตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา  

3. แนวคิดการปรับตัวขององคกร 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดสรุปถึงสาเหตุที่องคกรตองปรับตัววานาสนใจวา ปจจุบัน

สภาพแวดลอมในสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบการใชชีวิต หรือ

เทคโนโลยี หรือกระแสความนิยม ทําใหองคกรธุรกิจมักปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ภายนอกที่สงผลกระทบตอองคกรธุรกิจ ไดแก 

1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปดเขตการคาเสรี (FTA) หรือการรวมกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหการเคลื่อนยายคน และการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกมีมากข้ึน จึงเกิด

ธุรกิจรายยอยที่คาขายระหวางประเทศมากข้ึน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Software มีการเปลี่ยนแปลง

เร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีใชเวลาสั้นลง ประสิทธิภาพดีกวาเดิม นอกจากน้ีเทคโนโลยียังชวยทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน และยังมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน  

3. การเปลี่ยนแปลงของผูบริโภค มีกระแสการเปลี่ยนแปลงใหเห็นใหญๆ ดังน้ี 

- ผูหญิงมีจํานวนมากข้ึน และมีรายไดสูงข้ึน ผูหญิงทั่วโลกมีแนวโนมการศึกษาดีกวาผูชายและ

จะอยูในตําแหนงดีกวา แนวโนมน้ีทําใหตลาดผลิตภัณฑผูหญิงโตเร็วกวาผลิตภัณฑผูชาย 

- ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมของผูสูงวัยใน ขณะที่ไลฟสไตลของอนาคตผูสูงวัยกลุมน้ี จะ

กลายเปนตัวช้ีนําความตองการใหมๆ ของกลุมผูบริโภค และอํานาจการซื้อไมตางจากกลุมผูบริโภคกลุมอื่น 

แนวโนมตลาดสินคาและบริการที่จะมารองรับลูกคากลุมน้ีจึงเปนตลาดที่ใหญมาก 

- คนตางดาวที่มาทํางานในไทยจะมีมากข้ึน โดยแยกเปนสองกลุม กลุมตางดาวมีเงิน ไดแก 

ไตหวัน, ญี่ปุน, สิงคโปร ที่เขามาทํางานในไทยในฐานะผูบริหาร หรือเจาของกิจการ กลุมสองคือตางดาวที่

ทํางานในระดับแรงงาน 
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- ทารกทองคํา เน่ืองจากครอบครัวยุคใหมมีลูกเพียง 1-2 คนเทาน้ัน ทําใหพอแมจะทุมเทให

เด็กๆเหลาน้ีมาก ทั้งในดานอาหาร เครื่องแตงกาย การศึกษาเสริมในหลักสูตรพิเศษ เชน ภาษาตางประเทศ 

คณิตคิดเร็ว ดนตรี ศิลปะ ปองกันตัว กีฬา 

- ผูบริโภคมีความเปนตัวตนสูงข้ึน คนรุนใหมมีความเปนตัวของตัวเอง ตองการทําอะไรดวย

ตัวเอง เชน สินคาทําดวยตัวเอง DIY การเปนเจาของสินคา การไมสนใจทํางานประจํา เปนตน 

4. การเกิดธุรกิจแบบใหม เมื่อพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตองการความสะดวกสบาย 

รวดเร็ว และตองการมีเอกลักษณเฉพาะบุคคลมากข้ึน โดยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมเช่ือมโยงกันดวย

เครือขายไรสายมากข้ึน สงผลใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ (New Business Model) เกิดเปนธุรกิจรูปแบบใหมที่

ใชอินเตอรเน็ตเปนชองทางการทําตลาดเพิ่มมากข้ึน ในโลกแหงดิจิตอลผูคนใชชีวิตอยูกับโทรศัพทมากข้ึน 

ทําใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาของธุรกิจตางๆ  

5. การขยายตัวของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองขยายออกไปอยางรวดเร็ว โดย

เมืองเล็กที่อยูรอบขางจะเช่ือมโยงเขามา ทําใหขอบเขตของเมืองหลักขยายตัวออกไป การขยายตัวของ

ชุมชนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแงของวิถีในการดํารงชีวิต การทํางาน  

จากการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมา ทําใหองคกรธุรกิจตองมีการปรับตัว ใน 3 แนวทาง ดังน้ี 

1. ปรับปรุงการทํางานของภายในองคกร โดยเนนการปรับปรุงการทํางาน และพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน เปนการปรับตัวที่เนนประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

ทําใหกิจการมีตนทุนตํ่าลง ดวยการสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางสรรค 

สงเสริมใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน  

2. ปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือโอกาสใหม เชน กระแสยุคออนไลนที่

ผูบริโภคติดตอสอบถามขอมูลกับองคกรหรือซื้อสินคาและบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

3. สรางนวัตกรรมใหมแหงอนาคต โดยเนนการสรางแนวคิดใหมและทําในสิ่งใหมๆ ที่ไมมีใครเคย

คิดหรือเคยทํามากอน ที่เรียกคิดใหมทําใหม สรางใหกิจการเปนองคกรแหงการเรียนรู พนักงานในทุกระดับ

ตองกลาคิด กลาพูด และกลาทํา ไมกลัวความผิดพลาดหรือความลมเหลวเพราะการทําสิ่งใหมๆ ที่เราไมรูไม

เคยทําไมเคยมีประสบการณมากอนยอมจะมีโอกาสผิดพลาดไดสูง  
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โดยสรุป กระแสการเปลี่ยนของสภาพแวดลอมธุรกิจจะเปนไปอยางรวดเร็ว ฉับพลัน ดังน้ันธุรกิจ

ตองมีการติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพการแขงขัน ความตองการลูกคา สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

และอื่นๆ ทําองคกรของตนเองใหเปนองคกรที่ทันสมัยไมหยุดน่ิงและทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ภายนอก  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รุจินันท เอื้อพิทักษสกุล (2561) “การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตขององคกรธุรกิจดานการบริการ

ในประเทศไทย” (PUBLIC RELATIONS IN CRISIS SITUATION FOR SERVICE BUSINESS IN THAILAND) 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากลยุทธกระบวนการวางแผนและการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

รวมถึงการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตขององคกรธุรกิจดานการบริการในประเทศไทยโดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี องคกรธุรกิจดานการ

บริการใชกลยุทธการเตรียมความพรอมในการจัดการภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตไว

กอนลวงหนาและนําเอาวิธีการที่สามารถแกไขปญหาในภาวะวิกฤตมาใชเปนบทเรียนเพื่อปองกันไมใหภาวะ

วิกฤตเกิดข้ึน พรอมฟนฟูภาพลักษณช่ือเสียงองคกรใชกลยุทธการสื่อสารตรงกลุมเปาหมายและสื่อสารอยาง

รวดเร็ว รวมทั้งมีการสื่อสารกับพนักงานในองคกร สงขอมูลใหแกสื่อสารมวลชนอยางรวดเร็วถูกตอง ใชกล

ยุทธการเพิกเฉยกับบางสถานการณหากตอบโตอาจบานปลาย มีการติดตามสถานการณและวิเคราะหสาเหตุ

แนวโนมที่จะเกิด ตรวจสอบผลกระทบ สํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมายพรอมหาแนวทางในการแกไข 

นอกจากน้ันยังมีการสงขาวผานสื่อมวลชนหลักและสื่อออนไลนเกี่ยวกับวิกฤตที่เกิดข้ึน 

กฤชณัท แสนทวี (2555) “ปจจัยดานการสื่อสารภาวะวิกฤตและการสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานในธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศไทย” (The Factors of Crisis Communication and 

Integrated Marketing Communication in Tourism of Thailand) การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

อิทธิพลของปจจัยดานการสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการทองเที่ยวและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน

ของผูประกอบการและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดวย

การสํารวจ (Survey) เก็บขอมูลแบบสอบถามปลายปด (End-closed questionnaires) จากกลุม

นักทองเที่ยวจํานวน 400 ตัวอยาง ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 400 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive analysis) แจกแจงความถ่ีและใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
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ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวคาดหวังวาในระหวางเกิดภาวะวิกฤตควรสรางความมั่นใจตอความปลอดภัย

มากที่สุดและเห็นวาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ใชภายหลังเกิดภาวะวิกฤตที่เหมาะสม

ที่สุดคือ การใชเอกลักษณของประเทศ ดานผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว คาดหวังวาระหวางเกิดภาวะ

วิกฤตควรมีการสื่อสารโดยตรงกับผูประกอบการดานการทองเที่ยวเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย และการ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวเพื่อความปลอดภัย สําหรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ใช

ภายหลังเกิดภาวะวิกฤตที่เหมาะสมที่สุดคือ ใชอินเทอรเน็ตในระดับมากที่สุด  

จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องตน เปนแนวทางใหผูศึกษาไดนําเน้ือหาเหลาน้ันมาเปนขอมูล

เบื้องตนในการทําวิจัยครั้งน้ี ซึ่งพบวา การสื่อสารในภาวะวิกฤตในอดีตสวนใหญเกิดจากวิกฤตในองคกร 

วิกฤตจากปจจัยภายนอก การสื่อสารงานโฆษณาภายใตวิกฤตน้ีจึงมีความนาสนใจ  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การปรับตัวการทํางานดานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19” 

สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 

1. หนวยงานหรือองคกรโฆษณาไดรับผลกระทบอยางไรบางจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลทําใหเศรษฐกิจ

ของประเทศตกตํ่าและเปนสถานการณที่เกิดข้ึนเร็วมาก ทําใหบุคลากรและองคกรดานการโฆษณาตอง

ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานทั้งหมด การคิดงานที่เนนความเร็ว การนําเสนองานและการติดตอสื่อสารซึ่งพบ

ปญหาและอุปสรรคอยางมาก คุณภาพของการสื่อสารที่ขาดการโตแยง ขณะที่ผูใหสัมภาษณอีกทานกลาววา 

องคกรสวนหน่ึงเริ่มมีการปลดพนักงานเพราะองคกรโฆษณาขาดรายไดเน่ืองจากสินคาบริการหยุดการ

โฆษณา มีผลทําใหองคกรบางสวนตองปรับตัวมีการออกมาตรการประหยัดคาใชจาย เชน คาเดินทาง คานํ้า-

คาไฟ งานบางสวนที่องคกรเคยวาจางบริษัทขนาดเล็กก็ยกเลิกทั้งหมดและกลับมาทํางานโฆษณาเอง ทั้งน้ี

เพื่อลดรายจายที่ไมจําเปนและเปนการเพิ่มรายไดเขาองคกร  

2. การปรับตัวดานการโฆษณาของบุคลากร หนวยงานและองคกรในสถานการณโรคระบาดไวรัส

โควิด  
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ผูใหสัมภาษณกลาววา สถานการณไวรัสโควิด-19 ทําใหภายในองคกรมีการปรับรูปแบบการทํางาน

ใหม มีการปรับขนาดทีมตามความถนัดเขากับสถานการณ ปรับทีมทํางานใหมีขนาดเล็กเพื่อรวดเร็วและงาย

ตอการสื่อสาร นอกจากน้ันมีการหมุนเวียนเขามาทํางานตามความสะดวกเหมาะสมในการเดินทาง ภาพรวม

มีการปรับตัวในกระบวนการทํางานใหมทั้งหมด บุคลากรในองคกรตองคอยอัพเดตขาวสารกันทุกวินาทีวา

จะเกิดอะไรข้ึนกับชีวิตการทํางานและสถานการณการแพรระบาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหการ

ปรับตัวครั้งน้ีสงผลเกิดภาวะความตึงเครียดในการทํางานสูงและมีความกดดันในการทํางานมาก  

3. การสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

สําหรับการทํางานโฆษณาในฝายสรางสรรคน้ัน ผูใหสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันวา การ

สื่อสารโฆษณาตองเนนไปที่ประเด็นหลักที่ตองการสื่อสารทันที ไมทํางานหลายสื่อโฆษณาหรือทํางาน

โฆษณาหลายช้ินเน่ืองจากงานโฆษณาตองการความรวดเร็วเปนอยางย่ิง ฉะน้ันงานออกแบบงานโฆษณาที่มี

รายละเอียดตางๆ ถูกตัดลดหมดเพราะงบประมาณในการผลิตตองลดลง เนนการสื่อสารผาน“ขอความ

โฆษณา” (Copy Advertising) งานดีไซนกราฟกที่ออกแบบถูกนํามาใชแทนงานสื่อสารผานภาพถายที่เคย

ผลิตในสตูดิโอ เพราะงานขอความและภาพกราฟกน้ัน เขากับสถานการณที่ตองการความรวดเร็วและมี

งบประมาณไมสูง  

4. กลยุทธใดที่ใชในการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

ผูใหสัมภาษณกลาววา การใชกลยุทธการสื่อสารงานโฆษณาที่เหมาะกับสถานการณน้ีควร “เนน

ภาพหรือขอความที่ทําใหผูบริโภคเขาใจไดทันที” ไมสื่อสารดวยความซับซอนของภาพหรือเน้ือหาเหมือน

กอนสถานการณ การสื่อสารที่ทําใหผูบริโภคเขาใจนับเปนกลยุทธแรกในการสื่อสารงานโฆษณาใน

สถานการณการแพรระบาดครั้งน้ี ในขณะที่อีกทานหน่ึงใหความเห็นวา ขอมูลของลูกคาเดิมและ

กลุมเปาหมายหรือผูบริโภคใหมที่มีอยู มีความสําคัญมากดวยเหตุน้ี กลยุทธการสื่อสารผานสื่อโฆษณา

ออนไลนจึงมีความสําคัญเพราะสามารถเจาะเขาถึงผูรับสารไดทันทีเพราะสื่อโฆษณาออนไลนสามารถผลิตได

ในเวลาอันสั้น โดยใชภาพหรือขอความที่แทนความหมายดีๆ หรือขอความที่แสดงความเขาใจและหวงใยที่

แบรนดมีตอลูกคา เชนคําวา “เราจะผานไปดวยกัน” “เราอยูเคียงขางคุณเสมอ” เปนตน 

สอดคลองกับผูใหสัมภาษณที่ทําหนาที่ออกแบบสื่องานโฆษณาทางออนไลนใหความเห็นวา ในชวง

วิกฤตโควิด-19 เปนชวงที่ผูบริโภคเปาหมายอยูบานไมสามารถเดินทางไปไหนได ฉะน้ันสวนใหญผูบริโภคจะ

คนหาขอมูลทางสื่อโฆษณาออนไลนเปนหลักเพราะเขาถึงงาย กลยุทธที่ไดผลคือ การมอบสิทธิพิเศษและ
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ประโยชนใหกับผูบริโภคทันทีผานทางขอความ หรือ ภาพโฆษณาของแบรนด น้ัน เชน สั่งเลยลด 20% สั่ง

ตอนน้ีรับสิทธิพิเศษ เปนตน  

5. แนวโนมและทิศทางการสื่อสารงานโฆษณานับจากน้ีจะเปนอยางไร 

ผูใหสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันวา นับจากน้ีการสื่อสารโฆษณาจะไมมีวันเหมือนเดิมอีก

ตอไป การสื่อสารงานโฆษณาจะไมเนนที่รูปแบบหวือหวาลงทุนโปรดักช่ันสูง การสื่อสารงานโฆษณาตอง

ปรับตัวใหงาย สั้น กระชับและตรประเด็นที่สุด โดยใชที่ “ขอมูลของลูกคาเปาหมาย” ที่มีอยูเปนชองทาง

หลักในการสื่อสาร สรุป การสื่อสารงานโฆษณานับจากน้ีตองสื่อสารใหตรงประเด็นทําออกมาช้ินเดียวรูเรื่อง

ทุกอยาง ไมซับซอนใชเวลาทําความเขาใจในระยะเวลาไมกี่วินาที ที่นาสังเกตตอจากน้ีคือ ผูบริโภคสวนหน่ึง

จะเกิดความเคยชินจากการรับขอมูลของแบรนดในรูปแบบใหม เชน อาจจะมองหาแบรนดที่คุมคาดาน

โปรโมช่ันมากกวาดานภาพลักษณ เพราะเศรษฐกิจนับจากน้ีจะหดตัวลงและไมกลับมาดีอีกในระยะสั้น 

และสําหรับในแงของสื่อโฆษณาแลวผูใหสัมภาษณกลาววา การลงสื่อโฆษณาในลักษณะที่

ครอบคลุมในทุกมิติการมองเห็นของผูบริโภคที่เรียกวา “การสื่อสาร 360 องศา” เหมือนในอดีตจะไมเกิดข้ึน 

เพราะเจาของแบรนดจะมองถึงความคุมคาจริง ในการลงสื่อโฆษณาผานทางสื่อออนไลนที่แบรนดจัดทําข้ึน 

เชน ในเพจ แลวหลังจากน้ันจะสงขอมูลตรงไปทางน้ัน  

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาในหัวขอ “การสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-

19” สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 

1. หนวยงาน หรือ องคกรโฆษณาไดรับผลกระทบอยางไรบางจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

“เศรษฐกิจตกตํ่ามาก ลูกคาจํานวนหน่ึงเลื่อนและยกเลิกงาน การสื่อสารหยุดไปหลายเดือนเพราะ

ไมมีใครมั่นใจไดวาสถานการณน้ีจะทอดยาวไปนานแคไหน ทําใหองคกรดานโฆษณาตองลดขนาดลงให

เหมาะสมกับจํานวนงาน มีการเอาคนออกหรือสมัครใจใหออกเอง เปนชวงเวลาที่สั่นคลอนความมั่นคงของ

อาชีพโฆษณามากที่สุดแลว” (เกตุเดือน อนุกูล, 2564) ตรงน้ีจะสอดคลองกับที่ E. Belch and A.Belch 

(2001) ไดใหความหมายและความสําคัญของโฆษณาวา การโฆษณามีสวนสําคัญในการสงเสริมการตลาด

ของนักการตลาด เพราะการโฆษณาชวยสรางภาพลักษณใหกับตราสินคา และสัญลักษณที่ปรากฏของตรา
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สินคา หรือ องคกรที่สําคัญคือ สามารถชวยใหบริษัท หรือ องคกรขายสินคาหรือบริการที่มีหลากหลายของ

ตนเองไดน่ันเอง ในทางกลับกันถาเศรษฐกิจภาพรวมมีปญหา ตราสินคาหรือแบรนดก็จะลังเลที่จะใชการ

โฆษณาทันที   

2. การปรับตัวทํางานดานการโฆษณาของหนวยงาน หรือ องคกรในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด  

“หลายปกอนคนในองคกรโฆษณาเคยฝนถึงการทํางานที่บาน (Work from home) เคยจินตนาการ

ไปตางๆ นานาวาจะเปนอยางไร แตก็ไดแคฝนและคิดไป ไมนึกเลยวาปที่ผานมาคนทํางานโฆษณาจะได

ทํางานที่บานจริงๆ เปนชวงเวลาที่ยุงยากและวุนวายที่สุดในชีวิตการทํางานเกือบ 30 ป มีการลดขนาด

องคกร มีพนักงานลาออก มีการยุบทีม เปลี่ยนแปลวิธีการสื่อสารทุกอยางหมด อะไรที่ไมเคยเจอก็มาไดเจอ

เพราะสถานการณโควิดน้ี” (ศกานต กาญจนารมย, 2564) 

คมเศก พรอมนาวิน (2564) กลาววา “เปนชวงเวลาที่คนทํางานรุนใหมไดเปรียบมาก เพราะองคกร

ปรับขนาดเล็กลงหันมาใชเทคโนโลยีการสื่อสารเต็มรูปแบบ ทิ้งวิธีการสื่อสารแบบเดิม คราวน้ีคนทํางานรุน

เกาหลายคนจะพบวาไมมีความถนัดเทา การทํางานก็ปรับตัวใหทําไดหลากหลายหนาที่มากข้ึนไมจํากัด

หนาที่ใดหนาที่หน่ึงเหมือนเมื่อกอนตรงน้ีคนรุนใหมก็ไดเปรียบอีกเชนกัน” สอดคลองกับที่ วีรชน วีรวรวิทย 

(2564) กลาวไววา “วันน้ีองคกรโฆษณามีขนาดเล็กเพราะเปนกระแสที่เกิดข้ึนทั่วโลก แตสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด ทําใหรูวาองคกรโฆษณาสามารถเล็กจนเหลือพนักงานแบบนับน้ิวได อาจเปนเพราะ

ขอบเขตของงาน วันน้ีถาตัดโปรดักช่ันขนาดใหญ ตัดบุคลากรตามกองถาย เหลือพนักงานเพียงสองคนกับ

เครื่องคอมพิวเตอรก็สามารถทํางานโฆษณาได” 

สอดคลองกับขอมูลของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2551) ที่กลาววา องคกรตองมีการปรับเปลี่ยน

อยูตลอดเวลาทั้งน้ีองคกรอาจไดรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนองคกรจากปจจัยภายใน เชน การลด

ขนาดขององคกร หรือ ผลกระทบจากสิ่งที่ควบคุมไมไดภายนอก ทั้งน้ีการปรับขนาดและปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางานในองคกรเปนสิ่งที่ตองทําเพราะอาจเกิดวิกฤตหรือสถานการณบางอยางที่คาดไมถึงได 

3. การสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

สําหรับการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดครั้งน้ี น้ัน ทิพยาภรณ นพคุณ (2564) 

กลาววา “ในสวนของเน้ือที่ใชในการสื่อสารควรจะเปนการสื่อสารที่สั้นและกระชับ ตรงประเด็นเพื่อให

เกิดปฏิกิริยา (Action) ข้ึนทันที เชน ใหเกิดความเขาใจ ตอบคําถามขอสงสัยในใจที่ผูบริโภคมีอยู ซึ่งทั้งน้ีก็

แขงกับเวลาในการสื่อสารที่ตองเร็ว พรอมตอยสนองความตองไวข้ึน เพื่อทันสถานการณ 
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วราวุฒิ แกนนาคํา (2564) กลาวในประเด็นการสื่อสารวา “เมื่อกอน งานโฆษณาจะมีหลากหลาย

วิธีการในการสื่อสารข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและสถานการณ เชน เพื่อสรางภาพลักษณ สรางความเขาใจ ทํา

ใหเกิดความรูสึก หรือ การขายของแบบตรงๆ แตดวยสถานการณแบบน้ีทําใหการสื่อสารงานโฆษณาเหลือ

เพียงแบบเดียว คือ การสื่อสารใหขอมูล สินคาสวนใหญจะเนนไปที่ตรงน้ัน เพราะผูบริโภคยังอยูในความ

กังวลและสับสน การสื่อสารจึงตองตอบความกังวลและสับสนน้ันใหได ซึ่งภาพรวมจะเปนแบบน้ี” ทั้งหมดน้ี

สอดคลองกับ สิ่งที่ รุจินันท เอื้อพิทักษสกุล (2561) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤตขององคกรธุรกิจดานการบริการในประเทศไทย” (PUBLIC RELATIONS IN CRISIS SITUATION FOR 

SERVICE BUSINESS IN THAILAND) วา “การสื่อสารเปนการแกวิกฤตที่เกิดข้ึน ที่สําคัญตองรวดเร็วและ

อาจมีกลยุทธในการสาอสารเพื่อเขากับสถานการณ เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจและคลายความสงสัย” 

4. กลยุทธใดที่ใชในการสื่อสารงานโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2564) กลาววา “บางทีกลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดในชวงเวลาน้ี 

อาจเปนการสื่อสารที่เรียบงายตรงประเด็นและองคกรแสดงออกมาถึงความซื่อสัตยและจริงใจที่สุดในการ

สื่อสาร สวนตัวพบวา การสื่อสารที่เต็มไปดวยความซับซอนของกระบวนการที่เคยมีมาอาจไมใชคําตอบ กล

ยุทธที่สวนตัวคิดวาไดผล คือ การคิดในมุมมองของผูบริโภค ขอแรกผูบริโภคมีความไมมั่นคงทางการเงิน ขอ

สองผูบริโภคมีความกังวลตอโรคระบาดที่เกิดข้ึนและผูบริโภคไมรูอนาคตตองการขอมูลที่เปนประโยชน 

ฉะน้ันการสื่อสารตองตอบสามขอน้ีใหได” 

“โรคไวรัสโควิด-18 เปนตัวทําใหนักการตลาดและนักโฆษณาพบวา ผูบริโภคมาสื่อสารทาง สื่อ

ออนไลนมากข้ึน คือ เมื่อกอนเราจะรูสึกวาสื่อออนไลนเปนโลกของคนรุนใหม แตพอเกิดโรคโควิด-19 ทําให

คนทุกกลุมมีความจําเปนตองเรียนรูในการใชสื่อออนไลนกันทุกกลุมไมเวน เด็กไปจนถึงผูสูงอายุ จึงเห็นวา

การสื่อสารงานโฆษณาตองปรับตัวใหความสําคัญการสื่อสารผานออนไลนอยางมาก กลยุทธการสื่อสาร

ออนไลน จึงมีความสําคัญ ซึ่งการสื่อสารงานโฆษณาวันน้ีก็ตองแยกตามกลุมเปาหมายที่ชัดมากกวาเดิม 

เพราะแตละชองทางการสื่อสารทางออนไลนน้ันมีจุดเดนตางกัน” เปนมุมมองของ ทิพยาภรณ นพคุณ 

(2564) ที่กลาวถึงกลยุทธการเลือกใชสื่อออนไลนเพื่อสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

สอดคลองกับ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Kolter. 1997) กลาววา “เปนการคนหาพฤติกรรม

การซื้อ ของผูบริโภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการต้ังคําถามและคําตอบที่ได

จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ได

อยางเหมาะสม” 
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5. แนวโนมและทิศทางการสื่อสารงานโฆษณานับจากน้ีจะเปนอยางไร 

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2564) กลาวถึงอนาคตและทิศทางของงานโฆษณาวา “ที่แนๆราคาการ

ผลิตและการซื้อสื่อโฆษณาผานสื่อดืจิทัลจะสูงข้ึน แตสุดทายการเขาถึงผูบริโภคนอยลงเน่ืองจากภาพรวม

ของสื่อดิจิทัลจะมีหลากหลายมากข้ึน ผูบริโภคมีทางเลือกในการเขาถึงน่ันเอง ประสิทธิภาพลดลงเพราะ

ตัวเลือกมากข้ึนสรุปไดแบบน้ี นอกจากน้ันจากสถานการณโควิด-19 จะทําใหตนทุนและการลงทุนใชผูมี

อิทธิพล (Influencer) มีโอกาสสูงข้ึนอยางกาวกระโดดเพราะไดพิสูจนแลววาผูบริโภคมีความเช่ือถือใน

ชองทางน้ี” 

 และวีรชน วีรวรวิทย (2564) กลาวสรุปถึงแนวโนมและทิศทางของการสื่อสารงานโฆษณาวา “จริง

อยูเรามองกันวาชวงโควิด-19 และหลังจากโควิด-19 หมดไปการสื่อสารงานโฆษณาทุกอยางจะไปอยูบนสื่อ

ออนไลนจนทําใหมีราคาสูงและอาจจะดูนาเบื่อที่ใครๆ ก็พูดกันวาตองออนไลน แตถามองในแงมุมความคิด

สรางสรรคแลวชองทางการสื่อสารใหมๆ บนสื่อออนไลน เปดพื้นที่ใหมและใหอิสระกับความคิดสรางสรรค

มากกวาชองทางเดิมๆ เราจึงจะไดเห็นวิธีการนําเสนองานโฆษณาในรูปแบบใหมๆ กันมากข้ึน ขณะที่สื่อ

กระแสหลักเดิมอยางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ บิลบอรด ฯลฯ ก็ยังคงมีบทบาทอยางสูง แตในฐานะของ

การใหขอมูลสินคาและบริการเปนหลักเทาน้ัน” สอดคลองกับงานวิจัยของ รุจินันท เอื้อพิทักษสกุล (2561) 

“การสื่อสารมีความสลับซับซอนทั้งการสื่อสารภายในองคกรเองที่ตองทํากอนและการสื่อสารกับ

กลุมเปาหมายภายนอกองคกรที่การสื่อสารภายใตวิกฤตน้ันตองมีความรวดเร็ว เปนลําดับแรกและสื่อที่มี

ประสิทธิภาพในแงความรวดเร็วคือ สื่อออนไลน” 

 

ขอเสนอแนะ  

งานวิจัย “การปรับตัวทํางานดานการโฆษณาในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19” มี

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผูสนใจดานการโฆษณา ในสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รูปแบบของการสื่อสาร

งานโฆษณาเปลี่ยนไป พบวาการสื่อสารงานโฆษณาที่เหมาะสมในชวงน้ี อาจมีรูปแบบเปนการสื่อสารที่

เหมือนในอดีตคือ ตรงประเด็น สื่อสารผานขอความโฆษณาที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ใหขอมูลรายละเอียดที่

ครบถวนเพราะตองสื่อสารไดเขาใจในเวลาอันรวดเร็ว  



 

1759 

 

2. ผูทํางานดานการโฆษณา ในสถานการณน้ีทําใหบุคลากรทางการโฆษณาพบการปรับตัวและการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ความไมแนนอนไมมั่นคงทางวิชาชีพ เชน การลดขนาดองคกร การมีนโยบายนําคน

ออก ดูเหมือนวาการทํางานในสถานการณน้ี อาจเหมาะกบัคนรุนใหมที่ปรับตัวเร็วเพราะรูปแบบการทํางาน

เปลี่ยนหมด ทั้งการสื่อสาร การคิดงาน การวางแผนกลยุทธที่ตองรวดเร็วชสอดคลองกับการทํางานที่อยู

ภายใตความกดดัน ทั้งน้ีกระบวนการทํางานที่เกิดข้ึนอาจไมเหมาะกับบุคลากรที่ถนัดกับทํางานโฆษณาใน

รูปแบบเกาๆ ที่ไมเนนที่เทคโนโลยีอาจไมสะดวกในการปรับเปลี่ยนตนเอง 

3. สําหรับผูสนใจศึกษางานวิจัยลักษณะน้ีสามารถทําไดในหลายมิติ เชน อาจศึกษาในมุมของผูรับ

สาร (ผูบริโภค) วา มีความคิด ความเช่ือและทัศนคติตอการสื่อสารโฆษณาจากสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 วอยางไร มีความตองการเน้ือหาอยางไร มีการเปดรับสื่อโฆษณาอยางไรและสื่อโฆษณา

แบบใดที่ใหความสําคัญ รวมถึงในอีกมิติหน่ึงอาจศึกษาเฉพาะการสื่อสารในสื่อโฆษณาสื่อหน่ึงสื่อใด เชน 

การโฆษณาผานสื่อออนไลนชวงสถานการณการแพรระบาดน้ีวา จะตองใชกลยุทธใดในการสื่อสาร ใช

เทคนิคหรือวิธีการสื่อสารทางสื่อออนไลนอยางไรที่จะสื่อสารงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต

ขอจํากัดที่เกิดข้ึน. 
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รูปแบบการนําเสนอแบบขามสื่อและมาตรวัดประสทิธิภาพการเขาถึงผูชม 

รายการขาวโทรทศันบนเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 

Cross-Media Presentation Formats and Metrics for Measuring Reach of  

Television News Program on the Website and Social Media 

 

นภารัตน พฤกษสุราลัย0

1 

 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายรูปแบบการนําเสนอรายการขาวโทรทัศนบนเว็บไซต เฟซบุก

แฟนเพจ ยูทูป และทวิตเตอร และมาตรวัดประสิทธิภาพการเขาถึงผูชมบนชองทางดังกลาว บทความน้ี

ยกตัวอยางรายการทุบโตะขาวซึ่งไดรับรางวัลรายการขาวที่มีประสิทธิภาพยอดเย่ียมดานความบันเทิงบน

สื่อสังคมออนไลนจากงานไทยแลนดโซเชียลอวอรด 2564 และรายการไทยรัฐนิวสโชวซึ่งเขารอบสุดทายใน

รางวัลประเภทเดียวกันและมีเรตต้ิงสูงในเดือนกุมภาพันธ 2564 มาเปนกรณีศึกษา บทความน้ีนําแนวคิด

การนําเสนอขาวแบบขามสื่อ แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะหผูชมบนสื่อออนไลน และการศึกษาที่

เกี่ยวของมาเปนกรอบในการอธิบายรูปแบบการนําเสนอแบบขามสือ่และมาตรวัดประสิทธิภาพการเขาถึง

ผูชมรายการขาวโทรทัศนบนเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 

คําสําคัญ: รูปแบบการนําเสนอแบบขามสื่อ, มาตรวัดประสทิธิภาพ, เว็บไซต, สื่อสังคมออนไลน 

 

Abstract 

 This article aims to explain the cross-media presentation format and metrics for 

measuring reach of television news programs on the website, Facebook fan page, YouTube, 

and Twitter. The article chose Tubtohkao because this news program has been awarded 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Naparat_pru@utcc.ac.th 
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the best entertainment performance on social media from Thailand Zocial Awards 2021 

and Thairath News Show as this news program was in the final round in the same category 

and had a high rating in February 2021 as case studies. The article employs the concept 

of cross-media storytelling for news, the concept of analytics tools, and related studies 

as a conceptual framework to explain the cross-media presentation format and metrics for 

measuring reach of television news programs on the website and social media. 

Keywords: Cross-Media Presentation Format, Metrics, Website, Social Media 

 

บทนํา 

วิทยุโทรทัศนหรือเรียกสัน้ ๆ  วาโทรทัศน ถือเปนสื่อมวลชนที่มีคุณสมบัติเดนดานการสื่อสารดวย

ภาพและเสียงที่มีความเคลื่อนไหว สามารถเขาถึงประชาชนไดในวงกวาง รวดเร็ว และทันทีทันใด 

ถึงแมวาผูชมมักเปดรับโทรทัศนเพื่อความบันเทิง แตก็มีจํานวนไมนอยที่ติดตามรับชมขาวสาร เพราะขาว

โทรทัศนมีความทันตอเหตุการณ ทําใหผูชมรูสึกเสมือนรวมอยูในเหตุการณ โดยผูผลิตขาวโทรทัศน

สามารถนําเสนอไดทั้งเรื่องที่กระชับหรือประเด็นที่วิเคราะหเจาะลึก การนําเสนอขาวทางโทรทัศนจึง

นับวามีอิทธิพลอยางย่ิงตอการยกระดับคุณภาพการรับรูขาวสารของประชาชนในสังคม (มาลี บุญศิริ

พันธ, 2556: 40-41) 

สื่อโทรทัศนอยูคูกับสังคมไทยมานาน นับต้ังแตสถานีโทรทัศนไทยทีวีหรือชอง 4 บางขุนพรหมได

ออกอากาศเปนชองแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 (สํานักขาวไทย, 2560) จนถึงวันน้ีก็ผานมาถึง 

65 ปแลว ตลอดเวลาที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายกับสื่อชนิดน้ีทั้งดานเทคโนโลยี การ

กํากับดูแล และการดําเนินกิจการ สําหรับการเปลี่ยนแปลงสําคัญครั้งลาสุดคงไมพนเรื่องของการเปลี่ยน

ผานระบบการสงและรับสัญญานโทรทัศนภาคพื้นดินจากแอนะล็อก (Analog) เปนดิจิทัล 1

2 (Digital) 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทําใหต้ังแตป พ.ศ.2557 เปนตนมา คนไทยสามารถรับชมฟรีทีวีที่มีความ

คมชัดสูงในจํานวนชองที่เพิ่มมากข้ึน  

                                                        
2 ดิจิทัล มาจากคําวา Digital เปนคําทับศัพท หมายถึง คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563, 29 

มิถุนายน)  



 

1763 

 

ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) (2564ก) ระบุวา ชองทีวีดิจิทัล2

3 ภาคพื้นดินในประเทศไทยปจจุบันมี 19 ชอง แบงเปน

ประเภทบริการสาธารณะจํานวน 4 ชอง ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง 1) สถานีวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทย (ชอง 2) สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (ชอง 3) และสถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา (ชอง 10) และ

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจํานวน 15 ชอง ไดแก TNN (ชอง 16) นิว 18 (ชอง 18) Nation TV 

(ชอง 22) เวิรคพอยท ทีวี (ชอง 23) True 4 U (ชอง 24) GMM25 (ชอง 25) 8 (ชอง 27) โมโน ทเวนต้ีไนน 

(ชอง 29) 9 MCOT HD (ชอง 30) One (ชอง 31) ไทยรัฐทีวี (ชอง 32) 3 HD (ชอง 33) อมรินทร ทีวี เอชดี 

(ชอง 34) 7 HD (ชอง 35) และพีพีทีวี (ชอง 36) 

การเปลี่ยนผานของระบบการรับสงสัญญานโทรทัศนดังกลาวและจํานวนชองโทรทัศนที่เพิ่มมาก

ข้ึนสงผลใหผูประกอบกิจการโทรทัศนตองต่ืนตัวอยางมากเพราะนอกจากจะตองแขงขันกันแยงชิงผูชม

ระหวางชองโทรทัศนดวยกันแลว ยังมีสื่อมวลชนประเภทอื่นทีเ่ปนคูแขง และโดยเฉพาะอยางย่ิงคูแขงราย

สําคัญอยางอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อใหมที่มีบทบาทอยางย่ิงในโลกของขอมูลขาวสารและความบันเทิงของ

ประชาชนในวันน้ี 

อาจกลาวไดวาความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมทําให

ประชาชนมีอินเทอรเน็ตเปนทางเลือกในการรับขาวสารอยางแทบไมมีขีดจํากัด ประชาชนสามารถ

แสวงหาขาวสารที่ตนสนใจจากทั่วโลกโดยไมจําเปนตองรออานขาวจากหนังสือพิมพ ฟงขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง หรือรับชมขาวทางโทรทัศนในลักษณะเดิมอีกตอไป อินเทอรเน็ตยังทําใหประชาชน

สามารถเปนผูสงขาวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดทุกที่ทุกเวลา ขอมูลการใชสื่อโดย We are 

social ระบุวา ปจจุบันคนไทย 48.59 ลานคนอยูบนอินเทอรเน็ต ใชเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 44 นาทีตอวัน โดย 55 

ลานคนใชงานสื่อสังคมออนไลนเปนประจํา ใชเฉลี่ย 2 ช่ัวโมง 48 นาทีตอวัน คนหน่ึงคนมักมีบัญชีสื่อสังคม

ออนไลนถึง 10 บัญชี (ณัฐพล มวงทํา, 2564, 25 กุมภาพันธ) 

อยางไรก็ตามคนไทยยังคงเปดรับสื่อมวลชนอยูมากพอสมควร โดยใชเวลารับชมโทรทัศนและสตรีม

มิ่งเฉลี่ย 3 ช่ัวโมง 30 นาที อานหนังสือพิมพทั้งฉบับกระดาษและออนไลน 2 ช่ัวโมง 23 นาที ฟงวิทยุ 44 

นาทีตอวัน (ณัฐพล มวงทํา, 2564, 25 กุมภาพันธ) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

                                                        
3 ทีวีดิจิทัล (กสทช.เรียกวา ทีวีดิจิตอล) หมายถึง การสงผานภาพและเสียงของโทรทัศนโดยสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ภาพและเสียง

คมชัด สามารถสงขอมูลไดมากกวาแบบอะแนล็อกในหนึ่งชองสัญญาณ ทําใหไดคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีกวา (สํานักคุมครองผ

บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน, 2564) 
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โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (2564ข) ระบุวาชองโทรทัศนภาคพื้นดินที่มีคาความนิยม 

(เรตต้ิง) สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ 2564 10 อันดับ ไดแก ชอง 7 เอชดี ชอง 3 เอชดี ชองโมโน 29 ชองวัน 

ชองเวิรคพอยท ชองอัมรินทร ทีวี เอชดี ชองไทยรัฐทีวี ชอง 8 ชองเอ็มคอต เอชดี และชองพีพีทีวี 

ตามลําดับ สวนรายการขาวที่เรตต้ิงสูงมี 2 ชองคือ รายการขาวภาคคํ่า ชวงที่ 2 ทางชอง 7 เอชดี และ

รายการไทยรัฐนิวสโชว ทางชองไทยรัฐทีวี 

การเติบโตข้ึนของประชากรบนโลกออนไลนทําใหผูผลิตรายการโทรทัศนในปจจุบันมีการ

นําเสนอเน้ือหาสดและยอนหลังผานจอที่ 2 เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ฯลฯ ดวย จากการ

วัดความนิยมรายการโทรทัศนบนแพลตฟอรมดิจิทัล 3

4 เดือนกุมภาพันธ 2564 พบวา ชอง 7 เอชดี มียอด

รับชม (View) ทั้งสิ้น 66,123,454 วิว แบงเปนการรับชมรายการสด 23,436,297 วิว และดูยอนหลัง 

42,687,157 วิว สวนไทยรัฐทีวีมียอดรับชมทั้งสิ้น 1,446,302 วิว แบงเปนรายการสด 1,377,148 วิว 

และดูยอนหลัง 69,154 วิว (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ, 2564ข) ในแงความสําเร็จของการนําเสนอรายการขาวบนสื่อสังคมออนไลน 

พิจารณาจากความสามารถเขาถึงผูชม ถูกพูดถึง และบอกตอในป 2564 น้ันพบวา ‘รายการทุบโตะขาว’ 

ทางชองอมัรินทรทีวี เอชดี ไดรับรางวัลรายการขาวที่มีประสิทธิภาพยอดเย่ียมดานความบันเทิงบนสื่อสงัคม

ออนไลน (Best Entertainment Performance 2021) และ‘รายการไทยรัฐนิวสโชว’ ทางชองไทยรัฐ

ทีวีก็เขารอบสุดทายในประเภทน้ี (Wisesight Thailand5, 2021)  

ขอมูลทางสถิติตาง ๆ ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา คนไทยสวนใหญในวันน้ีใชเวลาคอนขางมาก

บนโลกออนไลน โดยมีจํานวนไมนอยที่เปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนบนโลกออนไลนดวย ขอมูลยังช้ีใหเห็น

ดวยวา การนําเสนอรายการขาวโทรทัศนบนแพลตฟอรมออนไลนยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก แตทั้งน้ีก็

ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญของผูผลิตรายการในการพัฒนาคุณภาพของเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ และที่

                                                        
4 แพลตฟอรมดิจิทัล หมายถึง เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน แอปพลิเคชันบนอุปกรณคอมพิวเตอร แทบเล็ต สมารทโฟน และอุปกรณเชื่อมตอ

ตาง ๆ เชน แอปเปลทีวี แอนดรอยบอกซ 

 5 บริษัท ไวซไซท (ประเทศไทย) จํากัด มอบรางวัลเพ่ือเชิดชูผูที่ใชส่ือสังคมออนไลนยอดเยี่ยมในสาขาตาง ๆ  เปนประจําทุกป สําหรับ

รายการขาวที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมดานความบันเทิงใชดัชนีชี้วัดที่เรียกวา Entertainment Metric ใน 4 ชองทาง คือ เฟซบุก อินสตา

แกรม ทวิตเตอร และยูทูป โดยพิจารณาจากความสนใจที่มีตอเนื้อหา (Interaction) การถูกพูดถึงในวงกวาง (Social Voice) และการ

กระจายขาวและการบอกตอในสังคมออนไลน (Share) สวนรางวัลผูผลิตรายการออนไลนจะวัดปริมาณการเขาถึงกลุมเปาหมายและ

ผูติดตาม (Fan) จํานวนผูเขาชม (View) และความสนใจที่มีตอเนื้อหา (Interaction)  
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สําคัญคือความสามารถในการเขาถึงผูชม ซึ่งมาจากการติดตามพฤติกรรมผูชมอยางใกลชิดดวยเครื่องมือ

วิเคราะหประเภทตาง ๆ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอขาวแบบขามสื่อ 

 ขาว (News) หมายถึง คําบอกเลาเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเปนเรือ่งเกิดใหมหรือเปนที่สนใจ ขาว

อาจหมายถึง คําบอกกลาว และคําเลาลือ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) มีผูใหคํานิยามคํา

วาขาวเอาไวมากมาย ในมุมมองนักวิชาชีพหนังสือพิมพ ในทางปฏิบัติ “ขาวคือสิ่งที่เกิดข้ึนแตอาจยังไม

ปรากฏเปนขาว เราทําไดโดยทําใหมันเกิดข้ึนมา” โดยสรุปขาวคือ “ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน” โดยเปน 

“รายงานของเหตุการณและ/หรือสถานการณที่ผูสื่อขาวและบรรณาธิการเห็นพองกันวาสําคัญและ

นาสนใจพอที่ประชาชนควรหรือตองรับรูเหตุการณหรือเรื่องราวน้ัน ๆ ตามหลักการประเมินคุณคาขาว”  

(มาลี บุญศิริพันธ, 2556: 120-121) 

สําหรับหลกัการสรางสรรคเน้ือหาประเภทขาวโทรทัศนน้ัน สกุลศรีและชีพธรรม (2557: 113-

114) แนะนําวา เน่ืองจากโทรทัศนเปนสื่อที่ใชภาพและเสียง มีความรวดเร็วในการนําเสนอ ณ เวลาทีเ่กิด

เหตุการณได ดังน้ันควรใชภาพเคลื่อนไหวที่มีเรื่องราวเลาเรือ่ง ประกอบดวยเสียงพูด บทขาวที่อธิบาย

ขยายความสอดคลองกัน สะทอนมมุมองของเรื่องที่มอีารมณความรูสึกใหคนไดใกลชิดกับบรรยากาศของ

เหตุการณและความรูสกึของคนทีเ่กีย่วของกับเหตุการณ (สกลุศรีและชีพธรรม, 2557) 

เมื่อนําเสนอขาวบนเว็บไซตก็ควรเลาเรื่องดวยสื่อผสม (ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟก) 

แบงขอมูลเปนกอน ๆ เพื่องายตอการเลือกรับแตเช่ือมตอถึงกันได และเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอื่น ๆ 

เพื่อใหปริบทของขาวที่ชัดเจนข้ึน  จัดพื้นที่ระดมขอมูลจากผูรับสารและนําขอมูลไปประกอบในขาว ควร

มีการรายงานสด ทั้งน้ีเรื่องที่นําเสนอเปนไดทั้งเรื่องที่กระชับ ทันเหตุการณ หรือใหมุมมองที่กวางและลึก

ของประเด็นขาว (สกุลศรีและชีพธรรม, 2557) สวนการนําเสนอขาวบนสื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะ

บนทวิตเตอรและเฟซบุก ควรรวดเรว็ กระชับ ถูกตอง เลือกใชสื่อผสมอยางเหมาะสม และใชลักษณะเดน

ของการปฏิสัมพันธในการโยนประเด็นเพื่อการมีสวนรวม และสรางรูปแบบในการทําขาวรวมกับผูที่

ติดตาม (สกุลศรีและชีพธรรม, 2557) 

ศรัณย โรจนโสทร (2564, 15 มกราคม) แนะนําวา การสรางบัญชีบนแพลตฟอรมออนไลน

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายและมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละแพลตฟอรม 
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เชน เฟซบุกเหมาะใชสําหรับการประชาสัมพันธและสรางชุมชนบนโลกออนไลน สวนทวิตเตอรเหมาะ

สําหรับการทําแคมเปญที่ตองการสรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย เปนตน  

 

รูปแบบการนําเสนอขาวโทรทัศนบนเว็บไซต เฟซบุกแฟนเพจ ยูทูป และทวิตเตอร 

 ปจจุบันผูผลิตรายการโทรทัศนมีชองทางนําเสนอขาวบนโลกออนไลนหลากหลายชองทาง 

บทความช้ินน้ี ยกตัวอยางรายการทุบโตะขาวซึ่งที่ไดรับรางวัลรายการขาวที่มีประสิทธิภาพยอดเย่ียมดาน

ความบันเทิงบนสื่อสังคมออนไลนจากงานไทยแลนดโซเชียลอวอรด 2564 และรายการไทยรัฐนิวสโชวซึ่ง

เขารอบสุดทายในรางวัลประเภทเดียวกันและมีเรตต้ิงสูงในเดือนกุมภาพันธ 2564  มาเปนกรณีศึกษา 

ทั้งน้ีบทความน้ีมุงอธิบายรูปแบบการนําเสนอเทาน้ัน สําหรับรูปแบบการนําเสนอขาวของทั้งสองรายการ

บนโลกออนไลนมีดังน้ี 

1.  รายการทุบโตะขาว เปนรายการขาวที่ออกอากาศทุกวันจันทรถึงศุกร เวลา 20.00-22.30 น. 

และวันเสารอาทิตย เวลา 20.00-22.00 น. ทางชองอัมรินทรทีวี เอชดี ผูประกาศขาวหลัก ไดแก พุทธ

อภิวรรณ องคพระบารมี  จิตดี ศรี ดี  ฯลฯ มีการนําเสนอแบบสดและดูยอนหลังไดบนเว็บไซต  

(www.amarintv.com) ที่หนาจอ ‘Home’ มีเมนูขาว Video ละคร ชีพจรลงพุงไกด ผังรายการ ตรวจหวย 

ผูประกาศขาว และรอบบานรอบเมือง รวมทั้งปุม Live เมื่อเลื่อนหนาจอลงมาจะมีการแบงเน้ือหาตามหัวขอ

เรื่อง ไดแก ขาวลาสุด เกาะติดสถานการณโควิด-19 ขาวบันเทิง ดารา ทุบโตะขาว ดูละครยอนหลัง วาไรต้ี 

ชีพจรลงพุง ฯลฯ ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 เว็บไซตอัมรินทรทีวี เอชดี หนาจอ ‘Home’ 

ที่มา: Amarintv.com  (2564ก) 
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หากตองการรับชมรายการทุบโตะขาว สามารถคลกิทีร่ายการทุบโตะขาวในหนาจอ Home หรือ

เขาทาง www.amarintv.com/video/tubtohkao จากน้ันคลิกดูรายการขาวลาสุด ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เว็บไซตอัมรินทรทีวี หนาจอ ‘ทบุโตะขาว’ 

ที่มา: AmarinTV.com (2564ข) 

เมื่อพจิารณารูปแบบการนําเสนอขาวบนเว็บไซตอัมรินทรทีวี เอชดี ในภาพรวม จะเห็นไดวามี

การใชสือ่ผสม แบงสวนขอมลูเปนกอน ๆ แตเช่ือมตอถึงกนั และมกีารเช่ือมโยงไปยังสื่อสงัคมออนไลน 

ไดแก เฟซบุก ทวิตเตอร ไลน ยูทูป อินสตาแกรม ผูชมมปีฏิสัมพันธกบัสื่อได มีรายการสดแตไมมีชองทาง

ใหผูชมพูดคุยแบบสด (Live Chat) สวนรายการทบุโตะขาวมีการนําเสนอทัง้เรื่องที่กระชับ ทันตอ

เหตุการณ มีการรายงานสด และเรื่องที่ใหมุมมองที่กวางและลึกของประเด็นขาว 

 รายการทุบโตะขาวมีเฟซบุกแฟนเพจ www.facebook.com/tubtohkao34 ซึ่งแยกออกมาจาก

แฟนเพจ Amarin TV ปจจบุันมผีูกดถูกใจเพจ 2,680,522 คน และติดตาม 6,711,221 คน ภายในเพจมี

โพสตทีเ่กี่ยวกับขาว เชน โพสต ‘ขาวผูรวมงานกักตัวดวน!!’ โดยผูชมมีสวนรวมอยางตอเน่ือง ไดแก การ

กดปุมแสดงอารมณ แสดงความคิดเห็น และแบงปนไปยังเพือ่น ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แฟนเพจทุบโตะขาว Amarin TV 34 

ที่มา: ทุบโตะขาว Amarin TV 34 (2564) 
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 อยางไรก็ตาม ไมพบรายการทุบโตะขาวเปนชองบนยูทูปเปนการเฉพาะ แตจะเปนยูทูป Amarin 

TV HD ซึ่งประกอบดวยรายการหลายประเภทรวมถึงรายการทุบโตะขาว ปจจุบันมีสมาชิกติดตาม 

(Subscriber) 12.5 ลานคน ดังภาพที่ 4 ทั้งน้ี ผูชมรายการทุบโตะขาวบนยูทูป Amarin TV สามารถมี

สวนรวมโดยกดถูกใจ ไมถูกใจ และแบงปนได แตทางชองไมเปดใหผูชมแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

ภาพท่ี 4 รายการทุบโตะขาวบนยูทูป 

ที่มา: Amarin TVHD (2564) 

นอกจากน้ี ไมพบทวิตเตอรของรายการทุบโตะขาว แตเปนทวิตเตอร Amarin TV34 มีผูติดตาม 

275,200 คน ดังภาพที่ 5 ผูชมสามารถแสดงความคิดเห็น Retweet กดถูกใจ และแบงปนขอมูลได 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ทวิตเตอร Amarin TV 

ที่มา: Amarin TVH34 (2564) 

 กลาวโดยสรุป รายการทุบโตะขาวทางชองอัมรินทรทีวี เอชดี มีการนําเสนอทั้งแบบสดและ

ยอนหลังบนสื่อออนไลน โดยชวงกอนออกอากาศมักมีการโปรโมทรายการผานเฟซบุกแฟนเพจและ

ทวิตเตอร ขณะออกอากาศมีการไลฟสดบนเว็บไซต เฟซบุกแฟนเพจ และยูทูป สวนหลังออกอากาศผูชม

สามารถดูยอนหลังไดทางเว็บไซต เฟซบุกแฟนเพจ และยูทูป ทั้งน้ีผูชมสามารถแสดงความคิดเห็นและกด

ปุมแสดงอารมณบนเฟซบุกแฟนเพจของรายการเอง และทวิตเตอรของชองได 
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2.  รายการไทยรัฐนิวสโชวเปนรายการขาวออกอากาศทุกวันจันทรถึงศุกร เวลา 19.00–22.40 น. 

และวันเสารอาทิตย เวลา 20.15 – 22.15 น. น. ทางชองไทยรัฐทีวี ผูประกาศขาวหลัก ไดแก ภาคภูมิ พันธุ

สถิต เขมสรณ หนูขาว ฯลฯ มีการนําเสนอแบบสดและดูยอนหลังบนเว็บไซต www.thairath.co.th/tv ที่หนา 

‘Home’ มเีมนูดูยอนหลัง รายการ ผังรายการ และ Live เมื่อเลื่อนหนาจอลงมาจะแบงเน้ือหาตามหัวขอ

เรื่อง ไดแก รายการวันน้ี รายการแนะนํา ดูยอนหลงั ฯลฯ ดังภาพที่ 6  

 

 

 

ภาพท่ี 6 เว็บไซตไทยรัฐทีวี หนาจอ ‘Home’ 

ที่มา: Thairath.co.th/tv (2564ก) 

หากตองการรับชมรายการขาวไทยรัฐนิวสโชว สามารถคลิกทีเ่มนูรายการดานบนแลวเลือกช่ือ

รายการหรือเขาผานทาง www.thairath.co.th/tv/program/thairath_news_show จากน้ันคลกิดู

รายการยอนหลัง เรียงลําดับจากวิดีโอลาสุด ดังภาพที่ 7 

 

 

 

ภาพท่ี 7 เว็บไซตไทยรัฐทีวี หนาจอ ‘ไทยรัฐนิวสโชว’ 

ที่มา: Thairath.co.th (2564ข) 

รูปแบบการนําเสนอขาวบนเว็บไซตไทยรัฐทีวีในภาพรวมมีการใชสื่อผสม แบงสวนขอมูลเปน

กอน ๆ แตเช่ือมถึงกันได มลีิงกไปยังสื่อสงัคมออนไลน ไดแก เฟซบุก ทวิตเตอร และยูทปู มีการใชสื่อที่

ผูชมมีปฏิสัมพันธได มีรายการสด แตไมมี Live Chat ไทยรัฐนิวสโชวนําเสนอทัง้เรือ่งทีก่ระชับ ทัน

เหตุการณ มกีารรายงานสด และใหมมุมองทีก่วางและลกึของประเด็นขาว 

 รายการไทยรัฐนิวสโชวมีเฟซบุกแฟนเพจ www.facebook.com/newsshow32 ซึ่งแยกออกมา

จากแฟนเพจไทยรัฐทีวี ปจจุบนัมผีูกดถูกใจเพจ 196,293 คน และติดตาม 586,715 คน ภายในเพจมโีพสต
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เกี่ยวกับขาว เชน โพสต ‘กรมควบคุมโรครบัแลวระบาดระลอกที่ 3’ ดารายังติดเพิม่ ผูชมมสีวนรวมโดย

กดปุมแสดงอารมณ แสดงความคิดเห็น และแบงปนไปยังเพือ่น ดังภาพที่ 8 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ไทยรัฐนิวสโชวแฟนเพจ 

ที่มา: ไทยรัฐนิวสโชว (2564) 

 อยางไรก็ตาม ไมพบรายการไทยรัฐนิวสโชวบนยูทูป แตจะเปนยูทูป ThairathTV ซึ่งมีรายการ

หลายประเภทรวมถึงรายการไทยรัฐนิวสโชว ปจจุบันมีสมาชิก 11.4 ลานคน ดังภาพที่ 9 ทั้งน้ีผูชม

รายการไทยรัฐนิวสโชวสามารถกดถูกใจ ไมถูกใจ แบงปน และแสดงความคิดเห็นได 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ไทยรัฐทีวีบนยูทูป 

ที่มา: Thairath (2564) 

 สําหรบัทวิตเตอร ไมพบทวิตเตอรของไทยรัฐนิวสโชว แตจะเปนทวิตเตอร Thairath TV มีผูติดตาม 

480,000 คน และ Thairath News มีผูติดตาม 3,600,000 คน ดังภาพที่ 13 ผูชมสามารถแสดงความ

คิดเห็น Retweet กดถูกใจ และแบงปนขอมูลได ดังภาพที่ 10 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ทวิตเตอรไทยรัฐทีวี และทวิตเตอรไทยรัฐนิวส 

ที่มา: ThairathTV (2564); Thairath_News (2564) 
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กลาวโดยสรุป รายการไทยรัฐนิวสโชวมีการนําเสนอทั้งแบบสดและยอนหลังบนชองทางออนไลน 

โดยกอนออกอากาศมีการโปรโมทรายการผานเฟซบุกแฟนเพจและทวิตเตอร ขณะออกอากาศก็มีการ

ไลฟสดบนเว็บไซต เฟซบุกแฟนเพจ และยูทูป สวนหลังออกอากาศผูชมสามารถดูยอนหลังไดทางเว็บไซต 

เฟซบุกแฟนเพจ และยูทูป ทั้งน้ีผูชมสามารถแสดงความคิดเห็นและกดปุมแสดงอารมณบนเฟซบุกแฟน

เพจของรายการเอง ยูทปูของชอง และทวิตเตอรของชองได 

 

แนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือวิเคราะหผูชมบนสื่อออนไลน 

 ปจจุบันเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนจะมีเครื่องมือวิเคราะหขอมูล (Analytics Tools) เพื่อใช

วัดประสิทธิภาพของการสื่อสาร โดยสามารถวัดไดทั้งเรื่องของการเขาถึงผูชม (Reach) การมีสวนรวมกับ

เน้ือหา (Engagement) และการกระทําตามเปาหมายที่กําหนดไว (Conversion) ซึ่งเครื่องมือที่เก็บ

รวบรวมขอมูลทางสถิติของผูชมแบบอัตโนมัติ เปนปจจุบัน ใชงานไดงายและฟรี ไดแก  

1.  กูเกิ้ลอนาลิติก (Google Analytics6) เปนเครื่องมือวิเคราะหเว็บไซต สามารถกําหนด

ชวงเวลาวิเคราะหยอนหลังไดต้ังแต 1 วันถึง 1 ป มีรายการขอมูลภาพรวม (Overview) และขอมูลหลัก 

4 ประเภท คือ 1. ขอมูลผูชม (Audience) 2. ขอมูลการเปรียบเทียบที่มาของผูชม (Acquisition) 3. ขอมูล

พฤติกรรม (Behavior) และ 4.ขอมูลการติดตามเปาหมาย (Conversions) ดังภาพที่ 11 รายงานของ

กูเกิ้ลอนาลิติกดูเพิ่มเติมไดที่นภารัตน พฤกษสุราลัย (2563: 2909-2910)  

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 กูเกิ้ลอนาลิติก 

ที่มา: Pornthep Khetrum (2564) 

                                                        
6 Google Analytics (©2021 Google) 
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 2.  เฟซบุกเพจอินไซส (Facebook Page Insights7) สามารถดูขอมูลยอนหลังได 28 วัน มี

ขอมูลภาพรวม (Overview) และขอมูลหลัก 15 ประเภท คือ 1. ขอมูลผูติดตามเพจ (Followers) 2. ขอมูล

การซื้อโฆษณา (Ads) 3. ขอมูลการกดถูกใจเพจ (Likes) 4. ขอมูลการเขาถึงผูชม (Reach) Organic กับ 

Paid และดูการมีสวนรวม ไดแก การแสดงอารมณ (Reactions) การแสดงความคิดเห็น (Comments) 

และการแบงปนขอมูล (Shares) 5. ขอมูลการมองเห็นโปรไฟลเพจ (Page Views) 6. ขอมูลการคลิกบน

เพจ (Action on Page) 7. ขอมูลโพสต (Posts) 8. เน้ือหารวมผลิต (Branded Content) 9. อีเวนท 

(Events) 10. วิดีโอ (Videos) 11. สตอรี่ (Stories) 12. ลักษณะผูชม (People) 13. กลองขอความ 

(Messages) 14. การสั่งซื้อ (Orders) 15. คิวอารโคด (QR Code) ดังภาพที่ 12 รายงานของเฟซบุกเพจ

อินไซสดูเพิ่มเติมไดที่นภารัตน พฤกษสุราลัย (2563: 2913-2914) 

 

 

 

ภาพท่ี 12 เฟซบุกเพจอินไซส 

ที่มา: Indigital.co.th (2564) 

3. ยูทูปอนาลิติก (YouTube Analytics) บนยูทูปสตูดิโอ (YouTube Studio8) สามารถดูขอมลู

ยอนหลังได 28 วัน มีขอมูลภาพรวม (Overview) และขอมูลหลัก คือ 1. การเขาถึงผูชม (Reach) 

สามารถดูที่มาของผูชม 2. การมีสวนรวมกับวิดีโอ (Engagement) สามารถดูขอมูลวิดีโอที่มีการรับชมสงู 

และ 3. ผูชม (Audience) ซึ่งมีขอมูลชวงเวลาที่ผูชมอยูบนยูทูป ระยะเวลาที่สมาชิกดูวิดีโอ อายุและเพศ 

ชองยูทูปอื่นที่ผูชมดู วิดีโออื่นที่ผูชมเพิ่งดู ที่อยูของผูชม เปนตน ดังภาพที่ 13 

 

 

 

                                                        
7 Facebook Page Insights (©2021 Facebook Page Insights) 
8 YouTube Studio (©2021 YouTube Studio) 
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ภาพท่ี 13 ยูทูปอนาลิติก 

ที่มา: https://studio.youtube.com (2564) 

 4. ทวิตเตอรอนาลิติก (Twitter Analytics9) สามารถดูขอมูลยอนหลังได 28 วัน มีขอมูลการ

มองเห็นทวิต (Impressions) และการมีสวนรวมกับทวิต (Engagement) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับการชม

วิดีโอ (Video views) และอัตราการชมวิดีโอจนจบ (Completion rate) ดวย ดังภาพที่ 14 

 

 

 

  

ภาพท่ี 14 ทวิตเตอรอนาลิติก 

ที่มา: Analytics.twitter.com (2564) 

 

มาตรวัดประสิทธิภาพการเขาถึงผูชมรายการขาวโทรทัศนบนสื่อออนไลน  

 เครื่องมือวิเคราะหไมวาจะเปนกูเกิ้ลอนาลิติก เฟซบุกเพจอินไซส ยูทูปอนาลิติก หรือทวิตเตอร

อนาลิติกเปรียบเหมือนคลังขอมูลออนไลน ซึ่งขอมูลจะมีความหมายข้ึนอยูกับการกําหนดเปาหมายสวน

การวัดผลจะอยูในข้ันตอนสุดทาย ดอดสัน (Dodson, 2016) อธิบายข้ันตอนการทําการตลาดผานสื่อ

สังคมออนไลน (Social Media Marketing) วาประกอบดวย 1. การกําหนดเปาหมาย (Goals) 2. กําหนด

                                                        
9 Twitter Analytics (©2021 Twitter Analytics) 
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ชองทางสื่อสาร (Channels) เชน เฟซบุก ทวิตเตอร ยูทูป ฯลฯ 3. ดําเนินการ (Implement) และ4. วัดผล 

(Analyze) ดวยเครื่องมือวิเคราะห โดยข้ันตอนเหลาน้ีจะดําเนินเปนวงจร ดังภาพที่ 15 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ข้ันตอนการทําการตลาดผานสือ่สงัคมออนไลน (Four-Stage SMM Process) 

ที่มา: Dodson (2016: 154) 

  ในการวัดผลจะมีการใชมาตรวัดหรือในทางการตลาดมักเรียกทับศัพทวาเมตริก (Metric) ซึ่ง

หมายถึง การวัดเชิงปริมาณของขอมูล (Metrics are quantitative measurements) (Google.com, 

2021) โดยเมตริกที่ดีควรเปรียบเทียบได หมายถึง เปรียบเทียบวาดีข้ึนหรือแยลง เปรียบเทียบกับกลุมอืน่

หรือกับคูแขง เชน ผูชมเว็บไซตเพิ่มข้ึนจากเดือนกอนหรือไม โดยควรเปนมาตรวัดที่เขาใจงาย เปน

อัตราสวน และสามารถเปลี่ยนวิธีปฏิบัติได (Rigueiro, F., 2019, Feb 26) 

 เมตริกมีหลายประเภท เชน เมตริกที่ใชวัดการเปดรับสื่อของผูชม (Media Consumption) 

ไดแก จํานวนครั้งที่หนาน้ันถูกแสดง (Page View) เวลาเฉลี่ยที่ผูชมใชกับหนาน้ัน (Average Time 

Spent) ระยะเวลาโดยประมาณที่วิดีโอน้ันถูกเลน (Estimated Minutes Watched) จํานวนหนาที่ผูชม

ดูเมื่อเขามาในเว็บไซต (Page View per Visit) จํานวนครั้งที่วิดีโอถูกเลน (View (Video) เปนตน หรือ

เมตริกที่ใชวัดผูชม (Audience) ไดแก จํานวนผูใชงานที่มีความเคลื่อนไหว/ใชงานอยู (Active Users) 

จํานวนคนที่เขามาในเว็บไซตเปนครั้งแรกในชวงระยะเวลาของรายงาน (New Visitor) จํานวนการเขาถึง

เน้ือหาแบบปกติ (Organic Reach) จํานวนการเขาถึงเน้ือหาโดยตองใชเงิน (Paid Reach) เปนตน 

(Nuttaputch.com, 2561, 18 มิถุนายน) สําหรับเมตริกที่ใชวัดประสิทธิภาพผูผลิตรายการออนไลน 

ไดแก ปริมาณการเขาถึงกลุมเปาหมายและผูติดตาม (Fan) จํานวนการเขาชม (View) และความสนใจตอ

เน้ือหา (Interaction) (Wisesight Thailand, 2021)  

1. เปาหมาย (GOALS) 

Business   Customer 

Product   Marketing 

2. ชองทาง (CHANNELS) 

Facebook   LinkedIn 

Twitter   Google+ 

YouTube 

3. ดําเนินการ (IMPLEMENT) 

Listening      Properties 

Publishing      Events 

Groups     Jobs 

Advertising 

4. วัดผล (ANALYZE) 

Measure   Analyze 

Optimize 
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  จากการศึกษาเครื่องมือวิเคราะหกูเกิ้ลอนาลิกติก เฟซบุกเพจอินไซส ยูทูปอนาลิติก และทวิต

เตอรอนาลิกติกเวอรช่ันลาสุด (@2021) เมตริกที่ผูผลิตรายการขาวโทรทัศน รายการอื่น ๆ หรือธุรกิจที่มี

เว็บไซต เฟซบุกแฟนเพจ ยูทูป และทวิตเตอรสามารถนําไปใชวัดการเขาถึงผูชม มีดังน้ี 

 1.  เมตริกในกูเกิ้ลอนาลิติกที่ใชวัดการเขาถึงผูชมบนเว็บไซต ไดแก จํานวนผูเขาชมเว็บไซต 

(Users) จํานวนครั้งที่ผูชมเขาเว็บไซต (Sessions10) จํานวนการเขาเว็บไซตเพียงหนาเดียวแลวออก 

(Bounce Rate) ระยะเวลาที่ผูชมอยูบนเว็บไซตตอครั้ง (Session Duration) จํานวนผูใชงานที่มีความ

เคลื่อนไหว/ใชงานอยู (Active Users) จํานวนหนาที่ดู (Pageviews) ที่เมนู Audience (Overview) 

สามารถดูจํานวนผูชมเว็บไซตรายใหม (New Users) จํานวนครั้งที่เขาชมเว็บไซตตอคน (Number of 

Sessions per User) จํานวนหนาที่ดูตอครั้ง (Page/Session) ที่เมนู Acquisition (Overview) สามารถ

ดูจํานวนผูชม (Users) ผูใชรายใหม (New Users) ที่มาจากชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปน Organic 

Search, Direct, Social, Referral, Paid Search, Email โ ดยส าม า ร ถ ดู  Session, Bounce Rate, 

Pages/Session และระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูชมอยูบนเว็บไซตตอครั้ง (Average Session Duration) ในแต

ละชองทางไดดวย และที่เมนู Behavior (Overview) สามารถดู Pageviews จํานวนครั้งที่หนาน้ีถูก

แสดงนับผูใชเดิมเพียงครั้งเดียว (Unique Pageviews) เวลาเฉลี่ยตอหนา (Average Time on Page) 

Bounce Rate เปนตน 

 2.  เมตริกในเฟซบุกอินไซสที่สามารถใชวัดการเขาถึงผูชมบนเฟซบุกแฟนเพจ ไดแก จํานวนผูกด

ถูกใจเพจ (Fans/Page Likes) และจํานวนผูติดตามเพจ (Followers) จํานวนคนที่เห็นโพสตของเพจ 

(Reach) แบบ Organic หรือ Paid จํานวนผูชมเพจที่มาจากแตละชองทาง (Page Likes) เชนมาจาก 

Your Page, Search, Restored likes from reactivated account, News Feed, Page Suggestion 

จํานวนผูมีสวนรวมกับโพสต (Engagement) ประกอบดวย จํานวนการคลิกโพสต (Post Clicks) จํานวน

การกดปุมแสดงอารมณ แสดงความคิดเห็น และแบงปนโพสต (Reaction, Comments, Shares) 

จํานวนครั้งที่เห็นโพสตของเพจ (Impressions) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ดูวิดีโอ (Average View Duration) 

จํานวนคนดูโพสตประเภทวิดีโอ (People Reached)  จํานวนการดูวิดีโอ (Video Views) จํานวนการดู

วิดีโอที่เกิน 30 วินาที (30-Second Views) การมีสวนรวมกับวิดีโอ (Likes, Comments, Shares) 

เปนตน นอกจากน้ีเฟซบุกเพจอินไซสมีเมตริกที่วัดในเรื่องของประสิทธิภาพการเขาถึงของโฆษณาไปยัง

กลุมเปาหมายไดอีกดวย 

                                                        
10 การเขาใชงาน คร้ังละนอยกวาหรือเทากับ 30 นาทีเทากับ 1 Session 
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3. เมตริกในยูทูปอนาลิติกที่สามารถใชวัดการเขาถึงผูชมบนยูทูป ไดแก จํานวนการรับชม 

(Views)  และระยะเวลาในการชมวิดีโอ (Watch Times (hours)  จํ านวนสมาชิกชองรายการ 

(Subscribers) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมวิดีโอ (Average view duration) จํานวนครั้งที่เห็นวิดีโอ 

(Impressions) จํานวนครั้งที่ชมหลังจากที่เห็นวิดีโอ (Impression click-through rate) จํานวนการ

รั บ ชมที่ ม า จ ากแต ล ะ ช อ ง ท า ง  ( External, Channel pages, YouTube search, Direct, Other 

YouTube feature) การมีสวนรวมกับวิดีโอ (Engagement) เชน ระยะเวลาที่ดู วิดีโอที่ไดรับการกด

รับชมสูง และชวงเวลาที่ผูชมอยูบนยูทูป จํานวนผูชมวิดีโอรายใหม (New Viewers) จํานวนผูชมวิดีโอที่

กลับมาชม (Returning Viewers) จํานวนการกดถูกใจวิดีโอ (Likes) จํานวนการกดถูกไมถูกใจวิดีโอ 

(Dislikes) เปนตน 

4. เมตริกในทวิตเตอรอนาลิติกที่สามารถใชวัดการเขาถึงผูชมบนทวิตเตอร ไดแก จํานวนผูกด

ติดตาม (Followers)  จํานวนการมองเห็นทวิต ( Impressions)  จํานวนการมีสวนรวมกับทวิต 

(Engagement)  ไดแก  Clicks, Retweets, Replies, Follows, Likes จํานวนการชมวิดีโอ (Video 

views) และอัตราการชมจนจบ (Completion rate) เปนตน 

ทั้งน้ีการอานคาเมตริกตองทําความเขาใจรายงานของเครื่องมือวิเคราะหแตละประเภทดวย 

 

บทสรุป 

จะเห็นไดวารายการทุบโตะขาวทางชองอัมรินทรทีวี เอชดี และรายการไทยรัฐนิวสโชวทางชอง

ไทยรัฐทีวีใหความสําคัญกับการนําเสนอเน้ือหาผานหลากหลายชองทาง ทั้งการออกอากาศภาคพื้นดิน 

บนเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ  ทําใหสามารถเขาถึงและใกลชิดกับผูรับสารไดมากข้ึน 

รายการทั้งสองถือเปนรายการที่ประสบความสําเร็จในดานของการนําเสนอขาวแบบขามสื่อ สังเกตได

จากรางวัลที่ไดรับและจํานวนผูติดตามบนสื่อสังคมออนไลนที่มีอยูเปนจํานวนมาก รายการทุบโตะขาวมี

ผูติดตามบนเฟซบุกแฟนเพจถึง 6.7 ลานคน ขณะที่รายการไทยรัฐนิวสโชวมีผูติดตามบนเฟซบุกแฟนเพจถึง

เกือบ 6 แสนคน ยูทูปของอัมรินทรทีวี เอชดี มีสมาชิกถึง 12.5 ลานคน ทวิตเตอรมีผูติดตามเกือบ 3 แสน

คน สวนยูทูปของไทยรัฐทีวีมีสมาชิกถึง 11.4 ลานคน ทวิตเตอรไทยรัฐทีวีมีผูติดตามเกือบ 5 แสนคน และ

ทวิตเตอรไทยรัฐนิวสมีผูติดตาม 3.6 ลานคน ปรากฏการณเชนน้ีสะทอนใหเห็นถึงภาพที่ชัดเจนของการ

ปรับตัวของสื่อโทรทัศนเพื่อใหเขาถึงผูชมใหไดมากข้ึน อาจกลาวไดวาเปนการปรับตัวที่มาจากปจจัย

ทางดานเทคโนโลยีและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  
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สําหรับแพลตฟอรมออนไลนประเภทตาง ๆ ดังที่กลาวมาน้ัน ปจจุบันมีเครื่องมือวิเคราะหขอมูล

ที่ใชงานไดฟรีไมวาจะเปนกูเกิ้ลอนาลิติกที่ใชวิเคราะหผูชมเว็บไซต เฟซบุกเพจอินไซสที่ใชวิเคราะหผูชม

บนเฟซบุกแฟนเพจ ยูทูปอนาลิติกที่ใชวิเคราะหผูชมบนยูทูป และทวิตเตอรอนาลิติกที่ใชวิเคราะหผูชม

บนทวิตเตอร โดยแตละเครื่องมือจะมีมาตรวัดตาง ๆ ซึ่งชวยใหผูผลิตเน้ือหาสามารถตรวจสอบ

ความสําเร็จของการนําเสนอวาเขาถึงผูชมไดมีประสทิธิภาพเพียงใด ผูชมมีสวนรวมกับเน้ือหามากนอยแค

ไหน หรือตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไว ขอมูลจากมาตรวัดเหลาน้ี

ชวยใหผูผลิตเน้ือหาเขาใจกลุมผูบริโภคไดมากข้ึน ซึ่งชวยสรางความสัมพันธที่ดี และใชเปนขอมูลในการ

วางแผนหรือกําหนดกลยุทธตาง ๆ ได 

อยางไรก็ตามทามกลางทางเลือกในการบริโภคขอมูลขาวสารที่มีนับไมถวนในวันน้ี การทราบ

เพียงขอมูลทางสถิติจากเครื่องมือวิเคราะหเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ นักวิชาการดาน Digital 

Marketing Analytics ช้ีแนะวา การทําความเขาใจเสนทางการตัดสินใจของผูบริโภคเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง

กวา เพราะเสนทางการตัดสินใจของผูบริโภคจะทําใหทราบวาผูบริโภคตองการอะไร ซึ่งจะนําไปสูการ

ออกแบบเน้ือหา การสรางประสบการณใหกับผูบริโภค (User experience: UX) และเลือกชองทางการ

ทําการตลาดที่เหมาะสมได (Vollrath, M.D., Villegas, S.G., 2021) คอทเลอรและคณะ (Kotler, 

Kartajava. and Setiawan, 2021) ระบุเชนกันวา ธุรกิจตองทําความเขาใจความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม

ของคนแตละรุน (Gen) ทั้ง Baby Boomer, Gen X, Y, Z และ Alpha โดยนําเทคโนโลยีตาง ๆ  เขามา

ชวยสรางประสบการณใหกับลูกคาใหไดมากที่สุด เพราะยุคน้ีคือยุคการตลาด 5.0 ที่เทคโนโลยีดาน

การตลาดสามารถสรางประสบการณใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางประสบการณใหกับ

ลูกคาจะชวยนํามาซึ่งความจงรักภักดีใหเกิดข้ึนในตัวลูกคาได  

สําหรับในอนาคตอันใกลน้ี สื่อมวลชนมีแนวโนมตองปรับตัวรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง รายงานประจําปของรอยเตอรสรวมกบัมหาวิทยาลัยออกซฟอรดสํารวจ

ผูบริหารดานสื่อจํานวน 234 ทาน จาก 43 ประเทศ เพื่อดูภาพรวมแนวทางสื่อในปน้ีและอนาคตไดระบุ

วา เทคโนโลยี 5G และความแพรหลายของอุปกรณใหม ๆ  ที่สวมใสได รวมถึงแวนตาอัจฉริยะ จะสงผล

ใหสื่อมวลชนตองนําเน้ือหาและแบรนดไปเผยแพรบนอุปกรณหลากหลายชนิดและในชองทางที่มากข้ึน 

(Newman, 2021) ซึ่งแนนอนวาเครื่องมือวิเคราะหขอมูลและเมตริกใหม ๆ ตองมีใหผูผลิตเน้ือหาได

ติดตาม ศึกษา และนํามาใชประโยชนกันอีกอยางแนนอน 
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การประกอบสรางความหมายของนางเอกโสเภณผีานละครโทรทศันในประเทศไทย 

The construction of meaning of prostitutes heroine in Thai Soap Opera 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาภาพตัวแทนของโสเภณีในสังคมผานละครโทรทัศนใน

ระยะเวลา 20 ป และตองการทราบถึงประสบการณของโสเภณีในฐานะผูรับสารและเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางภาพตัวแทนกับผูประกอบอาชีพโสเภณี โดยการใชวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะห

เอกสาร วารสาร และละครทั้งหมด 6 เรื่อง ไดแก ดาวพระศุกร กวาจะรูเดียงสา แมเลือกเกิดได แมอาย

สะอื้น หลงไฟ กรงกรรม รวมไปถึงสัมภาษณผูประกอบอาชีพโสเภณีทั้งหมด 8 คน ผลการศึกษาพบวา 

ภาพตัวแทนของโสเภณีผานละครโทรทัศนถูกสรางใหนางเอกหรือตัวเอกโสเภณีที่เขาสูการประกอบ

อาชีพมี 4 รูปแบบหลัก ไดแก 1.) ภาพตัวแทนของโสเภณีดานการถูกหลอกหักหลัง/รับบทเปน

ผูถูกกระทํา 2.) ภาพตัวแทนความกตัญูตอผูมีพระคุณ 3.) ภาพตัวแทนของโสเภณี = อาชีพทางเลือก

ดวยความสมัครใจ และ 4.) ภาพตัวแทนของโสเภณีมีโอกาสไดรับการยอมรับจากสังคมและสามารถใช

ชีวิตตอไดอยางปกติ ในดานการตอรองอํานาจของนางเอกหรือตัวเอกโสเภณีผานละครพบวาตัวละคร

นางเอกหรือตัวเอกโสเภณีมีการตอรองอํานาจอยู 4 รูปแบบ ไดแก 1.) ตอรองอํานาจดวยความกตัญู 

2.) ตอรองอํานาจดวยฐานะดานปจจัยทางเศรฐกิจของครอบครัว 3.) ตอรองอํานาจดวยการเรียนรูจากผู

ที่ประกอบอาชีพดวยกันและผานประสบการณ ในดานของจุดจบของตัวละครแตละเรื่องปรากฎใหเห็น

อยู 2 รูปแบบคือ 1.) โสเภณีที่มีอากาสในการใชชีวิต 2.) โสเภณีที่มีจุดจบถึงแกความตาย ในสวนของการ

สัมภาษณผูประกอบอาชีพโสเภณีทั้ง 8 คนไดมีเหตุผลในการเขามาสูอาชีพโสเภณีและเมื่อเทียบกับผู
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ประกอบอาชีพโสเภณีที่มีประสบการณจรงิแลวน้ัน เกิดจากหลายปจจัย ไดแก 1.) ถูกหลอกมาขายตัว 2.) 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว และ 3.) การเขามาเปนดวยความสมัครใจ สิ่งเหลาน้ีทําใหพบวา

ภาพตัวแทนของโสเภณีในละครกับผูประกอบอาชีพโสเภณีที่ใหสมัภาษณมีจุดรวมที่มทีั้งความเหมือนและ

ความแตกตางกันในรายละเอียดไมมากนัก อาจกลาวไดวา ภาพตัวแทนในละครชวง 20 ปใหหลังแทบไม

หนีหางจากความเปนจริงเทาไหรนัก แตสิ่งที่ผูใหสัมภาษณมีมากไปกวาละครน้ันคือรายละเอียดของการ

ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตแตละคน ซึ่งในดานของการยอมรับภาพตัวแทนโสเภณีของโสเภณีผานละคร

โทรทัศนพบวา ผูประกอบอาชีพโสเภณีมีทัง้ยอมรับภาพตัวแทน ปฏิเสธภาพตัวแทน และตอรองอาํนาจ

บางอยางที่เกิดข้ึนผานละคร 

คําสําคัญ: การประกอบสราง, โสเภณี, ละครโทรทัศน 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the representative image of prostitutes 

within the society through soap operas in the past 20 years in order to learn about their 

experiences through receiver’ s point of view and compare the difference between the 

representative image and actual prostitutes.  Qualitative research was done through 

document, journal and soap opera analysis including interviews from 8 prostitutes. Soap 

operas used in analysis were Dao-Pra-Suk (ดาวพระศุกร ) , Gwa- ja-roo-diang-sa (กวาจะรู

เดียงสา), Mae-leuak-gert-dai (แมเลือกเกิดได), Mae-aai-sa-eun (แมอายสะอื้น), Long-fai (หลงไฟ) 

and Grong-gam (กรงกรรม). Research found that the representative image of prostitutes 

through soap opera was created through the heroines or supporting characters in 4 types: 

representative image of prostitutes that was betrayed or abused, representative image of 

being dutiful to your guardians, representative image of a voluntary alternative career 

and representative image of prostitutes that was able to be accepted by the society and 

live their normal lives.  In the matter of power struggle from prostitute heroines or 

supporting characters, research found that prostitute heroines or supporting characters 

could bargain their power in 3 ways: bargaining with dutifulness, bargaining with being the 

financial provider of the family and bargaining with learning from experience and other 
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prostitutes. The ending of the characters were done in 2 ways in which they either got to 

live their lives peacefully or met with tragic demise.  In the interviews of 8 prostitutes, 

there were many factors that went into reasons to become a prostitute such as human-

trafficking, financial status of the family and voluntary.  These data informed that the 

representative image of prostitutes in soap operas and actual prostitutes did not bear 

much differences in details.  It could be said that the representative image in Thai soap 

operas for the past 20 years did not stray away much from reality.  What the interviews 

provided more than the soap operas were the details in their life decisions.  Research 

found that the acceptance of representative image of prostitutes by soap opera found 

that these prostitutes had accepted, denied, and negotiated something which was 

happening in the representative of the prostitute  

Keywords: construction, prostitute, soap opera 

 

บทนํา 

ในสภาพสังคมปจจุบันปฏิเสธไมไดวา “โสเภณี” กลายเปนอาชีพทางเลือกหน่ึงที่สามารถเลี้ยง

ชีพตัวเองไดในสังคมแมจะถูกมองไดวาเปนอาชีพแหงบาปทางกามอารมณที่ใครตางรูจกักันทั่วไปในอาชีพ

ที่ขัดตอศีลธรรมและกฎหมาย สังคมสวนใหญมองอาชีพโสเภณีเปนไปในภาพเชิงลบแมเพียงแตเอยช่ือ

เทาน้ันแมวาแทจริงแลว จากหลักฐานเอกสารพบวาโสเภณีเคยเปนอาชีพที่ไดรับการรองรับใหถูก

กฎหมายในชวงประวัติศาสตรหน่ึงในประเทศไทย  

จากการศึกษาพบวามีผูสันนิษฐานเรื่องการคาประเวณีไววาไทยอาจจะนําตนแบบในการ

คาประเวณีดังกลาวมาจากประเทศอินเดีย เพราะอินเดียมีการคาประเวณีมาแตโบราณ ถือวาเปนการ

บูชาพระเจาอีกรูปแบบหน่ึง บางคนสันนิษฐานวามาจากจีนเปนทั้งเจาของที่ดูแลเปนสํานักหรืออาจจะ

เปนโสเภณีเสียเอง ซึ่งในภาษาจีนจะถูกเรียกวา “หยําฉา” อยางไรก็ตาม “โสเภณี” อาจจะเกิดข้ึนมา

กอนสมัยอยุธยา แตเพิ่งจะปรากฎหลักฐานที่คนควาอางอิงจากยุคน้ัน (รัชดา, 2535)  

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผูประกอบอาชีพโสเภณีเปนจํานวนมากข้ึนกวาเดิม ทําใหเกิดการแพรเช้ือ

กามโรคข้ึนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่อยูในไทย ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว



 

1784 

 

ตรากฎหมายออกใชบังคับเรียกวา “พระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127” เพื่อปองกันและควบคุมการ

แพรกามโรค ทําใหสํานักโสเภณีตองจดทะเบียนและตองจัดทํารายช่ือโสเภณีที่ประกอบอาชีพใน

สํานักงานของตนเพื่อใหเจาพนักงานตรวจความเรียบรอย สวนหนาสํานักที่มีการคาประเวณีหรือ

ใหบริการทางเพศตองแขวนโคมเปนเครื่องหมาย ตอนแรกบังคับใชกฎหมายน้ีเฉพาะในกรุงเทพฯ และหัว

เมืองบางแหง ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเห็นวาโสเภณีมีอยูทุกที่ไป จึงทรงกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหใชในหัวเมืองทุก ๆ มณฑลทั่วราชอาณาจักรไทยต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2456 และได

ใชเปนกฎหมายบังคับตอมา (หนวยสงเสริมนิติบัญญัติ, 2517 : 3 อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ, 2533 : 69) 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการกอต้ังองคการสหประชาชาติ ทําใหมีมติจากที่ประชุมสมาชิก

นานาชาติวา การคาประเวณีเปนเรื่องที่ทําใหเสื่อมเสียศักด์ิศรีของมนุษย เปนตนเหตุแหงการคาหญิง 

การคาทาส การบังคับหญิงเพื่อการคาประเวณีอันเปนการผิดศีลธรรม ประเทศไทยเปนสมาชิกและไดรับ

มติดังกลาวจึงยกเลิกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127 และประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคา

ประเวณี พ.ศ. 2503 ข้ึนแทน พระราชบัญญัติมาตรา 4 มีใจความสําคัญวา “เปนการยอมรับการกระทํา

ชําเราหรือยอมรับการกระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครทางกามารมณของผูอื่น อันเปนการสําสอนเพื่อ

สินจาง ทั้งน้ีไมวาผูยอมใหกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเดียวกันหรือคนละเพศ” แตสุดทายการคา

ประเวณีก็ยังคงมีอยูในสังคมที่แอบแฝงและมีแบบเปดเผยไปในรานจําพวกผับ บาร อาบอบนวด สถานที่

สําหรับคาราโอเกะยามคํ่าคืน ฯลฯ จนกระทั่งยังมีสถานบันเทิงใหเห็นอยูถึงปจจุบันในปพ.ศ. 2562 

ในอดีตเวลาที่ตองการซื้อบริการจากโสเภณีจะตองผานแมเลาในผับ บาร หรืออาบ อบ นวด โดย

ผูซื้อบริการจะตองไปตามสถานที่บรกิารตาง ๆ  แตในปจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีในโลกแหงโลกาภิวัตนทําให

การซื้อบริการเปนเรื่องที่สะดวกมากข้ึน อีกทั้งผูซื้อบริการไมจําเปนตองผานแมเลาอีกตอไป สามารถ

ติดตอลูกคาผานชองทางของโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน Facebook, Line , Twitter เปนตน ทําใหโสเภณี

สามารถแสดงตัวตนผานสื่อโซเชียลมีเดียไดโดยที่ไมจําเปนตองผานแมเลาหรือคนคุมอื่น ๆ การแสดง

ตัวตนดังกลาวจะมีการแจกแจงรายละเอียดของสิ่งที่สามารถทําใหได รวมไปถึงขอกําหนดในการรับงาน

ของแตละคนเพื่อตกลงกันกอนระหวางผูใหบริการและผูซื้อบริการ จากสิ่งดังกลาวขางตนทําใหการซื้อ

บริการเปนเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนกวาแตกอนเพราะไมจําเปนตองไปถึงอาบ อบ นวด แต

สามารถซื้อบริการไดโดยตรงผานโสเภณีพรอมนัดสถานที่ขางนอกไดในทันที หากพิจารณาในมุมมองน้ี 

อาจกลาวไดวาโสเภณีมีอํานาจในการกําหนดความหมายของตัวเองไดวาเปนโสเภณีแบบไหนโดยที่ไมได

ถูกตีตราจากสังคมอยูเพียงฝายเดียว แตสามารถออกมาแสดงจุดยืนในความเปนตัวตนของตัวเองไดผาน

พื้นที่สื่อหลากหลายมากข้ึน  
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ในสวนของสื่อน้ัน ถึงแมวาปจจุบันโซเชียลมีเดียจะเปนชองทางที่ทําใหเขาถึงการบริการทางเพศ

ไดสะดวกและโสเภณีสามารถแสดงจุดยืนตัวตนไดมากกวาแตกอน แตละครโทรทัศนยังคงเปนสื่อสําคัญ

ในสังคมไทยที่สามารถศึกษาการนําเสนอเน้ือหาและเรื่องราวตาง ๆ และถูกมองวาเปนสื่อที่คอยสะทอน

ความเปนไปของสังคมและที่สําคัญโทรทัศนสามารถทําหนาที่ประกอบสรางความเปนจริงบางอยางเพื่อ

สรางชุดความหมายผานการทํางานของวาทกรรมโดยใชเทคนิคการเลาเรื่องในหลายมุมมองตอเหตุการณ

ที่เกิดข้ึนเพื่อสะทอนภาพหรือแมกระทั่งสามารถประกอบสรางสิ่งที่เรียกวา “ความจริง” ได 

ในสวนของการสรางความหมายของการเปน “โสเภณี” น้ัน จึงนาสนใจที่จะศึกษาวาภาพของ

โสเภณีที่ถูกนําเสนอผานตัวละครในโทรทัศนน้ันเปนอยางไร โดยในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะ

ละครที่ “โสเภณี” เปนนางเอกหรือตัวเอกเปนผูดําเนินเรื่องหลักเทาน้ัน เน่ืองจากปกติแลวในละคร

โทรทัศนจะไมคอยนําเสนอภาพของโสเภณีใหเปนนางเอกหรือตัวเอกมากนัก จะเห็นสวนใหญเปน

นักแสดงสมทบในละคร แตในละครบางเรื่องเลือกที่จะหยิบเลาเรื่องราวตาง ๆ  ของโสเภณีผานนางเอก

หรือตัวเอกเพื่อตองการชวงชิงพื้นที่ในการถอดรหัสชุดความคิดบางอยางในการสื่อความหมายผานละคร

โทรทัศนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ดวยโลกในยุคปจจุบันที่มีเทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวกมากข้ึน 

การที่ละครโทรทัศนนําเสนอละครเรื่องเดียวกันในเวลาที่ตางกัน ก็ยอมใชเครื่องมือการสื่อสารที่ตางกัน

ตามยุคสมัย ยกตัวอยาง แตกอนภาพยนตรเรื่อง “หลงไฟ” ที่ออกอากาศในปพ.ศ. 2533 น้ัน วิธีการ

สื่อสารและติดตอกันทางไกลไดจะตองใชจดหมายในการติดตอสื่อสารกัน หรือจะตองเจอตัวเทาน้ันถึงจะ

สามารถสื่อสารกันได ไมมีสมารทโฟนสวนตัวเหมือนละครเรื่องหลงไฟในป พ.ศ. 2560 ที่ใชชองทางของ

โซเชียลมีเดียหลายรูปแบบในการติดตองาน “กานแกว” มีการใชการสื่อสารผานไลนและใชอินสตาแกรม

เพื่อเช็คยอดติดตามเพิ่มความนิยมในการรับงานรีวิวสินคาตาง ๆ ทําใหเห็นไดวาการดําเนินเรื่องและการ

ใชอุปกรณการสื่อสารมีความแตกตางกัน และสิ่งเหลาน้ีเปนเหตุผลหน่ึงที่ผูวิจัยมองวาความหมายของ

โสเภณีที่ผานมาในชวง 20 ปน้ีควรที่จะศึกษาตอยอดความรูเพิ่มเติมจากงานวิจัย “ภาพของโสเภณีใน

ละครโทรทัศนปพ.ศ. 2535” วาภาพตัวแทนของโสเภณีไดถูกประกอบสรางข้ึนจากชุดความคิดที่มีการ

ถอดรหัสแลวเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมือนหรือแตกตางจากเดิมอยางไร  

ดวยชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการสื่อสารภาพตัวแทนของโสเภณีผานละครโทรทัศนใน

อดีตเมื่อ 20 ปกอน กับภาพโสเภณีในละครปจจุบันที่มีการใชเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อ

ชวยสรางภาพตัวแทนของโสเภณีในขณะที่ความเปนจริงแลวโสเภณีสามารถติดตอเขาถึงกลุมลูกคาได
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โดยตรงโดยไมจําเปนตองผานแมเลาหรือคนกลาง ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการประกอบสราง

ความหมายของโสเภณีที่เกิดข้ึนผานละครโทรทัศนและเช่ือมโยงไปถึงโสเภณีในชีวิตจริงวาสิ่งที่ละคร

โทรทัศนประกอบสรางข้ึนมาน้ัน โสเภณีที่ทํางานจริง ๆ จะรับรูภาพโสเภณีที่เห็นในละครวามีความ

เหมือนหรือแตกตางหรือมีการตอรองอํานาจจากภาพในละครโทรทัศนอยางไร  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนของโสเภณีในสังคมไทยผานละครโทรทัศนในระยะเวลา 

20 ป (พ.ศ. 2542 - 2562)  

2. เพื่อศึกษาประสบการณของโสเภณีในฐานะผูรับสารและเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือ

ตางจากการนําเสนอของละคร 

 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี  

1. กลุมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับโสเภณีและความเปนผูหญิง  

 1.1) แนวคิดเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเขามาสูอาชีพโสเภณี

ผานปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยภายในที่เปนเรื่องของภูมิหลังเกี่ยวกับตัวผูหญิงและสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิด

เกี่ยวกับตัวผูหญิงและปจจัยภายนอกที่เปนแรงผลักดันอีกทางหน่ึงซึ่งเช่ือมโยงผูหญิงในชนบทเขาสู

กระบวนการของการคาประเวณี ในงานวิจัยครั้งน้ีไดนํามาวิเคราะหถึงปจจัยการเขาสูอาชีพโสเภณีทั้งใน

ภาพตัวแทนและภาพโสเภณีในชีวิตจริงวามีความเหมือนและแตกตางหรือนางเอก/ตัวเอก/โสเภณีในชีวิต

จริงมีการตอรองอํานาจที่เกิดข้ึนอยางไร  

1.2) แนวคิดเกี่ยวกับความเปนกุลสตรี เปนแนวคิดที่มักถูกเขียนข้ึนผานวรรณกรรมในสมัยอดีต

กาลโดยศาสนาจะมีอํานาจในการกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูหญิงในเรื่องการเปนผูหญงิที่ดีดวย

คุณสมบัติตาง ๆ เชน ความเรียบรอย ความงดงามและสงางาม ความสะอาดและการแตงตัว ความมี

ระเบียบ ความจริงใจ ฯลฯ ซึ่งแนวคิดดังกลาวที่ถูกสรางข้ึนน้ันเปนแนวคิดที่ผานมุมมองของสังคมผูชาย

เปนใหญ ซึ่งมีการใชอํานาจตาง ๆ ในการสรางเกณฑของผูหญิงที่ดี เพื่อกําหนดบทบาทใหผูหญิงยอมเช่ือ
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วาการปฏิบัติตนแบบน้ันจะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกฝายชายได และทําใหผูหญิงมีคุณสมบัติที่ดี

ของสังคม ซึ่งในสังคมชายเปนใหญมักจะมองวาคุณคาของผูหญิงคือการถือครองพรหมจรรย  

1.3) แนวคิดสตรีนิยมแนวกาวหนาหรือสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) 

เปนแนวคิดที่มองวาปญหาที่เกิดข้ึนมาจากระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) เขามาครอบงําในสังคม 

ดังน้ันนักคิดแนวน้ีจึงเรียกรองใหโคนลมระบบการปกครองดังกลาวทั้งหมดเพื่อเปนการแกปญหาที่สะสม

อํานาจของผูชาย กลุมสตรีนิยมแนวกาวหนาเริ่มตนการวิเคราะหดวยขอเสนอที่วา บรรดาความรุนแรงที่

ผูชายกระทําตอผูหญิง (Violence against women) ภายใตระบบสังคมแบบถืออํานาจชายเปน

ใหญ  นับต้ังแตการทุบตี การขมขืน การพูดจาลวนลาม จนกระทั่งการถายภาพเปลือยของผูหญิง ลวน

แลวแตมีรากฐานมาจากสิ่งเดียวกันทั้งสิ้น คือ ความชิงชังที่ผูชายมีตอผูหญิง (Men’s hatred against 

women) ความรูสึกเชนน้ี จะดํารงอยูตราบเทาที่ยังมีหญิงและชายเหลาน้ันอยูในระบบถืออํานาจชาย 

(กาญจนา แกวเทพ, 2540)  

1.4) แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม  (Cultural Feminism) เริ่มตนดวยการขยับขยายคํานิยาม

ของคําวา “วัฒนธรรม” ออกมาใหกวางขวางกวาเดิม คําวา “วัฒนธรรม” น้ัน นอกจากจะหมายถึงวิถี

ชีวิตแลว ยังหมายถึง เงื่อนไขและรูปแบบที่มีความหมายและถูกจัดระบบในสังคมตัวอยางที่เห็นไดงาย

ที่สุด คือ การรักษาพรหมจรรย ถูกจัดใหระดับสุดยอดของระบบคุณคาของความเปนผูหญิง ในขณะที่

อาจจะมิไดปรากฎเลยในระบบคุณคาความเปนชาย เปนตน (กาญจนา แกวเทพ, 2540)  แนวคิดสตรี

นิยมสายวัฒนธรรมมองวาผูหญิงควรมีความภาคภูมิใจที่เกิดเปนหญิงที่สามารถใหกําเนิดชีวิตได เช่ือใน

เรื่องความเทาเทียมกันระหวางเพศภาพ และใหคุณคาของการถือพรหมจรรยเปนเรื่องที่สําคัญสุด ฉะน้ัน

การที่ผูหญิงที่เสียความบริสุทธจะถูกลดทอนคุณคาลงในทันท ี เปรียบเหมือนโสเภณีที่หลับนอนกับผูชาย

และเสียความบริสุทธ์ิไป 

2. กลุมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการประกอบสรางความจริง 

2.1 แนวคิดการสรางความเปนจริงทางสังคม Alfred Schutz (Littlejohn, 1992, pp. 167 - 

168) มองวาคําพูดที่นํามาใชในชีวิตประจําวันน้ันไมไดมีความหมายในตัวเองแตเกิดความหมายจาก

ภายนอก ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหเกิดความหมายข้ึนจากการสื่อสารกับผูอื่น จึงเปน

ความหมายที่อยูกับความคิดทางสังคม  

ปเตอร เบอรเกอร (Peter Berger) และทอมัส ลัคแมน (Thomas Luckmann) (อางถึง ใน 

สุภางค จันทวานิช, 2555, หนา 122-124) อธิบายถึงความจริงในชีวิตประจาวันซึ่งถูกสรางข้ึนโดย 
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ปจเจกบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากสังคมที่เกิดการสั่งสมความรู /ความจริงจนอยูตัว (Institutionalized) 

โดยความจริง (Reality) แบงออกเปนความจริง 2 สวนไดแก ความจริงเชิงวัตถุวิสัย (Objective reality) 

คือความคิด/ความรูที่ยอมรับกันในสังคมจนกลายเปนสถานบัน เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาท 

และกิจกรรมของมนุษยเปนตน และความจริงเชิงจิตวิสัย (Subjective reality) กระบวนการสรางความรู

คือการ ปลูกฝงความรู/ความจริงเขาไปในบุคคล โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้ง ในระดับ 

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับปฐมภูมิ (Primary socialization) เกิดข้ึน

ต้ังแตวัยเด็ก โดยผูขัดเกลาฝายตาง ๆ  ทําใหเกิดการรับรูเชิงจิตวิสัยของบุคคลที่เรียกวา “โลกพื้นฐาน” 

(Base world) สวนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับทุติยภูมิ (Secondary socialization) คือ การ

ใสโลกสวนตัวของแตละคนเขาไปในการรับรู เปนโลกสวนตัว ที่มีพื้นฐานอยูบนสถาบันทางสังคมอีกทอด

หน่ึง  

เบอรเกอรและลัคแมน เช่ือวา สังคมเปนผลผลิตของมนุษย โดยเปนผลผลิตหรือเปนการ

ประกอบสรางข้ึนจากความจริงและทายที่สุดมนุษยก็เปนผลผลิตของสังคมตามไปดวยมนุษย จึงมีฐานะ

ผูกระทําการในสังคมรวมถึงมนุษยก็ยังมีฐานะเปนถูกกระทําในสังคมไดดวยเชนกัน  

2.2 ทฤษฎีภาพตัวแทน Chris Baker (2000) ยังต้ังขอสังเกตเพิ่มเติมวา จุดยืนของวัฒนธรรม

ศึกษาที่ไดอิทธิพลมาจากแบบจําลองการเขารหัส/ถอดรหัสของ Stuart Hall ยังคงมองวา ระดับของการ

ตีความหรือรับรูภาพตัวแทนแลว ผูรับสารที่มีบริบททางสังคมที่ตางกัน จะทําความเขาใจความหมายของ

ภาพตัวแทนเหมือนหรือตางกันอยางไร ในแงของผูรับสารที่มีประสบการณตรง (Direct Effect) กับเรื่อง

จริงเหลาน้ัน ก็จะปฏิเสธความหมายของภาพที่ถูกสรางข้ึนผานสื่อ แตหากเปนผูที่มีประสบการณผานสื่อ 

(Mediated Experience) จะถอดรหัสดวยมุมมองที่หลากหลายข้ึน ทั้งที่ เห็นดวย ตอรอง ปฏิเสธ

ความหมายของสื่อที่ถูกสรางข้ึน (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2560) 

2.3) ทฤษฎีมายาคติ มายาคติของบารตส (Barthes) เปนการวิเคราะหความหมายที่ไดเขาไป

พัวพันกับอํานาจ (Power) ของสถาบันตาง ๆ ในสังคม โดยมองวาสถาบันที่มีอํานาจจะสามารถสราง

ความหมายและอุดมการณ จากสิ่งที่เปนความหมายโดยตรง (Denotation) ใหกลายเปนความหมาย

โดยนัย (Connotation) และทําความหมายโดยนัย (Connotation) ใหกลายเปนความหมายโดยตรง 

(Denotation) อีกครั้งผานวาทะ ซึ่งจะถูกเพิ่มความหมายจาก  สถาบันที่มีอํานาจข้ึนไปเปนช้ัน ๆ 

(Upgrade) อยางไมทันสังเกต  และน้ีจึงเปนหัวใจหลักที่ บารตส (Barthes) ใหความสนใจศึกษาสิ่งที่

เรียกวา มายาคติอันเปนความหมายที่คุนชินเพราะสถาบันที่มีอํานาจ (Power) จะสามารถสราง
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ความหมายที่แฝงเรนใหดูเปนเรื่องธรรมดา ใหดูไรเดียงสา เสมือนวาไมมีความหมายและอุดมการณใด

แฝงเรน ซึ่งจะใชอํานาจผานการวิธีการสรางวาทะตาง ๆ  อาทิ การเลาเรื่อง การใหนิยาม การใหคุณคา 

การสรางขอเท็จจริง เปนตน   

2.4) แนวคิดและทฤษฎีวาทกรรม มิเชล ฟูโกต เปนนักสังคมศาสตรผูที่สนใจในการศึกษา

ทางดานความสัมพันธของอํานาจตาง ๆ ผานวาทกรรม อํานาจ ความรูและความจริงในการกําหนด

ความหมายของสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนกับบริบทในสังคมแตละยุคและแตละสมัย โดยที่ความหมายของวาท

กรรมของฟูโกตคือ การที่สิ่ง ๆ  หน่ึงจะมีความหมายหรือนิยามไดน้ันจะถูกประกอบไปดวยอํานาจ และ

ความรูซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกขาดจากกันไดเพื่อใชอธิบายความจริงของสังคม เน่ืองจากในการ

กําหนดความหมายจะตองใชอํานาจเพื่อกําหนดความรูใหกับคนในสังคมเพื่อทําใหสังคมน้ันดํารงอยู

ภายใตอํานาจน้ัน ซึ่งแนวคิดวาทกรรมเปนแนวคิดที่ตอยอดมาจากแนวคิดของนักโครงสรางนิยมหลาย ๆ 

สาขา เชน แฟรนองต โบรเดล (Fernand Braudel) จากสาขาประวัติศาสตร (โคลัด เลว่ี-เสตราส) จาก

มานุษยวิทยา ฌาคส ลาก็อง (Jacques Lacan) จากจิตวิเคราะห และเฟอรดินานด เดอ โซซูร 

(Fedinand de Saussure) จากสายภาษาศาสตร แตทั้งน้ีผูวิจัยจะขอใชแนวคิดของฟูโกตเปนหลกัในการ

วิเคราะห  

ฟูโกตมองวาความรูกับอํานาจคือสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได และมองวาอํานาจสามารถ

แบงออกเปน 8 ลักษณะ ไดแก 1) อํานาจมีลักษณะของการกระจายตัว มีลักษณะกระจายแบบบนลงลาง 

2) อํานาจไมไดเกิดมาจากความต้ังใจ/จงใจ ซึ่งผูวิเคราะหไมควรสนใจแคเหตุที่มาของอํานาจ แตควร

สนใจการกระทําของอํานาจน้ัน 3) อํานาจที่ฟอกขาว/แนบเนียนจนไมรูสึกวาเปนการใชอํานาจ 4) การ

มองอํานาจที่เปนดานผลิตและสราง 5) เทคนิคแหงการใชอํานาจ การแบงแยกและการกีดกันเมื่อไมไดอยู

ในบรรทัดฐานสังคมและตองออกไปควบคุม 6) วัฐจักรของอํานาจ ไมมีใครเปนเจาของ มีการไหลเวียนใน

ทุก ๆ ที่ 7) วังวนแหงอํานาจ มีทั้งคนใชอํานาจและฝายถูกใชอํานาจอยูตลอดเวลา แยกแยะออกไมได 8) 

ความรูกับอํานาจตางหนุนเสริมซึ่งกันและกัน  

3. กลุมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเขารหัสถอดรหัส  

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน ละครโทรทัศนคือสื่อที่ทําหนาที่เพื่อความบันเทิงคดี มี

รูปแบบการนําเสนอเรื่องราวหลากหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งเรื่องราวในโทรทัศนอาจะถูกนําเสนอเปน

เรื่องแตงตามจินตนาการของผูประพันธและผูเขียนบทซึ่งไมจําเปนจะตองเปนเรื่องจริง หรือ ละคร 

โทรทัศนอาจเปนเรื่องจริงที่ดัดแปลงใหเหมาะสมกับการเปนบทละคร หรือ ละครโทรทัศนอาจนําเคา
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โครงความจริงบางสวนมาขยายแตงเติม โดยโครงสรางของละครโทรทัศนมีหลักสําคัญคือ มีแกนสําคัญ

ของเรื่อง (Premise or Theme) อารัมภบท (Introduction) ความยุงยากขัดแยง (Conflict) การแสดง

ที่เพิ่มความเขมขน (Rising Action) จุดวิกฤต (Crisis) หรือจุดสําคัญของเรื่อง (Climax) สถานการณ

คลี่คลาย (Falling Action) การแกไขปญหาและการตกลงใจ (Solution and Resolution) เปนตอนจบ 

ละครโทรทัศนเปนพื้นที่ของผูหญิงที่สามารถใชเปนพื้นที่ในการสรางภาพตัวแทนและความหมายตาง ๆ  

ของตัวละครผูหญิงผานละครสูโลกความเปนจริง 

3.2 แนวคิดเรื่องการเขารหสั/ถอดรหัส Stuart Hall ไดโตแยงแนวคิดของทฤษฎีผลกระทบของ

สื่อตอผูรับสาร (Media Impact Theory) ซึ่งเช่ือวา ผูรับสารมีลักษณะต้ังรับ (passive) ตออิทธิพลของ

สื่อ โดยไดเสนอแนวคิดเรื่อง การเขารหัสและถอดรหัส (Encoding/decoding) ที่อธิบายวา ระบบรหัส 

(coding system) ของผู สงสารและผูรับสาร ไมจําเปนตองเปนรหัสการสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป 

เน่ืองจากมีเหตุผลมากมายที่ ทําใหรหัสความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสารไมตรงกัน ไมสอดคลอง

กัน จนถึงข้ันขัดแยงกัน เชน ภูมิหลัง ประสบการณ อุดมการณ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ สถานภาพ 

ฯลฯ ซึ่ง Hall ไดแบงจุดยืนในการถอดรหัสความหมายไวดังน้ี 

3.2.1) การถอดรหัสดวยจุดยืนแบบเดียวกับที่สงสารเขารหัสมา หรือที่เรียกวา preferred 

reading 

  3.2.2) การถอดรหัสดวยจุดยืนที่ตองตอรองความหมายเสียใหม ที่แตกตางไปจากความต้ังใจของ

ผู สงสาร แตมิไดคัดคานโดยตรง หรือที่เรียกวา negotiated reading 

3.2.3) การถอดรหัสดวยจุดยืนที่ตอตานหรือขัดแยงกับความหมายที่ผูสงสารใสรหัสมา หรือ 

oppositional reading ในสวนของผูสงสารน้ัน Hall ไดใหทัศนะใหมตอผูสงสารไววา ผูสงสารไมไดเปน

ผูที่ทําหนาที่ สงผานขาวสารเทาน้ัน (transmitter) แตเปน “ผูที่ไดเขารหัส” (encode) ขาวสารที่สงไป

ใหดวย ได ทางานสองอยางพรอมกันคือ การสง “ขาวสาร” และ “การติดต้ังรหัสการถอดความหมาย

สาร” ใหกับผูรับสารไปดวย โดยใชการสื่อภาษา สื่อภาพ สื่อเสียง หรือสื่ออื่น ๆ  

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางตัวละคร ตัวละครมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเน้ือเรื่องเพื่อถายทอด

เรื่องราวตาง ๆ ผาน อากัปกิริยา ทาทาง การแตงกาย ลักษณะนิสัย ที่แสดงออกผานละครโทรทัศน 

เพื่อใหผูรับชมทราบวาตัวละครแตละบทบาทมีความแตกตางกันและมีความสําคัญตอเรื่องราวอยางไร ซึ่ง

ผูวิจัยไดนํา “ลักษณะของการแบงประเภทของตัวละคร” มาใชวิเคราะหลักษณะของตัวละครนางเอก

หรือนางเอกโสเภณี ไดแก แบงตามบทบาทของตัวละคร เปนลักษณะของตัวละครหลักหรือตัวละครรอง 
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และ แบงตามบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละคร แบงออกเปนตัวละครมิติเดียว (Flat Character) คือ

ตัวละครที่มีลักษณะไมซับซอน กับตัวละครหลายมิติ (Dynamic Character) คือตัวละครที่มีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีความซับซอน เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหตัวละครในดานของ

มุมมองและลักษณะนิสัย การตัดสินใจดานตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตอสถานการณน้ัน ๆ ซึ่งตัวละครที่ผูวิจัยนํามา

วิเคราะหมาจากละครมีทั้งหมด 6 ตัวละครดวยกัน คือ แวนทิพย ดาวพระศุกร ใบพร ดาวนิล กานแกว 

และ เรณู  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบงขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1. วิเคราะหสารจากการเลือกตัวสารโดยเลือกละครโทรทัศนมีทั้งหมด 6 เรื่อง โดยเลือกจากตัว

เอกหรือนางเอกเปนผูดําเนินเรื่อง คือ ดาวพระศุกร (พ.ศ. 2545), กวาจะรูเดียงสา (พ.ศ. 2555), แมเลือก

เกิดได (พ.ศ. 2559), หลงไฟ (พ.ศ.2560), แมอายสะอื้น (พ.ศ.2561), กรงกรรม (พ.ศ. 2562) รับชมผาน

ชองทางออนไลน และที่เลือกละครดังกลาวเพราะเปนเรือ่งที่นางเอกหรอืตัวเอกทําอาชีพโสเภณี อีกทั้งตัว

เอกหรือนางเอกที่รับบทเปนโสเภณีในละครโทรทัศนในแตละเรื่องมีพื้นฐานดานปจจัยภายใน (เศรษฐกิจ 

การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม ครอบครัว) และปจจัยภายนอก (กลุมผูประกอบการคาประเวณี 

นายหนา ชายนักทองเที่ยว ระบบรัฐ)  แตกตางกัน จุดจบของเรื่องที่มีละครมีจุดจบของตัวละครที่มีจุด

รวมบางอยางที่เหมือนและแตกตางกันออกไป  

2. สัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ผูประกอบอาชีพโสเภณี 8 คนเพื่อใหทราบถึงการ

ถอดรหัสภาพตัวแทนผานผูประกอบอาชีพของโสเภณีในฐานะผูรับสารวาละครโทรทัศนมีความเหมือน 

แตกตาง และจัดการกับการตอรองอํานาจในการรับชมละครดังกลาวอยางไร 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยช้ินน้ีจะเปนการวิเคราะหขอมูลผานการใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาศึกษาขอมูล

ในการวิเคราะหละครทั้ง 6 เรื่องผานการรับชมละครยอนหลังโดยใชชองทาง Youtube และ Bugaboo 

โดยจะแบงเกณฑการวิเคราะหจากหลาย ๆ เกณฑผานแนวคิดและทฤษฎีที่ไดกลาวไวในขางตน แนวคิด

เรื่องการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมเปนการศึกษาโลกที่สังคมประกอบสรางข้ึนในชีวิตจริงกับ
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โลกที่สื่อมวลชนเขามามีสวนประกอบสรางความเปนจริงใหกับมนุษย ซึ่งการถายทอดภาพลักษณของ

โสเภณีและภาพลักษณของตัวละครยอมเกณฑในการวัดตาง ๆ เพื่อใชในการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับ

โสเภณี ดังน้ี 

 เกณฑในการวัดภาพตัวแทนของตัวละคร การศึกษาในครั้งน้ีใชเกณฑการวัดจากการสังเกต

ลักษณะของตัวละครที่ปรากฏอยูในละครรวมไปถึงการอางอิงเกณฑภาพตัวแทนโสเภณีจากงานของรชัดา 

แดงจํารูญ 2535 ดังน้ี อุปนิสัยของตัวละคร การแตงกาย การแตงหนา การพูดจา ภูมิหลัง ความสําคัญ

ของตัวละคร อายุ ประสบการณทางเพศ ความเปนกุลสตรี อาชีพอื่นที่ทํา ลักษณะการเขาถึงของโสเภณี

ที่มีตอ เหตุผลของการมาเปนโสเภณี สถานภาพทางนิตินัย  

 การลงตารางขอมูล เปนการลงตารางขอมูลวิเคราะหแสดงลกัษณะของตัวละครโสเภณีในแตละ

เรื่อง โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความเปนกุลสตรี แนวคิดเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ แนวคิดเกี่ยวกับ

ละครโทรทัศน แนวคิดสตรีนิยมแบบถอนรากถอนโคนกับสายวัฒนธรรม รวมไปถึงภาพตัวแทน และ

เกณฑภาพตัวแทนมาเปนเกณฑในการวิเคราะหขอมูลลงตารางเพื่อใหเห็นจดุรวมและจุดตางของตัวละคร

โสเภณีในแตละเรื่อง 

การนําเสนอขอมูล ผลการศึกษาครั้งน้ีจะนําเสนอขอมูลโดยการบรรยายสิ่งที่วิเคราะหจากขอมลู

ที่ไดจากการศึกษา “ตัวสาร” เพื่อบรรยายใหเห็นถึงลักษณะของเรื่องราวของโสเภณีในละคร จัดทํา

ตารางขอมูลเพื่อแสดงผลการศึกษาลักษณะของตัวละครโสเภณีเพื่อใหเห็นความแตกตางกันในตัวละคร

แตละเรื่อง ดานการสัมภาษณเชิงลึกของผูทําอาชีพโสเภณีจะเปนจัดกลุมเหตุการณจากสิ่งที่ไดสัมภาษณ

และนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางในละครโทรทัศนกับประสบการณจริงวามีความเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร และผูที่เปนโสเภณีจะมีการยอมรับ ปฏิเสธ และตอรองกับสิ่งที่เกิดข้ึนผานละคร

โทรทัศนอยางไร 

 

ผลการวิจัย  

งานวิจัยน้ีจะแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 การวิเคราะหสาร และ สวนที่ 2 การ

สัมภาษณผูประกอบอาชีพโสเภณี 
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ผลการศึกษาสวนท่ี 1 จากการวิเคราะหสารพบวา  

1. ดานการตอรองอํานาจของตัวละคร แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1.1 ตอรองอํานาจดวยฐานะดานปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภาพตัวแทนของ

โสเภณีผานละครจะทําใหเห็นวาการที่พวกเธอตองเขาไปพัวพันกับอาชีพดังกลาวน้ันเปนเรื่องของฐานะ

ทางครอบครัวที่ยากจนและภาพที่ถูกสรางใหเปนคนตางจังหวัด รวมไปถึงการศึกษาไมสูงมากพอที่จะ

ประกอบอาชีพเพื่อหารายไดที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคม ทําใหเธอไมมีทางเลือกอื่นที่จะสามารถหาเงิน

ไดเปนจํานวนมากในการจุนเจือครอบครัว เธอจึงจําเปนตองถีบตัวเองไปอยูในจุดที่ดีกวาเดิมใหไดแมวา

ตองแลกอะไรก็ยอม  

1.2 ตอรองอํานาจดวยความกตัญู การเขามาสูอาชีพน้ันเปนเรื่องของการตัดสินใจดวยตัว

ของเธอเอง โดยตอรองอํานาจในการทําอาชีพน้ีดวยคําวา "กตัญู" ตอผูมีพระคุณที่เลี้ยงดูเธอมา  

1.3 ตอรองอํานาจดวยการเรียนรูจากผูท่ีประกอบอาชีพดวยกันและผานประสบการณ 

ภาพตัวแทนโสเภณีที่ถูกถายทอดออกมาจากละครตองเรียนรูที่จะอยูใหเปนในสภาวะที่เปน

ผูถูกกระทํา ตองแตงหนาแตงตัวและมีจิตใจที่พรอมจะรับแขกจากการเรียนรูผานประสบการณของ

ตัวเองและการสังเกตจากผูประกอบอาชีพดวยกัน การพูดจาและการเขาหาลูกคาคือสิ่งหน่ึงที่จะทําให

เปนเสนหเพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาหรือคูนอนติดเธอ เธอตองมีกลยุทธที่จะหาเงินโดยการสราง

กฎเกณฑไมใหถูกคูนอนเอา  

2. ความเปลี่ยนแปลงของภาพตัวแทนโสเภณีภายในระยะเวลา 20 ป  

2.1 ภาพตัวแทนของโสเภณีดานการถูกหลอกหักหลัง/รับบทเปนผูถูกกระทํา เริ่มดวย

ละครเรื่องกวาจะรูเดียงสากับแมอายสะอื้น เปนภาพตัวแทนของการถูกหลอกใหมาขายบริการดวยความ

ไมรูและไมเต็มใจ แตเลือกไมได กลายเปนผูถูกกระทํา ผลสุดทายตองตายดวยความละอายใจผิดบาปของ

ตนเองที่เลือกใชชีวิตบนทางเดินที่ผิด 

2.2 ภาพตัวแทนความกตัญูตอผูมีพระคุณ ภาพตอมาที่เห็นวิวัฒนาการในรูปแบบตอมา

น้ันจากละครดาวพระศุกรกับแมเลือกเกิดได ซึ่งภาพตัวแทนนางเอกหรือตัวเอกโสเภณีผานละครน้ันไมได

ตองการที่อยากจะเขามาสูอาชีพขายบริการ หากเลือกเกิดไดจะไมทําหรือประกอบอาชีพน้ีเน่ืองจากเปน

อาชีพที่ทําลายศักด์ิศรีตัวเอง และมองตนเองวาเปนหญิงไมดีเพราะเคยผานผูชายมากอน ซองคือที่ที่ไม
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เหมาะสมสําหรับผูหญิงที่ดีซึ่งไมสมควรอยูในน้ัน และจุดจบยังสามารถใชชีวิตตอไดตามปกติและพบรัก

กับพระเอก 

2.3 ภาพตัวแทนของโสเภณี = อาชีพทางเลือกดวยความสมัครใจ ภาพที่สราง

ความกาวหนาถัดมาคือ หลงไฟ ความทะเยอทะยานในการเขามาสูการยอมรับจากคนในสังคมโดยการใช

ภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและหองที่อยูอาศัยมาอัปเกรดใหตัวเองมีคุณคาดูดี และผูที่เขามา

จะมีราคาที่ตองจาย และเธอเลือกเองที่จะเขามาในอาชีพน้ีดวยความเต็มใจเพราะมองวาไมใชเรื่องที่

เสียหาย ไดเงินงาย ไมจําเปนตองเรียนจบแตดึงเอาวุฒิการศึกษามาเพิ่มคาตัวเพื่อตอรองวา 'ไมใชใครมา

นอนกับฉันก็ได ตองเปนคนที่ระดับเทากันหรือสูงกวาเทาน้ัน' จุดจบในชีวิตคือถูกฆาตายในตางแดน

เพราะไมยอมกลับตัวใหเขาสูบรรทัดฐานอันดีของสังคม 

2.4 ภาพตัวแทนของโสเภณีมีโอกาสไดรับการยอมรับจากสังคมและสามารถใชชีวิตตอ

ไดอยางปกติ  

ในละครเรื่อง กรงกรรม เปนภาพตัวแทนที่เคยประกอบอาชีพโสเภณีเพื่อจุนเจือคนในครอบครัว 

เปนคนที่เคยมีความผิดพลาดในชีวิต แตยังเปนตัวแทนของครอบครัวในการประกอบอาชีพเพื่อสงเงินมา

จุนเจือพี่นอง นอกจากน้ีเธอยังถูกสรางใหเปนผูที่ไมยอมแพตอโชคชะตา กลายเปนคนสูชีวิตที่ไมยอมให

ใครมาเอาเปรียบตน เมื่อเลิกประกอบอาชีพโสเภณีจึงผันตัวมาเปนแมคา ตอนแรกไมไดรับการยอมรับ

จากแมสามี แตจริง ๆ แลวนิสัยพื้นฐานเปนคนจิตใจดี ขยัน เปนแมศรีเรือน พยายามพิสูจนตัวเองวาเปน

คนที่มีคุณคา หากทําผิดจริงและไรทางสูก็จะยอมออกไปเพื่อความสบายใจของทุกฝาย จนสุดทายไดรับ

การยอมรับจากคนรอบขางและเปนที่พึ่งของแมสามี สามารถปรับตัวใหเขามาอยูในบรรทัดฐานของ

ผูหญิงที่ดีของสังคม อยูกินกับคนรักในที่สุด 

 จากการศึกษาสวนท่ี 2 การสัมภาษณ จากการสัมภาษณผูประกอบอาชีพขายบริการจาก

คําถามในประเด็นดานภูมิหลังและการไดรับการเลี้ยงดูของผูประกอบอาชีพโสเภณี เหตุผลที่ตัดสินใจที่

เขามาเปนโสเภณี ลักษณะการทํางาน และมุมมองที่มีตออาชีพโสเภณี โดยสามารถสรุปประเด็นคําตอบ

ตามหัวขอดังน้ี 

1. ความรุนแรง เปนหน่ึงในปจจัยที่ทําใหผูประกอบอาชีพมองตนเองวาไรคา เพราะไมไดรับการ

ปกปองและใหความรักที่มีความเขาใจกันมากพอทั้งจากคนในครอบครัวหรือคนรักที่ใชความรุนแรงใน

การลงโทษตาง ๆ เมื่อตนเองทําผิดพลาดหรือบางครั้งเมื่อถามหรือขอคําแนะนํา เธอเหลาน้ันจะถูกทํา

โทษดวยการทุบตี และตบอยางรุนแรง แทนที่จะไดคําอธิบายเพื่อหาคําตอบ 
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2. เงินไมพอใชจาย เปนหน่ึงในปจจัยที่ทําใหผูถูกสัมภาษณเขาสูอาชีพโสเภณี โดยที่พื้นฐาน

ครอบครัวมีฐานะยากจนไปถึงปานกลาง อีกทั้งยังเรียนไมจบในวุฒิที่สามารถใชประกอบอาชีพได ที่เธอ

ตองหาเลี้ยงชีพทุกอยางดวยตัวเองและสงใหครอบครัวดวยความจําเปน เธอจึงตองหาเงินที่ไดมาไวและ

ไมจําเปนตองใชวุฒิการศึกษาที่สูงมากนัก บางคนมาเปนดวยความสมัครใจและรับรูถึงวิธีการทํางาน

ดังกลาวต้ังแตแรก 

3. ความไมรูเดียงสา ความไมรูและเช่ือคนงาย ทําใหผันตัวเขาสูวงการโดยไมรูตัว เน่ืองจากมีคน

แนะนําใหไปประกอบอาชีพที่ไมตรงกับตามที่บอกไวแตตน 

4. ความเปนกุลสตรี แมวาผูประกอบอาชีพโสเภณีจะมอีาชีพที่ไมไดปฏิบัติตามในเรื่องของความ

รักนวลสงวนตัวและหลับนอนกับชายอื่นกอนแตงงาน แตสําหรับบางคน เธอยังมีบางสวนที่ไดรับการ

ปลูกฝงใหเปนผูมีความเปนกุลสตรีซึ่งเปนสิ่งที่ติดตัวมาต้ังแตเด็ก  

5. การสรางครอบครัวในวัยเรียนทําใหการศึกษาหยุดชะงัก การศึกษาเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทํา

ใหผูประกอบอาชีพโสเภณีเลือกที่จะเดินในเสนทางน้ีเน่ืองจาก 6 ใน 8 เปนเด็กตางจังหวัดที่ไมไดเรียน

หนังสือจนจบปริญญาตรี เรียนตํ่าสุดจะอยูที่ประถมศึกษาปที่ 6 มากสุดจะอยูในระดับมัธยมปลาย ทําให

หางานประจําที่เงินเยอะไดคอนขางยาก  สวนใหญจะเรียนไมจบแลวออกไปมีครอบครัวและมีลูกกันเลย

โดยที่ไมไดคุมกําเนิดเน่ืองจากขาดความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาและการคุมกําเนิด ทําใหมีลูกติดกอนที่จะ

เขามาประกอบอาชีพโสเภณี และผูที่มีลูกติดน้ันไดเลิกกับแฟนคนแรกแตดวยความเปนแมสวนใหญจึง

เก็บลูกไวเลี้ยงเอง  

6. การถูกลวงละเมิดทางเพศ การสัมภาษณครั้ง น้ีผูประกอบอาชีพโสเภณีบางสวนมี

ประสบการณการถูกลวงละเมิดทางเพศจากทางญาติของตนที่หลอกใหมีเพศสัมพันธรวมไปถึงคนแปลก

หนาที่ลวงละเมิดทางเพศ 

7. พ้ืนฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว มีสวนสําคัญอยางมากที่เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ผู

ประกอบอาชีพโสเภณีที่ไดสัมภาษณมีทั้งครอบครัวที่อบอุนและไดรับความรักจากคนในครอบครัว กับ

ครอบครัวที่พอแมแยกทางกันอยู หรือไมมีพอแมแตอยูกันกับญาติขนาดใหญ 

8. ถูกพูดจาท่ีกระทบตอจิตใจ การถูกพูดจาที่กระทบตอจิตใจที่พบจะมีทั้งดานการพูดจาทําให

รูสึกไมดี ทํารายจิตใจใหลดทอนศักด์ิศรีใหกลายเปนอื่นอยางลอปมดอยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความนอยเน้ือ

ตํ่าใจจากครอบครัว เพื่อนหรือคนรัก 
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9. ประสบการณในการทํางาน ในการประกอบอาชีพโสเภณีของแตละคนมกัจะมีประสบการณ

ที่แตกตางกันออกไป บางสวนมีความคลายคลึงกัน แตบางสวนจะแตกตางกันออกไปโดยสิ้นเชิง ในบาง

กรณีลูกคาจะเปนฝายเลือกเทาน้ัน แตบางครั้งนอกจากลูกคาเลือกแลว แตผูใหบริการมีสิทธ์ิที่จะเลือกไป

ดวยหรือปฏิเสธลูกคา เพราะถือวาเธอมีอํานาจในการตัดสินใจ 

10. รายไดท่ีไดรับจากการทํางาน รายไดที่ไดรับจากการทํางานของแตละคนไมเหมือนกัน บาง

คนอาจไดรับเงินเต็มจํานวน บางคนตองจายแมแท็กซ (tax) ที่หางานมาใหในตางประเทศ บางคนอาจ

ตองจายเปนคาสถานที่เพื่อน่ังในบารทําดริงคแลวหาคนเทคออกไป ฯลฯ 

11. การแตงกายและแตงหนาเวลาทํางาน ปกติแลวการแตงกายและแตงหนาเวลาทํางานเปน

ภาพของโสเภณีที่จะนําเสนอความเปนตัวเองเวลาหาลูกคาเพื่อทําใหลูกคาทราบวาตนเองเปนโสเภณี ซึ่ง

แตละคนจะมีสไตลการแตงตัวและแตงหนาตางกันออกไป บางครั้งตองทําตามกฎของรานและสวมใสเสือ้

ของรานที่ทํางานอยู บางกรณีจะเปนเรื่องของงานที่เกี่ยวของกับความชอบในรสนิยมทางเพศจึงจะมีการ

แตงกายอีกรูปแบบหน่ึงที่ตางจากโสเภณีทั่วไป 

12. การเขาหาลูกคาของผูทําอาชีพโสเภณี การเขาหาลูกคาของผูประกอบอาชีพโสเภณีบาง

คนที่ถูกสัมภาษณจะมีลักษณะที่แตกตางกัน บางรูปแบบเราตองเขาหาลกูคาเพือ่สรางยอดขายและรายได

ใหกับรานที่น่ังในบาร และบางครั้งอายุก็เปนอุปสรรคในการทํางาน หากอายุมากข้ึนก็ตองขยันหาลูกคา 

หรือใชอวัจนภาษาในการเรียกลูกคา อยางการใชรอยย้ิมรวมไปถึงทาทางตาง ๆ แตบางครั้งลูกคาจะเขา

หาเองเพราะมีธงในใจวาจะไปอยูแลว  

13. มุมมองท่ีมีตออาชีพโสเภณี โสเภณีบางคนเองก็มีมุมมองในอาชีพของตัวเองที่แตกตาง

ออกไปจากบรรทัดฐานของสังคมเพื่ออธิบายความเปนตัวเองในการประกอบอาชีพน้ี แตสําหรับบางคน

เมื่อหลุดออกจากวงโคจรของอาชีพก็จะมีมุมมองอีกรูปแบบหน่ึงเน่ืองจากผานประสบการณมาและคิดได

วาไมควรเขาไปในวงจรดังกลาว 

14. การตัดสินใจเลิกประกอบอาชีพโสเภณี จากผูใหสัมภาษณทั้งหมด 8 คน มี 2 คน ที่เลิก

ประกอบอาชีพโสเภณีและหันไปประกอบอาชีพหรือทํากิจกรรมอยางอื่นแทน เน่ืองจากมีเหตุการณ

บางอยางที่ทําใหเกิดรายไดใหมและเปนเหตุผลและอารมณสวนตัวที่ไมอยากกลับไปสูจุดน้ันอีก เธอมองวา

ชีวิตคนเราไมควรทําตัวงายหรือแลกศักด์ิศรีขนาดน้ัน เราตองรักตัวเองและเห็นคุณคาในตัวเอง หาเงินได 
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สิ่งท่ีเหมือนและแตกตางกันของภาพตัวแทนในละครกับโสเภณีในชีวิตจริง 

ภาพตัวแทนในละครเหมือนกันกับโสเภณีในชีวิตจริงจะเห็นไดชัดครบทัง้ 4 รูปแบบที่ไดวิเคราะห

ในขางตน ที่มีทั้งภาพของการถูกหลอก/หักหลังใหเขาสูอาชีพโสเภณี, ภาพความกตัญูตอผูมีพระคุณ, 

ภาพของอาชีพที่เลือกทําดวยความสมัครใจ และภาพที่โสเภณีไดรับการยอมรับในสังคม โดยภาพตัวแทน

และโสเภณีในชีวิตจริงที่เหมือนกันและชัดที่สุดจะเปนภาพตัวแทนของอาชีพที่เลือกทําดวยความสมัครใจ

ที่สวนใหญเขามาเพื่อหาเงินและรับรูวาเปนอาชีพอะไร รองลงมาจะเปนภาพความกตัญูเพราะทําไปเพือ่

นําเงินสงไปจุนเจือครอบครัวที่ตางจังหวัด จากน้ันจะเปนภาพของการไดรับการยอมรับในสังคม ซึ่งบาง

คนมีโอกาสชองทางในการหาเงินใหมที่รายไดดีกวาเดิม เชน เลือกทางเดินขายของออนไลนและทําชอง

วีดีโอแบบออนไลน และภาพสุดทายคือการถูกหลอก/หักหลังใหเขาสูอาชีพโสเภณี ผูใหสัมภาษณถูก

หลอกวามีพี่แนะนําใหทําอาชีพเปนเหมือนคนชงเหลา แตเมื่อเขาไปทํางานจริง ๆ  แลวเปนลักษณะของ

งานขายตัวในตูกระจก  

สวนดานของภาพความแตกตางน้ันจะตางกันตรงรายละเอียดปลีกยอยของภาพตัวแทนที่ปรากฏ

ตัวอยางเชน ดานการศึกษา ภาพตัวแทนในละครจะเปนภาพของโสเภณีที่ไดรับการศึกษาแรกเริ่มใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและเรียนไมจบเพราะทองกอน สวนในความเปนจริงแลวพบวาโสเภณีที่เรียน

จบนอยที่สุดเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดานการพูดจาเพื่อเขาถึงลูกคาในละครจะใชเสียงภาษาที่

ออนหวานหลอกลอใหลูกคาเช่ือใจ แตในความจริงแลวโสเภณีจะถามไถลูกคาตรง ๆ  วาพอใจตนหรือไม 

หรืออยากจะไปดวยกันตอหรือไม และเนนไปที่การทํายอดดริงคใหกับรานคาของตนที่สังกัดอยู ดานการ

แตงกาย จะพบวาในละครจะแตงกายคอนขางปราณีตและดูประดิษฐกวาโสเภณีจริง ซึ่งบางครั้งการ

ทํางานจริงจะแตงเพียงเสื้อยืดกางเกงขาสั้น หรือบางครั้งจะข้ึนอยูกับขายบริการที่มีเรื่องของรสนิยมทาง

เพศเขามาเกี่ยวของอยางซาดิสตหรือมาโซคิสต เปนตน  

 

สรุปและอภิปรายผล 

ภาพตัวแทนของโสเภณีผานละครพบไดอยู 4 รูปแบบ คือ ภาพตัวแทนของโสเภณีผานละคร

โทรทัศนถูกสรางใหนางเอกหรือตัวเอกโสเภณีที่เขาสูการประกอบอาชีพมี 4 รูปแบบหลัก ไดแก 1.) ภาพ

ตัวแทนของโสเภณีดานการถูกหลอกหักหลัง/รับบทเปนผูถูกกระทํา 2.) ภาพตัวแทนความกตัญูตอผูมี

พระคุณ ภาพตัวแทนของโสเภณี = อาชีพทางเลือกดวยความสมัครใจ และ 3.) ภาพตัวแทนของโสเภณีมี

โอกาสไดรับการยอมรับจากสังคมและสามารถใชชีวิตตอไดอยางปกติ 
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การตอรองอํานาจภาพตัวแทนโสเภณีผานละครดวยการตอรองอํานาจดวย 1.) ความกตัญู 2.) 

ตอรองอํานาจดวยฐานะดานปจจัยทางเศรฐกิจของครอบครัว 3.) ตอรองอํานาจดวยการเรียนรูจากผูที่

ประกอบอาชีพดวยกนัและผานประสบการณ 

ในสวนของการสัมภาษณผูประกอบอาชีพโสเภณีทั้ง 8 คนน้ันมีเหตุผลในการเขามาสูอาชีพ

โสเภณีและเกิดจากหลายปจจัย ไดแก 1.) ถูกหลอกมาขายตัว 2.) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของครอบครวั 

และ 3.) การเขามาเปนดวยความสมัครใจ สิ่งเหลาน้ีทําใหพบวาภาพตัวแทนของโสเภณีในละครกับผู

ประกอบอาชีพโสเภณีที่ใหสัมภาษณมีจุดรวมที่มีทั้งความเหมือนและความแตกตางกันในบางรายละเอยีด 

ความเหมือน เชน การเขามาสูอาชีพดวยการถูกหลอก และยอมรับไดในภายหลัง ความสมัครใจที่เขามา

เปนดวยตัวเอง ความรุนแรงที่ถูกทํารายรางกายมากอน การมีเพศสัมพันธกอนเขามาทํางาน เปนตน ดาน

ความแตกตาง เชน การแตงกายที่ในความเปนจริงไมใชชุดที่แตงเติมเหมือนกบัุละคร การพูดจาที่แตกตาง

กัน ภาพความจริงคือจะพูดตรงไปตรงมาและพยายามขายดริงกเพื่อทํายอด หรือถาจะซื้อบริการก็จะถาม

กันตรง ๆ วาสนใจหรือไม ในขณะที่ละครคอนขางประดิษฐคําพูดใหออนหวานและหลอกลอใหงาน

บริการเปนไปอยางราบรื่น เปนตน 

อีกทั้งภาพตัวแทนของโสเภณีผานละครมีทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชดา แดงจํารูญในเรื่อง

ของภาพตัวแทนโสเภณีในดานของการมีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากอนที่ตัวเอกหรือนางเอกจะ

เขามาประกอบอาชีพโสเภณี ทําใหคุณคาของผูหญิงถูกลดทอนลงเพราะมีเพศสัมพันธกับคนอื่นมากอน 

ซึ่งถูกกลาวเอาไวในงานวิเคราะหของรัชดาวา “การมีเพศสัมพันธเปนสิ่งที่สําคัญมากกวาคุณงามความดี

เสียอีก” (หนา 60) อีกทั้งภาพตัวแทนโสเภณียังถูกมองวา หากเปนแลวจะไมมีทางไดกลับไปใชชีวิตแบบ

ปกติได โดยมีการแบงแยกวาสิ่งที่ทําอยูมันตางกันมาก เปรียบตนเปนเหมือนสัตวนรกที่อาจทําใหคน

ทั่วไปแปดเปอนได แตในปจจุบัน ภาพตัวแทนโสเภณีไดเปลี่ยนแปลงไปตางจากเดิม ซึ่งขัดแยงกับผูหญิง

ขายบริการที่ดีในดานของตัวละครที่มีการกลับใจ ซึ่งแตเดิมน้ันจะไมไดรับการยอมรับ และแมทําดีแคไหน

ก็จะถูกมองวาเปนหญิงช่ัว ไมมีทางลบคําเหลาน้ีได ซึ่งในละคร 20 ปใหหลังมาน้ี จุดจบของตัวละคร

โสเภณีมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหากกลับตัวกลับใจทัน ก็จะไมถูกทําใหกลายเปนอื่นหรือถูกกลาว

วาเปนหญิงช่ัว แตจะเปนที่ยอมรับจากคนในครอบครัวและคนรอบขาง มีชีวิตที่ดีเพราะไดรับการอภัย

จากทุกคนแทน (หนา 70) ในดานของการแตงตัวแตงหนาในอดีตจะใสชุดนุงสั้น โชวเน้ือหนัง แตงหนา

คอนไปทางจัด แตในปจจุบันจะมีการแตงตัวคอนขางกลมกลืนกับคนทั่วไป ยกเวนจะทํางานอยูในบาร

แลวมีชุดบังคับที่ใหแตงเหมือนกับคนอื่น เชน ใสเสื้อยืดของราน กางเกงขาสั้น บางวันถึงใสเดรส เปนตน 

นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยการตอสูทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสูเวิลด 
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ไวด เว็บ ของบุษบรรณ จีนเจริญ ในดานของวาทกรรมดานบวก (หนา 80) เรื่องการตอรองภาพตัวแทน

ของผูประกอบอาชีพเหลาน้ีสามารถสรางมาตรฐานของตัวเองในการใหบริการลูกคา เชน การต้ังราคา 

การบอกลักษณะของตนเอง ปรากฏอยูทั้งภาพตัวแทนโสเภณีในละครและผูประกอบอาชีพโสเภณีในชีวิต

จริง ซึ่งแตเดิมจะถูกมองวาเปนผูที่เปนเหมือนวัตถุทางเพศ (Sex Object) เปนคนที่ถูกเลือกเทาน้ัน แต

จริง ๆ แลวพวกเธอสามารถกาํหนดและตอรองอํานาจผานจุดขายของเธอได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. ในอนาคตสามารถศึกษาเปรียบเทียบภาพที่ถูกประกอบสรางที่แตกตางกันผานสื่อระหวางผู

ประกอบอาชีพโสเภณีหรอืผูหญิงขายบริการกับผูชายขายบริการวามีความเหมอืนหรอืแตกตางกันอยางไร

เมื่อถูกนําเสนอผานละคร 

2. ปจจุบันการขายตัวไมไดมีแคอยูในตามสถานที่บันเทิงตาง ๆ  แตใชเครื่องมือสื่อสารผานโลก

ออนไลนที่เปนแอปพลิเคช่ัน จึงเปนเรื่องที่นาสนใจในการศึกษาดานการสื่อสารเพื่อสรางตัวตนของ

ผูหญิง/ผูชายขายบริการทางเพศผานแอปพลิเคชันออนไลน 
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การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะหแนวทางการปกปองคุมครองสิทธิเดก็ 

ในการรายงานขาวบนสือ่สังคมออนไลน 

Documentary Research for the Synthesis of Guidelines for the Protection 

of Child’s Rights in News Reporting on Social Media 

 

ปาจารีย  ปรุินทวรกลุ 0

1* 

Pajaree Pulintawaragoon1* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาชุดความรูดานการปกปองคุมครองสิทธิเด็กบนสื่อสังคม

ออนไลน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร มีหนวยการศึกษา ไดแก 1. กฎหมายไทย 5 ฉบับ 2. แนว

ปฏิบัติในการรายงานขาวเด็กขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยและตางประเทศ 6 องคกร ผลการศึกษา

พบวา การปกปองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลนภายใตกฎหมายไทยมีสาระสําคัญ คือ 

1. คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของเด็ก และ 2. หามเปดเผยขอมูลและภาพเกี่ยวกับเด็กอันจะทําใหเกิด

ความเสียหายตอเด็ก สวนแนวปฏิบัติขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนมีหลักสําคัญคือ การคํานึงถึงสิทธิและ

ผลประโยชนสูงสุดของเด็กในทุกสถานการณ ระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึนตอเด็ก การขออนุญาตอยาง

ถูกตองและระมัดระวังการเผยแพรอัตลักษณของเด็ก ทั้งน้ี การสังเคราะหแนวทางการปกปองคุมครอง

สิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลนปรากฏขอมูลสําคัญ คือ 1. แนวทางการขออนุญาตเพื่อ

การรายงานขาวสิทธิเด็ก 2.แนวทางที่พึงกระทํา (DOs) และไมพึงกระทํา (DON’Ts) โดยจําแนกเด็กเปน

กลุมเด็กทั่วไปและกลุมเด็กที่มีความเฉพาะ  

คําสําคัญ: สิทธิเด็ก, ขาว, แนวทางการรายงานขาว, สื่อสังคมออนไลน 

                                                        
1บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคูมือการรายงานขาวสิทธิเด็กบน  

  ส่ือสังคมออนไลน” ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561 

 *อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตร, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา, E-mail: pajareep@go.buu.ac.th 
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Abstract 

The objective of this research project is to search for set of knowledge of the 

protection of child’ s rights in news reporting on social media.  This study is carried out 

through documentary research process, with the study units being as follows:  1)  5 sets 

of Thai law; and 2)  guidelines for news reporting of professional press organizations in 

Thailand and foreign countries, for 6 organizations in total.  The findings from the study 

show that the 2 essences of Thai law concerning the protection for child’s rights in news 

reporting on social media are 1)  to emphasize on the maximum benefit for a child; and 

2)  to prohibit the disclosure of information and image relating to a child, which will 

disgrace the child.  Concerning the guidelines for news reporting of professional press 

media, the key principle is found out to be the consideration for the rights and the 

maximum benefit of a child in all situations, the cautiousness to all dangers and hazards 

that may happen to the child, the emphasis on requesting for legitimate permission, and 

the avoidance of the child identity disclosure.  From the synthesis on the Guidelines for 

the Protection of Child’ s Rights in News Reporting on Social Media, there are 2 key 

concerns, namely, 1) direction for making request to report news relating to child’s rights, 

and 2) direction or things to do (DOs) and things not to do (DON’Ts). Children are classified 

to be normal children and those in specific groups.   

Keywords: Child's Rights, News, Guidelines for News Reporting, Social Media 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

“สิทธิเด็ก” เปนประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลก (ยกเวนประเทศโซมาเลีย ซูดานใต และ

สหรัฐอเมริกา) ไดใหสัตยาบันรวมกันในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC: Convention on the Rights 

of the Child) ในการที่จะรับประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ ไดแก 1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 2) 

สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา 3) สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง และ 4) สิทธิในการมีสวนรวม (UNICEF: 

2020) ซึ่งสงผลใหมีกฎหมายและแนวทางการดําเนินงานขององคกรตาง ๆ ที่ตองคํานึงถึงการสงเสริม

และปกปองสิทธิเด็กในดานตาง ๆ  ซึ่งครอบคลุมถึงการทํางานของสื่อมวลชนดวย อยางไรก็ตาม ในชวง
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ทศวรรษที่ผานมาสื่อมวลชนยังคงถูกต้ังคําถามถึงการละเมิดสิทธิเด็กอยางตอเน่ือง ยกตัวอยางเชน ในป 

2553 การวิจัยของปรารถนา บุญสุข (2553) ที่พบวา หนังสือพิมพไทยมีการเสนอขาวและภาพขาวที่

ละเมิดสิทธิเด็กที่ตกเปนเหย่ืออาชญากรรม ตอมาในป 2555 ธาตรี ใตฟาพูล (2555) ซึ่งวิเคราะหเน้ือหา

จากหนังสือพิมพรายวันไทยและรายการขาวโทรทัศน พบการละเมิดสิทธิเด็ก คือ การเปดเผยเอกลักษณ

บุคคล การละเมิดความเปนสวนตัว และการใชภาษาเราอารมณ ทั้งน้ี การละเมิดสิทธิเด็กในปจจุบันย่ิง

ทวีความนาเปนหวงมากข้ึน เมื่อสื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทอยางกวางขวาง โดยในป 2560 มี

การศึกษาพบวา การนําเสนอขาวเด็กของสื่อมวลชนผานสื่อสังคมออนไลนพบลักษณะที่ทารุณกรรมตอ

จิตใจเด็ก ไมคํานึงถึงประโยชนของเด็ก และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กที่ทาํใหเสยีหาย และที่สําคัญคือ 

ขาวเด็กและการละเมิดสิทธิเด็กจะถูกกระจายตอไปอีกอยางกวางขวางในสื่อสังคมออนไลนจากการแสดง

ความรูสึก (Like) ความคิดเห็น (Comment) และการแบงปน (Share) (ปาจารีย ปุรินทวรกุล, 2560) 

ที่ผานมาประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายหลายฉบับเพื่อปกปองสิทธิเด็กตามหลักอนุสัญญาวา

ดวยสิทธิเด็ก แตมาตาลักษณ เสรเมธากุล (2562) ช้ีใหเห็นวา การคุมครองสิทธิเด็กที่สอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมาย และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กอยางแทจรงิเปนไปไดยากย่ิงในสภาวะที่

ผูบังคับใชกฎหมายยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง สอดคลองกับปรารถนา บุญสุข (2553) ที่ให

ขอเสนอแนะวา ควรมีการใหความรูทางกฎหมายแกสื่อมวลชน และควรกําหนดกรอบจริยธรรมที่มี

บทลงโทษแกผูละเมิดอยางชัดเจน ซึ่งในสวนของการกําหนดกรอบจริยธรรมน้ัน องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน

มีการออกแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการรายงานขาวเด็กไวพอสมควร อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติน้ัน 

“เด็ก” มีความหลากหลายและมีมุมมองตอสิทธิของตนแตกตางกัน ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงทบทวน

เจตนารมณของกฎหมายและการบังคับใช พรอมทั้งสํารวจทิศทางการปกปองคุมครองเด็กในมุมมองของ

องคกรวิชาชีพสื่อทั้งในประเทศและระดับสากลโดยมีเปาหมายในการรวบรวมและสังเคราะหชุดความรู

ดานการปกปองคุมครองสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคูมือการรายงานขาวสิทธิ

เด็กบนสื่อสังคมออนไลนที่คํานึงถึงสิทธิของเด็กตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใหความสําคัญกับความ

หลากหลายของเด็กแตละกลุม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาชุดความรูดานการปกปองคุมครองสิทธิเด็กบนสื่อสังคม

ออนไลน และสังเคราะหชุดความรูดานการปกปองคุมครองสิทธิเด็กบนสื่อสงัคมออนไลน เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคูมือการรายงานขาวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิเด็ก 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC: Convention on the Rights of the Child) ไดรบัการรับรอง

จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในป 2532 มีสาระสําคัญ คือ การไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชน

สูงสุดของเด็ก ใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของเด็ก 4 ดาน ไดแก สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะไดรับ

การปกปองคุมครอง สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา และ สิทธิที่จะมีสวนรวม (UNICEF: 2020) โดยประเทศ

ไทยไดลงนามเปนภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2535 (กรมองคการระหวางประเทศ: 2561) 

มีผลใหมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญา ฯ ดังกลาวหลายฉบับ ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษากฎหมาย

ไทยและแนวปฏิบัติในการรายงานขาวเด็กขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนในบริบทของการนําเสนอขอมูล

ขาวสารของเด็กผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อสังเคราะหแนวทางการปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการ

รายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลน 

แนวคิดเก่ียวกับการรายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลน 

“ขาว” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง คําบอกเลา

เรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเปนเรื่องเกิดใหมหรือเปนที่สนใจ, คําบอกกลาว, คําเลาลือ ขณะที่ มาลี  บุญศิริ

พันธ (2556, 121) ไดใหความหมายของ “ขาว” วา เปนรายงานเหตุการณหรือเรื่องราว สาระสําคัญของ

ขาวตองเปนรายงานของเหตุการณที่ผูสื่อขาวและบรรณาธิการเห็นพองวา “สําคัญ” และ “นาสนใจ” 

มากพอที่ประชาชนควรหรือตองรับรูตามหลักการประเมินคุณคาขาว ดานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 

(2559) ไดนิยามความหมายของ “ขาว” ไวในขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ สภาการ

หนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ.2559 วาหมายถึง เน้ือหาที่เปนขอเท็จจริงจากเหตุการณปจจบุัน ประกอบดวย 

พาดหัวขาว ความนํา เน้ือขาว 

ทั้งน้ี สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ (2562) ไดใหความหมายคําวา “สื่อสังคมออนไลน” (Social 

Media) ไววาหมายถึง ชองทางการสื่อสารผานเว็บไซต และโปรแกรมประยุกตบนสื่อใด ๆ ที่มีการ

เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต ซึ่งผูใชสามารถสื่อสารเน้ือหา อาทิ twitter.com, Facebook, YouTube, 

weblog ตางๆ, LINE, Instagram และสื่อสังคมออนไลนใหม ๆ  ที่จะพัฒนาข้ึนในอนาคต สอดคลองกับ 

มานะ ตรีรยาภิวัฒน และ ชุตินธรา วัฒนกุล (สุดารัตน ดิษยวรรธนะ และ จักรกฤษ เพิ่มพูน 

(บรรณาธิการ): 2557, 198-200) ระบุถึง “สื่อสังคมออนไลน” (Social Media) วา เปนผลของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนสื่อในยุค Web 2.0 ซึ่งผูใชสื่อมีการสื่อสารสองทาง ผูเสพสื่อกลายเปนผูกระทํา 
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(active user) และเปนการสงขอมูลขาวสารไปยังสาธารณชน (public) หรือชุมชน (community) ทั้งน้ี 

ประเด็นสําคัญในการศึกษา“สือ่สงัคมออนไลน” คือ คุณลักษณะของสื่อที่ประกอบดวย 1) เปนเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยูในแพลตฟอรมตางๆ ที่ทําใหผูใชสามารถสราง สงผาน หรือ ถายทอดขอมูลไดรวดเร็วและ

งายดาย 2) มีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) และ 3) สามารถสรางและแบงปนขอมูล เนน

การมีสวนรวม (Collaborative) ในการผลิตเน้ือหาจากผูรับสาร (สุดารัตน ดิษยวรรธนะ และ จักรกฤษ 

เพิ่มพูน (บรรณาธิการ): 2557, 198-200)  

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา สื่อสังคมออนไลนมีบทบาทในกระบวนการขาวเพิ่มมาก

ข้ึน โดยใชสื่อสังคมเพื่อความรวดเร็วทั้งในกระบวนการหาขาว (News Gathering) และการเผยแพรขาว 

(Distribution) เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญคือ รูปแบบการสื่อขาวมีชองทางเพิ่มข้ึน ประเด็นขาวมาจาก

หลายทางและมีมิติที่หลากหลายกวาเดิม ผูสื่อขาวเปนนายทวารขาวสารที่คัดกรองและตัดสินใจเผยแพร

ขาวดวยตนเองซึ่งตองเนนหนักเรื่องจริยธรรม ขณะที่ความสัมพันธกับผูรบัสารเปลี่ยนสูการสื่อสารสอง

ทางแบบเรียลไทม (สกุลศรี ศรีสารคาม: 2554) ขณะที่งานวิจัยสถานการณการนําเสนอขาวทางสื่อสังคม

ออนไลนในประเด็นสิทธิเด็กพบวา ทั้งสื่อมวลชนที่ทําหนาที่รายงานขาวและผูใชเฟซบุกที่เปลี่ยนจากผูรบั

สาร (Receiver) เปนผูสงสาร (Sender) มีการละเมิดสิทธิเด็กเชนเดียวกัน ดังน้ัน ความตระหนักรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กในบริบทของสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชนและผูรับสารจึงมีความสําคัญ

ในระดับที่เทาเทียมกัน (ปาจารีย ปุรินทวรกุล: 2560) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผูวิจัยคัดเลือกเอกสาร

แบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังน้ี 

1.  กฎหมายในประเทศไทยโดยมีเกณฑคัดเขา คือ 1) เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิของเด็ก

ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และ/หรือ 2) เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลขาวสารทาง

สื่อออนไลน ดังน้ัน จึงเจาะจงศึกษากฎหมายไทย 5 ฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560, พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553, พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบัน

ครอบครัว พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   
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2.  แนวปฏิบัติในการรายงานขาวเด็กขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยและตางประเทศโดยมี

เกณฑคัดเขา คือ 1) เปนเอกสารลายลักษณอักษรที่มีเปาหมายในการเผยแพรเพื่อใหสื่อมวลชนใชเปน

แนวทางการรายงานขาวที่เกี่ยวของกับเด็กอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) องคกรดังกลาวอยูในกลุม

ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) ดังน้ัน จึงเจาะจงศึกษาแนวปฏิบัติจาก 6 

องคกร ไดแก สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.), International Federation of Journalists (IFJ), 

Media Monitoring Africa (MMA) , Independent Press Standards Organisation ( IPSO)  แล ะ

องคกรเด็กที่เผยแพรหลักการรายงานขาว คือ United Nations Children's Fund (UNICEF)  

ทั้งน้ี ขอคนพบไดจากการศึกษาเอกสารครั้งน้ีนําไปตรวจสอบสามเสาโดยการทบทวนขอมูล 

(Review triangulation) ในข้ันตอนการสนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึกกับองคกรเครือขายภาคประชา

สังคมที่ทํางานดานสิทธิเด็ก 22 องคกร และข้ันตอนการจัดเวทีคืนขอมูลเพื่อนําเสนอชุดความรูและสราง

การมีสวนรวมของเด็ก ผูปกครอง บุคลากรในองคกรเครือขายภาคประชาสังคมที่ทํางานดานสิทธิเด็ก 

นักวิชาการ และสื่อมวลชน ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยข้ันตอไปของโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยาง

มีสวนรวมเพื่อพัฒนาคูมือการรายงานขาวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน” 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ชุดความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อ

สังคมออนไลน 

เมื่อศึกษากฎหมายไทยเกี่ยวกับการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็กเช่ือมโยงกับมิติในการ

รายงานขาว พบวา “เด็ก” ซึ่งมีอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

น้ัน ไดรับการรับรองสิทธิไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 32 มีสาระสําคัญ 

คือ บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว และ มาตรา 71 วรรค

สาม มีสาระสําคัญ คือ รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็กใหดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ คุมครองปองกันมิใหถูก

ใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมทั้งบําบัด ฟนฟู เยียวยาใหดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

ทั้งน้ี จากการศึกษาเอกสารดานกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็กในการ

รายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลน 5 ฉบับ พบสาระสําคัญ 2 ประการ 

1.1 กฎหมายกําหนดใหคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ระบุไวอยางชัดเจนใน มาตรา 22 วา “การปฏิบัติตอ

เด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรม” ดังน้ัน การทําหนาที่ของสื่อมวลชนจําเปนตองคํานึงถึงวาในกระบวนการรายงานขาว เกี่ยวกับเด็ก

น้ัน เด็กตองไดรับประโยชนสูงสุดจากการกระทําดังกลาวของสื่อมวลชน 

1.2 การหามเปดเผยขอมูลและภาพเกี่ยวกับตัวเด็กอันจะทําใหเกิดความเสียหาย 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ปกปองสิทธิเด็กไวใน มาตรา 27 หามเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับเด็กหรือผูปกครองทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศโดยมีเจตนาที่ทําใหเกิดความเสียหายแก

จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ขณะที่

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ยังไดบัญญัติขอหาม

ลักษณะเดียวกันน้ีไวใน มาตรา 39 มีสาระสําคัญคือ หามเผยแพรภาพหรือขอมูลที่จะทําใหเกิดความ

เสียหายแกผูถูกกระทําความรุนแรง ผูกระทําความรุนแรง และบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่เปนไปเพื่อ

ประโยชนทางการศึกษา ประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสาธารณะ ตองไดรับความยินยอม ใน

สวนของเด็กที่กระทําความผิดน้ัน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ใหความคุมครองใน มาตรา 130 มีสาระสําคัญคือ หามบันทึก แพร

ภาพ เสียงของเด็กที่ตองหาวากระทําผดิ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ และหามเผยแพรขอความในทางสอบสวน

หรือการพิจารณาคดีที่จะทําใหรูจักตัวเด็ก หรือเปดเผยประวัติการกระทําความผิด หรือสถานที่อยู 

สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของเด็ก 

นอกจากน้ี การนําเสนอขอมูลและภาพของเด็กยังไดรับการเสริมดวยพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ที่กําหนดโทษใน มาตรา 14 (1) (4)  และ (5) มี

สาระสําคัญคือ หามมิใหนําขอมูลบิดเบือน ปลอม หรือลามกเขาสูระบบคอมพิวเตอร และ มาตรา 16 

หามนําภาพของผูอื่นที่เกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงที่นาจะทําใหผูอื่นน้ันเสียช่ือเสียง 

ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอายเขาสูระบบคอมพิวเตอร  

2. ชุดความรูจากแนวปฏิบัติขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเก่ียวกับการปกปองคุมครองสิทธิ

เด็กในการรายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลน 
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ในสวนของแนวปฏิบัติในการรายงานขาวเด็กขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนไทยและตางประเทศ 

6 องคกรที่มีการออกแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหสื่อมวลชนใชเปนแนวทางการ

รายงานขาวที่เกี่ยวของกับเด็กอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรากฏสาระสําคัญดังน้ี  

2.1. สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ เปนองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทยมีสมาชิก 56 

องคกร และหนังสือพิมพ 60 ฉบับ มีเปาหมายเพื่อดําเนินการควบคุมกันเอง (สภาการหนังสือพิมพ: 

2540) มีการประกาศ แนวปฏิบัติ ฯ เร่ือง การเสนอขาว ความคิดเห็น และภาพเก่ียวกับเด็กและ

เยาวชน พ.ศ. 2561 มีสาระสําคัญคือ ไมเปดเผยอัตลักษณของเด็ก เวนแตเพื่อประโยชนสาธารณะหรือ

ติดตามหาเด็กหาย ไมละเมิดความเปนสวนตัวแมจะไดรับความยินยอม ควรขออนุญาตผูที่อยูในภาพหรือ

ผูปกครองทุกครั้ง ไมเสนอภาพลามก อนาจาร ภาพเชิงลบของเด็ก ภาพหรือคลิปเด็กที่ทําใหเปนตัวตลก 

นาสมเพช ระวังการนําเสนอขาวเกี่ยวกับเด็กที่เปราะบาง และกอนหนาน้ีในป 2560 มี แนวปฏิบัติ ฯ 

เร่ือง การเสนอขาว เน้ือหาขาว การแสดงความคิดเห็น และภาพขาว ผูหญิงและเด็กถูกลวงละเมิด

ทางเพศ พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญคือ ไมเปดเผยอัตลักษณของเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ การใชภาษา 

การใหรายละเอียดตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน หรือความเสียหายแกจิตใจ ช่ือเสียงเกียรติคุณผูเสียหาย 

(สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ: 2560) 

2.2. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) เปนองคกรที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไดจัดทํา “คูมือ

จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” มีสาระสําคัญเกี่ยวกบั

เด็ก คือ ตองคํานึงถึงการปกปองศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสวัสดิภาพของเด็ก ปกปองอัตลักษณเด็กที่

เกี่ยวของกับเหตุอาชญากรรม การถูกลวงละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง การคาแรงงานเด็ก 

รวมถึงเนนกระบวนการขอความยินยอมกรณีที่มีเด็กรวมรายการ (สํานักงานสงเสริมการแขงขันและ

กํากับดูแลกันเอง กสทช.: 2559)  

2.3.  International Federation of Journalists (IFJ) เปนองคกรวิชาชีพที่เปนตัวแทนของผู

ประกอบวิชาชีพกวา 600,00 คนจาก 187 สมาคม ใน 140 ประเทศ กอต้ังในป 1926 ที่ประเทศฝรั่งเศส 

ไ ด เ ผ ยแพร คู มื อ  “Putting Children in the Right –  Guidelines for Journalists”  โ ดยมี  

“หลักการและแนวปฏิบัติในการรายงานขาวที่เกี่ยวของกับเด็ก” สาระสําคัญคือ ระวังการฝาฝนสิทธิเด็ก

และประเด็นดานความปลอดภัย ความเปนสวนตัว สวัสดิภาพ การศึกษา สุขภาพอนามัย ความเปนอยู

ของเด็ก และการแสวงหาผลประโยชนจากเด็ก คํานึงถึงความถูกตอง หลีกเลี่ยงการเผยแพรภาพและ
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ขอมูลที่อาจเสียหายตอเด็ก การปองกันการแสดงตนและระบุตัวตนของเด็ก การเปดโอกาสใหเด็กเขาถึง

สื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการช้ีนํา หลีกเลี่ยงการใชรูปภาพเด็กที่สื่อถึงเรื่องเพศ การไดรับ

ความยินยอมจากเด็กหรือผูเลี้ยงดู ตรวจสอบความนาเช่ือถือขององคกรที่กลาวอางวาเพื่อผลประโยชน

ของเด็ก ไมจายเงินใหเด็กหรือผูปกครองเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่เกี่ยวกับความเปนอยูของเด็ก เวนแตจะ

พิสูจนไดวาเปนไปเพื่อผลประโยชนของเด็กเอง (IFJ: 2002) 

2.4.  Media Monitoring Africa (MMA) กอต้ังในป 1993 ณ เมืองโจฮันเนสเบิรก ประเทศ

แอฟริกาใต มีบทบาทในการสงเสริมวารสารศาสตรเชิงจริยธรรมและยุติธรรมซึ่งสนับสนุนสิทธิมนุษยชน 

(MMA: 2019) MMA รวมมือกับภาคีจัดทํา “Editorial Guidelines and Principles for Reporting 

on Children in the Media” มีหลักสําคัญคือ การเคารพประโยชนสูงสุดของเด็ก เคารพเกียรติยศ

ศักด์ิศรีและสิทธิของเด็กทุกคน ใหความสําคัญกับเด็กชายและเด็กหญิงอยางเทาเทียมกัน เคารพสิทธิ

ความเปนสวนตัวและการรักษาความลับ เด็กมีสิทธิในการแสดงความเห็นและไดรับการยอมรบั ไมระบุอัต

ลักษณของเด็กเมื่อเกิดความเสี่ยงตอเด็ก การเปดเผยตัวตนเด็กตองเปนไปตามกฎหมายและไดรับการ

ยินยอม นอกจากน้ี ยังกําหนดใหระมัดระวังกลุมเด็กที่เปราะบาง ไดแก เด็กที่เกี่ยวของกับการพิจารณา

คดี เด็กที่เกี่ยวของกับเอชไอวี  พยายามกําจัดเรื่องรูปแบบเชิงลบของเด็ก ไมนําเสนอเด็กที่เกี่ยวของกับ

เรื่องทางเพศ ไมใชภาพลามกอนาจาร ไมติดสินบนเด็กใหไดมาซึ่งขาว (Media Monitoring Africa & 

Save the Children: 2014) 

2.5.  Independent Press Standards Organisation (IPSO) เปนหนวยงานอิสระ ทําหนาที่

เปนกลไกกํากับดูแลอุตสาหกรรมหนังสือพิมพและนิตยสารในสหราชอาณาจักร (IPSO: 2018) มีการ

กําหนด “แนวทางดานบรรณาธิการ” โดยในขอ 6 “การนําเสนอเกี่ยวกับเด็ก” มีสาระสําคัญคือ เด็ก

ตองไมถูกรบกวนโดยไมจําเปนในโรงเรียน การเขาถึงตัวเด็ก สัมภาษณ หรือถายภาพตองไดรับการ

อนุญาต หามจายเงินแกเด็กและผูปกครองเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และตองไมใชช่ือเสียง ความ

อื้อฉาว หรือ ตําแหนงของพอแมผูปกครองของเด็กเพือ่เผยแพรขอมูลรายละเอยีดสวนตัวของเด็ก และขอ 

7 “การนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นทางเพศของเด็ก” มีสาระสําคัญคือ สื่อตองไมระบุตัวตนของเด็ก หามใช

คําที่มีความหมายถึงการรวมประเวณีในสายเลือดเดียวกัน และตองตรวจสอบไมใหขาวน้ันแสดงใหเห็น

ความสัมพันธโดยนัยระหวางผูตองหากับเด็ก  (IPSO: 2018) 

2.6.  United Nations Children's Fund (UNICEF) หรือ ยูนิเซฟ กอต้ังเมื่อป 1946 ปจจุบันมี

ภารกิจหลักคือ การสงเสริมและปกปองคุมครองสิทธิเด็กเพื่อใหเด็กทุกคนมีชีวิตอยูรอดปลอดภัย ไดรับ

การคุมครอง ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพรอมที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งน้ี ยูนิเซฟ ไมไดเปนองคกร
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วิชาชีพสื่อมวลชน แตทํางานรวมกับสื่อมวลชนในการปกปองและคุมครองสิทธิเด็ก โดยไดพัฒนา 

“หลักการและแนวทางในการรายงานขาวเก่ียวกับเด็ก” (Reporting guidelines) มีสาระสําคัญ คือ 

การเคารพในศักด์ิและสิทธิของเด็กทุกคน ปกปองผลประโยชนของเด็กสูงสุด คํานึงถึงความเปนสวนตัว 

การปกปองคุมครองจากภัยอันตราย หามเผยแพรเรื่องราวหรือภาพที่จะสงผลใหตัวเด็ก ญาติหรือเพื่อนมี

ความเสี่ยง และตองปรึกษาผูที่ใกลชิดกับสถานการณของเด็กมากที่สุด นอกจากน้ี ยังครอบคลุมถึงแนว

ทางการสัมภาษณ หลีกเลี่ยงการรายงานขาวที่จัดกลุมประเภทอันจะทําใหเด็กไดรับการตอบกลับเชิงลบ

หรือถูกคุมคาม การเปดเผยตัวตนตองข้ึนอยูกับประโยชนสูงสุดของเด็ก ตองไมเปดเผยตัวตนเด็กที่เปน

กลุมเปราะบาง ไดแก เหย่ือของการถูกลวงละเมิดทางเพศหรือแสวงหาผลประโยชนอื่น เด็กที่กระทําผิด 

เด็กที่เกี่ยวของกับเอชไอวี และตองไมรายงานขาวถาเด็กอาจตกอยูในความเสี่ยง (UNICEF: 2020) 

3.  การสังเคราะหแนวทางการคุมครองและปกปองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อสังคม

ออนไลนจากกฎหมายไทยและแนวปฏิบัติขององคกรวิชาชีพ 

3.1 การขออนุญาตเพื่อการรายงานขาวสทิธิเด็ก  

ตารางท่ี 1 แนวทางการขออนุญาตเพื่อการรายงานขาวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน 

การขออนุญาต แนวทางในการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก 

1. บุคคลที่มสีิทธิ

ในการอนุญาต 

- เด็ก  

- พอ แม ผูดูแลเด็ก หรือผูใหญที่เด็กเช่ือถือและไววางใจ 

2. ขอมูลและ

แนวทางในการขอ

อนุญาต 

- ตองช้ีแจงเหตุผล ประเด็นเน้ือหา รูปแบบการนําเสนออยางละเอียดชัดเจน  

- ตองไมบังคับขูเข็ญเด็กและผูปกครองไมวาดวยวิธีใดก็ตาม 

- ตองประเมินและแจงผลกระทบทั้งเชิงบวก-เชิงลบ ระยะสั้น-ระยะยาวที่

อาจเกิดข้ึนหลังจากนําเสนอขาวใหทราบอยางละเอียด 

- อยาใหสัญญาที่ไมอาจรักษาคํามั่นสัญญาได  

- ตองไมเสนอสิ่งตอบแทนหรือสินบน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการทําขาว 
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ตารางท่ี 1 แนวทางการขออนุญาตเพื่อการรายงานขาวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน (ตอ) 

การขออนุญาต แนวทางในการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก 

3. แนวปฏิบัติ

ระหวางการ

สัมภาษณหรือ

บันทึกภาพเด็ก 

- คํานึงถึงสิทธิสวนตัวของเด็กและสทิธิในการปกปองคุมครองจากอันตราย  

- ถาเด็กตองการยกเลกิการสัมภาษณหรือบันทึกภาพตองเคารพการตัดสินใจ 

- เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการช้ีนําหรือชักจูง 

- ไมต้ังคําถามซับซอนหรือลอหลอกเพื่อใหไดคําตอบ 

- หามคุกคามเด็ก ไมทําใหเด็กตกอยูในภาวะกดดัน เครียด หรือวิตกกังวล 

- หลีกเลี่ยงการถามหรือแสดงความเห็นทีเ่ปนการตัดสินตัวเด็ก อันจะทําให

เด็กตกอยูในอันตราย ถูกลบหลูดูหมิ่นหรอืกระตุนใหเกิดความเจบ็ปวด 

- ไมรองขอใหเด็กเลาเรื่องราวหรอืแสดงบทบาทใดๆ ที่ไมเคยเกิดข้ึนกับเด็ก 

- ไมเลือกปฏิบัติจากเพศ เช้ือชาติ อายุ ศาสนา สถานภาพ การศึกษา ฯลฯ  

- ควรมีผูใหญหรือผูเช่ียวชาญดานเด็กหรอืนักจิตวิทยาเด็กอยูรวมดวย 

4. แนวปฏิบัติเมื่อ

จะเผยแพรขอมูล

จากการสัมภาษณ

หรือภาพของเด็ก 

- ขออนุญาตอีกครั้งกอนเผยแพร และเด็กตองไดรับเวลาคิดอยางเพียงพอ 

- เคารพการตัดสินใจของเด็กหรือผูมสีิทธิในการอนุญาต  

- ถาอาจมีผลกระทบตามมา แมเด็กจะยินยอมก็ไมควรเปดเผยขอมลูน้ัน 

- เคารพสิทธิความเปนสวนตัว รักษาความลับ และมั่นใจวาไดปองกันเด็กจาก

การถูกทํารายและผลกระทบที่จะตามมา 

3.2  แนวทางที่พึงกระทํา (DOs) และไมพึงกระทํา (DON’Ts) ในการรายงานขาวเด็กบนสื่อ

สังคมออนไลน 

จากการศึกษากฎหมายและแนวทางในการปกปองคุมครองสิทธิเด็กขององคกรวิชาชีพ

สื่อมวลชน สามารถสังเคราะหแนวทางที่พึงกระทํา (DOs) และไมพึงกระทํา (DON’Ts) ไดดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 แนวทางที่พึงกระทํา (DOs) และไมพึงกระทํา (DON’Ts) ตามกฎหมาย 

แนวทาง รายละเอียด 

ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

- คํานึงถึงประโยชนสงูสุดของเด็กเปนสําคัญ 

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

- ไมนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัตัวเด็กทีจ่ะทําใหเสียหาย หรือเพือ่แสวงหา

ผลประโยชน (จําคุกไมเกิน 6 เดือน/ปรบัไมเกิน 60,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรบั) 

- ไมนําเสนอภาพ-เรื่องราวเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว รวมถึง

ผูกระทําความรุนแรง และคนในครอบครัว ยกเวนเพื่อประโยชนสาธารณะ 

(จําคุกไมเกิน 6 เดือน/ปรบัไมเกิน 60,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรบั) 

- ไมบันทึกและเผยแพรภาพ-เสียงเด็กที่ตองหาวากระทําความผิด (จําคุกไมเกิน 

1 ป/ปรับไมเกิน 20,000 บาท/ทัง้จําทัง้ปรับ) 

- ไมนําเสนอขอความในทางสอบสวนที่ทําใหรูตัว ช่ือและสกลุของเด็กที่ตองหา

วากระทําความผิด (จําคุกไมเกิน 1 ป/ปรบัไมเกิน 20,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรบั) 

- ไมเปดเผยประวัติการกระทําผิด ที่อยู ที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของเด็กที่

กระทําความผิด (จําคุกไมเกิน 1 ป/ปรบัไมเกิน 20,000 บาท/ทั้งจําทั้งปรบั) 

- ไมนําเสนอขอมูลที่ทําใหเด็กเสียหาย ขอมูลอันมีลกัษณะลามก (จําคุกไมเกิน 

5 ป/ปรับไมเกิน 100,000 บาท/ทั้งจําทัง้ปรับ) 

- ไมนําเสนอภาพที่สรางข้ึน ตัดตอ เติม ดัดแปลงที่ทําใหเด็กเสียช่ือเสียง ถูกดู

หมิ่นเกลียดชัง หรืออบัอาย (จําคุกไมเกิน 3 ป และปรบัไมเกิน 200,000 บาท) 

ดานการสังเคราะหแนวทางปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อสงัคมออนไลนจาก

องคกรวิชาชีพ ผูวิจัยไดแบงเด็กออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเด็กทั่วไปและกลุมเด็กทีม่ีความเฉพาะ พรอมทัง้

คํานึงถึงการเผยแพรอัตลักษณ ภาพ เน้ือหาขาว และขอควรคํานึงอื่น ๆ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 แนวทางที่พึงกระทํา (DOs) และไมพึงกระทํา (DON’Ts) ทีส่ังเคราะหจากแนวปฏิบัติของ   

องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน 

แนวทาง รายละเอียด 

1. เด็กทั่วไป ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

การเปดเผยตัวตนเด็กตองเปนไปตามกฎหมาย ไดรับการ

ยินยอม คํานึงถึงอันตรายทีอ่าจเกิดข้ึนกับเด็ก กําจัดรูปแบบเชิง

ลบของเด็ก ใหความเทาเทียม หลีกเลี่ยงการจัดประเภทที่ทําให

เด็กไดรับการตอบกลับเชิงลบ ใหสทิธิเด็กในการแสดงความเห็น  

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

ไมเปดเผยขอมลูทีจ่ะทําใหรูถึงตัวเด็ก ไมเสนอภาพลามก

อนาจาร หรือภาพทีท่ําใหเด็กและคนใกลชิดอยูในความเสี่ยงแม

จะปดบังทําเบลอ ไมเสนอภาพเด็กในลักษณะขบขัน นาสงสาร 

สมเพช ไมใชช่ือเสียงความอื้อฉาวของพอแมในการเผยแพร

ขอมูลเด็ก ไมลวงละเมิดความเปนสวนตัวแมไดรับการยินยอม 

2. เด็กที่มีความเฉพาะ 

2.1 เด็กที่ถูก

กระทํา 

ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย การเสนอภาพตองไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอเด็กและครอบครัว ระวังการใชภาษา การให

รายละเอียดสภาพแวดลอมทีเ่กิดเหตุ  

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

ไมเปดเผยขอมลูตัวตนเด็ก ภาพเด็กหรอืผูเกี่ยวของ การใชภาพ

ลามกอนาจารของเด็ก ไมนําเสนอเน้ือหาซ้ําเติมความทุกข 

2.2 เด็กที่

กระทํา

ความผิด 

ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

ปกปดอัตลักษณของเด็ก ระวังการเสนอขาวกจิกรรมการกุศลที่

เปดเผยอัตลักษณเด็ก เบลอภาพเด็กทีก่ระทําผิด 

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

ไมเผยแพรขอมลูตัวตนของเด็ก ไมบันทึกหรือเผยแพรภาพ-

เสียงของเด็ก 

2.3 เด็กที่อยู

ในภาวะ

ยากลําบาก 

ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

ระวังการเผยแพรอัตลักษณของเด็ก เบลอภาพเด็ก ระวังการ

นําเสนอสภาพแวดลอมที่ทําใหเด็กตกในความเสี่ยงตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือขององคกรที่อางวาทําเพื่อประโยชนของเด็ก 

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

- 
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ตารางท่ี 3 แนวทางที่พึงกระทํา (DOs) และไมพึงกระทํา (DON’Ts) ทีส่ังเคราะหจากแนวปฏิบัติของ   

องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน (ตอ) 

แนวทาง รายละเอียด 

2.4 เด็ก

พิการ 

ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

ระวังการเปดเผยอัตลกัษณเด็ก เวนแตเกิดประโยชนสูงสุดแก

เด็ก ระวังผลกระทบจากการสมัภาษณหรือเขารวมรายการของ

เด็กที่มีความบกพรองทางสมองเปนพิเศษ และตรวจสอบความ

นาเช่ือถือขององคกรที่อางวาทําเพือ่ประโยชนของเด็ก 

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

ไมลวงละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือซ้ําเติมความทุกขของ

เด็ก 

2.5 เด็กกับ

เอชไอวี 

ขอพึงกระทํา 

(DOs) 

ปกปดสถานะเอชไอวีของเด็กเวนแตไดรับความยินยอม เบลอ

ภาพเด็ก ระวังผลกระทบทางสงัคม  

ขอไมพึงกระทํา 

(DON’Ts) 

ไมรายงานขาวที่ทําใหเด็กถูกทําราย บาดเจ็บ เศราใจ อับอาย 

ไมเช่ือมโยงภาวะการติดเช้ือของบุคคลในขาว 

4. ประเด็นท่ีตองเติมเต็มในการกําหนดแนวทางการคุมครองและปกปองสิทธิเด็กในการ

รายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลน 

จากการศึกษาเอกสาร พบวา กฎหมายและแนวปฏิบัติขององคกรตาง ๆ  เนนไปที่การปฏิบัติใน

การรายงานขาวโดยยังขาดการอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตัวเด็กที่ชัดเจน ในขณะที่เด็กมีความ

หลากหลาย อาจไดรับผลกระทบและมีความตองการในการปกปองคุมครองสิทธิในมิติที่แตกตางกัน 

รวมทั้งพบวา แนวปฏิบัติขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนสวนใหญยังเปนการวางแนวทางกวางๆ สําหรับสือ่

ด้ังเดิม (Traditional Media) คือ สื่อหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนเปนหลัก ยังไมไดพัฒนาใหครอบคลุม

การรายงานขาวในสื่อใหม (New Media) เทาที่ควร ดังน้ัน จึงยังไมพบบริบทการปกปองคุมครองเด็กใน

การรายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลนที่เปนปญหาในปจจุบันบางประการ เชน การนําขอมูลจากสื่อสังคม

ออนไลนของเด็กไปใชในการรายงานขาว การนําเสนอภาพจําลองเหตุการณ สิทธิที่จะถูกลืมของเด็กผูตก

เปนขาว เปนตน  
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อภิปรายผล  

การศึกษาครั้งน้ีพบวา การปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อสังคมออนไลนของ

ประเทศไทย มีกลไกทางกฎหมายที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก และปกปองคุมครองความเสียหายที่

จะเกิดข้ึนจากการเผยแพรขอมูลหรือภาพเกี่ยวกับตัวเด็ก ขณะที่องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนก็มีแนวทางที่

สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) ต้ังแตการขออนุญาตเพื่อสัมภาษณหรือบันทึกภาพ การ

ปฏิบัติตัวระหวางการสัมภาษณ จนถึงการรายงานขาวที่ตองคํานึงถึงการเผยแพรขอมูลหรือภาพที่จะ

เปดเผยอัตลักษณของเด็กหรือไม อยางไรก็ตาม ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา จากการศึกษากฎหมายและแนว

ปฏิบัติขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเด็นเรื่องการปกปองคุมครองสิทธิเด็กในขาวยังมีความทาทาย 

3 ประการ คือ 

1.  ความทาทายของกฎหมายในการปกปองสิทธิเด็กในประเทศไทย  

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายในการปกปองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนสื่อสังคม

ออนไลนน้ีพบวา มีความทาทายในการปกปอง “สิทธิเด็ก” (Child’s Right) กับ “สิทธิที่จะรู” (Right to 

Know) อันหมายถึง สิทธิข้ันพื้นฐานและสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยที่จะรู

ขอมูล ขาวสารเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคม หรือมีประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งสื่อมวลชนยังมองวา การ

รายงานขาวเด็กพึงเปนสิทธิที่ประชาชนควรจะรู (ปริณดา เริงศักด์ิ และ ยุคลธร ไกรวศิน, 2555) ซึ่ง

การศึกษาครั้งน้ีพบวากฎหมายบางมาตราและแนวปฏิบัติขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนบางขอเกี่ยวกับ

การเผยแพรภาพหรือขอมูลของเด็กที่ยังคงขอความ “เวนแตเพื่อประโยชนสาธารณะ” และที่สําคัญคือ 

ในประเทศไทยน้ัน กฎหมายหลายฉบับไมเคยมีการบังคับใชกับสื่อมวลชนเลยทั้งที่สื่อมวลชนกระทํา

ความผิดชัดแจง เชน มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก แตไมเคยมีการดําเนินคดีกับสื่อมวลชนที่

นําเสนอขาวและภาพละเมิดเด็กและเยาวชนเลย (สถาบันพระปกเกลา: 2558, 280) 

 2.  ความทาทายขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชนกับความหลากหลายของ “เด็ก” 

การศึกษาพบวากฎหมายและแนวปฏิบัติสวนใหญมักนําเสนอแนวทางการปกปอง “เด็ก” ใน

ภาพรวม และมีพื้นที่ในการอธิบายเหตุหรือผลกระทบในการกําหนดขอบังคับตางๆ คอนขางนอย แต

ในทางปฏิบัติน้ันเด็กอาจไดรับผลกระทบจากการนําเสนอขาวในบริบทที่แตกตางกัน ดังการศึกษาของ

ปรางคทิพย ดาวเรือง (2558, 15-35) ที่ไดสัมภาษณเด็กหญิงวัยสิบหาปคนหน่ึงที่ตกเปนเหย่ือความ

รุนแรงในครอบครัวและตองเผชิญกับการปกปดตัวตนของเด็กดวยการใสหมวกปดบังใบหนา หรือ “คลุม

โมง” ซึ่งเด็กหญิงเลาวา ขณะที่ยังเปดหนาน้ันรูสึกเฉย ๆ  แตทันทีที่คลุมโมงกลับรูสึกกลัวและเสียใจ อัน
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สะทอนวาวิธีการในการปกปองสิทธิเด็กตามหลักการบางครั้งอาจกระทบสิทธิเด็กดานอื่น เน่ืองจาก 

“เด็ก” มีความหลากหลายและมีมุมมองตอสิทธิของตนแตกตางกัน 

3.  ความทาทายเก่ียวกับความเทาทันสถานการณบนโลกออนไลนของกฎหมายและแนว

ปฏิบัติขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน  

ผลการศึกษาพบวา แมกฎหมายและองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชนจะมีความพยายามในการ

ปกปองคุมครองสิทธิเด็ก แตก็ยังไมสามารถตอบโจทยการปกปองคุมครองเด็กในการรายงานขาวบนสื่อ

สังคมออนไลนที่เปนปญหาในปจจุบันบางประการ เชน การนําขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนของเด็กไปใช

ในการรายงานขาว การนําเสนอภาพจําลองเหตุการณ สิทธิที่จะถูกลืมของเด็กผูตกเปนขาว เปนตน    

ดังน้ัน ในภาวะที่การรายงานขาวเกี่ยวกับเด็กกาวเขามาอยูในสื่อสังคมออนไลนที่มีลักษณะการ

กระจายศูนยอํานาจการสื่อสาร (Decentralization) ทําใหทุกคนสามารถเปนผูสงสาร (Sender) ไมได

กระจุกตัวอยูในกลุมสื่อมวลชนที่เคยเปนผูรวมศูนยอํานาจการสื่อสารในอดีต (กาญจนา แกวเทพ และ

นิคม ชัยขุนพล: 2555, 46) สงผลใหการละเมิดสิทธิเด็กอาจแพรกระจายไปอยางกวางขวาง ทั้งยังทิ้ง

รองรอยดิจิทัล (Digital Footprint) ไวโดยไมสามารถระบุจุดสิ้นสุดได การกําหนดแนวปฏิบัติในการ

รายงานขาวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลนจึงจําเปนตองคํานึงถึงความหลากหลายของ “เด็ก” โดย

แบงเปน 1.เด็กทั่วไป และ 2.เด็กที่มีความเฉพาะ ไดแก เด็กที่ถูกกระทํา เด็กที่กระทําความผิด เด็กที่อยู

ในภาวะยากลําบาก เด็กพิการ และเด็กกับเอชไอวี โดยสังเคราะหแนวปฏิบัติที่พึงกระทํา (DOs) และไม

พึงกระทํา (DON’Ts) เพื่อนําไปสูการใชงานในลักษณะที่เรียกวา “การสงตอความรูพรอมใช” 

(Knowledge delivery) (กาญจนา แกวเทพ และกําจร หลุยยะพงศ: 2560, 190) 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ัวไป  

1. ควรมีการสงเสริมใหเกิดการตระหนักถึงสิทธิเด็กในขาวอยางจริงจัง โดยอาศัยการมีสวนรวม

ของกลไกทางกฎหมาย การกํากับดูแลกันเองของสื่อมวลชน และกลไกภาคประชาสังคมอยางพรอม

เพรียงกัน 
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ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยในอนาคต 

1.  การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย 

ตลอดจนแนวทางในการสงเสริมใหใชแนวปฏิบัติของสื่อมวลชน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา

คูมือการรายงานขาวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน” ไดรับทุนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสรางสรรค ปงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นในป 2563 ผูวิจัยหวังอยางย่ิงวา โครงการน้ีจะเปนสวนหน่ึง

ที่ชวยใหนิเวศสื่อสังคมออนไลนใหเปนพื้นที่ปลอดภัยและสรางสรรคสําหรับเด็ก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจและการใช

ประโยชนของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย (2) ความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับความพึง

พอใจของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย (3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับความพึง

พอใจของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย (4) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับการใช

ประโยชนของผูชมรายการเกษตรศาสตร นําไทย โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจดวยการรวบรวม

แบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 คน ซึ่งลักษณะทางประชากรที่กําหนดไว ไดแก เพศ การศึกษา และ

อาชีพ โดยวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย T-test, F-test (One-

way ANOVA, Least significant difference (LSD) และการทดความคาความสัมพันธ Pearson’s 

Correlation โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ศึกษาปริญญาตรี และเปนนิสิต/

นักศึกษา (1) ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรับ ( X̅ = 3.97) ความพึงพอใจ (X̅  = 4.10) และ

                                                        
1 ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร, คณะมนุษยศาสตร, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: wirot.e@ku.th 
2 อาจารย ดร., อาจารยประจําภาควิชานเิทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร, คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร, คณะมนุษยศาสตร, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
4 อาจารย, อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร, คณะมนษุยศาสตร, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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การใชประโยชน (X̅= 4.03) ของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยอยูในระดับมาก (2) การศึกษาความ

แตกตางของลักษณะประชากร พบวา เพศตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย

แตกตางกัน มีคา T ที่ 3.93 และคา Sig ที่ 0.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา

ตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกัน มีคา F ที่ 5.76 และคา Sig ที่ 

0.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกัน มีคา F ที่ 6.23 และมีคา Sig ที่ 0.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  (3) การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนํา

ไทย โดยมีความสัมพันธทางบวก ทั้งน้ีคาความสัมพันธกันในระดับสูง (r = 0.66)  และ (4) การศึกษา

พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทย โดยมี

ความสัมพันธทางบวก ทั้งน้ีคาความสัมพันธกันในระดับสูง (r = 0.76) 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรบั, ความพึงพอใจ, การใชประโยชน 

 

Abstract 

This research aims to study (1) exposure behaviors, Satisfaction, Utilization, to the 

audiences towards the “KASETSART NAMTHAI” Program. (2) The Demographic differences 

and exposure behaviors of the “ KASETSART NAMTHAI”  Program.  ( 3)  The relevance 

between exposure behavior and satisfaction of the “KASETSART NAMTHAI” Program. (4) 

The relevance between exposure behavior and Utilization of the “KASETSART NAMTHAI” 

Program.  This research was conducted through a quantitative research format which 

studies use online self-administered questionnaires. As a tool of collet information from 

400 people focus group.  The demographic characteristics are gender, education and 

occupation.  The descriptive statistics analyzation in frequency, percentage, average and 

standard deviation and the inferential statistics analyzation in t- test, f- test ( One-way 

ANOVA) , Least significant difference ( LSD)  and Pearson’ s Correlation at statistical 

significance P- value 0.05. 
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The study has conducted that the main audience group are men, have studying 

a bachelor degree and is a student. (1) The study reveal the exposure behaviors (X̅ = 

3.97) the Satisfaction (X̅  = 4.10) and the utilization (X̅= 4.03) of the audiences toward 

“KASETSART NAMTHAI” Program are highly level. (2) The demographic differences and 

exposure behaviors of the “KASETSART NAMTHAI” audience are gender (T=3.39, Sig= 

0.00) at statistical significance P-value 0.05. Education (F=5.76, sig = 0.00) at statistical 

significance P- value 0.05. and occupation (F=6.23, Sig=0.00) at statistical significance P- 

value 0.05. (3) The relevance between exposure behavior and audience satisfaction of 

the “KASETSART NAMTHAI” Program is a positive relevance at highly level (r=0.66). (4) 

The relevance between exposure behavior and Utilization of the audience toward 

“KASETSART NAMTHAI” Program is a positive relevance at highly level (r=0.76). 

Keywords: Behaviors Exposure, Satisfaction, Utilization 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 “สื่อ” นับเปนหัวใจอันสําคัญย่ิงในการดําเนินงานพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการทํางาน

รวมกับ เกษตรกร การสื่อสารจะสามารถสนับสนุนความสําเร็จของโครงการตางๆ ในชุมชนและเพิ่ม

ผลผลิตใหเกษตรกร ใหสมบูรณรวดเร็วย่ิงข้ึน ดังน้ันเพื่อเปนแนวทางในการถายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตรใหแกเกษตรกรใหเกิด ประโยชนสูงสุด เราจึงตองทราบถึงปญหาและความตองการทางดานสื่อ

ของเกษตรกร จึงจะสามารถพัฒนาการ เกษตรของไทย เมื่อเปนเชนน้ีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะ

สามารถเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ ธนาวัลย ตรีสุสนธ์ิ (2543) 

 สื่อจึงถูกนํามาใชเพื่อการเผยแพรในเรื่องของการเกษตรมากข้ึน ไมวาจะเปนชองทางวิทยุ

โทรทัศน หรือชองทางออนไลนตางๆ เพื่อเขาสูยุคสมัยในปจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีในการเผยแพรสื่อน้ันมี

การเปลี่ยนแปลงไปเขาสูเครือขายของอินเตอรเน็ต (Internet) ที่สามารถเช่ือมโยงทุกอยางเขาสูผูรับสาร

ไดงายมากข้ึน ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา สื่อใหม (New Media) โดยในปจจุบันน้ันผูผลิตเน้ือหา มีความ

จําเปนตองปรับเปลี่ยนการนําเสนอที่เผยแพรผานทางโทรทัศน ปรับสูรูปแบบรายการโทรทัศนที่เผยแพร

ผานชองทางอินเตอรเน็ต หน่ึงในน้ันก็คือ ชองทาง Youtube 
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 ร ายการ เกษตรศาสตร นํ า ไทย  ภายใต ก ารผลิ ตของสถาบัน วิจั ยและพัฒนาแห ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นับวาเปนรายการที่อยูคูกับเกษตรกรชาวไทยมานาน รายการเกษตรศาสตร

นําไทยเปนรายการที่นําผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาเผยแพร เพื่อเปนแนวทางใหแก

เกษตรกรหรือกระทั้งบุคคลทั่วไปสามารถไดรับชมได ในอดีตรายการเกษตรศาสตรนําไทยน้ันเคยเผยแพร

อยูในชองทางวิทยุโทรทัศน และไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยนํามาเผยแพรผานทางชองทาง Youtube ซึ่ง

ในปจจุบันรายการเกษตรศาสตรนําไทยน้ันมีผูติดตามอยูจํานวนประมาณ 146,000 ราย และยอดการ

รับชมรวม 29,905,138 ครั้ง (วันที่ 20 กันยายน 2563)  รายการเกษตรศาสตรนําไทยไดไดโลรางวัล 

Silver Play Button (Silver Creator Award) จากทาง Youtube เน่ืองจากมีผูติดตามเกิน 100,000 

คน และเปนชองที่มีคุณภาพไมมีปญหาดานลิขสิทธ์ิ  

 จากความสัมพันธดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการเปดรบั ความพึงพอใจ

และการใชประโยชนของผูชมรายเกษตรศาสตรนําไทยเพื่อใหทราบถึงเน้ือหาและรูปแบบรายการของ

รายการเกษตรศาสตร นําไทย เพื่อเปนแนวทางใหทางผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดวางแผนนโยบายในการวางแผนเรื่องของบุคลากรในการผลิตสื่อ รวมถึง

การจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อใหเหมาะสมตามรูปแบบรายการที่มีความทันสมัย และนาติดตาม 

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพในการผลติเน้ือหา และรูปแบบรายการใหมี

ความนาสนใจมากย่ิงข้ึน ทั้งดานภาพ ดานเน้ือหา ดานกราฟก เพื่อสรางยอดผูรับชมใหมากย่ิงข้ึน และ

เพื่อใหทราบถึงระดับพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูรับชม เพื่อเปนแนวทางใหผูผลิตรายการ 

นําเสนอผลงานอยางมีคุณภาพ และเพิ่มกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน เพื่อสามารถนําความรู

เกี่ยวกับทางดานการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร ใหในการเขาชุมชนและสังคมได 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

2. เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากร กับพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ กับความพึงพอใจของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ กับการใชประโยชนของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนํา

ไทยแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับการใชประโยชนของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

 

 

พฤติกรรมการเปดรับรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร

ของผูรับสาร ความพึงพอใจตอรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

การใชประโยชนจากรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

H1 

H3 

H2 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูรับชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย ประกอบดวย ผูชมที่ติดตามแฟนเพจเฟซบุก

ของรายการเกษตรศาสตรนําไทย และเฟซบุกแฟนเพจที่มีการแชรรายการเกษตรศาสตรนําไทย เฟซบุก

แฟนเพจสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เฟซบุกแฟนเพจ KURDI News    และเฟ

ซบุกแฟนเพจ Kasetsart University รวมผูติดตามทั้งสิ้น 337,377 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง 

อาศัยสูตรของ Taro Yamane (1973) โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 คาระดับความ

คลาดเคลื่อนไมนอยกวารอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวาขนาดของกลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 399.998 คน ผูวิจัยจึงใชตัวอยางในการวิจัยทั้งหมด 400 คน 

การวิจัยครั้ง น้ีใชการสุมตัวอยาง แบบไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการแชรแบบสอบถาม

ออนไลนในชวงเวลา 11.00 น. ของทุกวันพฤหัสบดี เปนระยะเวลา 1 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 

2564 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับความพึงพอใจและ

การใชประโยชนของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย คือ แบบสอบถามออนไลน (Questionnaire 

Online) โดยใชคําถามปลายปด โดยแบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี (1) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม (2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับของผูรับชม (3) ความ

พึงพอใจของผูรับชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย (4) การใชประโยชนจากการรับชมรายการ

เกษตรศาสตรนํา  

การทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ออกแบบ

เสร็จสมบรูณแลวไปใหนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิในดานทิเทศศาสตร และวารสารศาสตร ตรวจสอบจํานวน 

3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบการแกไข ซึ่งนํามาหาคาความสอดคลองระหวางคําถามกับเน้ือหาและ

วัตถุประสงค โดยใชสูตร นธกฤต วันตะเมล (2561) ดังน้ี IOC = 
∑𝑅𝑅
𝑁𝑁

 เมื่อไดทําการทดสอบแลวคา IOC 

> 0.5 แสดงวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับเน้ือหาและวัตถุประสงค 
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การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกอนการเก็บขอมูล (Try-

out) กับประชากรกรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความเขาใจ และความ

สมบูรณของแบบสอบถาม จากน้ันนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (Alpha Coefficient)ความเช่ือมั่น α โดยใชสูตร Cronbach (1984) ดังน้ี α = 
𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
 �1−∑𝑠𝑠𝑖𝑖

2

𝑠𝑠𝑡𝑡2
� 

เมื่อทําการทดสอบแลวมีคา α ≥ 0.7 ซึ่งถือวาชุดคําถามมีความเช่ือมั่นที่ยอมรับไปใชในการเก็บขอมูลได 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ลักษณะทางประชากร  

 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของการวิจัย เปนเพศชาย มีจํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 

51.50 และเปนเพศหญิงจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของการวิจัย มีระดับการศึกษาอยูที่ปริญญาตรี จํานวน 227 คน 

คิดเปนรอยละ 56.75 รองลงมาคือตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ปริญญาโท 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 และปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของการวิจัย มีอาชีพนิสิต จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ18.75 

รองลงมาพนักงานเอกชน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 ขาราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ17.50 เกษตรกรรม/ปศุสตัว/ประมง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ13.50 เกษียณ/วางงาน จํานวน 33 คน คิดเปนรอย

ละ 8.25 และรับจาง/ลูกจาง จํารวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

 พบวา พฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปดรบัในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย คือ ชองทางการเปดรบั 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ประเภทเน้ือหาที่เปดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 

สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.76 และวัตถุประสงคในการเปดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.75 ตามลําดับ 
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 ความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

 พบวา ความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 

4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย คือ ดานผูดําเนินรายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 ดานเน้ือหารายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 

และดานเทคนิคการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 

 การใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

พบวา การใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทยไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีการใชประโยชนในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย คือ ดานการเปดรับ

ขาวสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ดานปฏิสัมพันธทางสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.79 และดานความบันเทิง 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 

 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนํา

ไทยแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี1 ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยโดยจาํแนกตามเพศ 
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เพศ จํานวน (คน) คาเฉลี่ย S.D. t df sig 

ชาย 206 4.09 0.58 3.932 398 0.00* 

หญิง 194 3.84 0.67    

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่1 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนํา

ไทยโดยจําแนกตามเพศ พบวา เพศตางกันมพีฤติกรรมการเปดรับแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ระดับการศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรบัรายการเกษตรศาสตรนําไทย

แตกตางกัน 

ตารางท่ี2 ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยโดยจําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา แหลงความแปรปรวน ss df MS F Sig 

พฤติกรรมการ

เปดรบั 

ระหวางกลุม 6.726 3 2.242 5.759 0.00* 

ภายในกลุม 154.150 396 0.39   

รวม 160.876 399    

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

จากตารางที่2 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยโดยจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการ

เปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความ

แตกตางรายคู โดยใชการทดสอบ Scheffe ปรากฏผลดังตารางที่3 

 

 

ตารางท่ี3 ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรนําไทยโดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
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ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4.11 3.96 3.68 3.93 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 4.11 - (F)0.15 

(0.24) 

(F)0.43* 

(0.00*) 

(F)0.18 

0.86 

ปริญญาตรี 3.96  - (F)0.28* 

(0.03*) 

(F)0.03 

(0.99) 

ปริญญาโท 3.68   - (F)0.25 

(0.78) 

ปริญญาเอก 3.93    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่3 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับโดยจําแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา ผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรม

การเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางจากผูชมที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีคา Sig เทากบั 

0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05  โดยผูชมที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปดรับสูงกวา

ปริญญาโท มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43 และผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางจากผูชมที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาโท มีคา Sig เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 โดยผูชมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรม

การเปดรับสูงกวาระดับการศึกษาปริญญาโท มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.28 

 สมมติฐานท่ี 1.3 อาชีพตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกัน 

 

 

ตารางท่ี4 ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยโดยจําแนกตาม

อาชีพ 
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อาชีพ แหลงความแปรปรวน ss df MS F Sig 

พฤติกรรมการ

เปดรบั 

ระหวางกลุม 6.726 6 2.33 6.23 0.00* 

ภายในกลุม 154.15 393 0.37   

รวม 160.88 399    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนํา

ไทยโดยจําแนกตามอาชีพ พบวาอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย

แตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชการทดสอบ 

Scheffe ปรากฏผลดังตารางที่5 

ตารางท่ี5 ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยโดยจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ คาเฉลี่ย ขาราชการ/

พนักงาน

รัฐ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

เอกชน 

ธุรกิจ

สวนตัว/

คาขาย 

รับจาง/

ลูกจาง 

นิสิต/

นักศึกษา 

เกษตรกรรม/

ปศุสัตว/

ประมง 

เกษียณ/

วางงาน 

3.90 3.85 4.12 3.89 3.78 4.32 3.91 

ขาราชการ / 

พนักงานรัฐ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.90 - (F)0.05 

(1.00) 

(F)0.22 

(0.67) 

(F).006 

(1.00) 

(F)0.12 

(0.92) 

(F)0.42* 

(0.02*) 

(f)-.009 

(p)1.00 

พนักงาน

เอกชน 
3.85  - (F)0.26 

(0.39) 

(F)0.08 

(1.00) 

(F)0.07 

(0.99) 

(F)0.47* 

(0.00*) 

(F)0.06 

(1.00) 

ธุรกิจ

สวนตัว/

คาขาย 

4.12   - (F)0.23 

(0.88) 

(F)0.37 

(0.12) 

(F)0.20 

(0.80) 

(F)0.21 

(0.87) 

ตารางท่ี5 ความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยโดยจําแนกตามอาชีพ 

(ตอ) 
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อาชีพ คาเฉลี่ย ขาราชการ/

พนักงาน

รัฐ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

เอกชน 
ธุรกิจ

สวนตัว/

คาขาย 

รับจาง/

ลูกจาง 
นิสิต/

นักศึกษา 
เกษตรกรรม/

ปศุสัตว/

ประมง 

เกษียณ/

วางงาน 

3.90 3.85 4.12 3.89 3.78 4.32 3.91 

รับจาง/

ลูกจาง 
3.89    - (F)0.12 

(0.99) 

(F)0.43 

(0.15) 

(F)0.02 

(1.00) 

นิสิต/

นักศึกษา 
3.78     - (F)0.54* 

(0.00*) 

(F)0.13 

(0.98) 

เกษตรกรรม/

ปศุสัตว/

ประมง 

4.32      - (F)0.41 

(0.13) 

เกษียณ/

วางงาน 
3.91       - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่5 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับโดยจําแนกตามอาชีพ 

พบวา ผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการ

เปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางจากผูชมที่มีอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง มีคา Sig 

เทากับ 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 โดยผูชมที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการ

เปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยนอยกวาผูชมที่มีอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสตัว/ประมง มีผลตางคาเฉลีย่

เทากับ 0.42 ผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีพฤติกรรมการเปดรับรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยแตกตางจากผูชมที่มีอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง มีคา Sig เทากับ 0.00 ซึ่ง

นอยกวา 0.05  โดยผูชมที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย

นอยกวาผูชมที่มีอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.47 และผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย

แตกตางกันจากผูชมที่มีอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง มีคา Sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 โดย
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ผูชมที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยนอยกวาผูชมที่มีอาชีพ

เกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.54 

สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกบัความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตร

นําไทย 

ตารางท่ี6 ผลทดสอบคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับความพงึพอใจตอรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

ตัวแปร คาประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกบั

ความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

0.67 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

จากตารางที่6 พบวาพฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการเกษตรนํา

ไทย มีคา Sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา พฤติกรรม

การเปดรบัสูงจะมีความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทยสูง สวนพฤติกรรมการเปดรับตํ่า จะมี

ความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทยตํ่า ทั้งน้ีคาความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับสูง มีคา

เทากับ 0.67 

สมมติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกบัการใชประโยชนของผูชมรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย โดยใชสถิติ Pearson Correlation 

ตารางท่ี7 ผลทดสอบคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับการใชประโยชนจากรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย 

ตัวแปร คาประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) Sig 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกบั

การใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

0.76 0.00* 

*โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่7 พบวา พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการ

เกษตรศาสตรนําไทย มีคา Sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความ
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วา พฤติกรรมการเปดรับสงูจะมีการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทยสูง สวนพฤติกรรมการ

เปดรับตํ่า จะมีการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทยตํ่า ทั้งน้ีคาความสัมพันธดังกลาวอยูใน

ระดับสูง มีคาเทากับ 0.76 

 

อภิปรายผล 

 1.  ลักษณะทางประชากรตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตาง

กัน โดยมีรายละเอียดดังน้ีดังน้ี 

      1.1  เพศตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกัน โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย เพศชายน้ันมีพฤติกรรมการเปดรับสูงกวาเพศหญิง เน่ืองจากเพศ

ชายใหความสนใจในเรื่องของรายการเกษตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่อธิบาย

ไววา เพศเปนอีกตัวแปรหน่ึงที่มีผลตอพฤติกรรมของผูรับสาร โดยเพศชาย และเพศหญิงจะมีความ

แตกตางกันอยางมากทั้งในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ เน่ืองมาจากวัฒนธรรม และบริบททาง

สังคมที่ไดกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไวแตกตางกัน 

      1.2  ระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเปดรบัรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกนั 

โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการเปดรับ

ที่สูงกวาระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ จิตติมณฑน จันทวงษ (2550) ที่ไดอธิบายไววา ความรูถือ

เปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอความรูสึก ความนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมของบุคคลที่มีตอเรื่อง

ตางๆ เน่ืองจากสถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่อบรมกลอมเกลาใหบุคคลมีบุคลิกภาพในทิศทางที่

แตกตางกัน ดังน้ันระดับการศึกษาจึงเปนตัวแปรที่กําหนดการเลือกเปดรับสื่อ (Selective Process) 

      1.3  อาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกัน ผลการ

ทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรบัรายการเกษตรศาสตรนําไทยโดยจาํแนกตามอาชีพ พบวา

อาชีพตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทยแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยอาชีพที่มีการเปดรับสูงที่สุดคือเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง มองเห็นไดชัดวาอาชีพมีผล

ตอการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย ซึ่งสอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กลาววา บุคคลที่

มีอาชีพตางกันยอมมองโลก มีแนวความคิด ทัศนคติ คานิยมและอุดมการณ ที่แตกตางกัน 
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2.  พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

พบวาพฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการเกษตรนําไทยโดยเปน

ความสัมพันธทางบวก หมายความวา พฤติกรรมการเปดรับสูงจะมีความพึงพอใจตอรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยสูง สวนพฤติกรรมการเปดรับตํ่า จะมีความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทย

ตํ่า ซึ่งสอดคลองกับ บุตรี ลิขิตจริยานนท (2559) การเปดรับฟงคลื่นวิทยุออนไลนแคทเรดิโอ (Cat 

Radio) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอคลื่นวิทยุออนไลนแคทเรดิโอ (Cat Radio) 

3.  พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

พบวา พฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทยเปน

ความสัมพันธทางบวก หมายความวา พฤติกรรมการเปดรับสูงจะมีการใชประโยชนจากรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยสูง สวนพฤติกรรมการเปดรับตํ่า จะมีการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนํา

ไทยตํ่า ซึ่งสอดคลเองกับ อัครเดช อิงวาระ (2557) กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับรายการขาวกีฬา

ทางโทรทัศนและมีความสัมพันธกับการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ซึ่งเปนความสัมพันธในทางบวก 

น้ันแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางจะมีการนําไปใชประโยชนมากหากมีการเปดรับชมรายการขาวกีฬาทาง

โทรทัศนมาก และในทางกลับกันกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาวกีฬาทางโทรทัศน

นอยก็จะมีการนําไปใชประโยชนนอย 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับรายการเกษตรศาสตรนําไทย จะพบวาชองทางการเปดรับ

อยูในระดับมาก และไดเห็นถึงชองทางใดมีความนิยมมาก ชองทางใดไดรับความนิยมนอย จึงควรมีการ

เพิ่มชองทางการเปดรับใหมากย่ิงข้ึน เพื่อเพิ่มระดับการเปดรับใหอยูในระดับมากที่สุด 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอรายการเกษตรศาสตรนําไทย จะพบวาโดยรวมน้ันจัดอยูใน

ระดับมาก ในดานเทคนิคการนนําเสนอน้ันมีระดับความพึงพอใจนอยกวาดานอื่นๆ ทางผูผลิตรายการ

เกษตรศาสตรนําไทยควรเพิ่มเทคนิคการนําเสนอรายการใหผูชมมีความสนใจมากย่ิงข้ึน เพื่อใหผูชมน้ันได

เกิดความพึงพอใจระดับมากที่สุด และจะสงผลใหมีการใชประโยชนมากย่ิงข้ึน 

 จากการศึกษาการใชประโยชนจากรายการเกษตรศาสตรนําไทย จะพบวาอยูในระดับมาก ควร

เพิ่มความบันเทิงของเน้ือหาใหมีความผอนคลาย เพื่อที่ผูชมน้ันสามารถนําความรูที่ไดจากรายการไปใช
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ประโยชนมากย่ิงข้ึน เชน เน้ือหาควรมีความงายตอการเขาถึง รวมถึงรายการน้ันควรผลิตเน้ือหาใหมี

ความสอดคลองกับความตองการของสังคมมากย่ิงข้ึน เชน การสนับสนุนใหนําความรูที่ไดไปตอยอดใน

ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มการมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจตอยอดจากการศึกษาในครั้งน้ีโดยเปลี่ยนวิธีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ

สัมภาษณลงลึกถึงความตองการของผูรับชม โดยเปนประโยชนตอผูผลิตที่จะไดนํามาปรับใหเน้ือหามี

ความนาสนใจมากย่ิงข้ึนกวาเดิม หรือศึกษาประเด็นของผูที่ไมเคยรับชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย วา

เหตุผลใดที่ไมเคยรับชมรายการ 
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การประเมินผลของการรําอาเศียรวาทเทดิพระเกียรติ์ ร.๒ ที่มีผลตอการสรางเสริมสุข

ภาวะชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

Evaluation of the Effect of Thai Classical Dance Performance in Honor of 

King Rama II on Enhancing Community Well-Being Based  

on Local Ecological Wisdom 

 

ฌาณ เจนสมบรูณ01, ปรียาพร เกิดฤทธ์ิ1
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Charn Jansomboon1, Preeyaporn Koedrith2 

 

บทคัดยอ 

 ในชวงที่ผานมา จะเห็นไดวาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ควบคูไป

กับการสงเสริมการพัฒนาตลาดนํ้าอัมพวา ซึ่งในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอสุขภาวะของชุมชนอยาง

ตอเน่ือง การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการประเมินผลของการรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ ที่มีผลตอการสรางเสรางเสริมสุขภาวะ

ชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน โดยมีหนวยงานในทองถ่ินและผูมีสวนเกี่ยวของ ใชวิธีสัมภาษณเชิง

ลึกในการเก็บขอมูล จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

 ผลการศึกษา การรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ ถูกนํามาปรับใชในการแกปญหาดานสุข

ภาวะทั้งสี่มิติ (กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม) สงผลตอการสรางเสริมสุขภาวะชุมชนบนฐานภูมิปญญา

นิเวศทองถ่ิน จากความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวน โดยมีศูนยรวมจิตใจ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย ผูที่ทรงเปนกษัตริย และเปนบุคคลสําคัญของโลก สาขาวรรณกรรม 

คําสําคัญ: การสรางเสริมสุขภาวะ, การมสีวนรวม, ภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

 

Abstract 

Up until now, the province of Samut Songkhram has been developed in various 

different fields, along with promoting the development of Amphawa floating market, all 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 อาจารยประจํา คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 
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of which have been designed to improve community well-being on a continuous basis. 

The objective of this qualitative research is to evaluate the effect Thai classical dance 

performance in honor of King Rama II has had in promoting community health and well-

being based on local ecological wisdom with local authorities and stakeholders. Data was 

collected using in-depth interviews then analyzed by content. 

The results of the study showed that Thai classical dance performance in honor 

of King Rama II could be applied to solve health problems in four aspects (body, mind, 

spirit and society), which in turn affected the development of community well-being 

based on local ecological wisdom with cooperation from all sectors. At the heart of this 

is King Rama II, the former monarch and important world figure in the field of literature. 

Keywords: Enhancing well-being, participation, local ecological wisdom 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

จังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีความเปนมาอันยาวนาน ชาวบานนิยมอาศัยอยู

ตามริมคลอง ประกอบอาชีพดานการเกษตรและประมง  ซึ่งในอดีตมีการใชเรือผีหลอกในการจับปลาใน

เวลากลางคืน นับเปนภูมิปญญานิเวศทองถ่ินในการหาเลี้ยงชีพ รวมถึงการทําอาหารพื้นบาน นอกจากมี

ความสมดุลตามโภชนาการแลวยังปลอดภัยจากสารตางๆ  

พืชบางชนิดเปนพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา และดีตอสุขภาพ จึงเปนเอกลักษณที่บงช้ีถึง

วัฒนธรรมและภูมิปญญาของคนไทยในแตละทองถ่ิน (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, 2557) ประเภทของภูมิ

ปญญามีหลายดาน เชน ดานการแพทยแผนไทย ดานศิลปะ ดานการแสดง ดานภาษาและวรรณกรรม 

เปนตน ดังน้ัน การบูรณการในปจจุบันจึงนิยมใชภูมิปญญาหลายๆ ดานรวมกัน เพื่อใหสัมฤทธ์ิผล 

จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกสงผลกระทบตอประเทศไทย ไดแก การเพิ่มข้ึนของประชากร 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนการแขงขันและการลงทุน เปนการทําลายความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวม

อยางตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) ในขณะที่ตลาด

นํ้าอัมพวาไดรับความนิยมอยางมาก สงผลใหมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานมากมาย มีการขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว เสมือนการเรงสงเสริมเมืองอัมพวา

ใหเติบโตไปอยางกาวกระโดด สงผลกระทบตามมาในหลายมิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ สินศักด์ิชนม 

อุนพรมมี, (2556) การขยายตัวของเมือง ทําใหเกิดปญหาขยะสิ่งปฏิกูล ปญหาการเขาถึงทรัพยากรทีม่อียู
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อยางจํากัด ปญหาภายในครอบครัว ปญหาเหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่ง

ปจจุบันชุมชนกําลังเผชิญกับปญหาสุขภาวะในทุกมิติ สงผลเสียตอสภาพรางกายและจิตใจของสมาชิกใน

ครอบครัว และขยายวงกวางออกไปในระดับชุมชนสังคมรองขาง สะทอนใหเห็นถึงการขาดสขุภาวะที่ดีใน

มิติตางๆ 

นอกจากน้ีปญหาเรื่องสุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืนมักถูกกลาวถึงมาโดยตลอด (สํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ปญหาดังกลาวกระจายอยูในสังคมไทย โดยมีแนวโนม

สูงข้ึนทุกป สงผลกระทบตอเชิงระบบและโครงสรางทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะดานสุขภาวะ 

(กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม) เน่ืองจากกระแสหลักในการพัฒนามุงเปลีย่นสังคมชนบทและเปนสงัคม

เมือง เนนภาคอุตสาหกรรมแทนภาคการเกษตร ทําใหวิถีชีวิตด้ังเดิมและภูมิปญญานิเวศทองถ่ินคอยๆ

เลือนหายไป ผูคนใชชีวิตรีบเรงและตองตอสูแขงขันกันสูง เพื่อหาเงินใหมากข้ึน ละเลยความสนใจในการ

ดูแลสุขภาพ (สมรทิพย วิภาวนิช และนรินทร สังขรักษา, 2559) ทําใหประชาชนกําลังเผชิญหนากับ

ปญหาสุขภาพดวยโรคเรื้อรังที่สามารถปองกันได มีรายงานงานจากการวิจัยระบุวาปจจุบันปญหาสุข

ภาวะที่มีผลตอตนเอง ครอบครัวและสังคม นับวันจะทวีความรุนแรงและซับซอนมากย่ิงข้ึน ซึ่งเปนภาระ

ตองานดานสาธารณสุข และเปนภาระคาใชจายของรัฐที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกปเชนกัน   

การรณรงคกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาวะโดยผสานเรื่องภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน มุงเนนเพื่อ

สรางความรูความเขาใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุการมีสภาวะสุขภาพที่ดี สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 2550 โดยใหความหมาย สุขภาพ หมายถึงสภาวะของมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งกาย  จิต ปญญา และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550) การสรางระบบสุขภาพรวมถึง

การใชทรัพยากรพื้นฐานและภูมิปญญาไทยในดานสุขภาพ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงคในการสรางหลักประกันและสังคมสุขภาวะที่ดี  

ชุมชนประชาอุทิศ อยูในเขตเทศบาลตําบลอัมพวา รองรับธุรกิจดานการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

สงผลตอปญหาตางๆที่ตามมา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชแนวทางการแกไขหลายวิธี แตยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจไมตรงกับปญหาและความตองการของแตละชุมชนอยางแทจริง อีกทั้งไมมี

องคความรูที่เกิดข้ึนมาจากในชุมชนเอง โดยเฉพาะดานการสรางเสริมสุขภาวะ ผูวิจัยเห็นวาการรํา

อาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ มีผลตอการสรางเสริมสขุภาวะชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ินและ

มีเน้ือหาสอดคลองกับบริบทของพื้นที่เปนแบบแผนที่เขาใจงายใหกับแกนนําและประชาชนนําไปปรับใช

ใหสอดคลองตามความตองการ อีกทั้งสามารถทําไดจริง รวมถึงเผยแพรเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในพื้นที่

ศึกษาตอไป 



 

1840 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อประเมินผลของการรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ ที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาวะ

ชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางในระดับชุมชนและหนวยงานรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ชุมชน

ประชาอุทิศ กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑเลือก

ไดแก 1.กลุมประชาชนจํานวน 20 คน ประกอบดวย แกนนําชาวบาน หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน

ครัวเรือน ที่มีอายุและอาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลาไมนอยกวา 18 ปข้ึนไป เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถให

ขอมูลไดตามวัตถุประสงค 2.เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 6 คน ไดแก เจาหนาที่ในที่

ทําการอําเภออัมพวา เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่เกษตรอําเภอ เจาหนาที่มูลนิธิอัมพวาชัยพัฒนานุ

รักษ เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และเจาหนาที่แผนกกองชาง โดยมีอายุ

ต้ังแต 18 ปข้ึนไป ซึ่งตองปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองมาไมนอยกวา 3 ป ในตําแหนงที่เกี่ยวของกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี โดยผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ใน

รูปแบบไมเปนทางการ การวิเคราะหขอมูล SWOT analysis และ TOWS analysis โดยนําผลที่ไดจาก

การศึกษามาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

 

การวิเคราะหผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับประชากรกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 26 คน ไดรับทราบขอมูลที่

สําคัญเกี่ยวกับปญหาสุขภาวะของชุมชนประชาอุทิศ ดังน้ี 

ตาราง 1 ปญหาสุขภาวะของชุมชนประชาอุทิศ 

ปญหาสุขภาวะ กลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(จํานวน) 

คิดเปนรอยละ สาเหตุหลัก 

กาย 10 38.46 สังคมผูสูงวัย,โรคภัย 

ใจ 6 23.08 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา, เครียด 

จิตวิญาณ 3 11.54 ไมสนใจธรรมะ 

สังคม 7 26.92 ภารกิจ,ไมมีเวลาใหกับครอบครัว 
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จากขอมลูไดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาวะดังน้ี ปญหาทางกายมากทีสุ่ดจํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมาคือปญหาดานสงัคม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 26.92 ปญหาดานใจ 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 23.08 และลําดับสุดทาย เปนปญหาดานจิตวิญญาณ มีจํานวน 3 คน คิด

เปนรอยละ 11.54                                                       

 จากการลําดับความสําคัญปญหาสุขภาวะของชุมชนประชาอุทิศพบวา การกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุเปนปญหาที่ไมไกลเกินตัวสําหรบัชุมชนอีกตอไป รวมถึงโรคภัยไขเจ็บ โดยเฉพาะการแพรระบาด

โรคโควิด-19 สมาชิกในครอบครวัควรมีการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับปญหาตางๆ ที่จะตามมา รวมถึง

หนวยงานที่เกี่ยวของตองเขามารับผิดชอบ ขณะที่ปญหาดานสังคม เกิดจากภารกิจหนาที่การงานที่เพิ่ม

มากข้ึน ทําใหไมเวลาดูแลเอาใจใสสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา ในขณะที่

ปญหาดานจิตใจ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สงผลใหเกิดภาวะเครียด เปนปญหาลําดับรองสุดทาย 

เน่ืองจากชุมชนประชาอุทิศเปนชุมชนเกษตรกรมีความเขมแข็งสามารถเลี้ยงชีพพึ่งพาตนเองได อีกทั้งมี

ภูมิคุมกันจากเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของประเทศได ลําดับสุดทาย

เปนปญหาดานจิตวิญญาณ ซึ่งคนสวนใหญไมสนใจธรรมะ อันเปนหนทางนําไปสูความทุกขทั้งสิ้น ซึ่ง

ความทุกขเปนสภาพที่ทนไดยาก ที่ถูกบีบค้ันอยูตลอดเวลา ทั้งกายและใจ (พระครูสมุหวรวิทย ผาสุโก, 

2562)  

 ขอมูลเหลาน้ีทําใหทราบและเขาใจถึงปญหาสุขภาวะของชุมชนประชาอุทิศ ที่เช่ือมโยงกับ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  และมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ที่

ทํางาน และองคกรอันนําไปสูสุขภาวะหรือทุกขภาวะ ผูวิจัยใช SWOT anlysis พบวาจุดแข็งของชุมชน

คือความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

รัชกาลที่ ๒ ทรงเปนนักปกครอง กวีและศิลปน ทรงเปนศูนยรวมจิตใจ และทรงไดรับการยกยองจาก

ยูเนสโก เปนบุคคลสําคัญของโลก สาขาวรรณกรรม ขณะที่จุดออนคือ การบริหารงานคํานึงถึง Output

มากกวา Outcome และ Impact รวมถึงการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สวนโอกาส สามารถจัดโครงการ

นํารองตางๆได โดยเฉพาะดานการสรางเสริมสุขภาวะ อุปสรรคคือ ทัศนคติ และความเห็นตางของคนใน

ชุมชน จากน้ันผูวิจัยไดนําประเด็นดังกลาวมาจับคูในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซ TOWS ดังน้ี 

 กลยุทธเชิงรุก: จุดแข็งกับโอกาส เพื่อกําหนดกลยุทธเชิงรุก 

 กลยุทธเชิงแกไข: จุดออนกบัโอกาส  เพื่อใชประโยชนจากโอกาสมาปดจุดออน 

 กลยุทธเชิงรับ: จุดแข็งกบัอุปสรรค  เพื่อใชขอไดเปรียบจากจุดแข็งปองกันอปุสรรค 

 กลยุทธเชิงปองกัน: จุดออนกับอปุสรรค เพื่อลดจุดออนหลกีเลี่ยงไมใหสถานการณแยไปกวาเดิม 
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            ภาพท่ี1: กิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ ที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาวะของ

ชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

 

กิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ ที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาวะของชุมชนบนฐาน

ภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน ใชความสัมพันธแบบเมตริกซ (TOWS) โดยงานวิจัยน้ีเลือกจากกลยุทธเชิงรุก 

ดังน้ี จุดแข็งมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ และโอกาสในการจัดโครงการเกี่ยวกับการสราง

เสริมสุขภาวะตางๆ ผูวิจัยเปนผูริเริ่มกจิกรรมราํน้ี ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากชาวบานและหนวยงานตางๆ 

โดยอัญเชิญบทพระราชนิพนธบุหลันลอยเลื่อน กาพเหยชมเครื่องคาวหวาน กิจกรรมน้ีนอกจากจะ

ประสบความสําเร็จและจัดตอเน่ืองสองปและมีผูเขารวมงานเพิ่มมากข้ึน โดยมาจากทั้งสามอําเภอแลว 

ผลลัพธที่ไดยังเปนการสรางเสริมสุขภาวะทั้งสี่ดาน (กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม) โดยกิจกรรมไดจัด

มาแลวสองครั้งดังน้ี 

 

ครั้งที่1 วันพุธ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ผูรําชายหญิงจํานวนทั้งสิ้น 333 คน 

ครั้งที่2 วันพุธ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ผูรําชายหญิงจํานวนทั้งสิ้น 555 คน 
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                     ภาพท่ี 2 : กิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ รัชกาลที่2  

 

กิจกรรมดังกลาวมีประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาวะของชุมชนดังน้ี 

ดานสุขภาวะทางกาย มีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมรําเปนการออกกําลังกายที่ใชมัดกลามเน้ือ 

การกาวขา ยืดแขน ฝกการทรงตัว มีการเคลื่อนไหวรางกายชาๆ ไปพรอมกับจังหวะดนตรี เหมาะสมกบั

ทุกเพศทกุวัย ดังที่ผูใหสมัภาษณทานหน่ึงไดกลาววา: 

“ดีใจจงั มีคนใหความรวมมอืมาซอมรํากันเยอะมาก คนแกอยางเราก็ทําได  

  เหมือนไดออกกําลังกายไปดวย ถาอยูบานก็ไดแตน่ังๆ นอนๆ” 

                   (ชาวบาน, ผูใหสมัภาษณ) 

ดานสุขภาวะทางใจ เมื่อสุขภาพใจดีก็จะสงผลตอสุขภาพกายดีไปดวย จิตใจดี เอื้อเฟอเผื่อแผ นําไปสู

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยที่สุขภาวะทางใจจะมีความสัมพันธกับสุขภาวะดานอื่นๆ ไมสามารถแยก

ออกจากกันได ซึ่งกิจกรรมรําน้ันเปนการสรางสุขภาวะทางใจ ที่เช่ือมความสัมพันธผานประสบการณ

รวมกัน สรางความสุขทางใจตอตนเองและผูอื่น สอดคลองกับที่ผูใหสัมภาษณทานหน่ึงที่ไดกลาววา: 

 “เพื่อนชวนมารําก็มา ไมเคยมีกิจกรรมแบบน้ีมากอน ดีมากนะคะ พี่เห็น 

ความต้ังใจของทุกคน ทั้งเด็กและผูสูงอายุ มีความสุขมากๆ คะ” 

             (ชาวบาน, ผูใหสัมภาษณ) 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เมื่อเราเจริญสติเขาถึงสิ่งสูงสุดดวยปญญา เราจะไมมุงแสวงหาเติมเต็มจากสิ่ง

ภายนอก จะลดความเห็นแกตัว ไมไขวควาหาความสุขจากวัตถุซึ่งไมจีรัง เมื่อมีระดับจิตที่สูงเราก็จะพบ

คุณคาและความสุขสงบในตัวเอง สิ่งน้ีเช่ือมโยงกับสุขภาวะกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ดังน้ัน สุข

ภาวะทางจิตวิญญาณเกิดข้ึนโดยเช่ือมโยงระหวางการรับรูและการใหความสําคัญโดยมีเปาหมายในชีวิต 
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4 ดาน ไดแก ตนเอง บุคคลอื่น สิ่งแวดลอม และศรัทธาเบื้องบน ซึ่งลวนเช่ือมโยงอยางกลมกลืน (มุกดา

สีตลานุชิต, 2557) ดังที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทานหน่ึงที่ไดกลาววา:  

“ผูสูงอายุในชุมชนเรามีหลายคน แมวาจะมโีรคประจําตัวเยอะมาก แตก็ม ี

อายุยืน คงเปนเพราะอากาศดี อาหารดี มีอะไรก็ชวยเหลือกนั   สุขใจก็ทํา 

ใหสุขกายดวย ”                

                                          (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน, ผูใหสมัภาษณ) 

สุขภาวะทางสังคม หมายถึงการอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชน ที่ทํางาน รวมถึงสันติภาพและการ

มีบริการทางสังคมที่ดี (สามารถ ใจเต้ีย, 2556) มนุษยเปนสัตวสังคมที่อาศัยอยูรวมกัน มีความแตกตาง

กันทางเพศและอายุ โดยอยูภายใตกรอบและกฎเกณฑรวมกัน ทําใหไดเรียนรูบทบาทและหนาที่ อาศัย

กิจกรรมตางๆเปนตัวเช่ือมโยง ดังน้ัน กิจกรรมที่ดีจะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงผลตอสุขภาวะทาง

สังคมเปนการสรางความสุขที่มั่นคงและย่ังยืน ดังที่ผูใหสัมภาษณทานหน่ึงไดกลาววา: 

    “ดีจังเลย ผูสูงอายุ และเด็ก ไดออกมาทํากิจกรรมรวมกัน แถมยังไดประโยชน  

   สรางช่ือเสียงใหกับจังหวัดอีกดวย” 

                    (ชาวบาน, ผูใหสัมภาษณ) 

 จากการวิเคราะหและตรวจสอบผลการศึกษาพบวา กิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ 

มีผลตอการสรางเสริมสขุภาวะของชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน เริ่มจากระดับชุมชน โดยผูมีสวน

เกี่ยวของควรรับฟงปญหา และความตองการที่แทจริงของชาวบาน เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการ

แกปญหา โดยจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมในการจัดการ โดยใชจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

รวมกับทรัพยากร องคความรู และทุนที่มีอยู ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี โดยไมขัดตอความเช่ือ

และวิถีชีวิตในทองถ่ินน้ันๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ รัชกาลที่๒ นอกจากประสบ

ความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวแลว ยังใหประโยชนตอชุมชนและสังคมอยางมาก 

โดยเฉพาะในดานสุขภาวะชุมชน เน่ืองจากทุกคนตางมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับประโยชนรวมกัน 

                                     
         ภาพท่ี 3 : ภาพมุมสูง “กิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ รัชกาลที่2”  
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สรุปผลการศึกษา 

 พื้นที่ชุมชนประชาอุทิศ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดวยศักยภาพของ

พื้นที่จึงไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผาน ชุมชนตองเผชิญกับปญหา

ตางๆมากมาย เชน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โรคระบาดโควิด-19 สงผล

กระทบเปนวงกวางโดยเฉพาะตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะทั้งสี่ดาน  

ในขณะเดียวกัน ตําบลอัมพวามีประวัตศาสตรเปนมาอันยาวนานและเปนสถานที่ประสูติของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยนับเปนศูนยรวมยึดเหน่ียวจิตใจของ

ชาวสมุทรสงคราม และดวยเหตุน้ี ชาวบานและหนวยงานตางๆ จึงไดจัดกิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระ

เกียรต์ิ รัชกาลที่ ๒ ตอเน่ืองทุกป 

อาศัยการนําภูมิปญญานิเวศทองถ่ินในดานตางๆมาปรับใชในการแกปญหา โดยเฉพาะอยางย่ิง 

เกี่ยวกับดานสุขภาวะ ทําใหชาวบานสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดดวยดี นอกจากน้ีการจัดการ

ปญหาตางๆจะสําเร็จลุลวงได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทุกภาคสวนอยาง

เหมาะสมและเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน จึงจะทําใหชุมชนมีความสงบสุข และยังคงรักษาวิถีชีวิต สงผลตอ

การสรางเสริมสุขภาวะของชุมชนบนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน ดังเชน กรณีพื้นที่ศึกษาชุมชนประชา

อุทิศ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ชุมชนประชาอุทิศ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

แมจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอยางยาวนาน ผานการเผชิญหนากับปญหาตางๆมากมายมาโดย

ตลอด อยางไรก็ตามประชาชนมีความพรอมรับตอการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเขา

กับสถานการณได  

ซึ่งการจัดกิจกรรมรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ ร.๒ มีผลตอการสรางเสริมสุขภาวะของชุมชน

บนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ินที่มีอยูในชุมชนของตนเอง และหัวใจสําคัญคือ สถาบันพระมหากษัตริย มี

สวนสําคัญในการรวมกลุมจากทุกภาคสวน การมีสวนรวมมาจากการมีทศันคติที่เหมือนกันและมากพอ

จนเกิดความคิดริเริ่ม และพัฒนาไปสูการลงมือทํา เพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลง (ยุพาพร รูปงาม, 

2545) สอดคลองกับความพยายามของรัฐบาลที่ตองการเปลี่ยนแนวคิดของสังคมไทยในดานการดูแล

สุขภาพ โดยเนนการปองกันดีกวาการรักษา  
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เน่ืองจากแตละชุมชนตางมีอัตลักษณเฉพาะตัว หากนํามาปรับใชจะนําไปสูความสําเร็จบรรลุ

ตามเปาหมายที่ต้ังใจไว จากสภาพพื้นที่ของชุมชนประชาอุทิศยังคงเอื้อตอการอยูอาศัย อีกทั้งมีครอบครวั

และสังคมที่ ดี มีการเรียนรู  ยอมรับ ปรับตัว และยังคงใชภูมิปญญานิเวศทองถ่ินในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน จึงมีสุขภาวะที่ดี ทําใหมีจํานวนผูสูงอายุมากข้ึน การใชทุนดานตางๆที่มีอยูรวมกับภูมิ

ปญญานิเวศทองถ่ินมีสวนชวยในการดูแลระบบสุขภาพของชุมชน (พิทักษพงศ ปอมปราณี, 2559) ซึ่ง

การเรียนรูที่สําคัญเริ่มตนมาจากครอบครัว และกระบวนการเรียนรูเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของครอบครัว  

จะนําไปสูการสรางสังคมสุขภาวะที่ดี (ยุรนันท ตามกาล, 2559) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 สิ่งสําคัญที่จะทําใหการรําอาเศียรวาทเทิดพระเกียรต์ิ รัชกาลที่ ๒ ซึ่งจัดข้ึนเปนประจําทุกปให

ย่ังยืนสืบไป จะตองผลักดันเพื่อยกระดับใหเปนประเพณีทองถ่ินในระดับจังหวัดสมุทรสงคราม 
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การกําเนดิของเรดไฟว: ตํานานและศาสนาในสตารวอส จักรวาลภาพยนตรมารเวล  

และ “ศิลปะรูปแบบใหม” 

The Rise of Red Five: Myth and Religion in STAR WARS,  

MCU and the “New Art Form” 

 

Thomas Edward Smith1 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีอภิปรายเกี่ยวกบัภาพยนตรเรื่องสตารวอสและภาพยนตรมหากาพยของคายมารเวลใน

ประเด็นเรื่องแนวคิดทางเทวตํานานและคําสอนทางศาสนา และศึกษาประเด็นเรือ่งอัตลักษณทางศิลปะ

และคุณคาทางสุนทรียศาสตร ผลการศึกษาพบวาเทวตํานานและศาสนาชวยเนนยํ้าเคาโครงและแกนสาร

ของภาพยนตร และพบวาการที่ภาพยนตรไดรบัความนิยมขามรุนวัย ความสําคัญทางวัฒนธรรมและการ

ใหบทเรียนดานศีลธรรมในภาพยนตร กอใหเกิดความศรัทธาอยางแรงกลาในหมูผูชม บทความน้ีสรปุวา

การเลาเรื่อง ไมวาจะผานงานวรรณกรรมหรอืภาพยนตรก็ตาม ถือวาเปนแกนของประสบการณของ

มนุษย 

คําสําคัญ: จักรวาลภาพยนตรมารเวล, ภาพยนตร, เทวตํานาน, ศาสนา, สตารวอส 

 

Abstract 

Feature films of the Star Wars and Marvel sagas are discussed with regard to their 

mythological concepts and religious precepts. The films’ artistic identities and aesthetic 

merits are also examined. Findings reveal that mythology and religion do underscore plot 

and theme, and that the films’ generational span, cultural significance and moral lessons 

inspire deep devotion among moviegoers. It can be concluded that storytelling, whether 

through literature or cinema, is central to the human experience.  

                                                        
1อาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Keywords: Star Wars, Marvel cinematic universe (MCU), heroes, superheroes, mythology, 

religion, movies, films, cinema 

 

“Luke Skywalker? I thought he was a myth.” 

               – Rey, STAR WARS Episode VII: The Force Awakens 

Three generations have passed, and the nine-episode Star Wars saga is now 

complete. When planning to write a follow-up to my discussion of the mythical and 

narrative parallels of A New Hope and The Force Awakens, “STAR WARS – ‘The Next 

Generation’” (Smith, 2017), not to mention an article from years before on the rise of 

Darth Vader, “The Phantom Menace: Politics and the Origins of Manifest Evil” (Smith, 

1999), I of course needed a place to begin. I waited for some inspiration while also waiting 

for the release of the final episode. Late October 2019 my Muse ended up being film 

director Martin Scorsese (Taxi Driver, Goodfellas, Raging Bull, The Age of Innocence, The 

Irishman). In an unrelated Google search, I had come upon his calling the Marvel 

cinematic universe (MCU) films a “new art form.” I was excited. Scorsese seemed to be 

confirming what I had been claiming all along about these decades-long “saga” films, 

most notably Star Wars, but also the decade-long MCU saga begun with Iron Man (2008) 

and finished with Avengers: Endgame (2019), that their mythical elements made this 

genre of film rise above ordinary movie-making. Alas, after further research and reading 
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what Scorsese had actually said in Empire Magazine, I learned that, in fact, he had been 

severely criticizing, if not outright mocking, the Marvel franchise: 

I don’t see them. I tried, you know? But that’s not cinema. Honestly, the closest 

I can think of them, as well made as they are, with actors doing the best they can 

under the circumstances, is theme parks. It isn’t cinema of human beings trying 

to convey emotional, psychological experiences to another human being. 

(Scorsese, 2019, October) 

After receiving scathing rebuttals from film professionals and fans alike, he shortly 

thereafter used the expression “new art form” apparently in a glib effort to walk back 

his criticism. 

Let’s say a family wants to go to an amusement park, that’s a good thing, you 

know. And at theme parks there’s [sic] these cinematic expressions. They’re a 

new art form. It’s something different from films that are shown normally in 

theaters, that’s all. … For them, my concern is losing the screens to massive 

theme park films, which I say again, they’re [their] own new art form. (Shepherd, 

2019) 

Clearly, he doubled down rather than walked back. So, in early November 2019, he wrote 

an op-ed in The New York Times to clarify his remarks. This clarification was in turn a 
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nostalgic head-shaking at the current sad state of the film industry, which is dominated 

by virtually a single entity, Walt Disney … “theme parks,” get it? 

In his editorial, Scorsese argued that movies such as those from the MCU are 

focus-group, market-researched, audience-tested commercial franchises with no single 

unifying vision of one artist, namely the director, one who might do the unexpected in 

pursuit of his or her singular artistic vision. “They are sequels in name but they are 

remakes in spirit, and everything in them is officially sanctioned because it can’t really 

be any other way … vetted, modified, revetted [sic] and remodified until they’re ready 

for consumption” (Scorsese, 2019, November). Well, he was clearly still not apologizing. 

In his own time, Scorsese reminds his readers, he and others were fighting to have cinema 

itself even considered an art form. “There was some debate about that at the time, so 

we stood up for cinema as an equal to literature or music or dance.” Notice he uses the 

term “cinema,” not “movies,” or even “films.” Historically, this term has the hifalutin 

connotations of high art. So, put this way, one might see his point.  

Scorsese may be suggesting that franchise movies dumb down to audiences who 

no longer appreciate the cinema that he loves and aspires to make. The stories do not 

take risks because ... well, it is not human drama anymore, but superhuman drama. Like 

the tragic heroes of Greek drama, these characters engage in the battles of our time, and 

those battles rage internally as well as externally. Achilles’ wrath against Agamemnon 
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and later Hector in the war against Troy, Medea’s victimization and hatred of Jason, 

Oedipus’ self-loathing at the self-fulfillment of his fate. The dramatists’ purpose, 

according to Aristotle, was to evoke in the audience the feelings of “fear, pity and 

amazement.” Moreover, they were stories that Greek audiences knew well, as they were 

culled from the great oral traditions of Greek myths and legends. The talent of the artist 

was not invention, nor convention, but rather to evoke the greatest emotion through the 

retelling of a well-known story, stories that Greek audiences had grown up with. Similarly, 

the MCU is rooted in the Marvel comic books that generations of young readers have 

voraciously read and loved. MCU and Star Wars might not be the high art of cinema, but 

they are a significant art of culture, and that culture is rooted in childhood. 

The “new art form” of which Scorsese speaks grew from comic books, black-and-

white B-movies such Flash Gordon, and of course fairy tales. Basically, kids’ stuff – stories 

to fill the impressionable and unfathomable imaginations of children and adolescents. 

More than that, this art form is as much a lifestyle, if not a secular religion, to many. Toys, 

T-shirts, thermoses, nearly every product one can think of are emblazoned with the iconic 

emblems of favorite superheroes. Every day children use their imaginations and play 

make-believe and pretend. On Halloween children dress up as the heroes they so admire. 

Indeed, video games and VR let us all become our heroes, live their experiences, and 

achieve their great deeds.  
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So it is not just children. Adults, too, collect toys, action figures and model sets; 

we engage in cosplay, aspiring to be the heroes that inspire us. At conventions worldwide, 

workshops are conducted on mastering Jedi mind techniques and the proper wielding of 

a Light Saber. Indeed, during the holiday season, Light Sabers, Infinity Gauntlets, Iron Man 

suits, all become the prized possessions of young and old alike. These items often find 

a place of honor in the homes, displayed over the hearth, or in a wall-wide niche 

dedicated to the virtual worship of these sacred icons. Moreover, in the early years of 

the Internet, communities of interest emerged in the form of “list-serv” groups; today, 

discussion groups, blogs and websites such as Wookieepedia debate and argue with 

religious zeal the latest competing orthodoxies and fan theories regarding Star Wars, MCU, 

Star Trek and countless other films and media based on members’ almost limitless 

knowledge of arcana both deep and trivial. It is their religion, stemming perhaps from 

trying to recapture what they grew up with in their youth, but more likely it is a genuine 

if fanatic love for the genre, which many parents in turn hope to pass on to their children. 

For adults and children alike, MCU brings to life in the movies the characters that 

fans have come to know, admire and love from those culturally all-important comic 

books. This is a big responsibility for actors “doing the best they can” to immortalize 

children’s heroes on screen and in action figures, no matter what Scorsese says. He does 

concede, “If I were younger, if I’d come of age at a later time, I might have been excited 
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by these pictures and maybe even wanted to make one myself” (Scorsese, 2019, 

November). In fact, many young people got their first introduction to mythology from the 

comic books themselves: 

My first encounter with Asgard and its inhabitants was as a small boy, no more 

than seven, reading the adventures of the mighty Thor as depicted by American 

comics artist Jack Kirby, in stories plotted by Kirby and Stan Lee and dialogued by 

Lee’s brother, Larry Lieber. Kirby’s Thor was powerful and good-looking, his Asgard 

a towering science fictional city of imposing buildings and dangerous edifices, his 

Odin wise and noble, his Loki a sardonic horn-helmeted creature of pure mischief. 

I loved Kirby’s blond hammer-wielding Thor, and I wanted to learn more about 

him. (Gaiman, 2017, p. 9) 

Neil Gaiman would of course go on to become a prominent author in the fantasy and 

speculative fiction realm with well-known comic books series such as The Sandman 

(1989-1996) and novels including Good Omens with Sir Terry Pratchett (1990), American 

Gods (2001) and Coraline (2002). His recent Norse Mythology (2017) translated from the 

13th-century Poetic Edda poems is a much-needed contemporary retelling to introduce 

new generations to the original Norse myths. Gaiman goes on to describe the myths’ 

origins: “The Norse myths are the myths of a chilly place, with long, long winter nights 
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and endless summer days, myths of a people who did not entirely trust or even like their 

gods, although they respected and feared them” (Gaiman, 2017, p. 10). 

As with the Norse myths, Greek myths and mythological traditions throughout the 

world, it is important to remember that what we view as mere mythology today had 

been the official religions and polytheistic belief systems of most cultures, whose gods 

emerged from their imaginations as a way to better understand their world. According to 

psychologist Carl Jung, myths and folktales come from what he famously called our 

“collective unconscious.” Moreover, anthropologists often refer to myths and folktales 

as the “cement of society.” 

For more than a century now, the entire world has had its collective unconscious 

informed by a worldwide storytelling genre: movies, especially those of the Walt Disney 

Company, are in many ways today’s global “cement of society”; nearly everyone on 

earth has seen a Disney movie. What is notable about Disney films, and one of the 

reasons they appeal to people from nearly every part of the world and every generation, 

is what this study intends to explore: their conscious and unconscious use of mythical 

elements and religious principles. 

Movies are to us the genre that drama and epic poetry were to the ancient Greeks; 

our own contemporary cultural glue, the stories that bond a culture together. Disney 

acquired both Lucasfilm and MCU, so the franchise clearly now monopolizes the new art 
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form. Regardless of the genre, the stories themselves, no matter how they are told, are 

the art form. These are not just movies, nor films, nor cinema; they are modern 

mythology. This “new art form” has roots firmly planted in the mythologies of the ancient 

world, which were, too, a global phenomenon, as mythologist Joseph Campbell 

recognized in The Hero with A Thousand Faces (1949):  

Throughout the inhabited world, in all times and under every circumstance, the 

myths of man have flourished; and they have been the living inspiration of 

whatever else may have appeared out of the activities of the human body and 

mind. (Campbell, 1949, p. 3) 

Mythology has continued to be omnipresent in global culture and deeply meaningful in 

fan culture. Fans are not just casual moviegoers, but worshipful followers eagerly awaiting 

each new release with religious zeal. Joseph Campbell would clearly see the mantle that 

Disney has taken upon itself, as they make clear on their website: “The mission of The 

Walt Disney Company is to entertain, inform and inspire people around the globe through 

the power of unparalleled storytelling …” (The Walt Disney Company, 2021). One need 

only look at its enormous filmography to see yet another thousand faces of hero. Moana, 

Lightning McQueen, Arlo the Good Dinosaur, Coco, to name but a few, all embark on 

their own hero’s adventure, Campbell’s three-stage cyclic monomyth – Separation, 
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Initiation, Return – that he had found repeated in literally thousands of the world’s 

greatest stories. 

George Lucas’ Star Wars is famously cited as the clearest example in the use of 

Campbell’s monomyth paradigm from The Hero with a Thousand Faces to tell Lucas’ 

sprawling story. Smith (2017) showed an important way director J. J. Abrams reintroduced 

Star Wars to a new generation: as its monomythic successor, The Force Awakens simply 

borrowed heavily from A New Hope: 

[T]he many, many parallels within the two films … demonstrate how eerily close 

they relate with regard to their settings, plot, symbols, characters, etc., … 

engag[ing] the audience of a previous generation with the thrill of “seeing it for 

the first time again” as well as introducing the Star Wars’ own monomyth to a 

new generation, who are actually seeing it for the first time. In addition, the study 

supposes that the pervasive and inevitable power of myth may also have 

contributed to both conscious and unconscious decisions in creating parallels 

because of the mythically driven archetypes and symbols that made the original 

Star Wars a huge international hit. The timeframe of the story itself mirrors the 

timeframe in the lives of the audience, representing a real-life 40-year generation 

span. Young hero Luke Skywalker (Mark Hamill) has grown older to become 
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mentor Luke Skywalker just as the wide-eyed young adults and children of 1977 

have grown older to become the grandparents and parents of 2015. (p. 268) 

Abrams directed both The Force Awakens and The Rise of Skywalker, and many parallels 

exist in the latter film also, parallels that were designed to echo past Star Wars films and 

the iconography that has become embedded in many aspects of popular culture. Many 

other Disney films make full use of the monomyth because it is a compelling formula 

that satisfies a deep need in us all. I have discussed Moana at great length already (Smith, 

2017), but I could fill pages and pages with modern parallels from dozens of movies filled 

with the archetypes and themes that Joseph Campbell recognized in the ancient myths, 

many of which he himself retold in his book. 

Let us turn then to look at myth. First, what is its etymology? The Greek word 

μῦθος (mûthos) means “speech, thought, story, myth, anything delivered by word of 

mouth” (Simpson & Roud, 2000). Myths are stories about divine beings, generally arranged 

in a coherent system; they are revered as true and sacred, endorsed by rulers and priests, 

and closely linked to religion. “Once the link [to religion] is broken, the actors in the 

stor[ies] are not regarded as gods but as human heroes, giants or fairies, and it is no longer 

a myth but a folktale” (p. 254). Mythology was actually an early form of science to the 

Greeks because it helped explain the unexplainable. The Greek gods “humanized” the 

natural world to make it less frightening; now humans could see themselves in their 
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relationship with the cosmos. Myths are thus also extraordinarily symbolic. Noted scholar 

of mythology and human psychology Agapi Stassinopoulos understands the Greek gods 

and goddesses as archetypes in the human soul – the “software of the psyche.” “God 

made man in His image,” she says, “but man made the Greek gods and goddesses in our 

image” (Bangs & Stassinopoulos, 2010). Religion is a cultural system that creates powerful 

and long-lasting meaning, by creating and establishing symbols that relate humanity to 

truths and values. Religion gives meaning to life as well as provides direction for one’s 

lifestyle. At the end of the 19th century, however, Western religion was in crisis. 

Morality, good vs. evil, fighting for truth and justice, protecting the innocent – they 

are not merely the themes of superhero movies. They are the teachings of religion. So, 

what of religion in the 20th century? Well, at the end of the 19th century, philosopher 

Friedrich Nietzsche infamously declared that “God is dead.” Science was beginning to 

redefine humans’ position in the world, which was distinctly no longer at the center of 

the universe. Charles Darwin saw evidence we were descended from apes, Sigmund Freud 

psychoanalyzed us as products of our base drives and appetites, and Albert Einstein 

unleashed the knowledge of a power that Enrico Fermi, during the New Mexico atomic 

testing, thought might set the atmosphere on fire. Nietzsche felt that man needed to rise 

up with his own power, establish his own destiny, and not be the insignificant, powerless 

creature that nature and science seemed to consider him. He coined the term 
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“superman,” Übermensch in German, which could also be more exactly translated 

“Overman,” someone who goes beyond normal human capability. 

Indeed, in the first half of the 20th century two world wars and countless 

despicable acts seemed to prove that God was indeed dead in human hearts. We needed 

some heroes. This time period saw the birth of many of the comic books that introduced 

new heroes to a young generation looking for an entertaining package and getting a 

concrete morality, fables for a new generation. Action Comics #1 introduced Superman 

in 1938; Captain America Comics #1 appeared in 1941; both straddling the outset of 

World War II. Superheroes also appeared in latest media of the time. Superman existed 

as a popular radio series in the early part of the 20th century (“Look! Up in the sky! It’s 

a bird! It’s a plane! It’s Superman!”) Those are the myths that children have grown up 

with into adulthood and that are integral to Western, and now global, culture. No doubt 

ancient Greek youth listened with rapt attention to the tales of powerful superheroes 

Achilles and Hercules, and wondered at the wild adventures of clever Odysseus and 

Perseus, just as young people in the 20th and 21st centuries consumed comic books and 

the stories about invincible Superman and ingenious Batman. 

Even before the MCU phenomenon, superhero movies were not new. Superhero 

films were made sporadically throughout the last few decades of the 20th century: classic 

remakes such as Richard Donner’s Superman (1978) with Christopher Reeve, and Tim 
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Burton’s quirky film noir Batman (1989) with Michael Keaton as Batman, but more notably 

Jack Nicholson getting top billing as The Joker. The superhero film genre made its real 

resurgence in the early 2000’s, with very accomplished directors putting their artistic 

stamp on the genre, in much the same way as they have with other genre trends that 

have come and gone, such as the Vietnam War film, gangster movies, Westerns, even 

Mars exploration and science fiction. Superhero films such as Hulk (2003), directed by 

Ang Lee (Sense and Sensibility; Crouching Tiger, Hidden Dragon; Brokeback Mountain; Life 

of Pi) were sure to do something striking with the genre. This is the time period Scorsese 

was no doubt thinking of making one himself … “if [he]’d come of age at a later time.” 

One movie at the time especially caught my attention. It was the way it delivered 

a simple message: “With great power comes great responsibility.” These were the words 

of Uncle Ben (Cliff Robertson) to Peter Parker (Tobey Maguire). That was the first Spider-

Man (2002) directed by Sam Raimi (The Evil Dead, Darkman, Drag Me to Hell, Oz the 

Great and Powerful). The idea is not original; it is attributed to Voltaire from 18th-century 

France, but it is now a lesson for the citizens of a 21st-century democratic world. 

Rebooted in film, those words have become not only the raison d’etre for Peter’s Spider-

Man but also a civics lesson for movie audiences the world over. A simple, easy-to-

remember rhetorical strategy so prominent in the movie, it could have been a moral in 

an Aesop fable. 
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What was begun in superhero films such as Spider-Man was already at work in 

both the Star Wars and Star Trek universes, where audiences were learning not only 

pseudo-religious greetings, but also Utilitarian philosophy: “The needs of the many 

outweigh the needs of the few.” Star Trek explored the external universe “to boldly go 

where no man has gone before,” and the captain and crew of the Starship Enterprise 

took their secular humanism and philosophical logic with them. Star Wars’ “galaxy far, 

far away,” on the other hand, explored the internal universe of spiritual turmoil and 

emotional feelings. Yoda (Frank Oz) warns a young Anakin Skywalker (Jake Lloyd), “Fear 

is the path to the Dark Side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to 

suffering.” 

Yoda is, of course, the master and chief religious aphorist of the Jedi religion. “You 

must unlearn what you have learned,” Yoda instructs Luke Skywalker (Mark Hamill) in 

Episode V: The Empire Strikes Back, yet another reason perhaps that this movie is 

regarded by most fans as the greatest of the nine films. “Do. Or do not. There is no try,” 

he exhorts. These lessons come one after another in the most significant and important 

scene in Luke’s training with Yoda on Dagobah: Yoda raises Luke’s X-Wing Fighter from 

the swamp. John Williams’ stirring theme song accompanies Luke’s wide-eyed wonder 

as his weed-entangled ship rises bubbling from the swamp, passes just over his head, 
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and comes to rest gently on dry land. Luke, astonished and exasperated, says, “I … I 

don’t believe it.” Yoda, disappointed but resigned, replies, “That is why you fail.” 

Since the release of the subtitle The Rise of Skywalker, fans have all endlessly 

contemplated and debated its meaning. We will continue to do so as in all good religious 

discussion. All three films’ titles have religious connotations which are worth taking a 

moment to point out here. The Force Awakens of course refers to the mystical power 

that goes without saying is so central to the Star Wars universe, but by the time the story 

begins no one seriously believes in anymore. The Last Jedi is where Rey (Daisy Ridley), 

like a Biblical prophet, comes to recognize the power of the Force in her, even if she 

does not yet understand its full potential. The Rise of Skywalker is not allegory, but the 

term “rise” is innately Christian, on account of Jesus’ rise from the dead, and indeed not 

a few Star Wars characters themselves rise from the dead. 

Let’s start with the obvious Skywalker, Luke. At the end of The Last Jedi Luke 

becomes a Force Ghost, thus rising from the dead. Just as his masters Obi-Wan Kenobi 

and Yoda make their visitations to Luke at stressful times throughout the saga, so he now 

comes to Rey on Ahch-To, where he pointedly catches his light saber as she is about to 

throw it into the burning wreckage of Ren’s TIE Fighter. “That’s no way to treat the 

weapon of a Jedi,” he says ironically, considering his own shockingly comical over-the-

shoulder toss at the beginning of The Last Jedi. Luke rises in several ways, not only from 
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the dead but also in his own Jedi training. And it is this rise that is suggested in the title 

of the present article because of its deep meaning and symbolic significance. 

To explain, “Red Five” is well known as the call sign of Luke’s X-Wing Fighter. As 

mentioned earlier, in The Empire Strikes Back, Luke’s lack of belief made him unable to 

use the Force to raise his X-Wing Fighter, marking the lowest point of Luke’s own Jedi 

training on Dagobah with Yoda. Finally, in The Rise of Skywalker, Luke’s training has come 

full circle as he now easily raises his X-Wing from the water – again weed-entangled in 

case anyone missed the allusion – and offers it to Rey in her direst moment. With this 

gesture, Luke rises to the level of Master and passes on the Skywalker legacy to Rey, no 

better accomplished than offering her his own iconic X-Wing. “You have everything you 

need,” Luke says, as much to confirm that her training is complete as to say she can now 

get off the planet and continue her journey. 

I must confess that this was the most powerful and emotional moment for me in 

The Rise of Skywalker as the memory from my youth of the scene from The Empire 

Strikes Back came flooding back. Both are stirring moments, underscored by the exact 

same John Williams’ musical theme, which Abrams pointedly uses again here. These 

scenes echo one another because they are about an important theme in Star Wars, belief 

in oneself. The very next scene shows Rey piloting Red Five and wearing Luke’s helmet. 

No audience could not do a double-take. She looks so like Luke in his youth; even the 
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slightly shaking cockpit is reminiscent of countless similar scenes from Episodes IV, V and 

VI. It is really at this moment, as far as the audience is concerned, that Rey has risen to 

become a Skywalker. 

In Christian belief Jesus sacrifices himself to die by crucifixion on Good Friday; 

three days later comes Easter Sunday, the mass that celebrates Jesus’ rise from the dead. 

After her final defeat of Palpatine, Rey dies in the effort, but she too rises from the dead. 

Further religious parallels ensue: redemption and more sacrifice. A conflicted Kylo Ren 

(Adam Driver) had finally been turned to the Light Side to become again Ben through the 

sacrifice of his mother Leia (Carrie Fisher), using her own power of the Force to distract 

him just long enough during a duel with Rey for Rey to stab him. Rey had in turn used 

the Force to heal his wound, and Ben in turn uses the Force to return her life to her, 

sacrificing his own life in the effort. In a scene reminiscent of Romeo and Juliet, Rey 

awakes from death just in time to kiss Ben before he dies. And like Obi-Wan, Yoda, Luke 

and Leia, his body vanishes, so we know he too has risen from death to become a Force 

Ghost. Forgiveness, sacrifice, redemption, a trinity of moral conceptions symbolized 

through death and resurrection. 

We all need to believe in something. Martin Scorsese believes in the power of 

cinema to tell stories that reveal truths about the characters through their emotional 

connection with each other and our emotional connection with them. Moviegoers want 
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to be entertained as well as emotionally touched; we carry within us a deep reverence 

for our favorite movies and the directors who make them, as well as our favorite 

characters and the actors who portray them. Carrie Fisher is revered and beloved among 

Star Wars fans; her passing in real life during filming and her passing as Princess Leia in 

the film The Rise of Skywalker are inseparably bound together. Carrie Fisher is Princess 

Leia, and the grief is real grief. 

The final scene of Rogue One: A Star Wars Story required a narrative bridge to 

Episode IV: A New Hope, and although the digitized Princess Leia we see is neither de-

aged nor even real, her voice is genuine, culled from the audio archives of the original 

Star Wars films. She says one word, “Hope.” Hope, the only thing that did not escape 

when Pandora opened her box releasing all manner of evils upon the world. Hope, one 

of the three Christian virtues, along with faith and love. Hope, that which comes in the 

midst of suffering. And that is a fitting place to end, in medias res, which is where Star 

Wars, like all the great myths and epics of the past, actually begins. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชน 2) 

ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 3) ศึกษาการ

คุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 4) ศึกษาพฤติกรรม

การตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

และ 5) ศึกษาความสัมพันธของการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยกับพฤติกรรม

การตอบสนองของเยาวชนไทย โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการเก็บแบบสอบถาม

เยาวชนไทยอายุระหวาง 15-24 ป ที่ใชงานสื่อสังคมออนไลน จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA)  และการหาค าสัมประสิท ธิสหสัมพันธ ของ เพี ยรสัน ( Pearson’s Correlation 

Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัยพบวา 1) การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยโดยรวม 

อยูในระดับตํ่ามีคาเฉลี่ย 2.09 2) พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน 

ของเยาวชนไทยโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 1.88 3) การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม

ออนไลนของเยาวชนไทยเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ ไมแตกตางกัน สวน อายุ 

และระดับการศึกษา พบวาแตกตางกัน 4) พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม
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ออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ และอายุ ไมแตกตางกัน สวนระดับ

การศึกษาพบวาแตกตางกัน และ 5) การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

และพฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทยพบวามีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

คําสําคัญ การคุกคามทางเพศ, สือ่สงัคมออนไลน, เยาวชนไทย 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1)  to investigate the sexual harassment  

on social media among Thai youths,  2)  to study the sexual harassment behavior 

on social media among Thai youths, 3) to explore  the sexual harassment on social media 

among Thai youths, classified by personal factors,  4)  to study the behavioral response 

to sexual harassment on social media among Thai youths, classified by personal factors, 

and 5) to study the relationship of sexual harassment on social media among Thai youths 

and their behavioral response to sexual harassment. This study used a quantitative 

research methodology. A questionnaire was used as a research instrument to collect data 

from the sample of 400 Thai youths aged 15-24 years with prior experience of using social 

media.  Data were analyzed using statistics, including percentage, mean, standard 

deviation, One- Way ANOVA, and Pearson's Correlation Coefficient with a statistical 

significance level of .05. 

The results of this research indicated that 1) overall sexual harassment on social 

media among Thai youths was at a low level with a mean of 2. 09, 2)  overall behavioral 

response to sexual harassment on social media among Thai youths was at a moderate 

level with a mean of 1. 88, 3)  when personal factors were considered, the respondents 

with gender had indifferent meanwhile those with age and educational level had 

different 4)  when personal factors were considered, the respondents with gender and 

age had indifferent behavioral response meanwhile those with different educational level 

had different behavioral response to sexual harassment and 5)  sexual harassment on 
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social media among Thai youths was lowly related with their behavioral response to 

sexual harassment on social media. 

Keyword Sexual Harassment, Social Media, Thai Youths 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การคุกคามทางเพศ หรือ Sexual Harassment ไดรับการนิยามโดย The U.S.  Equal 

Employment Opportunity Commission วาเปนการเรียกรองหรือยัดเยียดความไมปรารถนา 

แกผูอื่น ทางดานรางกาย วาจา หรือแมกระทั่งทาทางตาง ๆ  รวมไปถึงการสัมผัสรางกาย เสื้อผา การใช

สายตาแทะโลม ผิวปาก พูดจาลามก แมแตกระทั่งการสงขอความทางโทรศัพทหรือการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณที่สื่อไปในเชิงทางเพศ นอกจากน้ียังรวมไปถึงการสรางเรื่องตลกขบขัน หรือการ

ดูถูกรสนิยมทางเพศ ซึ่งไมวาเพศไหน ๆ ก็สามารถตกเปนเหย่ือการคุกคามทางเพศไดทั้งน้ัน ไมวาจะเปน

เพศหญิงคุกคามเพศชาย เพศชายคุกคามเพศหญิง หรือการคุกคามโดยเพศเดียวกัน (U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission, 2002) 

ในยุคปจจุบันที่เราเรียกวา ”ยุคโลกาภิวัตน” หรือการสื่อสารไรพรมแดนน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิง

การเช่ือมโยงโครงขายอินเทอรเน็ต (Internet) โดยผานอุปกรณตาง ๆ  ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรต้ังโตะ 

(Computer), คอมพิวเตอรพกพา (Laptop) หรือโทรศัพทมือถือ (Smartphone) อุปกรณใกลตัวที่

สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดงายและรวดเร็ว ผูคนไมจําเปนตองรูจักแคเพียงคนใกลตัวเทาน้ัน 

อินเทอรเน็ตนําพาเราไปสูโลกใหม และผูคนใหม ๆ บนสังคมเสมือนบนอินเทอรเน็ตที่เราเรียกกันติดปาก

วา สื่อสังคมออนไลน (Online Social Media) และการมาของสื่อสังคมออนไลนน้ันก็ไมไดมาเฉพาะดาน

บวกเพียงอยางเดียว เมื่อเรามองลึกลงไปสื่อสังคมออนไลนที่เราใชอยูน้ันทุกวันน้ันก็มีโทษมหาศาลไมตาง

กับประโยชนที่มันมอบให ทั้งตอสุขภาพรางกาย รวมถึงสุขภาพจิตของผูใชงาน พฤติกรรมการกลั่นแกลง 

ดูถูก หรือแมกระทั่งการคุกทางเพศ สิ่งเหลาน้ีก็ไดถูกโยกยายมาอยูบนโครงขายอินเทอรเน็ตดวยเชนกัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผานสื่อสังคมออนไลนและเราเรียกมันวา “อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer 

Crime)” 

 การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยน้ัน ถือเปนอาชาญกรรมคอมพิวเตอร

ใกลตัวลําดับตน ๆ ที่หลายคนยังไมตระหนักถึง ทําใหปญหาการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของ
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เยาวชนไทยน้ันกลายเปนเรื่องปดเงียบ และถูกปลอยปละละเลยจนกลายเปนเรื่องปกติที่สังคมไมได

ตระหนักและใหความสําคัญกับมันมากนัก ซึ่งการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนน้ันก็เปนอีกปญหา

ที่สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกเพศทุกวัยไมวาจะเปนเพศหญงิ เพศชายหรือเพศไหน ๆ และปญหาเหลาน้ียอม

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ ไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือจิตใจ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ผลกระทบทางจิตใจที่สงผลตอความเครียด, ความวิตกกังวล, ความความกลัว ซึ่งสามารถนําไปสูการไม

เห็นคุณคาในตนเอง ไมเคารพตนเอง เปนสาเหตุที่กอใหโรคทางจิตเวชอยางโรคซึมเศรา โรคที่อาจเปน

จุดเริ่มตนของจุดจบที่ไมมีใครอยากใหเกิดข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

3.  เพื่อศึกษาการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

4.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยกับ

พฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับประชากร ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนกลุมตามลักษณะและพฤติกรรม เชน 

เพศ อายุการศึกษา พฤติกรรมการรับรู เพราะปจจัยตาง ๆ  เหลาน้ีอาสงผลกระทบตอการตีความ การ

รับรู ความเขาใจในการสื่อสาร ตัวอยาง เพศหญิงมีลักษณะชางสังเกตมากกวาเพศชายหรือประชากรที่

อายุนอยกวาจะมองโลกในแงดีมากกวาประชากรที่อายุเยอะ เปนตน 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารเปนการเขาใจรวมกันตอสัญลักษณตาง ๆ เพื่อการ

สื่อความหมายใดความหมายหน่ึง พิชญาพร ประครองใจ (2558) ไดกลาววา “สาร” น้ันจําเปนตองอาศัย
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“ชองทางการสื่อสาร” หรือ “สื่อ” ในการนําพาขาวสารไปยังผูรับสาร และ “ผูรับสาร” น้ีเองคือจุดหมาย

ปลายทางของการสื่อสาร ยังมีองคประกอบเพิ่มเติมที่จะทําใหกระบวนการสื่อสารน้ันมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนคือการเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสารน้ันคือปฏิกิริยาตอบกลับหรือปฏิกิริยาสะทอน

กลับ (Feedback) 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน ภาณุวัฒน กองราช (2554) ไดกลาววา เครือขายสังคม

ออนไลนหมายถึง เว็บพื้นฐานในการบริการที่จะใหแตละบุคคลสามารถสรางเครือขายอยางเปนระบบทั้ง

ระดับเล็กหรือใหญในสังคม มีการสรางบัญชีรายช่ือผูติดตอที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่

สนใจเหมือนกันไดโดยผานการติดตอกันเปนเครือขาย  

4.  พฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลนลักษณะของการขมขูและการลวงละเมิดผูอื่นโดยการนํา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารที่ทันสมัยเชน โทรศัพทมือถือ โดยผานการใชอินเทอรเน็ต มาเปน

เครื่องมือที่ใชสําหรับการรังแกผูอื่นในโลกออนไลน ซึ่งแตกตางจากการรังแกแบบด่ังเดิมของวัยรุนที่อาจ

เกิดข้ึนในโรงเรียน (เกษตรชัย และหีม, 2556) โดยสํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั (กระทรวง

พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย, 2560) ไดแบงลักษณะพฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศไว 5 

ประเภท คือ 1) การกระทําทางสายตา 2) การกระทําดวยวาจารวมถึงการวิพากษวิจารณ 3) การกระทํา

ทางกาย เชน การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา 4) การกระทําอื่น ๆ  เชน การแสดงรูปภาพ วัตถุ 

ขอความที่เกี่ยวของกับเพศ และ 5) การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยมีความแตกตางกันตามปจจัย 

สวนบุคคล 

 2.  พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

มีความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล 

 3.  การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตอบสนอง 

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การ ศึกษาการ วิจัย เรื่ อง  การ คุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน  และพฤติกรรม 

การตอบสนองของเยาวชนไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามออนไลน 

 

ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี ประชากร คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน จํานวนกวา 25 

ลานคน โดยกําหนดชวงอายุคือ 15-24 ปโดยผูวิจัยไดใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง แบบข้ันตอนเดียว คือ 

ผูวิจัยใชวิธีคํานวณเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยการ

เลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเปนการเลือกแบบไมมีหลักเกณฑตายตัว 

จํานวน 400 คน ตามตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใชในการวิจัยและการทดสอบเคร่ืองมือ 

การ วิจัยในครั้ ง น้ี เปนการ วิจัย เพื่ อ ศึกษาการ คุกคามทางเพศบนสื่ อสั งคมออนไลน 

และพฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทย โดยมีเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน 

H1 

H3 

พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลน 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

 
H2 
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ครั้งน้ี คือ แบบสอบถามออนไลน ( Online Questionnaire) โดยใชคําถามปลายปด (Close-end 

Question) และคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 

สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  

1) เพศ ลักษณะเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ ไดแก เพศชาย เพศหญิง และ ผูมีความ

หลากหลายทางเพศ 2) อายุ มีลักษณะเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกเปนชวง และมีหลายคําตอบ ไดแก 

อายุ 15-18 ป , 19-22 และ 23-24 ป  3)  ระดับการศึกษา มีลักษณะเปนคําถามที่มี คําตอบ 

ใหเลือกหลายคําตอบ ไดแก มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา, ปรญิญาตรีหรอื

เทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี 

สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน สําหรับขอมูล 

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชน โดยวัดจากความถ่ีที่ถูกคุกคามทางเพศบน 

สื่อสังคมออนไลน โดยจะวัดคําถามแบบ Five-Point Likert Scale โดยพฤติกรรมการคุกคามทางเพศน้ัน

ประกอบดวย 1) การคุกคามโดยขอความที่สอไปเชิงทางเพศ 2) การคุกคามโดยรูปภาพที่สอไปเชิงทาง

เพศ 3) การคุกคามโดยการเหยียดเพศ รสนิยมทางเพศ 4) การคุกคามโดยการวิจารณรูปลักษณ 5) การ

คุกคามโดยการละเมิดความเปนสวนตัว 6) การคุกคามโดยการเชิญรวมประเวณี โดยมีเกณฑการให

คะแนนต้ังแต 1-5 โดยกําหนดให 

ถูกคุกคาม 7 ครั้งข้ึนไปในรอบ 3 เดือนที่ผานมา = 5 คะแนน 

ถูกคุกคาม 5-6 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผานมา  = 4 คะแนน 

ถูกคุกคาม 3-4 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผานมา = 3 คะแนน 

ถูกคุกคาม 1-2 ครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผานมา =  2 คะแนน 

ไมเคยถูกคุกคามในรอบ 3 เดือนที่ผานมา  = 1 คะแนน 

สวนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม

ออนไลนพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน ซึ่งพฤติกรรมการตอบสนอง

ประกอบดวย 1) ตอบสนองโดยขอความที่แสดงถึงความไมพอใจ 2) ตอบสนองโดยตัวละครแสดง
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ความรูสึก (Emoticon) 3) ตอบสนองโดยการประจานบนสื่อสงัคมออนไลน 4) ตอบสนองโดยการปรกึษา

เพื่อน พอแม/ผูปกครอง ครู/อาจารย คนสนิท 5) ตอบสนองโดยการบล็อกผูใชงาน 6) ตอบสนองโดย

รายงานพฤติกรรมใหผูดูแลสื่อสังคมออนไลนน้ัน (Report) 7)ตอบสนองโดยแจงความ ฟองรองดําเนินคดี

ทางกฎหมาย 8) หลีกเลี่ยง เพิกเฉย โดยวัดความถ่ีจากการพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศ

บนสื่อสังคมออนไลนแบบสอบถามเปนแบบวัดลักษณะเปนมาตรวัด (Rating Scale) ใหเลือกตอบ 3 

ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง และไมเคยปฏิบัติ  

ปฏิบัติเปนประจํา = 3 คะแนน 

ปฏิบัติบางครั้ง  = 2 คะแนน 

ไมเคยปฏิบัติ  = 1 คะแนน 

โดยแบบสอบถามไดรับการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญดาน

การสื่อสาร จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและความสอดคลองของคําถาม 

ผู วิจัยยังไดทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยสามารถสรุปลการทดสอบความเช่ือมั่นได ดังน้ี 

1. การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย มีคาความเช่ือมั่น = 0.772 

2. พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย  

มีคาความเช่ือมั่น = 0.938 

สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการหาคาความถ่ีและคารอยละ เพื่อใชวิเคราะห

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยตัวแปร เพศ อายุ และระดับการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเพื่อใชวิเคราะหการคุกคามทางเพศบนสื่อสงัคมออนไลนและวิเคราะหพฤติกรรมการตอบสนอง

ของเยาวชนไทย 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) เพื่อหาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

วามีความแตกตางกันหรือไม ระหวางการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน และ พฤติกรรมการ
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ตอบสนองตอการคุกคามทางเพศ และใชการทดสอบดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Person’s Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคุกคามทางเพศกับ

พฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทย 

 

สรุปผลการวิจัย  

 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 74.50 รองลงมาเปนผูมีความหลากหลายทาง

เพศรอยละ 21.80 และเพศชายรอยละ 3.80 โดยกลุ ม ตัวอย าง เปนเยาวชนที่มีช ว ง อา ยุ 

อยูระหวาง 15-18 ปมากที่สุดรอยละ 42.50 รองลงมาคืออายุ 19-22 ป รอยละ 35.00 และ 

อายุ 23-24 ป รอยละ 22.50 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 

35.50 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 7.80 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 3.5 

 สวนท่ี 2 การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน 

ผลการวิจัยพบวาเยาวชนไทยถูกคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนในภาพรวมอยูในระดับ ตํ่า

มีคาเฉลี่ย 2.09 เมื่อจัดลําดับรูปแบบการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

แลวน้ันจะพบวา เยาวชนไทยถูกคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนโดยการวิจารณรูปลักษณมากที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 3.10 อยู ในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 รองลงมาเปนการละเมิดความเปนสวนตัว 

มีคาเฉลี่ย 2.41 อยูในระดับตํ่าและลําดับที่ 3 เปนการถูกเหยียดเพศ รสนิยมทางเพศมีคาเฉลี่ย 2.39 อยู

ในระดับตํ่า ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

การคุกคามทางเพศบนส่ือสังคมออนไลน คาเฉล่ีย (S.D.) ระดับ อันดับ 

การคุกคามทางเพศโดยขอความท่ีสอไปเชิงทางเพศ 1.88 1.02 ต่ํา 4 

การคุกคามทางเพศโดยภาพท่ีสอไปเชิงทางเพศ 1.55 0.84 ต่ําท่ีสดุ 5 

การคุกคามทางเพศโดยการเหยยีดเพศ รสนิยมทางเพศ 2.39 1.28 ต่ํา 3 

การคุกคามทางเพศโดยการวิจารณรูปลักษณ 3.10 1.37 ปานกลาง 1 

การคุกคามทางเพศโดยการละเมิดความเปนสวนตัว 2.41 1.31 ต่ํา 2 

การคุกคามทางเพศโดยการเชิญรวมประเวณี 1.25 0.63 ต่ําท่ีสดุ 6 

รวม 2.09 1.07 ต่ํา  

 

 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการตอบสนองตอการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการตอบสนองตอการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 1.88 เมื่อจัดลําดับพฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทยตอการ

คุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน จะพบวาสวนใหญเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการตอบสนองตอการ

คุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนโดยการบล็อกผูใชงาน มาเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 2.32 อยูในระดับ

ปานกลาง รองลงมาเปนการรายงานใหผูดูแลแพลตฟอรมน้ัน ๆ ทราบมีคาเฉลี่ย 2.30 อยูในระดับปาน

กลาง อันดับที่ 3 คือการตอบสนองดวยขอความที่แสดงถึงความไมพอใจ มีคาเฉลี่ย 2.03 อยูในระดับปาน

กลาง และพฤติกรรมอื่น ๆ ตามลําดับโดยมีการตอบสนองดวยการแจงความ ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

อยูในลําดับทายสุด 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

รูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคาม 

ทางเพศบนส่ือสังคมออนไลน 
คาเฉล่ีย (S.D.) ระดับ อันดับ 

ตอบสนองโดยขอความท่ีแสดงถึงความไมพอใจ 2.03 0.10 ปานกลาง 3 

ตอบสนองโดยตัวละครแสดงความรูสึก (Emoticon) 1.97 0.07 ปานกลาง 5 

ตอบสนองโดยการประจานลงบนสื่อสงัคมออนไลน 1.54 0.11 ต่ํา 7 

ตอบสนองโดยการปรึกษาเพ่ือนพอแม/ผูปกครอง 

ครู/อาจารย คนสนิท 

1.77 0.05 ปานกลาง 6 

 

ตอบสนองโดยการบล็อกผูใชงาน 2.32 0.08 ปานกลาง 1 

ตอบสนองโดยการรายงานผูดแูล (Report) 2.30 0.07 ปานกลาง 2 

ตอบสนองโดยการแจงความ ดาํเนินคดทีางกฎหมาย 1.19 0.11 ต่ํา 8 

หลีกเลี่ยง เพิกเฉย 1.98 0.07 ปานกลาง 4 

รวม 1.88 0.08 ปานกลาง  

 

 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมีความแตกตางกันตาม

ปจจัยสวนบุคคล โดยจําแนกออกเปน 3 ดานไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

1. ผลการทดสอบสมมติฐานการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย จําแนก

ตามเพศ พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย จําแนก

ตามอายุ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยอายุ 15-18 ปมีคาเฉลี่ยสูงกวา 

19-22 ป และ 23-24 ป 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน จําแนก

ตามอายุ 

อาย ุ
แหลงความ 

แปรปรวน 
df ss MS F P 

การคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลน 

ระหวางกลุม 2 12.02 6.01 9.579 .000* 

ภายในกลุม 397 249.09 0.63   

รวม 399 261.11    
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

จึงไดทดสอบความแตกตางรายคู (Post-Hoc Comparison) โดยใชของ Scheffe ปรากฏผลดังน้ี 

อาย ุ Mean 
15-18 ป 19-22 ป 23-24 ป 

2.02 2.07 2.21 

15-18 ป 2.30 - .36765* .31950* 

19-22 ป 1.93  - -.04815 

23–24 ป 1.98   - 
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยจําแนก

ตามระดับการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทามีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
แหลงความ 

แปรปรวน 
df ss MS F P 

การคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลน 

ระหวางกลุม 3 8.13 2.71 4.242 0.006* 

ภายในกลุม 369 252.98 0.64   

รวม 399 261.11    
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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จึงไดทดสอบความแตกตางรายคู (Post-Hoc Comparison) โดยใชของ Scheffe ปรากฏผลดังน้ี 

ระดับการศึกษา Mean 
ม.ตน 

ม.ปลาย/

เทียบเทา 

ป.ตรี/ 

เทียบเทา 

สูงกวา 

ปริญญาตรี 

2.38 2.23 1.98 2.04 

ม.ตน 2.38 - .14348 0.39893 0.34063 

ม.ปลาย/เทียบเทา 2.23  - .25545* 0.19715 

ป.ตรี/เทียบเทา 1.98   - -0.0583 

สูงกวาปริญญาตรี 2.04    - 
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมี

ความแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล โดยจําแนกออกเปน 3 ดานไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

 1.  ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม

ออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกตามเพศ พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.  ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม

ออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกอายุ พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม

ออนไลนของเยาวชนไทยจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทามีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทามีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสือ่

สังคมออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
แหลงความ 

แปรปรวน 
df ss MS F P 

พฤติกรรมการตอบสนอง 

การคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลน 

ระหวางกลุม 3 1.18 0.394 3.001 0.03* 

ภายในกลุม 396 51.95 0.131   

รวม 399 53.13    
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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จึงไดทดสอบความแตกตางรายคู (Post-Hoc Comparison) โดยใชของ LSD ปรากฏผลดังน้ี 

ระดับการศึกษา Mean 
ม.ตน 

ม.ปลาย/

เทียบเทา 
ป.ตรี/เทียบเทา 

สูงกวา 

ปริญญาตรี 

2.05 1.88 1.87 1.74 

ม.ตน 2.05 - .17015* .18067* .30717* 

ม.ปลาย/เทียบเทา 1.88  - .01052 .13702 

ป.ตรี/เทียบเทา 1.87   - .12650 

สูงกวาปริญญาตรี 1.74    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 3 การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสือ่สังคมออนไลนของเยาวชนไทย ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธเพยีรสนั 

แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนกับพฤติกรรมการตอบสนอง

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .000 ซึ่งนอยกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 หมายความวา การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยในระดับตํ่า ดังน้ันถา

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนสูงก็จะสงผลใหมีพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศ

บนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยสูง 

 
พฤติกรรมการตอบสนองตอการคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

 Pearson’s Correlation Sig. 

การคุกคามทางเพศ 

บนสื่อสังคมออนไลน 
.281 .000** 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย เปนพฤติกรรมที่พบไดใน 

โลกอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางย่ิงในสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม 

(Instagram) หรือ ทวิตเตอร (Twitter) ซึ่งเปนกลุมแพลตฟอรมการใชงานที่มีบัญชีการใชงานมากทีสุ่ดใน

ประเทศไทยตามที่ WeAreSocial ไดเปดเผยผลสํารวจการใชงานสื่อสังคมออนไลนของประชากรไทยใน

ป 2020 ซึ่งพบวากลุมอายุ 18-24 ป สูงมากถึง 25.2% โดยแบงเปนเพศหญิง 12.80% และเพศชาย 

12.40% ผลสํารวจยังบอกอีกวา อายุ 13-17 ป มีการใชงานสื่อสังคมออนไลนคิดเปน 4.6% โดยแบงเปน

เพศหญิง 2.50% และเพศชาย 2.10%  

 โดยผลการวิจัยพบวาเยาวชนไทย ถูกคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนอยูในระดับตํ่า 

ซึ่ งมีค า เฉลี่ ย  2 .09 โดยพฤติกรรมสวนใหญที่พบเจอมากที่ สุดไดแก  การ คุกคามทางเพศ 

โดยการวิจารณรูปลักษณการละเมิดความเปนสวนตัว และการเหยียดเพศ รสนิยมทางเพศ 

โดยพฤติกรรมการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยที่พบเจอน้ัน ถือเปนพฤติกรรม

การรังแกทางคําพูด (Verbal Bullying) และการรังแกทางสังคม (Social Bullying) ซึ่งการรังแกทาง

คําพูดน้ันก็รวมไปถึง การวิจารณรูปลักษณการเหยียดเพศ รสนิยมทางเพศ โดยที่ผูกระทําอาจกระทําเพือ่

กลั้นแกลงผานสื่อสังออนไลนทั้งที่ต้ังใจเพื่อความสนุก ความสะใจและความรูเทาไมถึงการณ สอดคลอง

กับการวิจัย เรื่องการคุกคามทางสื่อสังคมออนไลนตอนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ของ 

บารเมษฐ ดวงเพชร (2559) สําหรับการละเมิดความเปนสวนตัวน้ันถือวาเปนการรังแกทางสังคม เพราะ

อาจทําใหเหย่ือเสือ่มเสีย อับอายตอสาธารณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูทีม่ีช่ือเสยีง หรือตกเปนที่สนใจ

ของผูคน โดยสอดคลองกับการวิจัยเรื่อง การรังแกทางไซเบอรผานสื่อออนไลน สาเหตุและแนวทางการ

จัดการปญหาของ พินวา แสนใหม (2563) ที่ผลวิจัยแสดงใหเห็นวาเหย่ือไดรับผลกระทบตอจิตใจ 

ช่ือเสียง ความสัมพันธ และอาชีพการงาน  

พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสงัคมออนไลนของเยาวชนไทย 

พฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทย 

ผลการวิจัย พบวา เยาวชนไทยมีระดับพฤติกรรมการตอบสนองตอการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคม

ออนไลนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.88 ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมที่เยาวชนไทยเลือกปฏิบัติมา

เปนอันดับ 1 น้ันก็คือการบล็อกผูใชงาน, การรายงานผูดูแล (Report), การตอบสนองดวยขอความที่
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แสดงถึงความไมพอใจซึ่งเปน 3 อันดับแรกของพฤติกรรมการตอบสนองที่เยาวชนไทยกระทาํมากที่สดุตอ

การคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน 

เมื่อพิจารณาดูแลว พฤติกรรมที่เยาวชนไทยปฏิบัติน้ันเปนพฤติกรรมที่เริ่มกระทําไดดวยตนเอง

ไมไดพึ่งพาหรือปรึกษาผูอื่น สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอรของ

เยาวชนไทยในสามจังหวัดชายแดนใต ของ ฤทัยชนนี สิทธิชัย และ ธันยากร ตุดเกื้อ (2560) ที่ผลวิจัย

กลาววา “สวนใหญเหย่ือจะเก็บเงียบไวคนเดียว และใชวิธีการลบหรือบล็อกและวิธีที่เยาวชนไมเลือกใช

เลยคือการปรึกษาพอแม หรือญาติพี่นอง บางคนเลือกที่จะปรึกษาเฉพาะคนสนิทเทาน้ัน” ทั้งน้ียังคง

สอดคลองกับ อังคณา อินทสา หัวหนาฝายสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ มูลนิธิหญิงชายกาวไกลที่

กลาวไววา “สวนใหญเหตุการณคุกคามทางเพศลักษณะน้ี ผูกระทํามักเลือกปลอยผาน สวนหน่ึงอาจมอง

วาไมใชเรื่องรุนแรง และบางสวนมองวาการดําเนินคดีทางกฎหมายคอนขางยากและใชเวลานาน” โดย

รูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองการคุกคามทางเพศบนสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนไทยที่เหลือพบวา

การตอบสนองโดยการปรึกษาเพื่อน พอแม/ผูปกครอง ครู/อาจารย คนสนิท มาเปนอันดับ 6 และทายสดุ

อันดับที่ 8 คือ การตอบสนองโดยการแจงความ ดําเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งเปนเรื่องที่สังคม ตองให

ความรูและสรางทัศนคติที่ดีแกเยาวชน แมเยาวชนเองจะสามารถจัดการปญหาได แตการเก็บปญหาไว

คนเดียวยอมสงผลใหจิตใจยํ่าแยไดหรือบางครั้งปญหาที่พบอาจจะเกิดความสามารถในการแกไขอยาง

การละเมิดความเปนสวนตัว การปรึกษาผูใหญ การแจงความดําเนินคดีเองก็เปนสิ่งที่ควรกระทําอยางย่ิง 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1 คํานึงถึงความสามารถในการเปนตัวแทนประชากร เพราะการใชบุคคลที่มีช่ือเสียงในการ

กระจายแบบสอบถามอาจะทําให ผลลัพธของการเปนลักษณะตัวแทนประชากรไมเปนกลาง ซึ่งควรมี

คาเฉลี่ยในอัตราที่ไลเลี่ยกัน 

2 ศึกษากลุมตัวอยางเพิม่เติม ซึง่อาจจะเปนกลุมตัวอยางที่เปน พนักงานบริษัท หรือในองคกร ที่

มีการใชสื่อสังคมออนไลน รวมไปถึงโปรแกรมสําหรับพูดคุยสวนตัว 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ีมุงอธิบายปรากฏการณการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ (แอปพลิเคชัน

คลับเฮาส) ดวยพุทธวิธีหรือวิธีการแหงปญญานิยม อันเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน ดังน้ี 

1. หลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) แสดงถึงแนวทางการประพฤติตามมรรคา ตัวอยางเชน 

อัตลักษณของแบรนดทั้งที่เปนผลิตภัณฑ เปนองคกร เปนบุคคล และเปนสัญลักษณตางๆ ซึ่งมี 

“สัมมาอาชีวะ” หรือ “การเลี้ยงชีพชอบ” ประกอบอยูดวยน้ัน ยอมสามารถดํารงช่ือเสียงที่ดีและสราง

ความย่ังยืนใหกับการดําเนินธุรกิจของแบรนดได หลักมัชฌิมาปฏิปทา (สัมมาอาชีวะ) สามารถนํามาใช

เปนแนวทางการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ (คลับเฮาส) ไดทั้ง 3 มุมมอง คือ 

   1.1 มุมมองของลูกคาหรือผูบริโภคกับประสบการณที่มีตอแบรนด 

   1.2 มุมมองของอุตสาหกรรมสื่อบนภูมิทัศนแหงความเปนดิจิทัล 

   1.3 มุมมองของนโยบายสาธารณะที่มีตออนาคตของสือ่สงัคมในทางการตลาด 

2. หลักปฏิจจสมุปบาท อธิบายถึงการเกิดข้ึนพรอมแหงสภาวธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน

หลักปฏิจจสมุปบาทสามารถนํามาใชทําความเขาใจถึงลักษณะทางธรรมชาติของอัตลักษณของแบรนด

และการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ (คลับเฮาส) ได 

คําสําคัญ: พุทธวิธี  การสื่อสารแบรนด  โซเชียลออดิโอ  คลบัเฮาส 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ รอยตรี ดร., อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, E-mail: somkiet_lue@utcc.ac.th 
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Abstract 

This paper aims to explain the phenomenon of brand communication through 

social audio ( Clubhouse application)  by Buddhist approach or method of wisdom that 

can be practiced in daily life as follows: 

1.  The middle way shows the right means approach to act.  For example, the 

brand identity ( brand as product, brand as organization, brand as person and brand as 

symbol) is composed of the right livelihood or the right living that can maintain the good 

reputation and create the sustainability for the operation of brand business. The middle 

way (the right livelihood) can use brand communication through social audio (Clubhouse) 

into three lenses: 

   1.1 The consumer and brand experience. 

    1.2 The media industry on the digital landscape. 

    1.3 The public policy and the future of social media in marketing. 

2.  The Dependent Origination ( Specific Conditionality)  describes conditioned 

arising of the nature because they depend on each other.  The Dependent Origination 

can be understood the essential of brand identity and brand communication through 

social audio (Clubhouse). 

Keywords: Buddhist Approach, Brand Communication, Social Audio, Clubhouse 

 

บทนํา 

การเขามาใชแอปพลิเคชัน (application) เครือขายทางสังคม (social networking) ที่มีช่ือวา 

“คลับเฮาส” ซึ่งเปนการเขามาแชทดวยเสียง (Clubhouse: Drop-in audio chat) ของนักธุรกิจระดับ

โลก อยางเชน อีลอน รีฝ มัสก (Elon Reeve Musk) ผูกอต้ังและผูบริหารของบริษัทสเปซเอกซ 

(SpaceX) บริษัทเพยแพล (PayPal) และบริษัทเทสลา (Tesla Inc.) ในหองสนทนา (chat room) ของ

แอปพลิเคชันคลับเฮาสที่มีช่ือวา “กูดไทม” (GOOD TIME) เมื่อคืนวันอาทิตยที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 



 

1888 

 

เวลา 22.00 น. โดย อีลอน มัสก มีรายช่ือผูใชงานในคลับเฮาส คือ @elonmusk เพื่อใชพูดคุยกันดวย

เสียงกับ วลาด เทเนฟ (Vlad Tenev) ผูบริหารระดับสูงของบริษัทโรบินฮดู (CEO of Robinhood)      ผู

ใหบริการทางการเงิน และผูรวมสนทนาคนสําคัญตางๆ เกี่ยวกับโครงการพามนุษยไปดาวอังคาร (Mars) 

การเช่ือมตอสมองมนุษยเขากับคอมพวิเตอร (Neuralink) และ ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัล (Dogecoin) 

เปนตน (Ryan, 2021; Moore, 2021) ทําใหคลับเฮาส ซึ่งเปนแอปพลิเคชันเฉพาะทาง     (a niche 

app) ที่ริเริ่มข้ึนมาจากเครือขายที่มีพื้นฐานทางดานเสียง (the audio-based network) ที่อยูภายใน 

“ซิลิคอน วัลเลย” (Silicon Valley) กลายมาเปนแพลตฟอรมหลกั (a mainstream platform) ไดอยาง

รวดเร็วในป พ.ศ.2564 นับต้ังแตที่ ไดทําการเปดตัวอยางเปนทางการ (Clubhouse officially 

launched) ไปเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เปนตนมา (Dean, 2021) 

คลับเฮาสกลายเปนแพลตฟอรมสื่อสังคมใหม (the new social media platform) ที่สราง

ช่ือ เสียง ( reputation)  ข้ึนมาในดานความหรูหรา (exclusivity)  ซึ่ งมีคนดังที่มี ช่ือเสียงตางๆ 

(celebrities) เขามาเปนสมาชิกอยูในแอปพลิเคชันน้ี (Marcin, 2021) โดยมีกลุมผูนํารองการใชงาน 

(early adopters) ที่เปนบุคคลที่มีช่ือเสียงระดับโลกไดสมัครเขามาใชงานในแอปพลิเคชันน้ีอยางตอเน่ือง

นอกจาก อีลอน มัสก แลว ดังเชน มารก ซักเคอรเบิรก (Mark Elliot Zuckerberg) ผูกอต้ังและประธาน

เจาหนาที่บริหารของเฟซบุก (Facebook founder and CEO) ซึ่งมีรายช่ือผูใชงานในคลับเฮาส คือ 

@zuck23 ไดเขามาใชคลับเฮาสเพื่อพูดคุยสนทนากับสวนธุรกิจในสายงานหองทดลองดานความเปนจริง 

(firm’s Reality Labs division) ที่เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑหรือประสบการณทางสังคมดานความ

เปนจริงเสมือน (virtual reality: VR) และ ความเปนจริงเสริม (augmented reality: AR) เมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ พ.ศ.2564 (Murdock, 2021) ตลอดจนถึงกลุมศิลปน ดารา นักแสดง นักรอง นักขาว ก็ได

เขามารวมพูดคุยสนทนากันในหองคลับเฮาสตางๆ เปนตน 

นักการเมืองอาวุโส อยางเชน ช็อง เซ-กยุน (Chung Sye-kyun) นายกรัฐมนตรีของเกาหลใีต ซึ่ง

มีรายช่ือผูใชงานในคลับเฮาสเมื่อวันวาเลนไทนที่ผานมา คือ @gyunvely ก็ไดใชคลับเฮาสเพื่อพูดคุย

สนทนาและตอบคําถามกับประชาชนโดยตรงเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ในเชิงนโยบาย อยางเชน ราคาที่

สูงข้ึนของอสังหาริมทรัพย (real estate) และการลวงละเมิดทางดานรางกาย (physical abuse) ใน

วงการกีฬาโลกที่เปนหัวขอขาวของสื่อภายในประเทศในชวงสัปดาหที่ผานมา โดยนายกรัฐมนตรีทานน้ีได

โพสทในเฟซบุกอยางเปนสาธารณะวา 
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“ผมไดยินถึงความรอนแรง (hot) ของแอปพลิเคชันน้ีมาหลายวันแลว ดังน้ันจึงพยายามที่จะเขา

มาเลนในชวงเวลากลางคืน ผมรูสึกตกใจเล็กนอยเกี่ยวกับคําถามและปฏิกิริยาตอบกลับตางๆ ของผูรวม

พูดคุยสนทนากันอยางคาดไมถึง แตก็ถือไดวาเปนประสบการณใหมที่นาสนุกดี ซึ่งผมคิดวาจะเขาไปมี

สวนรวมอีกในอนาคตอันใกลน้ี โดยในความเปนจริงแลวแอปพลิเคชันคลับเฮาสที่มีเพียงแตเสียงน้ี 

(audio-only) ทําใหทุกคนสามารถพูดคุยสนทนากัน (a conversation) ไดโดยปราศจากการสงวนทาที 

(reserve) ตอกัน และทําใหผมคิดไดวาแอปพลิเคชันคลับเฮาสน้ีเปนเครื่องมือการสื่อสารที่ดีกวา (a 

better communication tool) แพลตฟอรมของสื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงต้ังแตในชวงเวลาน้ีที่

มนุษยมีชีวิตอยูในทามกลางการสื่อสารแบบไมเห็นหนาคาตากัน (non-face-to-face communication) 

อยางในทุกวันน้ี” (Crichton, 2021) 

แมแตการสรางกระแสขาวทางธุรกิจของ อีลอน มัสก ที่ไดทวีต (tweet) ขอความสวนตัวเพื่อ

เชิญชวน วลาดิเมียร ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีของรัสเซีย ซึ่งใชรายช่ือทวีต (twitter 

account) คือ @KremlinRussia_E มารวมพูดคุยสนทนากันในคลับเฮาส ซึ่งหนวยงานเครมลิน (The 

Kremlin) ของรัสเซียไดตอบการเชิญชวนดังกลาววา “นาสนใจ (interesting) หากแตจําเปนที่จักตอง

เพิ่มเติมใหรูถึงรายละเอียดในเรื่องการพูดคุยสนทนากันมากกวาน้ี” (Goodwin, 2021) 

ในชวงเริ่มตนของ “โซเชียลออดิโอ” (social audio) หรือ “สื่อสังคมทางเสียง” ดังเชน 

คลับเฮาส ซึ่งเปนแอปพลิเคชันสื่อสังคมเฉพาะเสียงเทาน้ันที่ผูใชงานโซเชียลออดิโอสามารถใชทําการ

สื่อสารกันผานชุมชนทางสังคมออนไลนดวยเสียงของมนุษยจริง (human voice) ระหวางผูพูดกับผูฟงใน

วันและเวลาที่ ออกอากาศ (air time)  จริ ง เทา น้ัน ซึ่ ง เปนรูปแบบเดียวกันกับการใช งานสื่อ

วิทยุกระจายเสียง (radio broadcasting) แบบด้ังเดิมที่มีการกําหนดตารางเวลาออกอากาศสําหรับ

รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ ใหกับกลุมผูฟงไดเตรียมความพรอมเขามารวมรับฟงการดําเนิน

รายการตางๆ ตามที่ไดนัดหมายกันไวแลว สําหรับผูใชงานโซเชียลออดิโอหรือคลับเฮาสน้ีสามารถเลือก

กลุมผูคนที่เขามารวมพูดคุยสนทนากันในหองสนทนาเสมือนจริงที่มีหองพูดคุยสนทนาขนาดเล็กต้ังแต  

1-2 คน ไปจนถึงหองโถง (hall room) หรือหองประชุมสัมมนาที่มีขนาดใหญต้ังแต 5,000-8,000 คน 

เปนตนไปได และจะเพิ่มมากข้ึนอีกในอนาคต โดยผูคนที่เขารวมพูดคุยสนทนาสามารถมีปฏิสัมพันธกัน

ทางการสื่อสาร (interactive communication) ไดอยางทันทีทันใดตามที่ตองการดวยการยกมือขอข้ึน

เปนผูพูดบนเวทีในหองสนทนาน้ัน 
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ผูใชงานโซเชียลออดิโอจักตองเริ่มตนจากการสมัครสมาชิกพรอมกับดาวนโหลด (download) 

แอปพลิเคชันน้ีเขามาใชงานในอุปกรณเครื่องมือ (device) ของผูใชงานบนแพลตฟอรมที่ใชงานไดเฉพาะ

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (Apple’s iOS) หรือ ไอโฟน (iPhone) เทาน้ันกอน โดยในอนาคตอันใกลน้ี 

คลับเฮาสจักไดมีการพัฒนาแอปพลิเคชันน้ีตอไปใหสามารถรองรับผูใชงานกับอุปกรณเครื่องมือที่อยูบน

แพลตฟอรมอื่นๆ ได และเมื่อผูใชงานสมัครสมาชิกพรอมกับดาวนโหลดแอปพลิเคชันน้ีเรียบรอยแลวจัก

ตองรอคอยใหเพื่อนหรือคนที่รูจักกันที่อยูในแอปพลิเคชันคลับเฮาสน้ีไดสงคําเชิญชวนมาเทาน้ัน (invite-

only) จึงจะสามารถเขามาใชงานและรับฟงการพูดคุยสนทนากัน (drop-in audio conversations) กับ

เพื่อนสนิท เพื่อนใหมหรือคนแปลกหนา และผูคนทั่วโลกในหองเสียงสนทนาตางๆ ได ตลอดจนถึง

ผูใชงานจักสามารถเปดหองพูดคุยสนทนากันไดในแบบสบายๆ (a space for casual) หรือแบบวิชาการ 

(academic) ตามหัวขอเรื่องตางๆ ที่อยูในความสนใจ ไดแก ขาวสาร ความรู การศึกษา ความบันเทิง 

ความเช่ือ ศาสนา วิทยาศาสตร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ ธุรกิจ การลงทุน การใชชีวิต สาธารณสุข สุขภาพ เรื่องเพศ ความรัก ความงาม ดนตรี เพลง 

ภาพยนตร เกม กีฬา การแสดง การโชว การแขงขัน การทํานายโชคชะตา งานอดิเรกตางๆ เปนตน โดย

ภายในหองสนทนาพูดคุยกันน้ีจักประกอบไปดวยผูรวมพูดคุยสนทนาหลัก ไดแก ผูดําเนินรายการ 

(moderator) หรือเจาของหองสนทนา (host) เปนผูเริ่มตนในการเปดหองสนทนาและเปนผูต้ังประเด็น

หัวขอเรื่องที่นาสนใจสําหรบัการพูดคุยกันในหองสนทนาน้ัน โดยจะมผีูดําเนินรายการเพียงคนเดียวหรอืมี

หลายคนก็ไดที่จักมาเปน ผูชวยเจาของหองสนทนา (co-host) หรือ แขกรับเชิญ (guest) ที่เขามารวม

สนทนากันภายในหอง และในระหวางการพูดคุยสนทนากันภายในหองน้ัน ผูดําเนินรายการสามารถเชิญ

ผูฟง (listeners) ที่แสดงความสนใจดวยการยกมือ (raised hand) ข้ึนมาเปน ผูพูด (speakers) บนเวที

เพื่อต้ังขอคําถามหรือเพื่อเขามารวมพูดคุยสนทนากันกับผูดําเนินรายการก็ได โดยกลุมผูฟงเหลาน้ีอาจจะ

มาจากกลุมผูฟงที่กดติดตาม (following) ผูดําเนินรายการมาอยูแลวหรือเปนผูพูดที่กําลังพูดคุยสนทนา

กันกับผูดําเนินรายการอยูบนเวทีหรือเปนกลุมผูฟงทั่วไปที่สนใจเขามารวมรับฟงการพูดคุยสนทนากันใน

หองสนทนาดังกลาว เปนตน สําหรับการเปดหองสนทนาพูดคุยกันน้ีจักเปนการใชเสียงเพียงอยางเดียว 

(app is audio-only) ทดแทนการพิมพขอความ (type) ตัวอักษร (character) การสงเน้ือหาขอความ 

(text) การใชรูปภาพ (picture) การใชภาพถาย (photo) การใชวีดิโอ (video) ฯลฯ ดวยการใชวิธีการ

พูดคุยเลนกัน (chat) การสนทนาโตตอบกัน (conversation) การสัมภาษณ (interview) การอภิปราย 

(discussion) การรองเพลง (sing) การอาน (read) การเลาเรื่อง (tell) การเลนเกมกัน (play the 

game) เปนตน 
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แตอยางไรก็ดี การใชงานโซเชียลออดิโอน้ีสามารถใชงานรวมกันกับแพลตฟอรมสื่อสงัคมอื่นๆ ได

ดวย ดังเชนผูใชงานคลับเฮาสสามารถที่จะเลือกทําการสื่อสารทีน่อกเหนือจากการสื่อสารหลกัดวยการใช

เสียงตางๆ ไดดวยการแสดงขอมูลประวัติของผูใชงานคลับเฮาส (Clubhouse profile) เชน การเปลี่ยน

รูปภาพโปรไฟลที่แสดงถึงความเปนตัวตนของผูใชงาน (user account) ใหเปนภาพกราฟกหรือภาพ

ขอความตางๆ แทนรูปภาพโปรไฟลที่แสดงตัวตนของบุคคลไดตามความตองการ เพื่อจักทําใหผูพูด

สามารถสื่อสารหรือแสดงขอมูลใหผูฟงไดเห็นภาพและเขาใจไดถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพูดคุย

สนทนาในเรื่องราวน้ันๆ ได เชน รูปภาพแผนภูมิ รูปภาพเสนกราฟ รูปภาพสไลด รูปภาพขอความตางๆ 

เปนตน ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมขอมูลสวนตัวในประวัติของผูใชงานคลับเฮาส 

(Clubhouse biography) ไดตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถปรับชองทางการสื่อสารแบบชองทาง

เดียว (single channel) ในการใชคลับเฮาสที่มีสื่อเสียงพูดคุยสนทนาเปนชองทางหลักไปสูการสื่อสาร

แบบผสมผสานหลายชองทาง (cross channel) ดวยการใชงานคลับเฮาสรวมกันไปกับแอปพลิเคชันสื่อ

สังคมอื่นๆ (Atorina, 2019) เชน ทวิตเตอร (Twitter) เฟซบุก (Facebook) ไลน (Line) เปนตน เพื่อ

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน และทําใหในแตละชองทางสามารถเขาถึงขอมูลของ

กันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คลับเฮาส กลายเปนแอปพลิเคชันที่ผูใชงานดานสื่อสังคม (social media) รูจักและอยูในความ

สนใจเปนจํานวนมากข้ึนไดน้ันมาจากนักพัฒนาซอฟตแวรหลัก จํานวน 2 คน คือ โรฮาน เสท (Rohan 

Seth) และ พอล เดวิสัน (Paul Davison) ที่ไดรวมกันผลักดันใหบริษัทอัลฟา เอกซพลอเรช่ัน (Alpha 

Exploration Co.) กลายมาเปน “ยูนิคอรน สตารอัพ” (Unicorn Startup) คือ บริษัทหรือธุรกิจเกิดใหม

ที่มีมูลคาเกิน 1 พันลานดอลลาร (Solis, 2021; Chananya, 2021) จากการที่มีจํานวนยอดของผูดาวน

โหลดแอปพลิเคชันคลับเฮาสในระบบปฏิบัติการไอโอเอสไปใชงานจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมาก 

นอกจากน้ี ยังมีผูใหบริการสื่อสังคมหลายรายไดเริ่มใหความสนใจกับโซเชียลออดิโอน้ี ดวยการ

พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการใชโซเชียลออดิโอบนแพลตฟอรมตางๆ ทั้งระบบปฏิบัติการ (Operating 

System: OS) ไอโอเอส และ แอนดรอยส (Google’s Android) อยางเชน ทวิตเตอรที่ไดสรางฟเจอร 

(feature) ช่ือวา “สเปซ” (Spaces) ที่สามารถสรางหองสนทนาดวยเสียง (audio conversations) ได

เหมือนกับคลับเฮาส ดวยการใชงานในแอปพลิเคชันทวิตเตอรเดิมไดทันที (Twitter, 2021) และ เฟซบุก

ก็กําลังพัฒนาฟงกชันสําหรับการสรางหองแชตดวยเสียง (audio chat) ไดเชนเดียวกันกับคลับเฮาส 

(Isaac, 2021) เปนตน 
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การสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ 

เดวิด เอเคอร (Aaker, 2010: 67–105) ไดกลาวถึง อัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) ไว 

4 ประการ คือ 1. แบรนดเปนผลิตภัณฑ (Brand as Product) 2. แบรนดเปนองคกร (Brand as 

Organization)  3.  แบรนด เปนบุคคล (Brand as Person) 4.  แบรนด เปนสัญลักษณ (Brand as 

Symbol)  ดัง น้ันการสรางความสัมพันธที่มีตอกันระหวางแบรนดกับลูกคา (Brand–Customer 

Relationship) ดวยการสื่อสารแบรนดทั้งที่เปนผลิตภัณฑ เปนองคกร เปนบุคคล เปนสัญลักษณตางๆ 

ผานสื่อสังคมในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วหรือ “ดิสรัปชัน” (Disruption) น้ี

นับไดวาเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง และเปนแนวทางปฏิบัติที่สําคัญขององคกรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคบริการทางสังคมตางๆ ที่มีความตองการเขาถึงลูกคาหรือผูบริโภคเพื่อสรางการมีสวนรวมกัน 

(engagement) กับแบรนดของตน ตลอดจนถึงการสรางรายไดหรือผลประกอบการในทางดานการตลาด

ใหเกิดความย่ังยืนกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ในทุกภาคสวนทั้งองคกร กลุมลูกคาหรือ

ผูบริโภค และสังคมกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับเน้ือหาในบทความเรื่องอนาคตของสื่อสังคมใน

การตลาด (Appel, Grewal, Hadi, Stephen, 2019: 79) ที่กลาวถึง “สื่อสังคมนอกจากจะชวยทําให

ผูคนไดมีปฏิสัมพันธตอกันอยางเปนอิสระแลว สี่อสังคมยังมีอยูหลากหลายชนิดหลายประเภทที่นําเสนอ

ใหนักการตลาดไดเลือกใชสื่อสังคมน้ันๆ เพื่อที่จักสามารถเขาถึงและเขาไปมีสวนรวมกันกับผูบริโภคใน

กลุมตางๆ ได โดยนักการตลาดสามารถเลือกพิจารณาไดจากผลกระทบตางๆ ของสื่อสังคม (social 

media affects) ในหลายๆ ดานที่มีตอปจเจกบุคคลตางๆ (individuals) และ กลุมองคกรภาคธุรกิจ

ตางๆ (businesses) เปนตน ทั้งน้ี อนาคตของสื่อสังคม (the future of social media ) สามารถมอง

ผานมุมมองตางๆ (lenses) ได 3 ประการ คือ มุมมองของลูกคาหรือผูบริโภค (consumer) มุมมองของ

อุตสาหกรรม (industry) และมุมมองของนโยบายสาธารณะ (public policy) โดยมุมมองทั้ง 3 ประการ

น้ีจักสามารถอธิบายไดบนภูมิทัศนแหงความเปนดิจิทัล (the digital landscape)  การนําเสนอ 

(present) และการอภิปราย (discuss) ดวยวิธีการวิจัยในอนาคตของนักวิชาการ (academics) และนัก

ปฏิบัติการ (practitioners) เพื่อการทํานายและการช้ีอธิบายไดถึงความเกี่ยวของสัมพันธกันของมุมมอง

ทั้ง 3 ประการเหลาน้ันตอไป” ดังเชนการอธิบายปรากกฎการณของคลับเฮาส ซึ่งเปนสื่อสังคมเฉพาะ

ทางดานเสียงหรอืโซเชียลออดิโอที่องคกรหรือบุคคลสามารถพิจารณาเลือกใชในการสื่อสารแบรนดของ

ตนผานเครือขายสังคมในปจจุบันไดจากมุมมองของลูกคาหรือผูบริโภค มุมมองของอุตสาหกรรม และ

มุมมองของนโยบายสาธารณะ ตัวอยางเชน องคกรสื่อวิทยุกระจายเสียงแบบด้ังเดิม (traditional 
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media) จํานวน 2 สถานีวิทยุที่เขามาใชงานแอปพลิแคชันคลับเฮาส ไดแก สถานีวิทยุ จส.100 (JS 100 

Radio) และ สถานีวิทยุกรีนเวฟ (Green Wave) 106.5 เอฟเอ็ม เปนตน 

ในมุมมองของลูกคาหรือผูบริโภคกับประสบการณที่มีตอแบรนด (brand experience) น้ัน 

สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งสองสถานีไดเลือกใช “คลับเฮาส” แอปพลิเคชันสื่อสังคมเฉพาะเสียงหรือ     

โซเชียลออดิโอสําหรับการสื่อสารเน้ือหารายการหรือเน้ือหาทางการตลาด (content marketing) ของ

สถานีวิทยุกับลูกคาหรือผูบริโภคผานเครือขายทางสังคม เพื่อทําใหแบรนดของสถานีวิทยุทั้งสองสถานี

สามารถเขาถึงและสรางปฏิสัมพันธการมีสวนรวมกันทางเสียงแบบทันทีทันใดใหกับกลุมผูฟงที่เปนลูกคา

หรือผูบริโภคไดอยางเปนอิสระ พรอมกับสรางประสบการณแหงแบรนดโดยตรงใหกับลูกคาหรอืผูบรโิภค

ของสถานีวิทยุทั้งสองผานทางจุดสัมผัสของแบรนด (brand touchpoint) ดวยเสียงที่ใชเปนสื่อหลักใน

ระหวางเวลาที่ออกอากาศจริง เชน เสียงมนุษยที่พูดคุยสนทนากันระหวาง   ผูดําเนินรายการกับผูฟงที่

ไดรับเชิญข้ึนมาพูดคุยกันบนเวทีของหองสนทนา การใชเสียงเพลงและเสียงดนตรีเพื่อสรางความบันเทิง 

การใชเสียงประกอบเพื่อสรางบรรยากาศตางๆ และ การมีเสียงเงียบค่ันหยุดจังหวะของการพูดคุย

สนทนากัน เพื่อใชในการสื่อสารความหมายบางอยางหรือเปนการผลัดเปลี่ยนกันพูด (take turns or 

talk turns) ระหวางผูพูดกับผูฟงกัน เปนตน นอกจากน้ี ผูใชงานคลับเฮาสแตละคนที่อยูในหองแชทเสยีง

เหลาน้ียังสามารถเลือกเขาชมรูปภาพโปรไฟลและขอมูลประวัติสวนตัวของผูรวมพูดคุยสนทนาและผูรวม

ฟงทุกคนผานหนาจอของเครื่องมือที่ใชงานไดอยางเปนอิสระอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับเน้ือหาในบทความ

เรื่องบทบาทของโซเชียลทีวีในเครือขายสังคม (สมเกียรติ เหลืองศักด์ิชัย, 2558: 233) ที่กลาวถึง 

“โซเชียลทีวีกับการสรางภูมิทัศนใหมของผูบริโภคสื่อออนไลนเปนประเด็นที่นาสนใจของอุตสาหกรรมสือ่

โทรทัศน ทั้งในกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนและกลุมธุรกิจโฆษณา ที่ไดรวมกันใชความคิดสรางสรรคใน

การผลิตรายการโทรทัศน เพื่อกระตุนใหแกผูชมรายการติดตามรับชมรายการโทรทัศนไปพรอมๆ กับการ

ใชสื่อทางสังคม จากจอภาพที่สอง (Second Screen) หรือ “แบคแชนแนล” (Backchannel) เชน   

ทวิตเตอร เฟซบุก ไลน วอทชแอพ เปนตน เพราะการสรางความกระตือรือรนใหกับผูชมรายการไดมีสวน

รวมและมีปฏิสัมพันธกับรายการโทรทัศนที่กําลังรับชมอยูน้ัน จะชวยทําใหผูชมจงรักภักดีตอรายการหรือ

เปนแฟนคลับของรายการตอไป” 

ในมุมมองของอุตสาหกรรมสื่ อบนภูมิทัศนแหงความเปนดิจิทัล น้ัน นอกจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงทั้งสองสถานีจะมีการเผยแพรเน้ือหารายการวิทยุออกอากาศผานคลื่นวิทยุเปนชอง

ทางการสื่อสารหลัก (primary channel) แลวก็ยังมีการเลือกใชสื่อสังคมอื่นๆ เชน ทวิตเตอร เฟซบุก 

คลับเฮาส เปนตน ซึ่งเปนสื่อใหม (new media) นํามาเปนสื่อทางเลือก (alternative media) หรือ ชอง
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ทางการสื่อสารรอง (second channel) ที่เรียกวา ชองทางหลังบาน หรือ “แบคแชนแนล” สอดคลอง

กับ สมเกียรติ เหลืองศักด์ิชัย (2558: 234) ที่กลาววา “การใชเทคโนโลยีสื่อทางสังคมหรือ “โซเชียล

มีเดีย” รวมกับการเปดรับชมรายการโทรทัศนไปพรอมๆ กันน้ี ก็เปนการเริ่มตนใหมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของโทรทัศนกับสังคมโลก ไปสูบทบาทของโซเชียลทีวีในเครือขายสังคมน่ันเอง ซึ่ง

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนทั้งกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนและกลุมธุรกิจโฆษณา

จําเปนตองรวมมือกันคิดสรางสรรคแอปพลิเคช่ันใหมๆ สําหรับการใชจอภาพที่สอง หรือ “แบค

แชนแนล” เชน ทวิตเตอร เฟซบุก ไลน วอทชแอพ เปนตน รวมไปกับการเปดรับชมเน้ือหาของรายการ

ทางโทรทัศน พรอมทั้งมีการประยุกตใช “โซเชียลมีเดีย” เหลาน้ีเขากับการผลิตรายการโทรทัศน เพื่อให

เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคลองกันกับความตองการในการเปดรับชมรายการโทรทัศนของผูบริโภคสื่อ

ทางสังคมตอไป” 

ในมุมมองของนโยบายสาธารณะที่มีตออนาคตของสื่อสังคมในทางการตลาดน้ัน เน่ืองจาก     

แบรนดของสถานีวิทยุทั้งสองสถานีเปนสื่อกระแสหลัก (mainstream media) ที่เปนที่รูจักกันดีของ

สาธารณชนจากการเผยแพรเน้ือหารายการวิทยุออกอากาศผานคลื่นวิทยุเปนชองทางการสื่อสารหลักอยู

แลว จึงทําใหมุมมองของนโยบายสาธารณะที่มีตอสื่อสังคมเฉพาะเสียงหรือโซเชียลออดิโอ และแนวทาง

การดําเนินกิจกรรมดวยการพูดคุยสนทนากนัในหองสนทนาเฉพาะเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง

สองสถานีวิทยุน้ีมีความสอดคลองกันไปกับนโยบายสาธารณะของผูพัฒนาแอปพลิเคชันคลับเฮาส คือ 

การไมอนุญาตใหมีการบันทึกเสียงการพูดคุยสนทนาเพื่อใหกลับมารับฟงกันไดอีกในภายหลัง ซึ่งเปน

ความทาทายในดานการใชเวลาที่เปนจริงของผูใชงานสื่อสังคมเฉพาะเสียงน้ี เหมือนกับการติดตามฟง

รายการวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศในเวลาจริงไดเทาน้ัน สําหรับนโยบายสาธารณะและแนวทางการ

ดําเนินกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งสองสถานีวิทยุที่สอดคลองกันไปกับนโยบายสาธารณะของ

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคบริการทางสังคมตางๆ ไดแก ในดานการควบคุมคุณภาพที่ดีของ

เน้ือหาเสียงที่ออกอากาศไดอยางมีรสนิยมและเปนไปดวยความสงบสุขเรียบรอยดี ตลอดจึงถึงการเลือก

ประเด็นหัวขอเรื่องและผูรวมสนทนาพูดคุยกันที่อยูในความสนใจของสังคมและสอดคลองกับความ

ตองการทางการตลาด เปนตน 

การสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอดวยแอปพลิเคชันสื่อสังคมเฉพาะทางดานเสียงน้ีเปน

ตัวกลางที่ชวยเช่ือมตอโลกเสมือนจริงจากหองสนทนาในคลับเฮาสเขากับโลกจริงของมนุษยที่ทําใหคนที่

อยูในโลกเสมือนจริงไดทั้งวันทั้งคืนในชุมชนทางสังคมออนไลนดวยเสียงของมนุษยจรงิ ซึ่งผูใชงานจักตอง

รูจักการควบคุมเวลา (time controlling) หรือการบริหารจัดการเวลา (time management) ในการใช
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งานใหเหมาะสมกับการใชชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี ยังเปนอนาคตของสื่อสังคมในทางการตลาดใหกับ

ปจเจกบุคคลตางๆ และกลุมองคกรภาคธุรกิจตางๆ ไดแก กลุมผูนําการใชนวัตกรรมสื่อสังคม และกลุม

บุคคลผูที่มีช่ือเสียงระดับโลกตางๆ เปนตน ที่สามารถจักเลอืกใชเปนชองทางในการสือ่สารแบรนดของตน

บนภูมิทัศนแหงความเปนดิจิทัลในการสรางสรรคประสบการณแหงแบรนดโดยตรงใหกับกลุมลูกคาหรือ

กลุมผูบริโภคไดสัมผัสตัวตนที่แทจริงของแบรนดไดอยางสมจริงมากที่สุดดวยเสียงของมนุษยจริง พรอม

กับการใหความรูสึกในลักษณะการอยูบนโลกของความเปนจริงไดเหมือนกับมนุษย (anthropoid or 

humanlike) เชน การไดทําความรูจักกับคนจริงๆ (human connection) การพบปะพูดคุยกับบุคคล

สําคัญหรือบุคคลผูที่มีช่ือเสียงไดจริงและทันทีทันใด (instant connection) การพูดคุยสนทนากันแบบ

สดจริง (live) การพูดคุยสนทนากันในเวลาจริง (real time) โดยไมมีการตัดตอขอความเสียงใดๆ การ

ชวยเพิ่มคุณคาของการพูดคุยสนทนากันดวยการนําขอมูลที่ไดจากการฟงของคูสนทนามาเติมเต็มในการ

พัฒนาเน้ือหาเกี่ยวกับแบรนดใหกับการใชสื่อสังคมอื่นๆ ตอไปไดอีกดวยการนําเรื่องเลาของแบรนดใน

คลับเฮาสไปสรางสรรคเน้ือหาทางการตลาดในสื่อสังคมตางๆ เชน การสรางเน้ือหาตางๆ ใน “ยูทูบ” 

(YouTube) การถายทอดสดเรื่องราวตางๆ ผานเฟซบุก (Facebook live) และการบันทึกเสียงเลาเรื่อง

ตางๆ ไวในระบบเครือขายดวยแอปพลิเคชัน “พอดแคสต” (Podcast) เปนตน  

 

พุทธวิธีการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ 

โลกแหงทุนนิยมสรางสรรคที่อาศัยปญญาหรือความฉลาดรอบรูของมนุษยเปนพื้นฐานในการ

รังสรรคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) และเทคโนโลยี (technology) เพื่อ

สรางโอกาสในการประกอบกิจการ การลงทุน การคาขาย การตลาด การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

ตางๆ (UNCTAD, 2004) ตลอดจนถึงการสรางแบรนดธุรกิจใหมีช่ือเสียงที่ดีไดน้ัน ยอมมีความสอดคลอง

ไปกับแนวทางการประพฤติปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวันตามพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่อยูในหลักมัชฌิมาปฏิปทา อันไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สมดังคํากลาวของ สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต, 2562: 6) ที่กลาววา “พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา (กรรมวาท 

และกิริยวาท) เปนศาสนาแหงความเพียงพยายาม (วิริยวาท) ไมใชศาสนาแหงการออนวอนปรารถนา 

หรือศาสนาแหงความหวงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทางปฏิบัติ ใหทุกคน

จัดการกับชีวิตที่เปนอยูจริงๆ ในโลกน้ี และเริ่มแตบัดน้ี ความรูในหลักที่เรียกวา มัชเฌนธรรมเทศนาก็ดี 
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การประพฤติตามมรรคาที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทาก็ดี เปนสิ่งที่ทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิต

อยางใด สามารถเขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตน้ันๆ” และยัง

สอดคลองกับเน้ือหาในบทความวิจัยเรื่องพุทธวิถี (ไตรสิกขา) : กระบวนทัศนใหมเพื่อการสรางแบรนด

อยางย่ังยืนตามศาสตรพระราชา (สมเกียรติ เหลืองศักด์ิชัย, 2562: 114-115) ที่กลาววา “พุทธวิถี 

(ไตรสิกขา) และ ศาสตรพระราชา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ซึ่งเปนกระบวนทัศนแบบปญญานิยม 

(Wisdomvist Paradigm) มาเปนรากฐาน (Foundation) สําคัญในการสรางแบรนดอยางย่ังยืนใหกับ

การดําเนินธุรกิจตางๆ ในโลกปจจุบันหรือที่ เรียกวา “ทุนนิยมสรางสรรคทางปญญา” (Creative 

Capitalism through Wisdom) ที่มีแนวทางประพฤติปฏิบัติอันเปนไปในทางสายกลาง (The Middle 

Path) หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา”” ดวยการนําเอาหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช

ปฏิบัติตามไดจริง ดังตัวอยางเชน การสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอดวยพุทธวิธีน้ี สามารถยกนํา 

สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ข้ึนมาเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติใหกับแบรนดธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจ

ดวยสัมมาอาชีวะอันเปนวิธีการแหงปญญานิยมที่จักเขาไปทําความเขาใจในธรรมชาติของกระบวนการ

สื่อสารตัวตนที่แทจริงของแบรนดผานสื่อสังคมทางเสียงที่ปรากฏข้ึนจากการเช่ือมตอของนํ้าเสียงมนุษย

จริง (สัททายตนะ) เขากับการเช่ือมตอกันดวยการฟงเสยีงจากทางหูของมนุษย  (โสตายตนะ) ดังเชน การ

พูดคุยกันของแบรนดกับลูกคาหรือผูบริโภคในหองสนทนาของคลับเฮาสน้ัน ทําใหเกิดกระบวนการ

กระทบกันในระบบประสาทสัมผัสทางหู (โสตสัมผัส) กับเสียงที่ทําใหเกิดการรับรูข้ึนในระบบประสาท

สัมผัสทางหู (โสตวิญญาณ) ไดแก การรับรูในการมีอยูเปนอยูของแบรนด (brand awareness) น้ันๆ 

ทางโลกแหงเสียงของมนุษย เปนตน 

ทั้งน้ี โสตวิญญาณหรือการรับรูของมนุษยที่เกิดข้ึนน้ีมาจากการเขาไปปรุงแตง (สังขาร) หรือการ

สรางเรื่องราว ความหมาย ความรู ความเขาใจ และประสบการณในลักษณะตางๆ ใหกับตัวตนของ     

แบรนดน้ันๆ ที่เริ่มตนมาจาก แบรนดที่ไรตัวตนไมเปนที่รูจัก (brand absence) มาสู แบรนดที่มีตัวตน

ข้ึนมาเปนที่รูจัก (branded) ดวยความหลง (โมหะ) หรือ ความไมรูในความเปนจริง (อวิชชา) ตอ

กระบวนการดังกลาวขางตน จึงตองอาศัยวิธีการแหงปญญานิยมดวยหลักธรรมที่สามารถอธิบายไดถึง

การเกิดข้ึนพรอมแหงสภาวธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน ที่ เรียกวา “ปฏิจจสมุปบาท” หรือ               

“อิทัปปจจยตา” หรือ “ปจจยาการ” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559: 255) เพื่อนําหลักการ

น้ีเขาไปทําความเขาใจถึงธรรมชาติของกระบวนการสื่อสารตัวตนที่แทจริงของแบรนดผานโซเชียลออดิโอ

หรือคลับเฮาส 
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กระบวนการกระทบกันของเสียงในระบบประสาทสัมผัสทางหู (โสตสัมผัส) ของมนุษยจากการ

พูดคุยกันของแบรนดกับลูกคาหรือผูบริโภคในหองสนทนาของคลับเฮาสน้ัน ทําใหเกิดการเสวยอารมณ

ทางหู (โสตสัมผัสชาเวทนา) หรือ เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางหูที่ทําใหเกิดความรูสึกที่เปนความสุข (สุข

เวทนา) หรือ ความรูสึกที่เปนความทุกข (ทุกขเวทนา) หรือ ความรูสึกที่ไมเปนความสุขและไมเปนความ

ทุกข (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) อันกอใหเกิดความใครปรารถนา (ตัณหา) ไดแก ความ   

ช่ีนชอบในแบรนด (brand preference) และความรักในแบรนด (brand love) ซึ่งแบรนดน้ันสามารถ

ตอบสนองความตองการใหเกิดประโยชนสุข (gain point) หรือแกไขปญหาคลายความทุกขได (pain 

point) ตลอดไปจนถึงการสรางความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) เชน ความยึดมั่นถือมั่นในแบรนด (brand 

insistence) และ ความจงรักภักดีตอแบรนด (brand loyalty) และในทายที่สุดที่ลูกคาหรือผูบริโภคจัก

กอรางสรางภพภูมิตัวตน (กัมมภวะ หรือ กัมมภพ) โดยการกระทําดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ      

เพื่อเปนเหตุใหเกิดมีเกิดเปนในสิ่งน้ันข้ึนมา ไดแก การไวใจในแบรนด (brand trust) ที่จะตัดสินใจซื้อซ้ํา

หรือใชซ้ําในแบรนด  และการเปนสาวกหรือผูสนับสนุนแบรนด (brand advocacy) ที่ดีตอไป 

 

บทสรุป 

ในโลกแหงทุนนิยมสรางสรรคทางปญญาน้ี การสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอดวยแอปพลิเค

ชันคลับเฮาส ซึ่งเปนสื่อสังคมที่ใชเสียงของมนุษยจริงในการพูดคุยสนทนากันน้ัน นับไดวาเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงสําหรับองคกรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคบริการทางสังคมตางๆ ที่จักเขาถึง

ลูกคาหรือผูบริโภคเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคาและการมีสวนรวมกันในกิจกรรมการพูดคุย

สนทนากันในพื้นที่บนหองสนทนาคลับเฮาสระหวางลูกคากับตัวตนที่แทจริงของแบรนดที่มีลักษณะ

เหมือนกับมนุษยจริง โดยสามารถอาศัยพุทธวิธีหรือวิธีการแหงปญญานิยมเปนแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติไดดังน้ี 

1. หลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) แสดงถึงแนวทางการประพฤติตามมรรคา ตัวอยางเชน 

อัตลักษณของแบรนดทั้งที่เปนผลิตภัณฑ เปนองคกร เปนบุคคล และเปนสัญลักษณตางๆ ซึ่งมี 

“สัมมาอาชีวะ” หรือ “การเลี้ยงชีพชอบ” ประกอบอยูดวยน้ัน ยอมสามารถดํารงช่ือเสียงที่ดีและสราง

ความย่ังยืนใหกับการดําเนินธุรกิจของแบรนดได หลักมัชฌิมาปฏิปทา (สัมมาอาชีวะ) สามารถนํามาใช

เปนแนวทางการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ (คลับเฮาส) ไดทั้ง 3 มุมมอง คือ 

   1.1 มุมมองของลูกคาหรือผูบริโภคกับประสบการณที่มีตอแบรนด 
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   1.2 มุมมองของอุตสาหกรรมสื่อบนภูมิทัศนแหงความเปนดิจิทัล 

   1.3 มุมมองของนโยบายสาธารณะที่มีตออนาคตของสือ่สงัคมในทางการตลาด 

2. หลักปฏิจจสมุปบาท อธิบายถึงการเกิดข้ึนพรอมแหงสภาวธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน 

หลักปฏิจจสมุปบาทสามารถนํามาใชทําความเขาใจถึงลักษณะทางธรรมชาติของอัตลักษณของแบรนด

และการสื่อสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ (คลับเฮาส) ได 
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การเลาเรื่องในภาพยนตร  

Storytelling in Films 

 

ประภาส  นวลเนตร0
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Prapas  Nualnetr1 

 

บทคัดยอ 

           บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการเลาเรื่อง (Storytelling) ในภาพยนตร ซึ่ง

การเลาเรื่องมอีงคประกอบอยู  3 สวน  คือ  ผูเลา (Storyteller)  เน้ือเรื่อง (Story)   และกลุมเปาหมาย 

(Audience) โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ การเลาเรื่องแบบปกติหรือแบบการบอกเลา(Telling) สมองจะ

ทํางานเพียงสองสวนคือ สวนวิเคราะหทางภาษาและดานความเขาใจ ประเภทที่สองคือ การเลาเรื่อง 

(Storytelling) จะมีผลในการกระตุนสมองหลายๆสวน เชน การประมวลผล ภาพ, เสียง, กลิ่น, การ

เคลื่อนไหวและความคิด รวมถึงยังทําการจดจําและสรางอารมณรวมขณะเลาเรื่อง ซึ่งวิธีน้ีเปนวิธีการเลา

เรื่องที่ใชในภาพยนตรสวนใหญ สูตรการเลาเรื่องที่นิยมนําใชในภาพยนตรมีอยู 3 สูตรคือ 1) Simon 

Sinek’s Golden Circle เปนสูตรการเลาเรื่องที่เริ่มตนดวยคําถามวา“ทําไม (Why)”, 2) Three-Act 

Structure เปนสูตรการเลาเรื่องเหมือนการเลานิทานแบบด้ังเดิม  นํามาใชในภาพยนตรHollywood 

สวนใหญและไดรับการพิสูจนแลววาเปนสูตรการเลาเรื่องที่ประสบความสําเร็จประกอบดวย Act One: 

Setup แนะนําเปดตัว, Act Two: Confrontation  การเผชิญอุปสรรคปญหา, Act Three: Resolution 

การคลี่คลาย และ 3) Freytag’s Pyramid เปนวิธีการเลาเรื่องแบงออกเปน 5 Acts คือ Introduction 

(Exposition) การแนะนําหรือการเปดตัว, Rising Action การลงมือทําหรือการดําเนินเรื่อง, Climax 

จุดสําคัญหรือจุดเปลี่ยน, Falling Action การผอนคลายหรือการเปลี่ ยนแปลง และ Resolve 

(Denouement) การคลี่คลายบทสรุปหรือการแกปญหา นอกจากน้ี ยังมีการใชเทคนิคอื่นๆในการเลา

เรื่องใหผูชมมีอารมณและความรูสึกรวมกับภาพยนตร ไดแก การนําเสนอ Shot ในลักษณะตางๆ, การ
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จัดลําดับเหตุการณในการเลาเรื่อง(Space & Time), การใชตัวละครเชิงสัญลักษณ (Symbolical 

Character), การใชการเลาเรื่องดวยเสียงบรรยาย (Narration) และการใชเทคนิคการตัดตอแบบตางๆ 

 คําสําคัญ: การบอกเลา, การเลาเรื่อง, ภาพยนตร  

 

Abstract 

           This academic paper aims to present the use of storytelling method in films. 

The storytelling has three components: Storyteller, Story and Target Audience, which is 

divided into 2  types: Normal Telling that will make the brain work only two parts are 

language analysis and comprehension analysis. It does not stimulate the brain in terms 

of emotions and memory. For the Storytelling have effects on many brain stimuli, such 

as:  In addition to processing images, sounds, smells, movements and thoughts, the 

brain also recognizes and creates emotions when telling the stories. This makes it easy 

to have a common sense in the story and create memories of the narratives. This is a 

narrative method most used in films. There are three popular storytelling types used in 

films:  1 )  Simon Sinek's Golden Circle is a storytelling formula that begins with the 

question "Why" .  2 )  Three-Act Structure.  The traditional storytelling stories that have 

been used in most Hollywood films have been proven by many to be successful 

storytelling recipes, its consist of Act One: Setup , Act Two: Confrontation, Act Three: 

Resolution 3 )  Freytag's Pyramid is a storytelling method divided into 5  Acts: 

Introduction, Rising Action, Climax Points, Falling Action Relaxation or Change, and 

Resolve. Other techniques for storytelling that make the audience has emotions and 

feelings with the films are the use of:  Shot presentation, Space & Time, Symbolic 

Characters, Narrative voice narration and Editing techniques. 

Keywords: Telling, Storytelling, Films 
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บทนํา 

            ในการสรางสื่ออันเปนชองทางในการนําขาวสารเน้ือหาสาระไปยังกลุมเปาหมายหรือผูรับสาร 

จะประสบผลสําเร็จหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับรูปแบบวิธีการสื่อสารที่โดนใจถูกใจงายตอการเขาถึงเขาใจและ

การเปดใจยอมรับของผูรับ นอกจากจะตองเรียนรูและเขาใจใหลึกซึ้งในขาวสารและเน้ือหาแลว จะตอง

รูจักวิธีการยอยขอมูลใหผูรับสามารถเขาใจเขาถึงไดงาย ใชวิธีการบอกเลาใหผูรับไดรับรูเน้ือหาเหลาน้ัน

ไดดวยสิ่งที่คุนเคย โดยไมขัดแยงกับความคิดความเช่ือดังเดิม วิธีการเลาเรื่อง (Storytelling) ในสื่อ

ภาพยนตร เปนการเลาเรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตรวาดําเนินเรื่องอยางไร มักใชควบคูกับการจัด

เรียงลําดับการนําเสนอเน้ือหา (Space & Time) เน่ืองจากสื่อภาพยนตรจะตองเลาใหจบในเวลาที่จํากัด 

ทําอยางไรใหคนดูไมเบื่อหนายในการรับชม ภาพยนตรเปนสื่อที่มีการออกแบบในการเลาเรื่องทุกข้ันตอน 

ภาพยนตรถูกสรางข้ึนเพื่อทําใหผูชมเช่ือวามีอยูจริงหรือมีโอกาสที่เปนไปไดจริง จินตนาการจาก

ภาพยนตรหลายเรื่องในอดีตกลายเปนเรื่องจริงในปจจุบัน นอกจากน้ี การเลาเรื่องยังถูกนํามาใชในสื่อ

อื่นๆเชน หนังสือพิมพ หนังสือ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน ดวยเชนกัน เพื่อใหกลุมเปาหมาย

หรือผูรับเกิดความสนใจติดตามเขาถึงและยอมรับขาวสารเน้ือหาที่นําเสนอไดงายข้ึน 

 

การเลาเร่ือง (Storytelling) 

           การเลาเรื่อง หรือ Storytelling เปนวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหน่ึงของการจัดการความรู 

ในการดึงเอาประสบการณ หรือความรูที่อยูภายในของผูเลาออกมาเลาใหบุคคลอื่นไดรับรู และสามารถ

นําเอาประสบการณ หรือความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการทาํงานของตนเองได โดยไมตองเสียเวลาเริม่ตน

ในการศึกษาเรื่องน้ันใหม การเลาเรื่อง (Storytelling) เปนรปูแบบการสือ่สารแบบหน่ึง ที่ใชกระบวนการ

เลาเหมือนนิทานหรือเรื่องราวนิยาย เรื่องเลารอยตอกัน และสรางอารมณรวมใหคนน้ันสนใจ ใหความ

ต้ังใจและจดจําเรื่องราวเหลาน้ันข้ึนมา การเลาเรื่องน้ีไมใชเรื่องใหม แตเปนเรื่องที่ทํามานานมานับพันๆ

ป  เชน การเลาเรื่องของกษัตรยิอียิปตในชัยชนะของสงคราม ผานภาพวาดบนกําแพง ซึ่งเปนการโฆษณา

ชวนเช่ือดวยเรื่องราวแบบหน่ึง (Propaganda) หรือลํานําวีรบุรุษสงครามในกรีซ หรือนิทานของโฮเมอร

ตางๆ ก็เปนการโฆษณาเรื่องคนผานการเลาเรื่องแบบหน่ึง การเลาเรื่องในสื่อภาพยนตรเปนการตอ

ยอดจากการเลาเรือ่งผานทางงานเขียนและการพูด โดยมีการนําภาพเคลื่อนไหวมาเลาเรื่องเพือ่ใหผูรับชม

ไดรับประสบการณ สรางความเขาใจ ความประทับใจ นําไปสื่อสารหรือบอกตอในวงกวางมากข้ึน จาก
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ประวัติศาสตรสื่อภาพยนตรถูกนําไปใชในการโฆษณาชวนเช่ือ ปลุกระดม ที่ไดผลสัมฤทธ์ิมาก เน่ืองจาก

ผูชมสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวจากการชมดวยสายตาของตนเอง 

องคประกอบของการเลาเรื่อง มี 3 สวนดวยกัน (Moonshot, 2014, July 16) คือ   

- ผูเลา (Storyteller)  วิธีการสื่อแบบไหนจะเหมาะกับกลุมTarget และจะใชวิธีใดในการเลา

เรื่อง หรือการสรางอารมณรวม การใชภาพประกอบ, เสียง หรือการใชสํานวนและคํา ชวยสรางอารมณ

และการจดจําไดมากมาย ไมวาจะเปนสํานวนในนิยาย หรือฉากในภาพยนตรตางๆที่ทําใหเราจดจํา.. 

- เน้ือเรื่อง (Story)   การสรางเน้ือเรื่องที่ตรงกับกลุมเปาหมาย มีเรื่องเลาหรือเรื่องราวเปน

อยางไร ทําใหเกิดความเช่ือตางๆและสามารถคลอยตามเรื่องราวเหลาน้ันได หลักการน้ีมาจาก Simon 

Sinek ที่วา Start with “Why” และการทําเรื่องราวตามทฤษฏี 5 Acts เพื่อใหเกิดการติดตาม ดังจะ

กลาวตอไป..... 

 - กลุมเปาหมาย (Audience)  ศึกษากลุมผูชมผูฟงเปนใคร  หรือกลุมผูรับสารเปนใคร เพื่อให

ได  Insight มาผูกกับเรื่องราวเหลาน้ัน และสรางสรรคสื่อออกมาใหตรงกับกลุมผูชมผูฟงเปาหมายมาก

ที่สุด วิธีการที่สามารถแนบเนียนไปกับเรื่องราวที่ผูรบัสารตองการน้ัน ทําใหเรื่องราวของเราน้ันจะถูก

ติดตามไดงายข้ึน... 

 การเลาเรื่องแบบ Storytelling ทําใหผูรับรูสึกเหมือนไดเดินทางไปกับเรื่องเลาน้ัน    ทําให

จดจําเรื่องเลาเรื่องราวของเน้ือหาน้ันไดมากกวาและที่สงผลใหผูไดรับสารจากการเลาเรื่องน้ัน สามารถ

กลับมาชมหรือฟงใหมได สงตอขอความหรือเอาไปเลาตอได กระทั่งการสรางความผูกพันเพิ่มเติม ดวย

เหตุน้ีการเลาเรือ่งแบบ Storytelling จึงเปนการทํา Content ที่แตกตางจากการทําContent อื่นๆ   ซึ่ง

การเลาเรื่องน้ัน มีหลักการทางวิทยาศาสตรวา ทําไมการเลาเรื่องแบบStorytelling น้ัน จึงมีผลตอผูรับ

มากมาย ซึ่งหลักการของวิทยาศาสตรตอ Storytelling แบงเปน 2 ลักษณะ  (Molek ฉกาจ ชลายุทธ, 

2015, June 18)  ดังน้ี......... 

1. การเลาเรื่องแบบปกติหรอืแบบการบอกกลาว-บอกเลา (Telling)  จะทําใหสมองทํางานเพียง

แค 2 สวน คือ สวนวิเคราะหทางภาษา และการวิเคราะหดานความเขาใจ การเลาเรื่องแบบปกติหรือการ

บอกเลาน้ีไมไดกระตุนสมองในสวนของอารมณและการจดจํา ทําใหหลายๆครั้ง การเลาเรื่องแบบปกติ

หรือการบอกเลาน้ี จะพบในการทําธุรกิจในหองประชุมอยางมากมาย ซึ่งสุดทายแลวผูรับจะไมไดใสใจ

https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/storytelling-content-marketing/
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หรือลืมเรื่องที่เลาออกไปถาเปนภาพยนตรที่มีการเลาเรื่องแบบน้ี ผูชมจะชมแบบผานๆไมไดจดจําอะไร

หรือประทับใจอะไร  

      

ภาพท่ี1 การทํางานของสมองตอการบอกเลาและเลาเรื่อง 

ที่มา: https://www.melcrum.com อางถึงใน 

       https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/storytelling-content-marketing/ 

           2. การเลาเรื่อง (Storytelling) จะใหผลที่แตกตางกันกบัการบอกเลาอยางมาก การเลาเรื่องน้ัน

จะกระตุน สมองหลายๆ สวนเชน สวนการประมวลผลภาพ เสียง กลิ่น การเคลื่อนไหวและความคิด

นอกจากน้ีสมองยังทาํการจดจํา และสรางอารมณเขาไปรวมในเวลาการเราเรื่อง ทําใหเราน้ันเหมือนมี

ความรูสึกรวมในเรื่องดังกลาวและสรางความทรงจําตอเรื่องเลาไดงายกวามาก นอกจาก น้ีการเลาเรื่อง

น้ันทําใหเกิดการหลั่งสารสื่อประสาทช่ือโดปามีน (Dopamine)  ที่ทําใหเราเกิดความรูสึกพอใจ หรือมี

ความสุขอีกดวย น่ีเองจึงเปนเหตุผลวาทําไมการเลาเรื่องถึงทําใหคนน้ันประทับใจและกลับมาฟงมาอาน 

มาชมไดหลายๆครั้ง ความประทับใจในการเลาเรื่องของภาพยนตรที่ไดชม เกิดข้ึนไดเพราะคนเหลาน้ัน

เกิดอาการเสพติดโดปามีนน่ันเอง.. 

ซึ่งโดยปกติแลวสมองของมนุษยทั้งสองดานมีลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน ดังน้ี 

- ลักษณะการทํางานของสมองซีกซาย เปนการใชสติปญญาอยางมีเหตุมีผล/เปนเรื่องเกี่ยวกับ

ตัวเลข/เปนการคิดแบบนามธรรม/ เปนการคิดเปนเสนตรง/ เปนเรื่องของการวิเคราะห/ ไมเกี่ยวกับ

จินตนาการ/ คิดแบบ ตอเน่ืองตามลําดับ/ เปนเรื่องของวัตถุวิสัย/ ไมเกี่ยวกับคําพูด เห็นเปนภาพ.. 

- ลักษณะการทํางานของสมองซีกขวาเปนเรื่องของสหัชญาณ(ไมเกี่ยวกับเหตุผล)(สหัช=ที่มีมา

แตกําเนิด)/เปนเรื่องของการอปุมาอุปมัย/เปนการคิดแบบเปนรปูธรรม/ คิดอิสระไมเปนเสนตรงเห็นภาพ

ทั้งหมด/ เปนเรื่องของการสังเคราะห/ ใชจินตนาการ/ ไมเปนไปตามลําดับ/ เปนเรื่องของอัตวิสัย/ ไม

เกี่ยวกับคําพูด เห็นภาพ 

https://cdn.marketingoops.com/wp-content/uploads/2015/06/neuro-1.png
https://cdn.marketingoops.com/wp-content/uploads/2015/06/neuro-2.png
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วิธีการเลาเร่ือง 

           วิธีการในการเลาเรื่องน้ันไมไดจํากัดวาทุกเรื่องจะมีการเลาเรื่องดวยวิธีเดียวกันเสมอไป ข้ึนอยู

กับกลุม เปาหมาย สถานการณ สิ่งแวดลอม ความสะดวก แตการเลาเรื่องไปสูเปาหมายเดียวกันคือผูรับ

ไดรับรูเรื่องราวที่นําเสนอ จดจํา นําไปใชหรือบอกตอ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ดวยเหตุ

น้ีภาพยนตรที่มาทําการสรางใหมหรือที่เรียกวา Remake น้ัน แมจะมีโครงเรื่องเดียวกันแตวิธีการเลา

เรื่องแตกตางกันก็ประสบความสําเร็จ ดวยเชนกัน เชน ภาพยนตรเรื่อง Titanic ที่สรางครั้งแรกในป ค.ศ.

1953  เลาเรื่องโศกนาฏกรรมจากเรือ ขณะที่ภาพยนตรเรื่อง Titanic ถูกนํามาสรางใหมในป ค.ศ.1997

การเลาเรื่องออกไปในแนวผสมผสานโศกนาฏกรรมกับรักโรแมนติก หรือภาพยนตรเรื่อง King Kong 

สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1933 นํามาสรางครั้งที่สองในป ค.ศ.1976 และครั้งที่สามในป ค.ศ.2005 มีเน้ือหา

และการเลาเรื่องเหมือนกัน แตภาพยนตรก็ประสบความสําเร็จทั้งสามครั้ง วิธีการในการเลาเรื่องสวน

ใหญ มีอยู 3 วิธี คือ 

1. การเลาเรื่องจากขอเท็จจริง (Factual):   เปนการนําขอเท็จจริงจาก   หลักฐาน   ขอมูลสถิติ 

คําสัมภาษณ มานําเสนอใหนาสนใจ ทั้งน้ี สื่อเลาเรื่องจะตองมีเอกสารขอมูลเชิงประจักษที่นาเช่ือถือ ผู

เลาเรื่องจะตองมีบคุลิกและการเลาที่นาเช่ือถือดวยเชนกัน เชน ภาพยนตรเรื่อง นวลฉวี, นํ้าพุ, เชอรี่แอน. 

2. การเลาเรื่องแบบเรือ่งราวหรอืละคร (Dramatic): เปนการเลาเรื่องโดยการจําลองสถานการณ 

หรือเหตุการณสมมติข้ึนมา ทําใหผูรับไดรับทราบเรื่องราวที่นําเสนอโดยไมมีขอจํากัดเพราะ สามารถ

จําลองสถาน-การณจริงข้ึนมาได นอกจากการเขียนเลาเรื่อง การพูดเลาเรื่องแลว สื่อด้ังเดิมอยาง

ภาพยนตรใชศาสตรในการเลาเรื่องมาต้ังแตตน มีการเรียงลําดับในการนําเสนอ (Space & Time) เพื่อให

ผูชมติดตามชมตอเน่ืองต้ังแตตนจนจบเรื่อง และยังแทรกตัวละครเชิงสัญลักษณ เพื่อใหผูชมไดจดจําและ

คิดตามอีกดวย ในอดีตมีการใชสื่อภาพยนตรในการบอกเลาในเรื่องของความเช่ือในเรื่องตางๆการโนม

นาวใจ ไดแก ดานการเปลี่ยนแปลงการปกครองลัทธิความเช่ือ การปลุกระดม เน่ืองจากสื่อภาพยนตรมี

การเลาเรื่องที่ชวนใหติดตามแลวยังใชวิธีการแทรกดานอารมณตางๆเขาไปดวย บางครั้งผูชมมีความรูสึก

รวมและคลอยตามไปดวยการเลาเรื่องแบบสรางเรื่องราวน้ีไดถูกนํามาใชในยุคตอๆมาในยุคของสื่ออิเลก-

ทรอนิกส อยางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อภาพยนตรดิจิทัล  รวมถึง สื่อออนไลนตางๆใน

ปจจุบัน ซึ่งสวนใหญก็คือภาพยนตรบันเทิงน่ันเอง… 

3. การใชจินตนาการในการเลาเรื่อง (Imagine): เปนวิธีการเลาเรื่องที่มาจากประวัติศาสตร คํา

บอกเลา ตํานาน นิทาน บางครั้งเปนขอมูลที่ไมสามารถอางอิงได จําเปนตองใชจินตนาการเขาชวยให
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เรื่องราวที่เลาเปนไปตามวัตถุประสงคผูเลา บางครั้งผูเลาจะมโนหรือจินตนาการข้ึนมาเอง เพื่อให

เรื่องราวน้ันดูนาสนใจ ซึ่งจริงๆแลวอาจจะพิสูจนไมไดจริงเชน การเลาเรื่องบอนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิปูน

ปน อัศจรรยผีหาซาตาน สถานที่ตองคําสาป จะเห็นไดวาการเลาเรื่องโดยวิธีน้ี จะทําใหสิ่งธรรมดา

กลายเปนสิ่งที่นาสนใจหรือวิเศษข้ึนมาทันทีเชน ภาพยนตรเรื่อง 15คํ่าเดือน11, ศรีธนญชัย, ตํานาน

สมเด็จพระนเรศวร 

ปจจุบันการตลาดแบบยอนยุค (Nostalgia Marketing) ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในหลาย

วงการไมวาจะเปน งานละคร งานภาพยนตร งานโฆษณา หรือแมแตงานสื่อสารองคกรแบบดิจิทัล 

(Digital Public Relation) ที่ใชเสนหของอดีตดึงดูด คนยุค Gen X และ Gen Y ที่เติบโตในยุค Analog   

รวมทั้ง Gen Z ที่เกิดในยุคดิจิทัลพากันหลงใหลในอดีตที่พวกเขาไมคุนเคย การบอกเลา (Telling)     

และการเลาเรื่อง (Storytelling) จึงเปนวิธีการสําคัญในการบอกถึงเรื่องราวยอนยุค  เรื่องราวที่เกิดข้ึนใน

อดีตไดดี    ทําใหเกิดการถวิลหาอดีตอันทรงพลัง หากใชอยางถูกวิธี เขาใจความตองการและพฤติกรรม

ของกลุมเปาหมาย  ผนวกกับการเลาเรื่องเช่ือมโยงดวยประสบการณรวมที่ตราตรึงใจ ความรูสึก ‘คิดถึง’ 

วันวาน   ก็จะพาผูชมไปสูประสบการณและความความสําเร็จครั้งใหมไดอยางนาทึ่งเชนกัน ตัวอยาง

ภาพยนตรไทยที่ประสบความสําเร็จอยางมาก ไดแก ภาพยนตรเรื่อง 2499อันธพาลครองเมือง, แฟนฉัน, 

นางนาก, คูกรรม, บานทรายทอง, แผลเกา เปนตน 

 

การเลาเร่ืองในภาพยนตร (Storytelling Techniques in Films)  

           เทคนิคหรือสูตรสาํเรจ็แหงการเลาเรื่อง (Fah Chawanthawat, 2019,June 15)  ที่นํามาใชใน

ภาพยนตรสวนใหญ 3 สูตร คือ 

1. Simon Sinek’s Golden Circle หรือ วงสีทองของ Simon Sinek  ซึ่งเปนสูตรการเลาเรื่อง

ที่เริ่มตนดวยคําถามวา “ทําไม (Why)” และSimon Sinek ยังเปนเจาของหนังสือขายดีของนิวยอรก

ไทมส ที่ช่ือวา “START WITH WHY” หรือช่ือภาษาไทยวา “ทําไมตองเริ่มดวยทําไม” อีกดวย 
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ภาพท่ี 2 Simon Sinek’s Golden Circle (วงสีทองของ Simon Sinek)   

ที่มา: https://www.referralcandy.com/blog/storytelling-formulas/ 

สูตรการเลาเรื่อง:.. 

วงกลม 1 : Why (ทําไม)/The Propose (วัตถุประสงค/เปาหมาย) การเริ่มตนดวยคําวา 

“ทําไม”เปนการเริ่มตน ทําใหทราบถึงวาทําไมตัวละครถึงตองทํา ทําไมพวกเราถึงมีตองอยู ทําไมทุกคน

ควรสนใจเรื่องน้ี เหลาน้ี เปนคําตอบที่ได คือ วัตถุประสงค เปาหมายในการดําเนินเรื่อง วาเกิดเรื่องราว

ข้ึนเพราะอะไร.. 

วงกลม 2 : How (อยางไร)/The Process (การดําเนินเรื่อง) การที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมายจดุ

จบหรือบทสรุปของเหตุการณน้ันอยางไร.. 

วงกลม 3 : What (ทําอะไร)/The Result (ผลงาน) ตองรูวาจะดําเนินเรื่องเปนแบบไหน  มีตัว

ละครที่เขามาทําอะไรบาง? โดยเราตองคนควาศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในเรื่องราวทั้งหมดใหถองแทให

ชัดเจนกอน    จะทําใหภาพยนตรดูสมจริง สมเหตุสมผล และใหผูชมเขาถึงเหตุการณในทองเรื่องน้ัน.... 

2. Three-Act Structure (โครงเรื่อง 3 ลําดับ)   เปนสูตรการเลาเรือ่งเหมอืนการเลานิทานแบบ

ด้ังเดิม ที่ถูกนํามาใชในภาพยนตรหลายเรื่อง รวมทั้ง ละครยอดนิยม นิยาย หนังสือ การตูน วิดีโอเกม

และบทกวี ภาพยนตร Hollywood สวนใหญ ใชการเลาเรื่องแบบน้ีเน่ืองจากไดรับการพิสูจนจากหลายๆ

เรื่องแลววาเปนสูตรการเลาเรื่องที่ประสบความสําเร็จน่ันเอง  
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ภาพท่ี 3 Three-Act Structure (โครงเรื่อง 3 ลําดับ)    

ที่มา: https://www.nownovel.com/blog/three-act-formula-novels/ 

 สูตรการเลาเรื่อง:  

Act One/Setup (แนะนํา/เปดตัว) การแนะนําตัวละครและฉากที่เกิดข้ึน ในฉากแรกจะเปนการ

แนะนําตัวละครหลักของเรื่องและฉากหลักที่กําลังเกิดข้ึน... 

Act Two/Confrontation (การเผชิญอุปสรรค/ปญหา) การเจอกับอุปสรรคปญหา สิ่งกีดขวาง

ตางๆ ในสวนที่สองน้ีมักจะเปนชวงที่ยาวที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดในภาพยนตร   ตัวละครหลักจะ

เผชิญหนากับอุปสรรคและปญหา โดยอุปสรรคเหลาน้ีจะปรากฏข้ึน เพื่อขัดขวางตัวละครหลักจาก

เปาหมาย และจะเพิ่มความถ่ีข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งดูเหมือนจะใกลเคียงกับการพยายามแกปญหาไป

แลวแตก็ยังไมสําเร็จ... 

Act Three/Resolution (การคลี่คลาย/การยืนหยัด) การคลี่คลายปญหาและความขัดแยง เปน

ตอนจบหรือตอนสุดทายของเรือ่ง ทําใหเรื่องจบไดอยางสมบูรณแบบ หรือเปนการยืนหยัดตอสูกับปญหา

จนกาวขามมาไดแลว หลังจากชวงเวลาของการตอสูกับปญหาและอุปสรรค ในที่สุดตัวละครหลักก็จะได

ชัยชนะ และเรื่องราวในภาพยนตรก็จบลง เปนชวงเวลาที่ตัวละครหลักแสดงใหเห็นถึงการเติบโตข้ึนจาก

เริ่มตนและตอนน้ีไดเปลี่ยนไปแลว ............ 

3. Freytag’s Pyramid: Five-Acts Structure (พีรามิดของเฟรยแทค) Freytag เปนนักเขียน

นวนิยาย ชาวเยอรมัน ในชวงศตวรรษที่19 ไดวิเคราะหเรื่องราวของนักเลาเรื่องกรีกโบราณ รวมไปถึง

ผลงานของ Shakespeare และไดคนพบรูปแบบในการเลาเรื่องและไดนํามาพัฒนาจนเปนไดอะแกรมใน

ที่สุดรูจักกันช่ือ Freytag’s Pyramid ในการจัดระเบียบความคิดการเลาเรื่อง ทฤษฎี  “Freytag’s 
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Pyramid”  ไดแตกวิธีการเขียนเรื่องราวออกเปน 5 Acts ดวยกัน คือ 1) Introduction (Exposition) 

การแนะนําหรือการเปดตัว, 2) Rising Action การลงมือทําหรือการดําเนินเรื่อง, 3) Climax จุดสําคัญ

หรือจุ ด เป ลี่ ยน , 4) Falling Action การผ อนคลายห รือการ เป ลี่ ยนแป ลง และ 5) Resolve 

(Denouement) การคลี่คลายบทสรุปหรือการแกปญหา ซึ่งไมนาเช่ือวาบทประพันธของ Shakespeare 

กวีเอกของโลก ก็เปนไปตามทฤษฎีน้ีเชนกัน  

    

ภาพท่ี 4 Freytag’s Pyramid : Five-Acts Structure (พีรามิดของเฟรยแทค) 

ที่มา: https://www.referralcandy.com/blog/storytelling-formulas/Gustav Freytag 

สูตรการเลาเรื่อง: 

Act 1: Introduction หรือ Exposition (การแนะนําหรือการเปดตัว) หรือสวนเกริ่นนําเรื่องน่ี

คือจุดเริ่มตนของเรื่องราว เบื้องหลังของตัวละครและเปนการแนะนําตัวละครใหแกผูชม Inciting 

Incident (ตนเหตุ) ตนเหตุที่สงผลกระทบตอเหตุการณ ที่ทําใหตัวละครมีปฏิกิริยาตอสิ่งที่เกิดข้ึนโดย

สวนน้ีจะเปนการบอกแบล็กกราวนดหรือเหตุการณกอนหนา ลักษณะของตัวละคร ฯลฯ 

           Act 2: Rising Action (การเริ่มลงมือทําหรือดําเนินเรื่อง) น่ีคือฉากสําคัญของเรื่องเพื่อจะเปน

การเลาเรื่องเพื่อไปใหถึงจุดสําคัญของเรื่อง     มักจะเปนสวนสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดตัวละคร

พยายามจะแกปญหาที่มีความซับซอนมากข้ึน เปนการเดินเรื่องถึงสิ่งที่อุบัติข้ึนหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน 

โดยเน้ือหาจะคอยๆไตระดับไปยังจุดสนใจสงูสดุ ซึ่งก็คือ จุดสําคัญ (Climax) สรางจุดเปลี่ยนหรือจุดพลิก

ของเรื่อง เพื่อใหผูรับรูสกึอยากติดตามเรื่องราวตอไป ใน Act2 น้ี ตัวละครตนเหตุ (Inciting Incident) ที่

สงผลกระทบตอเหตุการณ  ที่ทําใหตัวละครมีปฏิกิริยาตอสิ่งที่เกิดข้ึน นอกจากน้ี จะมีการแทรกบทตัว

ประกอบอื่นๆ  เชน  ตัวตลก, ตัวปากราย  เขามา เพื่อทําให เรื่องราวในภาพยนตรมีรสชาติข้ึน 

สถานการณเริ่มปูไปสูความขัดแยง (Crisis) กราฟจะคอยๆขยับสูงข้ึน การเลาเรื่องในชวงน้ีจะหลอกลอให

ผูชมเช่ือวาเรื่องราวกําลังจะจบลงในเวลาอันใกล แตพล็อตจําเปนตองนําเสนอความผิดพลาดของตัว
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ละคร หรือเกิดสถานการณบางอยางที่ทําใหกราฟรวงลงอีกครั้งก็ได  กอนที่จะข้ึนไปถึงจุดสําคัญหรือจุด

เปลี่ยน (Climax) ตอไป........ 

Act 3: Climax (จุดสําคัญ/จุดเปลี่ยน) เปนจุดที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวละคร  เปนสวน

ที่สําคัญของเรื่องราวที่เจอกับปญหาความตึงเครียดที่มากที่สุด เปนจุดพลิกผันของเรื่อง ซึ่งจะเปลี่ยน

โชคชะตาของตัวละครหลักใหไมเหมือนเดิม  

Act 4: Falling Action (การผอนคลาย/การเปลี่ยนแปลง)   หลังจากเหตุการณสําคัญตัวละคร

อาจแพหรือชนะกับปญหา เปนเรื่องราวที่ เกิดข้ึนหลังจากผานจุดสําคัญ/จุดเปลี่ยน (Climax) แลว   

อุปสรรคที่เจอ    ตัวละครแสดงใหเห็นวาพวกเขาเปลี่ยนไป 

           Act 5: Resolution/ Denouement (การคลี่คลาย/บทสรุปและการแกไข)    เมื่อตัวละครกาว

ขามปญหา อุปสรรคตางๆไดแลวในตอนจบน้ันเรื่องมักจะมีความสุขหรืออาจเปนเรื่องที่เศรา เหตุการณที่

ผานมาทั้งหมดนําไปสูจุดๆน้ี น่ันคือฉากจบของเรื่องราวในภาพยนตรทั้งหมด ความขัดแยงไดรับการ

แกปญหา ตัวละครตางๆ ผอนคลายความตึงเครียดลง 

นอกจากการเลาเรื่องทั้ง 3 วิธีน้ี ที่ถูกนํามาใชในงานภาพยนตรสวนใหญแลว ยังมีวิธีการเลาเรื่อง

แบบอื่นๆที่มักนําไปใชในวงการโฆษณาและการตลาดดวย ดังน้ี........ 

- Before-After-Bridge (กอน-หลัง-สะพานเช่ือมโยง) เปนสูตรการเลาเรื่องที่ไดรับความนิยม

และงายที่สุด ที่จะใชในการเลาเรื่องหรือนําไปเปนโครงในการเขียนเน้ือหา (Content) ในงานโฆษณา

หรือการนํามาใชในการเลาเรื่องผานสื่อสังคม (Social Media),  การวางแคมเปญการตลาด (Marketing 

Campaign) หรือใชในหนาแรกของเพจ (Landing Page) โดยสูตรการเลาเรื่องจะเริ่มดวย Before 

(กอน) เปนการแสดงใหรับรูถึงปญหา ตามดวย After (หลัง) แสดงใหเห็นวาเมื่อแกปญหาแลวจะเปน

อยางไร และ Bridge (สะพานเช่ือมโยง)  แสดงใหเห็นวาตองทําอยางไรถึงจะไปถึงจุดหรือเปาหมายน้ัน  

หากไดรับการแกไขแลวจะสงผลดีอยางไร  

- Problem-Agitate-Solve (ปญหา-สิ่งกวนใจ-การแกไข)  เปนสูตรการเลาเรื่องที่งายตอความ

เขาใจและสามารถนําไปใชงานหลากหลาย ต้ังแตงานโฆษณาไปจนถึงการเขียนเน้ือหา (Content) ลง

บล็อก (Blog) โดยสูตรการเลาเรื่องเริ่มดวย Problem (ปญหา) ที่กําลังประสบ ตามดวย Agitate (สิ่ง

กวนใจ)ทําการเนนยํ้าปญหาเหลาน้ัน เพื่อใหรูสึกรุนแรงมากข้ึนทางอารมณ และSolve  (การแกไข) แสดง

ใหเห็นวาจะสามารถแกปญหาไดอยางไร...... 
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- Features-Advantages-Benefits (คุณสมบั ติ-ขอ ดี-ประโยชน )  สูตรการเล าเรื่อง น้ีถูก

ออกแบบมาใหเหมาะสมสําหรับงานธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ (Product) ชวยใหนักออกแบบและผูจัดการ 

อธิบายและนําเสนอผลิตภัณฑในแงของประโยชนมากกวาแคคุณสมบัติของสินคาอยางเดียว โดยการเลา

เรื่องจาก Features (คุณสมบัติ) ของสินคา ตามดวย Advantages (ขอดี) ของสินคา และBenefits 

(ประโยชน) ของสินคาน้ัน.. 

- Dale Carnegie’s Magic (สูตรการเลาเรื่องของเดล) Dale Carnegie เจาของหนังสือขายดี

ตลอดกาลอยาง “How to win friend and influence people” Dale เปนผูมีอิทธิพลในการสราง

สูตรการเลาเรื่อง 3 ข้ันตอนงายๆเพื่อดึงดูดความสนใจและสรางความนาเช่ือถือ โดยสูตรการเลาเรื่อง  

เริ่มจาก Incident (อุบัติการณ) ประสบการณสวนบุคคล  โดยการเลาเรื่องเหตุการณของคุณเพื่อชวยให

ผูฟงรูสึกรวมและแบงปนประสบการณที่คลายคลึงกัน ตามดวย Action (ลงมือปฏิบัติ) แสดงใหเห็นถึง

ความจําเปนที่ตองดําเนินการ และ Benefit (ประโยชน) ที่จะไดรับ. 

จากสูตรสําเร็จแหงการเลาเรื่องในภาพยนตรทั้ง 3 วิธีหลัก ดังที่กลาวมาแลว เปนวิธีการเลาให

เห็นภาพรวมหรือโครงสรางของการดําเนินเรื่องในภาพยนตรทั้งเรื่อง ซึ่งการนําเสนอเรื่องราวใน

ภาพยนตรยังมีการใชเทคนิคอื่นๆเพื่อการเลาเรื่องใหผูชมเกิดอารมณและความรูสึกรวมกับภาพยนตรอยู

ตลอดเวลา ดังน้ี.. 

1. วิธีการนําเสนอ Shot ในลักษณะตางๆ (ประภาส นวลเนตร, 2561, 2563, 2564) ไดแก. 

1.1 การนําเสนอภาพที่มีขนาดแตกตางกัน ภาพระยะไกลอาจแสดงถึงความรูสึกที่เว้ิงวางวาง

เปลา ภาพระยะใกลเลาเรื่องถึงความรูสึกอารมณของผูแสดง.. 

1.2 การนําเสนอภาพในมุมที่ แตกตางกัน ไดแก   มุมมองคนดูที่อ ยูนอกเหตุการณ 

(Objective Camera Angle/Audience Point of View), มุมมองคนดูที่เขาไปอยูในเหตุการณ (Point 

of View Camera Angle) หรือมุมที่ ใชแทนสายตาของนักแสดง (Subjective Camera Angle) 

สามารถเลาเรื่องในความคิดของตัวละครน้ันได… 

1.3 การใชวิธีการวางกลองในระดับที่แตกตางกันเพื่อเลาเรื่อง ไดแก การนําเสนอภาพโดย

กลองจับภาพในระดับสายตา (Eye Level) สําหรับเหตุการณปกติ, ภาพจากมุมตํ่า (Low Angle) แสดง

ถึงความย่ิงใหญมีอํานาจ,  ภาพจากมุมสูง (High Angle) แสดงถึงความตํ่าตอย การตกอยูภาวะคับขัน

อันตราย, ภาพจากดานบน (Top View/Bird Eye View) ใชแสดงการเลาเรื่องการอพยพ/การแขงขัน 
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1.4 การใชการเคลื่อนไหวของกลองในการจบัภาพในมุมมองตางๆกัน เชน การเคลื่อนที่กลอง

เขาหาวัตถุ (Dolly In) เสมือนเปนการนําผูชมเขาไปในเหตุการณน้ันๆ. 

1.5 การใชมุมกลองที่มีทิศทางขัดแยงกันหรือการจับภาพยอนมุมหรือขามเสนการแสดง 

(Action Line) ซึ่งจะไมใชในการเลาเรื่องแบบปกติ เพราะจะทําใหทิศทางของการแสดงผิดไป แตในบาง

กรณี ถูกนํามาใชในการเลาเรื่องสําหรับการแสดงหรือสื่อถึงความรูสึกที่สับสนของผูแสดง 

2. การจัดลําดับเหตุการณในการเลาเรื่อง (Space & Time)  ภาพยนตรบันเทิงสวนใหญมัก จะ

ไมเลาเรื่องตามลาํดับเหตุการณที่เกิดข้ึน   เพื่อกระตุนใหผูชมติดตามตลอดเรื่องราว มีการจัดวางเรื่องราว

ข้ึนใหม  เชน การนําชวงวิกฤติหรือ Climax บางสวนมานําเสนอในตอนเริ่มเรื่องเชนเดียวกับสูตรการ

เรื่องของ Simon Sinek’s Golden Circle โดยการเริ่มตนเลาเรื่องดวยคําวา “ทําไม (Why)” น่ันเอง 

ผูชมจะเริ่มสงสัยและติดตามหาคําตอบในเรื่องราวของภาพยนตรตอไป 

3. การใชตัวละครเชิงสัญลักษณ (Symbolical Character) การนําภาพอื่นๆที่เปนตัวแทนที่

แสดงออกถึงอารมณความรูสึกเชนเดียวกับการแสดงออกของตัวละครเขามาแทรกในชวงสภาวการณ

น้ันๆของภาพยนตรทําใหการเลาเรื่องมีสุนทรียะหรือมีรสนิยมมากข้ึน เชน การใชภาพการไหลผานของ

ลํานํ้าแทนการผานในเรื่องเวลา หรือการใชภาพการลุกไหมของเปลวไฟแทนการแสดงอารมณที่รุนแรง.... 

4. การใชการเลาเรื่องดวยเสียงบรรยาย (Narration) เปนการนําเสนอภาพการแสดงทั่วไป เชน 

การเดิน การว่ิง การทํากิจกรรมตางๆของตัวละคร โดยมีการเลาเรื่องพื้นเพเดิมของตัวละคร หรือการ

แนะนําตัวละครเมื่อเริ่มเรื่อง ซึ่งการเลาเรื่องภูมิหลังโดยวิธีการบรรยายน้ีเปนที่นิยมของภาพยนตรไทยใน

ยุคปจจุบัน  เน่ืองจากประหยัดงบประมาณในการสราง และงายทีสุ่ดในการเลาเรือ่งโดยใชคําพูดแทนการ

นําเสนอดวยภาพเหตุการณที่เกิดข้ึน. 

5. การใชเทคนิคการตัดตอเขามาชวยในการเลาเรื่อง ไดแก…… 

5.1 การตัดตอแบบตอเน่ือง (Continuity Cutting) เปนการตัดตอเรียงเหตุการณอยาง

ตอเน่ืองตามลําดับเหตุการณ สําหรับการเลาเรื่องแบบปกติโดยทั่วไป ขณะเดียวกันเราสามารถสรางให

ผูชมเกิดการยํ้าคิดยํ้าทําดวยการตัดตอภาพซ้ํา (Re-action Cutting) เปนการนําเสนอภาพซ้ําแลวซ้ําอีก

หลายๆครั้ง เชน คนเดินหกลม ลมแลวลมอีก หรือการตัดตอภาพกระโดด (Jump Cutting) เปนการตัด

ตอใหภาพไมตอเน่ืองมีการขามเวลาไปเปนชวงๆทําใหดูเหมือนภาพกระโดด ใชในการเลาเรื่องการผานไป

ของระยะเวลาโดยวิธีการตัดภาพ (Cut) แทนการใชเทคนิคภาพจางซอน (Dissolve)น่ันเอง นอกจากน้ี 
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ยังมีวิธีการยนยอเวลาในการนําเสนอโดยการนําภาพเหตุการณรอง (Cutaway Shot) ที่ไมใชเพตุการณ

หลักเขามาตัดตอแทรกเขาไป  เชน   ภาพเหตุการณหลักคือคนกําลังสูบลมยางใชเวลานานกวาจะเสร็จ 

จึงนําภาพคนแอบมองซึ่งเปนเหตุการณรองแทรกเขามา แลวจึงตัดภาพมาตอนสูบลมยางเสร็จแลว.. 

5.2 การตัดตอแบบเรงรัด (Dynamic Cutting) เปนการนํา Shot  ที่ไมตอเน่ืองดานเวลา, 

สถานที่ นํามาตัดตอทําใหเกิดความตอเน่ืองและเกิดความรวดเร็วเรงรัดในการเลาเรื่อง อันสงผลดาน

เหตุการณหรือดานอารมณที่มีความรุนแรง เน่ืองจากการเลาเรื่องจะตองจบลงในเวลาที่จํากัดตามความ

ยาวของภาพยนตร การตัดตอวิธีน้ีจะทําใหผูชมสามารถเขาใจไดและดูกระชับข้ึน เชน  การตัดภาพไปที่

นาฬิกาหรือปฏิทินเพื่อบอกเลาถึงเวลาที่ผานไปกี่ช่ัวโมง กี่วัน หรือกี่ป 

5.3 การตัดตอแบบเวนชวงเหตุการณ (Elliptical Cutting) เปนการตัดตอละเวนชวงเวลา

ของเห ตุการณ ไว ให ผู ชม คิดห รือจิ นตนาการต อยอดเอง เป น การสร างการมี ส วนร วม ใน 

ภาพยนตรใหมากข้ึน เชน ฉากผูรายถูกตํารวจยิงตกลงไปในนํ้า แลวตัดภาพมารุงเชา โดยไมมีการเลาตอ

จนจบ ผูชมจะเริ่มคิดและติดตาม โดยภาพยนตรจะเลาตอในลําดับถัดไป… 

5.4 การตัดตอแบบยอนเวลาหรือคิดฝน (Associational Cutting) (ประภาส นวลเนตร, 

2534) เปนการใชภาพยอนอดีต (Flashback) หรือภาพฝนในอนาคต (Flash forward) มาชวยเลาเรื่อง

ใหเห็นภาพชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยภาพยอนอดีต (Flashback) ผูกํากับภาพยนตรไทยจะสื่อการเลาเรื่องใน

อดีตตามระยะเวลาที่ผานมา เชน ภาพเหตุการณที่ผานมาไมนาน การเลาเรื่องจะใชภาพสีธรรมชาติ

เหมือนจริงปกติ แสดงถึงความจําไดของตัวละคร หากเหตุการณผานมานานพอสมควร การสื่อถึง

ความจําเริ่มไมชัดเจนจะใชภาพที่ดูนุมนวลหรือมีขอบนุม   ถาผานไปนานเกิน 10 ปข้ึนไป  ก็จะสื่อดวย

ภาพสีซีเปยแทน และถาเหตุการณน้ันเกิดข้ึนมานานมากช่ัวอายุคนก็จะสื่อดวยภาพสีขาวดํา สําหรับการ

ใชภาพอนาคต (Flash forward) สวนใหญจะใชภาพสีธรรมชาติ การที่จะสื่อใหผูชมรับรูวาเขาสูภาพใน

ความฝนทั้งสองอยางน้ี จะใชวิธีบอกเลาดวยการใชวิธีการเปลี่ยนภาพโดยการทําภาพปจจุบันใหพรามัว 

ทําภาพเบลอหรือทําภาพเปนคลื่นนํ้า (Ripple) เพื่อนําเขาสูภาพฝน และจากภาพฝนกลับมาสูภาพ

ปจจุบันก็ใชวิธีเดียวกัน ซึ่งในอดีตจะใชการนําเสนอภาพความคิดหรือความฝนใสลงในบอลลูนแหงความ

ฝน (Dream Balloon) ซึ่งซอนข้ึนมาใน Shot ที่ตัวละครกําลังคิดอยูขณะน้ัน 

5.5 การตัดตอแบบสลับเหตุการณหรือแบบคูขนาน (Cross Cutting/Parallel Cutting) 

เปนการนําเสนอเหตุการณมากกวา 1 เหตุการณ ที่เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน โดยการสลับ Shot ไปมา

ระหวางเหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเลาเรื่องแกผูใหมีความความรูสึกต่ืนเตน ลุนระทึก 
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เชน การนําเสนอภาพระเบิดเวลากับภาพคนหาทางออก หรือการใชการตัดภาพเร็ว (Quick Cut) 

สลับกันก็ได 

 

สรุป 

การเลาเรื่อง (Storytelling) เปนวิธีการหรือเครื่องมอืประเภทหน่ึงของการจัดการความรู ในการ

ดึงเอาประสบการณ หรือความรูที่อยูภายในของผูเลาออกมาเลาใหบุคคลอื่นไดรับรู สามารถนําเอา

ประสบการณ หรือความรูที่ไดไปประยุกตใชได องคประกอบของการเลาเรื่องมี 3 สวนดวยกัน คือ ผูเลา 

(Storyteller), เน้ือเรื่อง (Story) และกลุมเปาหมาย (Audience)  ประเภทของการเลาเรื่องแบงเปน 2 

ประเภท คือ การเลาเรื่องแบบปกติหรือแบบการบอกเลา (Telling)  สมองจะทํางานเพียง 2 สวน คือ 

สวนวิเคราะหทางภาษาและการวิเคราะหดานความเขาใจ การเลาเรื่องแบบปกติหรือการบอกเลาน้ีไมได

กระตุนสมองในสวนของอารมณและการจดจํา และการเลาเรื่อง (Storytelling)  จะกระตุนสมองหลายๆ 

สวน ไดแก สวนการประมวลผลภาพ เสียง กลิ่น การเคลื่อนไหว และความคิด นอกจากน้ี สมองยังทํา

การจดจําและสรางอารมณเขาไปรวมในเวลาการเลาเรื่อง ทําใหเหมือนมีความรูสกึรวมในเรื่องดังกลาว

และสรางความทรงจําตอเรื่องเลาไดงาย วิธีการเลาเรื่องมี 3 วิธี คือ การเลาเรื่องจากขอเท็จจริง, การเลา

เรื่องแบบเรื่องราว และการเลาเรื่องโดยใชจินตนาการ สูตรการเลาเรื่องที่นิยมนําใชในภาพยนตรมีอยู 3 

สูตรคือ 1) Simon Sinek’s Golden Circle เลาเรื่องเริ่มตนดวยคําถามวา “ทําไม (Why)”, 2) Three-

Act Structure เลาเรื่องแบบเลานิทานแบบด้ังเดิมที่ถูกนํามาใชในภาพยนตร Hollywood สวนใหญ 

ไดรับการพิสูจนจากหลายๆเรื่องแลววาเปนสูตรการเลาเรื่องที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย Act 

One/Setup แ น ะ นํ า เป ด ตั ว , Act Two/Confrontation  ก า ร เผ ชิ ญ อุ ป ส ร ร ค ป ญ ห า , Act 

Three/Resolution การคลี่คลาย และ 3) Freytag’s Pyramid เปนวิธีการเลาเรื่องราวแบงออกเปน 5 

Acts   คือ   Introduction (Exposition) การแนะนําเปดตัว, Rising Action การดําเนินเรื่อง, Climax 

จุ ดสํ า คัญ จุ ด เป ลี่ ยน , Falling Action การผ อนคล ายห รือก าร เป ลี่ ยนแป ล ง และ  Resolve 

(Denouement) การคลี่คลายบทสรุปหรือการแกปญหา นอกจากน้ี ยังมีการใชเทคนิคอื่นๆเพื่อการเลา

เรื่องใหผูชมมีอารมณและความรูสึกรวมกับภาพยนตร ไดแก วิธีการนําเสนอ Shot ในลักษณะตางๆ, การ

จัดลําดับเหตุการณในการเลาเรื่อง, การใชตัวละครเชิงสัญลักษณ, การใชการเลาเรื่องดวยเสียงบรรยาย

และการใชเทคนิคการตัดตอแบบตางๆ รวมทั้ง การสื่อความหมายดวยแสง สี และเสียง จะเห็นไดวา 

ภาพยนตรเปนสื่อที่มีการออกแบบในการเลาเรื่องทุกข้ันตอน ภาพยนตรถูกสรางข้ึนเพื่อทําใหผูชมเช่ือวา
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มีอยูจริงหรือมีโอกาสที่เปนไปไดจริง จินตนาการจากภาพยนตรหลายเรื่องในอดีตกลายเปนเรื่องจริงใน

ปจจุบัน การที่สื่อภาพยนตรสามารถเลาเรื่องราวไดนาจดจําและประทับใจ จึงกลาวไดวา “ภาพยนตร

เปนสื่อที่ใชในการเลาเรื่องราวไดดีที่สุด” น่ันเอง 
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ผูชมภาพยนตรวัยหนุมสาว กบัการชมภาพยนตรไทยในยคุดิจิทัล 

The Thai Young Moviegoers and Their Receptions of the  

Thai Cinema in the Digital age 

 

อรดล  แกวประเสริฐ0
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Oradol  Kaewprasert1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. องคประกอบของภาพยนตรไทยที่ผูชมวัยหนุมสาว

ช่ืนชอบ 2. Platform การรับชมภาพยนตรของผูชมวัยหนุมสาว 3. ชองทางการเพิ่มรายไดใหกับผูผลิต

ภาพยนตร เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปน

นักศึกษาจํานวน 285 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี และ รอยละ 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชอบภาพยนตรเรื่อง พี่มาก..พระโขนง (2556) ตระกูล 

comedy-horror-romantic กลุมตัวอยางจํานวนเทากันตอบวาไมมีภาพยนตรไทยที่ช่ืนชอบ กลุม

ตัวอยางจํานวนรองลงมาตอบวาชอบภาพยนตรเรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รัก (2553) ตระกูล romantic 

comedy และลําดับตอมาคือ FRIEND ZONE ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน (2562) ตระกูล romantic 

comedy  

 กลุมตัวอยางสวนใหญชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร และอินเทอรเน็ต และคิดวาชองทางที่จะ

หารายไดใหภาพยนตรนอกเหนือจากการฉายภาพยนตรคือ ขายลิขสิทธ์ิใหฉายทางโทรทัศน และ 

Internet Content Providers/ ทําสินคาเกี่ยวกับภาพยนตรมาขาย/ รวมทุนกับตางชาติ/ ขายลิขสิทธ์ิให

ตางชาตินําไป remake/ รับโฆษณาในรูปแบบตางๆ/ นําลงฉายใน YouTube/ จัดเทศกาลภาพยนตร/ 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., ประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย, E-mail: oradol@gmail.com, radol_kae@utcc.ac.th 

mailto:oradol@gmail.com
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ทําหนังเร/ ทํา Studio ใหผูสนใจไปทองเที่ยว/ จัดงาน Fan Meet/ ทํา MV / ผลิตเปน CD/ VCD ทํา

เปน Gift Set และ หารายไดจากการระดมทุน 

คําสําคัญ: การรับชมภาพยนตร, ตระกลูภาพยนตร, ผูชมภาพยนตรวัยหนุมสาว 

 

Abstract 

This paper aimed to study 1 .  Elements of Thai movies that gratified the young 

Thai moviegoers. 2. How the young Thai moviegoers watch films. 3. How the filmmakers 

can increase their incomes besides film screenings.  The study was quantitative research 

based, using the survey research method with questionnaires as data collection tools. 

The data was collected by a Purposive Sampling collected from 285 samples of university 

students.  The statistics used to analyze data were percentage, mean and standard 

deviation.  

The study found that the majority of the samplings said that Pee Mak ( 2 013 ) 

which is a comedy-horror- romantic film is their favorite film.  The equivalent number of 

the samplings do not like Thai Film. The second majority of the informants selected First 

Love (2010) which is a romantic comedy film as their favorite. The third is Friend Zone 

(2019) which is also a romantic comedy film.  

The majority of the samplings watched films at theatres and via the internet. The 

informants suggested that the filmmakers can increase their incomes by selling the 

copyrights to television networks, internet content providers, and to an international 

production for remaking/  selling official merchandise/  co-producing with international 

productions/ product replacements and other kinds of sponsors/ screening on YouTube/ 

film festivals/ an open-air cinema/ film park or film studio/ fan meet/ MV/ CD VCD gift 

set and Crowdfunding. 

Keywords:  Receptions, Genre, Thai Young Moviegoers 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ภาพยนตรไทยตองแขงกับตลาดภาพยนตรตางประเทศที่มีเงินทุน ตลาด และฐานผูชมที่ใหญ

กวา  ในชวงทศวรรษที่ผานมา ภาพยนตรไทยยังตองเผชิญกับ internet content providers ในรูปแบบ

ตางๆ ทั้งที่ใหชมฟรี เก็บเงินเปนรายเดือน จายเพื่อดูเฉพาะเรื่อง และ แบบผิดกฎหมาย 

ภาพยนตรถือเปนงานศิลปะที่มีราคาแพง นอกจากการผลิตแลวยังมีการตลาดเขามาเกี่ยวของใน

ทุกกระบวนการ ต้ังแตการเลือกเรื่อง เลือกนักแสดง การผลิต และการจัดจําหนาย ผูชมหรือผูบริโภคจงึมี

บทบาทในการกําหนดวาผูผลิตควรผลิตภาพยนตรแบบไหน และเมื่อผลิตภาพยนตรข้ึนมาแลว ภาพยนตร

จะมีความหมายไมตายตัว ข้ึนอยูกับการตีความของผูชมแตละคน ภาพยนตรจึงถูกผลิตข้ึนโดย

องคประกอบที่ผูชมสวนใหญนิยม  

ตลาดภาพยนตรไทยเปนตลาดที่เล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดภาพยนตรในประเทศที่มี

ประชากรจํานวนมาก เชนสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และ สาธารณรัฐอินเดีย ผูผลิต

ภาพยนตรไทยจึงตองพิจารณาวาผูชมชาวไทยชอบภาพยนตรแนวใด เพื่อไมใหขาดทุน และมีเงินทุน

หมุนเวียนในการทํางานตอเน่ือง จึงทําใหภาพยนตรไทยมักถูกตําหนิวา มีเน้ือเรื่องที่ซ้ํา วนอยูแตกับเรื่อง 

ผี รัก และตลก และ มีกระบวนการผลิตที่ดอยกวาตางประเทศ ไมคุมคาต๋ัว งานวิจัยเรื่องน้ีจึงมุงศึกษา 1. 

องคประกอบของภาพยนตรไทยที่ผูชมวัยหนุมสาวช่ืนชอบ 2. Platform การรับชมภาพยนตรของผูชมวัย

หนุมสาว 3. ชองทางการเพิ่มรายไดใหกับผูผลิตภาพยนตร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษา 

1. องคประกอบของภาพยนตรไทยทีผู่ชมวัยหนุมสาวช่ืนชอบ  

 2. Platform การรบัชมภาพยนตรของผูชมวัยหนุมสาว  

3. ชองทางการเพิ่มรายไดใหกบัผูผลิตภาพยนตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ผูชมภาพยนตรวัยหนุมสาว กับการชมภาพยนตรไทยในยุคดิจิทัล เปนการศึกษา

เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research method) ใช

แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปตาม

วัตถุประสงคงานวิจัย 

แหลงขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีไดแก  

1. การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ผูศึกษาไดมาจากสํารวจดวยแบบสอบถามผาน

แบบสอบถามออนไลน 

2. การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจาก เอกสาร วารสาร หนังสือ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  

วิธีการวิเคราะหขอมูล  ใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ  

ขอบเขตดานประชากร  ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย  คณะมนุษยศาสตร  

นิเทศศาสตร บรหิารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร อายุ 19-26 ป จํานวน 285 คน โดยใหนักศึกษากรอก

คําตอบในแบบสอบถามออนไลนดวยตนเอง (Self-administrations)  

ขอบเขตดานเวลา เปนการศึกษาต้ังแตวันที่ 21 กันยายน 2562 ถึง 7 มีนาคม 2563  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูสรางภาพยนตรนําขอมลูองคประกอบของภาพยนตรไทยทีผู่ชมวัยหนุมสาวช่ืนชอบไป

พัฒนาการผลิตภาพยนตรไทย 

2. ผูสรางภาพยนตรทราบ platform การรบัชมภาพยนตรของผูชมวัยหนุมสาว และผลิต

ภาพยนตรใหเหมาะกบั platform ที่เปนที่นิยม 

3. ผูสรางภาพยนตรทราบชองทางการเพิ่มรายไดของภาพยนตรนอกจากการฉายภาพยนตร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีตระกูลภาพยนตร Genre Theory  

การแบงตระกูลภาพยนตรตามทฤษฎีตระกูลภาพยนตร (Genre Theory) และ ทฤษฎีโครงสราง

นิยม (Structuralism) พัฒนามาจากทฤษฎี Formalist ซึ่งเปนทฤษฎีที่ศึกษาโครงสราง เปนเทคนิคซึ่งมี

พื้นฐานมาจากการศึกษางานศิลปะ ทฤษฎีน้ีพิจารณาถึงตัวภาพยนตรโดยไมลงลึกถึงเน้ือหาหรือ

ความหมาย เปนการมองภาพยนตรแบบวิทยาศาสตร สรางวิธีที่วิเคราะหภาพยนตรแบบจริงจัง มาแทน

วิธีวิเคราะหศิลปะและวัฒนธรรมแบบเกา โดยใชแนวคิดหลายแนวคิดมารวมกัน เชนการวิเคราะหนิทาน

ปรัมปรา หรือนิทานพื้นบาน (Folk tales) เชน ลักษณะตัวละคร และ องคประกอบการเลาเรื่อง และนํา

ทฤษฎีดานวรรณกรรมของ Tzvetan Torodo ใชการวิเคราะหทางจิตวิทยา (Psycho analysis) เพื่อให

ไดตระกูลภาพยนตรใหมๆ (Hale, 2006) 

Bordwell, D., and Thompson, K., (2008), Cook, Pam and Mieke Bernink, (1999) และ

Velikovsky, (2003) และนักวิชาการทานอื่นๆ กลาววา การแบงตระกูลภาพยนตร นอกจากจะใชสําหรบั

การวิเคราะหภาพยนตรแลว ยังมีผลตอการทําการตลาดอีกดวย เชน ภาพยนตรตระกูลใดที่คนนิยม สราง

รายไดมากที่สดุ แบบใดที่ผลิตแลวจะไมมีคนเขาชม นอกจากน้ี ภาพยนตรที่มีคนนิยม ยังมีโอกาสที่จะหา

รายไดอื่นๆ ตามมา เชน ดารา สินคา เพลง และอื่นๆ 

ตระกูลของภาพยนตรยังมีผลตอสวนการผลิตดวย เชนภาพยนตรบางตระกูล อาจตองใชทุน

จํานวนมากในการผลิต เชน ภาพยนตรตระกูล Historical Epic และ Science Fiction เพราะตองลงทนุ

กับฉาก ชุด อุปกรณประกอบฉาก และเทคนิคพิเศษ  

ตระกูลของภาพยนตร มีลักษณะเฉพาะของตระกูล  โดยทั่วไป มีตระกูลภาพยนตรไดแก ตลก 

(comedy)  ชีวิต (drama)  ลึกลับ  หลอน (horror) , รัก (romance) , บู  ตอสู  (action) และอื่นๆ  

ภาพยนตรเรื่องหน่ึงอาจมีหลายตระกูล เชน Romantic Comedy หรือ Drama Crime Erotic ลําดับ

ตอไปจะกลาวถึงการละเอียดของตระกูลภาพยนตรประเภทตางๆ 

ภาพยนตรตลก Comedy มีหลายรูปแบบ เชน ตลกเจ็บๆ ตลกหักมุม ตลกสถานการณ ตลก

ดวยความแปลก ตลกหยาบคาย ภาพยนตรตลก เปนตระกูลที่ไปรวมกับตระกูลอืน่ไดงาย ในการเขียนบท 

ตองมีโครงสรางของการเลาเรื่องที่ดี จังหวะที่ดี ตัวชง ตัวตบ มุกเด็ด การสรางสถานการณที่ดี ดาราตลก

มีความสําคัญในตัวภาพยนตรตลกอยางย่ิง  



 

1923 

 

ภาพยนตรชีวิต Drama มักมีเน้ือหาเกี่ยวกับตัวละครตกอยูในสถานการณความเปนความตาย 

รวมไดกับภาพยนตรตระกูลตางๆ เชน horror, crime, thriller, science fiction, Western, fantasy 

ตัวละครในภาพยนตรตระกูลน้ีทําอะไรเปนเหตุเปนผล มักแบงเปนสองฝายที่มีความคิดขัดแยงกันชัดเจน 

แตมีสถานการณที่ทําใหตองมาอยูรวมกัน แมจะเปนภาพยนตรชีวิต ก็ตองมีอารมณขัน ใหคนดูไดพัก ได

หายใจระหวางชมความโหดรายรันทดของเรื่อง 

ภาพยนตรผี ลึกลับ Horror เปนภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ อธิบายดวยวิทยาศาสตร

ไมได แตกฎเกณฑที่มาที่ไปของสิ่งลี้ลับตองชัดเจน ทําใหคนเช่ือวามีจริง มีเหตุการณนาตกใจจนคนดูน่ัง

ไมติดเกาอี้ มักมีตัวละครที่ชวยเหลือตัวเองไมได อาจมองไมคอยเห็นตัวราย หรือเห็นเพียงไมกี่ขณะ 

จนกวาจะเปดเผยในภายหลัง เสียงประกอบมีบทบาทตออารมณคนดูภาพยนตรตระกูลน้ีมาก  

ภาพยนตรรัก Romantic เปนภาพยนตรที่มีความซึ้ง เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในรูปแบบ

ตางๆ ทั้งผิดหวัง และสมหวัง ในภาพยนตรตระกูลอื่นๆ แมจะไมใชภาพยนตร romantic จะตองมี

สัดสวนความรักระหวางเพศอยูในภาพยนตรแทบทุกเรื่อง เน่ืองจากความรักมีความสากล เปนเรื่องที่ทุก

คนทั่วโลกเขาถึงงาย เขาใจได 

ภาพยนตรบู ตอสู action ประกอบไปดวยฉากตอสู ไลลา เสียงประกอบมีความสําคัญตอ

ภาพยนตรตระกูลน้ีเชนกัน ภาพยนตร action หลายเรื่องมีบทสนทนานอย เขาใจงาย เน้ือเรื่องไม

ซับซอน ถามีทุนมาก และทําฉากตอสู ไลลา ไดสนุกสมจริง จะเปนภาพยนตรที่ทํารายไดไดดี เปนที่

ตองการของตลาดโลก 

ภาพยนตรวิทยาศาสตร Science Fiction มักเปนเรื่องราวของมนุษยตางดาว สัตวประหลาด 

การคนคิดใหมๆ มักรวมกับ Genre Action Horror เปนอีกตระกูล ที่ตองใชเงินทุนมากในการผลิต 

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่มีเทคนิคพิเศษในการผลิตภาพจินตนาการใหสมจริงได 

ภาพยนตร สงคราม War Films เปนภาพยนตรที่แบงฝายดีฝายราย ถาเปนภาพยนตรสงครามที่

ไมมีจริง หรือภาพยนตรสงครามยอนยุคไปในอดีตที่นานมาก มักเปนที่นิยม หากเปนสงครามยอนยุคที่

ย่ิงใหญ อาจจัดอยูในภาพยนตร Historical Epic ได มักรวมกับ genre drama action ในยุคที่การ

สื่อสารไปไดทั่วโลก ภาพยนตรสงครามหลายเรื่องเปลี่ยนเปนการนําเสนอจิตใจของนักรบทั้งสองฝาย 

และลดการตีตราความเปนผูรายของชาติฝายตรงขามลง 
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ภาพยนตรเด็ก Family Films มักรวมกับภาพยนตร fantasy สะทอนความดีความเลวชัดเจน 

เขาใจงาย สอนใจเด็ก ภาพยนตร Animation ก็จัดอยูในตระกูลน้ี มักออกฉายในชวงปดเทอม เปน

ภาพยนตรที่ทําเงินไดมาก เพราะหารายไดจากทางอื่นไดมาก เชน ของเลน แกวนํ้า เสื้อยืด เกมส และ

อื่นๆ 

ภาพยนตรเพลง Musical ใชเพลงในการดําเนินเรื่อง กําเนิดมาจากละครรอง และภาพยนตรใน

สมัยแรกที่ไมมีเสียง มีแตดนตรีประกอบเลนสด อาจนําเสนอเรื่องของนักรอง วงดนตรี หรือนําเสนอ

เหมือนละครรอง เปนตระกูลที่รวมกับภาพยนตรตระกูลใดก็ได  เ น่ืองจากมีธรรมชาติมาจาก 

ศิลปะการแสดง และการเกิดของภาพยนตรในอดีตที่ใชเพลงในการดําเนินเรื่อง  

นักวิจารณแนว Neo Formalist Kristin Thomson นําแนวคิด Formalist มาศึกษา ปรบัปรุง 

และมุงศึกษาบรบิทการผลิตภาพยนตร Thomson กลาวา การจะทําสิง่ที่แตกตาง ตองเขาใจผูชมทีร่วม

สมัยกบัภาพยนตร (Helferich, 2016) 

ทฤษฎีผูชม Reception Theory 

ทฤษฎีผูชมกลาววา ผูชมเปนผูใหคุณคาตอภาพยนตร ผูชมเปนผูกําหนดวา ผูผลิตควรผลิต

ภาพยนตรแบบใด การตีความสารข้ึนอยูกบัพื้นฐานของผูรับสารแตละคน และอารมณขณะน้ัน และสาร

จะถูกแปลไปตามที่ คนดูตองการ (Cook, Pam and Mieke Bernink, 1999) (Bordwell, D., and 

Thompson, K., 2008) 

ในอดีตพิจารณาเพียงจํานวนคนดูเทาน้ัน ผูผลิตไมคิดวาคนดูเปนสวนหน่ึงของการผลิต

ภาพยนตร ผูผลิตเปนผูสรางความหมายใหภาพยนตร เมื่อเวลาเปลี่ยนไปแนวคิดน้ีจึงเปลีย่นไป และช่ือวา

คนดูไมไดรับสารอยางเดียวแตเปนคนกําหนดเน้ือหาของสารเชนเดียวกัน  

ในยุคที่การสื่อสารเปนแบบสองทาง (Two Way Communication)  และเปนยุค social 

network ผูผลิตเรียนรูเกี่ยวกับผูชมไดจากสื่อสังคมออนไลนทั้งจากเว็บเพจ แฟนเพจ หรือเฟซบุกสวนตัว

ของผูชมเอง ผูผลิตภาพยนตรวัดความนิยมของผูชมไดจาก ยอด view/ like/ share/ download และ

แสดงความคิดเห็น คนดูชอบอะไร สื่อจะผลิตสิ่งน้ันออกมามาก 

นอกจากผูผลิตแลว เมื่อคนดูเห็นวาคลิปไหน ขาวไหนที่มีจํานวนคนดูมาก ก็จะตามไปดูบาง 

เชนเดียวกับยอดขายของต๋ัวภาพยนตร สื่อเอง ก็จะปรับรูปแบบไปตามคําวิจารณ และจํานวนผูชม 
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เพราะฉะน้ันผูผลิตภาพยนตรกับคนดูจะสงผลซึ่งกันและกัน คือสื่อก็สงผลกระทบตอคนดู คนดูเองก็

กําหนดรูปแบบ และ เน้ือหาสื่อ 

ในฝงผูชมภาพยนตร เมื่อเห็นการแสดงความเห็นของผูชมในสื่อสังคมออนไลน ก็ทําใหอยากชม 

หรือไมอยากชมภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ตามขอมูลที่ไดจากผูชมดวยกันเอง ทั้งน้ีการตีความเน้ือหา

ภาพยนตรของคนดู มาจากความคิดสวนตัว ความชอบ อคติ และ พื้นฐานของผูชม 

ภาพยนตรเองก็เกิดจากการพัฒนาความคิด ตํานาน (Mythology) จินตนาการของสังคม สังคม

มีกระบวนการสรางความหมายของภาพยนตร โดยคอยๆ สรางความหมายข้ึนมา ทฤษฎีผูชมเช่ือวา 

ความหมายของภาพยนตรถูกสรางโดยคนดูไมใช ไมใชผูผลิตสื่อ สิ่งที่ผูผลิตภาพยนตรตองคิดคือ คนดูรูสึก

อยางไร คนดูชอบอะไร คนดูอยากจะดูอะไร 

เน่ืองจากผูชมมีความแตกตางกันดานศาสนา อายุ ชนช้ัน ความคิดของคนดู จะถูกบิดเบือนไป

ตามสภาวะทางสังคม ความภาคภูมิใจ คุณคา และบทบาทของแตละคนแตละชนช้ัน เมื่อชมภาพยนตร

แลวจึงตีความไมเหมอืนกัน กระบวนการคิดของแตละคนไมเหมือนกัน การสงขอมูลลงไปในสื่อ เพื่อให

คนจํานวนมากคิดเหมือนกัน เปนเรื่องที่ทําไดยาก เราตองใหคนดูเขาใจสิ่งที่เราตองการเสนอ โดย

นําเสนอสิ่งที่คนดูชอบดวย แตถึงแมผูชมจะมีความแตกตางกัน ก็ยังมีความเหมือนกันในจุดหน่ึง ในการ

สื่อสาร ตองศึกษาวาคนดูกําลังกังวลเรื่องอะไร แลวก็ใสขอความน้ันลงไป โดยเลนกับความกังวลของคนดู 

คนดูเปนคนกําหนดลักษณะของภาพยนตร คนดูชอบภาพยนตรแบบน้ี ผูสรางจึงสรางเรื่องแบบ

น้ี ผูชมอยากไดเรื่องแบบไหน ผูสรางก็ผลิตภาพยนตรออกมาแบบน้ัน จึงกลาวไดวาผูชมมีสวนเปนผูสราง

ภาพยนตรเชนเดียวกันกับ ผูบริโภคสินคา เมื่อผูบริโภคชอบภาพยนตรประเภทไหน ผูผลิตก็จะตองสราง

ภาพยนตรตามที่คนดูอยากดู  

Stuart Hall ศึกษาทฤษฎีเขารหัสและถอดรหัส (Encoding – Decoding) และกลาววาการ

เขารหัสสาร และถอดรหัสสาร เกี่ยวของกับ ลักษณะทางจิตวิทยา ชนช้ัน เพศ อายุ การศึกษา อุดมคติ

ทางการเมือง มีผลตอความชอบ มีผลตอการตีความเมื่อรับสื่อ คนดูภาพยนตรเรื่องหน่ึงอาจจะตีความวา

เปนภาพยนตรตลก คนดูเรื่องเดียวกันอาจดูเปนภาพยนตรชีวิต การตีความไมไดอยูที่ ตัวภาพยนตรอยาง

เดียว การตีความก็ยังข้ึนอยูกับอารมณของผูชมในตอนน้ันดวย (Meenakshi Gigi Durham, Douglas 

M. Kellner, 2006) 
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สรุปทฤษฎีผูชมคือ ผูสรางภาพยนตรสรางภาพยนตรตามที่ผูดูเปนคนกําหนด และเมื่อผลิต

ภาพยนตรข้ึนมาแลว ภาพยนตรแตละเรื่องจะมีความหมายที่ไมตายตัว ข้ึนอยูกับชนช้ัน ศาสนา ภาษา 

ธรรมชาติของคนดู วัตถุประสงคของการดูภาพยนตร และบริบทของสังคมในยุคสมัยน้ันๆ คนดูแตละคน

รับและตีความเน้ือหาและองคประกอบของภาพยนตรไมเหมือนกัน  

 

ผลการวิจัย 

ลักษณะทางประชากร  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 285 คน เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะ

มนุษยศาสตร  (รอยละ 42.9) นิเทศศาสตร (รอยละ 30.9) บริหารธุรกิจ (รอยละ 23.9) และ 

เศรษฐศาสตร (รอยละ 2.3) อายุ 19 ป (รอยละ 4.9) อายุ 20 ป (รอยละ 16.1) อายุ 21 ป (รอยละ 

33.7) อายุ 22 ป (รอยละ 32.3) อายุ 23 ป (รอยละ 8.1) อายุ 24 ป (รอยละ 3.9) อายุ 26 ป (รอยละ 

1.1) 

 Platform ในการชมภาพยนตร 

กลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุดชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร (รอยละ 44.9) อินเทอรเน็ต (ดูจาก 

คอมพิวเตอร แทบเล็ต ไอแพต และโทรศัพท) (รอยละ 41.4) โรงภาพยนตรและอินเทอรเน็ต (รอยละ 

11.9) โทรทัศน (รอยละ 1.4) และ แผน CD (รอยละ 0.4) 

 กลุมตัวอยาง ช่ืนชอบภาพยนตรไทย (รอยละ 86.7) ไมชอบ ไมดู ภาพยนตรไทย (รอยละ 13.3) 

 ตระกูลของภาพยนตรที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบคิดคารอยละจากกลุมตัวอยางทั้งหมด มีผูที่ชอบ

ภาพยนตรตระกูล Romantic Comedy มากที่สุด (รอยละ 35.4) รองลงมาคือผูที่ชอบภาพยนตร

ตระกูล Horror Comedy Romantic (รอยละ 13.0) ลําดับตอมาคือ ผูที่ชอบภาพยนตรตระกูล 

Comedy (รอยละ 10.9) 

ผูที่ชอบภาพยนตรตระกูล Horror (รอยละ 5.6) ผูที่ชอบภาพยนตรตระกูล Thriller Crime 

(รอยละ 3.2) ผูที่ชอบภาพยนตรตระกูล Romantic Drama (รอยละ 2.8) 

 มีผูตอบวาชอบภาพยนตรตระกูล Animation และตระกูล Historical หรือ Epic มีจํานวน

เทากัน คือ (รอยละ 2.5) ผูช่ืนชอบภาพยนตรตระกูล Action Drama ตระกูล Drama Fantasy Thriller 



 

1927 

 

และ ตระกูล Drama มีจํานวนรอยละเทากัน (รอยละ 1.4) ผูที่ตอบวาชอบภาพยนตรตระกูล Romantic 

(รอยละ 1.1) ผูที่ตอบวาชอบภาพยนตรตระกูล Romantic Musical ตระกูล Musical ตระกูล Horror 

Fantasy ตระกูล Experimental ตระกูล Comedy Horror ตระกูล Action Fantasy และ ตระกูล 

Action มีจํานวนเทากัน (รอยละ 0.7) ผูที่ตอบวาชอบภาพยนตรตระกูล Action War และ ตระกูล

Romantic Horror มีจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 0.4) 

 ภาพยนตรไทยที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบ 5 อันดับแรกไดแก เรื่อง พี่มาก..พระโขนง (2556) (รอย

ละ 13.0) อันดับ 2 สิ่งเล็กเล็กที่เรียกวา...รัก (2553) (รอยละ 6.3) อันดับ 3 ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน 

(2562) (รอยละ 5.6) อันดับตอมาคือ นอง.พี่.ที่รัก (2561) (รอยละ 5.3) อันดับที่ 5 ไดแก แฟนฉัน 

(2546) และ แฟนเดย..แฟนกันแควันเดียว (2559) มีผูตอบเทากัน (รอยละ 4.9) 

 เหตุผลที่ชอบชมภาพยนตรไทยไดแก เน้ือหาดี เรื่องราวนาสนใจ เขาใจงาย การดําเนินเรื่องดี 

เลาไมซับซอน ใหแงคิด ตรงกับชีวิต สนุก ตลก อินไปกับเรื่อง [มีอารมณรวมไปกับเรื่อง] หลากอารมณ 

คลายเครียด ชอบนักแสดง นักแสดงแสดงดี หวนอดีต แสดงเอกลักษณไทย/ประวัติศาสตรไทย/ความ

เสียสละ/ รักชาติ ฉาก สวย และเปนภาพยนตรที่ดูเปนเรื่องแรก 

ผูที่ตอบวาไมชอบภาพยนตรไทย เน่ืองจาก เน้ือเรื่องเดิมๆ ไรสาระ การดําเนินเรื่องไมดี ไมอิน 

[ไมมีอารมณรวม] ทําไดไมสุด ไมสมจริง เดาตอนจบได ภาพไมดี Graphic ไมสมจรงิ ไมคุมคาเงิน และ 

ช่ืนชอบภาพยนตรตางประเทศมากกวา เน่ืองจากชอบดารา Graphic และ ฉากตอสู 

 ชองทางที่กลุมตัวอยางแนะนําใหผูสรางภาพยนตรหารายไดนอกจากการฉายภาพยนตรไดแก 

ขายลิขสิทธ์ิใหฉายทางโทรทัศน และ Internet Content Providers/ ทําสินคาเกี่ยวกับภาพยนตรมา

ขาย/ รวมทุนกับตางชาติ/ ขายลิขสิทธ์ิใหตางชาตินําไป remake/ รับโฆษณาในรูปแบบตางๆ/ นําลงฉาย

ใน YouTube/ จัดเทศกาล/ ทําหนังเร/ ทํา Studio ใหคนไปทองเที่ยว/ จัดงาน fan meet/ ทํา MV 

หรือละคร/ ผลิตเปน CD VCD ทําเปน Gift Set และ การหารายไดจากการระดมทุน 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร รองลงมาคือชมทาง

อินเทอรเน็ต จากแทบเล็ต โทรศัพท และคอมพิวเตอร และลําดับที่ 3 คือ ชมทั้งในโรงภาพยนตร และ

อินเทอรเน็ต ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ Mohd Syuhaidi Abu Bakara, Jusang Bolongb, 



 

1928 

 

Rosmiza Bidinb, Bebbra Mailina, 2014 ที่กลาววาคนรุนหนุมสาวไวตอการใชอินเทอรเน็ต ทําให

เปลี่ยนนิเวศนของสื่อ สื่อภาพยนตรไดตอสูกับสื่อที่เกิดข้ึนใหมมาเปนเวลากวารอยป เชน วิทยุ โทรทัศน 

วิดีโอ CD DVD และอินเตอรเน็ท แตภาพยนตรที่ลงโรงจอใหญ ก็ยังทํารายไดจากการฉายในโรงได 

เน่ืองจากการชมภาพยนตรเปนกจิกรรมทางสังคม นอกเหนือจากความบันเทิงเพียงอยางเดียว  

จากผลการวิจัยจะเห็นวา คนรุนใหมยังคงไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร และ ทาง

อินเทอรเน็ต จากแทบเล็ต โทรศัพท และคอมพิวเตอร จึงเปนความหวังของผูสรางภาพยนตรไทยในการ

ผลิตภาพยนตรเพื่อฉายในโรงภาพยนตร และยังทํารายไดจากชองทางตางๆ บนอินเทอรเน็ตไดดวย 

แมจะมีกระแสตามสื่อตางๆ วาคนไทยไมชมภาพยนตรไทย (Post Today, 2558) (จารุจรรย, 

2563) (ชาติณรงค) แตขอมูลการการศึกษายังแสดงวา กลุมตัวอยางชมภาพยนตรไทยถึงรอยละ 86.7 

และไมชมภาพยนตรไทยรอยละ 13.3 หากวงการภาพยนตรไทยพัฒนาไปเรื่อยๆ และเพิ่มคุณภาพดวย

การรวมทุนกับประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ดี มีจํานวนประชากรมาก และมีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน เชน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะ

ทําใหมีเงินทุนเพิ่ม ไดเรียนรูดานเทคนิค ระบบงาน และการเลาเรื่องในระดับสากล และนํามาพัฒนา

วงการภาพยนตรไทยได 

ตระกูลของภาพยนตรที่กลุมตัวอยางช่ืนชอบคิดคารอยละจากกลุมตัวอยางทั้งหมด มีผูที่ชอบ

ภาพยนตรตระกูล Romantic Comedy มากที่สุด รองลงมาคือผูที่ชอบภาพยนตรตระกูล Horror 

Comedy Romantic ลําดับตอมาคือ ผูที่ชอบภาพยนตรตระกูล Comedy จะเห็นวาตระกูลภาพยนตรที่

ผูชมชอบ ลวนอยูในตระกูลภาพยนตรตลก ทําใหผูผลิตผลิตภาพยนตรในตระกูลน้ีออกมาเปนจํานวนมาก 

เน่ืองจากเปนตระกูลที่ไดรับความนิยม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีผูชม ที่กลาววาคนดูมีสวนในการ

กําหนดการผลิตภาพยนตรเชนเดียวกัน 

สวนภาพยนตรไทยทีก่ลุมตัวอยางช่ืนชอบ 5 อันดับแรกไดแก เรื่อง พีม่าก..พระโขนง (2556) 

อันดับสอง สิ่งเล็กเล็กทีเ่รียกวา...รัก (2553) อันดับ 3 ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน (2562) อันดับตอมาคือ 

นอง.พี่.ที่รัก (2561) อันดับที่ 5 ไดแก แฟนฉัน (2546) และ แฟนเดย..แฟนกันแควันเดียว (2559) ซึ่งมี

ผูตอบจํานวนเทากัน จะเห็นวาทั้งหมดทีก่ลาวมาน้ี ลวนเปนภาพยนตรในตระกลู comedy ทั้งสิ้น 

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ กอบกลู  จันทรโคลิกา (2553) ซึ่งพบวา 

วัตถุประสงคของผูชมภาพยนตรคือความบันเทิง ภาพยนตรตลกจงึตอบสนองวัตถุประสงคขอน้ีของผูชม 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Use and gratifications) ที่กลาววาผูชมจะ
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เลือกชมภาพยนตรที่ตอบสนองตอความตองการชมภาพยนตรเพื่อความบันเทงิ คือภาพยนตรตลก (กอบ

กูล, 2553) 

เหตุผลที่ชอบชมภาพยนตรไทย กลุมตัวอยางตอบวา เน้ือหาดี เรื่องราวนาสนใจ เขาใจงาย การ

ดําเนินเรือ่งดี เลาไมซับซอน ใหแงคิด ตรงกับชีวิต สนุก ตลก อินไปกับเรื่อง หลากอารมณ คลายเครียด 

ชอบนักแสดง นักแสดงแสดงดี หวนอดีต แสดงเอกลักษณไทย/ประวัติศาสตรไทย/ความเสียสละ/ รกั

ชาติ ฉาก สวย และ เปนภาพยนตรทีดู่เปนเรือ่งแรก ซึ่งตรงกันขามกับผูทีป่ฏิเสธการชมภาพยนตรไทย 

เน่ืองจาก เน้ือเรื่องเดิมๆ ไรสาระ การดําเนินเรื่องไมดี ไมอิน ทําไดไมสุด ไมสมจริง เดาตอนจบได ภาพไม

ดี Graphic ไมสมจรงิ ไมคุมคาเงิน และ ช่ืนชอบภาพยนตรตางประเทศมากกวา เน่ืองจากชอบดารา 

Graphic และ ฉากตอสู 

ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญชอบภาพยนตรตระกลู Horror Comedy Romantic และ ชอบดู

ภาพยนตรที่มหีลากอารมณ ผูสรางภาพยนตรจึงไมควรสรางภาพยนตรที่มีอารมณใดอารมณหน่ึงเพียง

อยางเดียว แตควรคิดเรื่องราวที่จะนําผูชมไปยังอารมณตางๆ สําหรับผูชมชาวไทย ควรสรางภาพยนตรใน

ตระกลู Horror Comedy Romantic ตามหลกัอุปสงคและอุปทาน 

ขอสังเกตที่พบคือ มีกลุมตัวอยางจํานวนหน่ึงตอบวาชอบดูภาพยนตรไทยเรื่องกานกลวย (2549) 

และตํานานสมเด็จพระนเรศวร (2550) เน่ืองจาก แสดงเอกลักษณไทย/ประวัติศาสตรไทย/ความเสียสละ 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ฐณยศ โลหพัฒนานนท, บรรจง โกศัลวัฒน, ปทมวดี จารุวร และ สุชาติ 

โอทัยวิเทศ (2563) ที่กลาววาภาพยนตรแนวตอสูของไทยอธิบายความสําคัญของ ปรัชญา และ คุณคา

ทางสงัคมวัฒนธรรมไทย และถายทอดแนวความคิดรวมไปถึงจิตวิญญาณมนุษยแบบไทย 

ขณะเขียนบทความฉบับน้ี โลกกําลังเผชิญกับวิกฤตการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด วงการ

ภาพยนตรเอง ก็ไดรบัผลกระทบน้ีอยางมาก ทั้งแงของกระบวนการผลิต และความหวาดกลัวของผูชมใน

การชมภาพยนตร (พลศิลป, 2564) (ภาณุ, 2563) (สํานักงานสงเสริมเศรษฐกจิสรางสรรค) เมื่อผลิต

ภาพยนตรข้ึนฉายทาง platform ตางๆ แลว ภาพยนตรแตละเรื่องยังหารายไดจากชองทางอื่นๆ ได

มากมาย จากการเก็บขอมลูงานวิจัยช้ินน้ี ผูผลิตภาพยนตรยังหารายไดจากภาพยนตรไดจากแหลงตางๆ 

ดังน้ี ขายลิขสิทธ์ิใหฉายทางโทรทัศน และ Internet Content Providers/ ทําสินคาเกี่ยวกบัภาพยนตร

มาขาย/ รวมทุนกับตางชาติ/ ขายลิขสิทธ์ิใหตางชาตินําไป remake/ รับโฆษณาในรูปแบบตางๆ/ นําลง

ฉายใน YouTube/ ทํา MV หรือละคร/ ผลิตเปน CD VCD ทําเปน Gift Set และ การหารายไดจากการ

ระดมทุน  



 

1930 

 

ทั้งน้ีกลุมตัวอยางยังตอบอกีวา ผูสรางภาพยนตรยังหารายไดจากการจัดเทศกาล/ ทําหนังเร/ ทํา 

Studio ใหคนไปทองเที่ยว/ จัดงาน fan meet ซึ่งไมสามารถจัดไดในชวงที่มีวิกฤตโรคระบาด แตงาน

บางอยางจัดดวย applications ที่ใชสําหรบัในการประชุมได อาจจัดและเกบ็เงินผูเขาชม หรือจัดฟรี 

เพื่อรกัษาฐานแฟนของคาย หรอืดาราไว 

ชองทางหารายไดที่กลาวมา ยังนําไปใชกับสื่อบันเทงิอื่นๆ เชน ละคร เพลง หรือรายการวิทยุซึ่ง

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากโรคระบาดดวยเชนกัน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือ

สําราญตอการจัดการแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง 

ประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ที่เดินทางมากับการทองเที่ยวเรือสําราญ ณ ทาเรือแหลมฉบังและมีการทองเที่ยวบนฝง จํานวน 400 คน 

โดยใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการจัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง ดานความคุมคาของแหลง

ทองเที่ยว และความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ความหลากหลาย

ของแหลงทองเที่ยว ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว ความ

สะอาดและสุขอนามัยของแหลงทองเที่ยว และคุณภาพของผูใหบริการอยูในระดับมาก ในขณะที่ความพึง

พอใจทุกดานอยูในระดับมาก ดานการจัดการกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง พบวา ความคาดหวังและ

ความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเรือสําราญ แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง ทาเรือแหลมฉบัง 

 

 

 

                                                        
1 อาจารยประจําคณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารยประจําคณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3 อาจารยประจําคณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 

 This research aimed to investigate cruise tourist’s expectation and satisfaction for 

attractions and activities onshore excursion at Laem Chabang Port, Thailand, employing 

quantitative research methodology. The data were collected by using questionnaire from 

400 cruise tourists who visited Laem Chabang port and experienced on shore excursion 

with a purposive sampling.  Afterwards, data were analyzed by computer program 

employing related statistics which were mean, standard deviations and t-test. The result 

revealed that the level of cruise tourists’ expectation and satisfaction toward attraction 

management onshore excursion consist of value for money, safety of attraction was 

highest and other factors was high. Although all factors expectation and satisfaction of 

activities management onshore excursion was high. 

Keywords: Cruise Tourism, Attraction and Activities on shore excursion, Laem Chabang  

                Port 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การเดินทางและการทองเที่ยวมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการพฒันาเศรษฐกิจ โดยสามารถการสราง

รายไดใหกับประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวเปนจาํนวนมาก ทั้งในมิติของการจางงาน 

การกระจายรายไดสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศ (Chen & Nijkamp, 2018) และยังเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางกันดวย ในปจจุบันการทองเที่ยวเรือสําราญเปนการทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่มี

ความสําคัญ (CLIA, 2019a; Larsen, Marnburg, & Øgaard, 2012) โดยเปนการทองเที่ยวที่รูปแบบ

เฉพาะที่ไดรวบรวมองคประกอบทางการทอเที่ยวที่หลากหลายไวดวยกัน ไดแก ภาคการขนสง 

(Transportation) แหลงทองเที่ยว (Destination) กิจกรรมทั้งบนเรือและบนฝงการบริการที่พัก 

(Accommodation) และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก ภัตตาคาร สปา ฟตเนส (T. Pallis, 2015) 

จนไดรับการยกยองวาเปน “Marine Resort” หรือ “รีสอรทกลางทะเล” (UNWTO, 2012)  

จากขอมูลของ Cruise Line International Association (CLIA, 2019b) ระบุวา การทองเที่ยว

เรือสําราญมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว ต้ังแตชวงศตวรรษที่ 19 การทองเที่ยวเรือสําราญไดรับความ

นิยมมากข้ึนโดยมีจํานวนนักทองเที่ยวเรือสําราญเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 7.6% ตอป (Neuts, Chen, & 
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Nijkamp, 2016) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกต้ังแตป ค.ศ. 2001 – 2004 เติบโตข้ึนรอยละ 90% 

ซึ่งเปนจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 800,000 คน (UNWTO, 2012) และมีการคาดการณวาหลังจากป 

ค.ศ. 2030 จะมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 30 (UNWTO, 2016) จากสถานการณการตลาดและความ

ตองการการทองเที่ยวเรอืสําราญรวมถึงจาํนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มสงูข้ึนอยางตอเน่ืองน้ัน สายการเดินเรอื

สําราญจึงปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมนักทองเที่ยวมากข้ึน  

เน่ืองจากเรือสําราญมีขนาดใหญมากข้ึน จํานวนนักทองเที่ยวเรือสําราญมีจํานวนมากข้ึนในแต

ละลํา แหลงทองเที่ยวแตละจุดหมายปลายทางจึงแสดงบทบาทสําคัญในฐานะเปนองคประกอบที่สําคัญ

ในการเปนปจจัยดึงดูดสายการเดินเรือในการคัดเลือกทาเรือเพื่อนําแหลงทองเที่ยวตามทาเรือตางๆ 

ออกแบบเสนทางการเดินเรือ นอกจากน้ันยังเปนปจจยัสาํคัญที่กลุมเปาหมายเรอืสําราญตัดสินใจเลอืกซือ้

โปรแกรมลองเรือของสายการเดินเรอื (Brida et al., 2012; Busby & O’Neill, 2013) ในขณะที่กจิกรรม

การทองเที่ยวเปนอีกหน่ึงองคประกอบที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยว (Lekakou et al., 

2009; Busby & O’Neill, 2013) โดยกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย สามารถเจาะกลุม

นักทองเที่ยวไดกวาง (Dowling & Weeden, 2017) รวมถึงทําใหระยะเวลาการพํานักยาวข้ึน และเปน

การเพิ่มรายไดใหแกจุดหมายปลายทางซึง่สวนของการทองเที่ยวเรือสาํราญ กิจกรรมการทองเทีย่วเปนสิง่

สําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวเรือสําราญใชจายเงินระหวางแวะพักยังทาเรือ เน่ืองจากบริบทของเรือสําราญ

เปลี่ยนไปโดยเจาะกลุมเปาหมายที่กวางมากข้ึน ดังน้ัน กิจกรรมทางการทองเที่ยวของทาเรือตองมีความ

หลากหลาย แตกตาง และคุมคา เพื่อสรางประสบการณใหกับนักทองเที่ยว ณ ทาเรือน้ัน (Chen & 

Nijkamp, 2018; Sanz-Blas, Carvajal-Trujillo, & Buzova, 2017)  

ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหน่ึงที่มีศักยภาพของประเทศไทย โดยจากสถิติของ (CLIA, 2016, 

2017) การเขาเทียบทาของเรือสําราญเทียบทาที่ทาเรือแหลมฉบังมากที่สุดในป 2016 ถึงจํานวนทั้งหมด 

116 ครั้ง ประกอบดวยเรือที่เขามาจอดแวะพัก (Transit) จํานวน 60 ครั้ง และเปนทาเรือสําหรับหมุน

กลับไปยังปลายทาง (Turn Around) จํานวน 9 ครั้ง และคางคืน (Overnight) จํานวน 47 ครั้ง ทั้งน้ี

ปจจัยดานภูมิศาสตรโดยที่ต้ังของทาเรือสําราญใกลกับกรุงเทพมหานครเพียง 130 กิโลเมตร ใกลทา

อากาศสุวรรณภูมิซึ่งเปนทาอากาศยานหลัก ใกลกับสถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว

ที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร และทาเรือ

สําราญแหงน้ีต้ังอยูชายฝงอาวไทยซึ่งมีความไดเปรียบสําหรับเสนทางเดินเรือสําราญที่ใกลกับทาเรือของ

ประเทศเวียดนาม นอกจากน้ันยังเคยมีบทบาทเปนทาเรือหลักในอดีต ปจจุบันมีเรือสําราญจากหลาย

บริษัทเขาเทียบทามากข้ึน แตอยางไรก็ตามการทองเที่ยวดวยเรือสําราญของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสายการ
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เดินเรือไดปรับกลยุทธในการขยายฐาน  กลุมตลาดเปาหมายใหมีขนาดใหญข้ึน พรอมทั้งไดขยายขนาด

ของเรือสําราญใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารไดมากข้ึน ประกอบกับสายการเดินเรือ

ไดขยายชวงเวลาลองเรือออกไปเที่ยวนอกฤดูกาล เสนทางเดินเรือที่มีความหลากหลายสามารถเที่ยวได

ตลอดทั้งปในจํานวนวันเดินและระยะทางในการลองเรือใหสั้นลง (Baloglu & Mangaloglu, 2001; 

Chen & Tsai, 2007; Toudert & Bringas-Rábago, 2016)  

ในขณะที่กิจกรรมการทองเที่ยวเปนองคประกอบที่สําคัญอีกหน่ึงปจจัย ซึ่งในปจจุบันกลุมตลาด

เปาหมายของเรือสาํราญมีความหลากหลายมากข้ึน สายการเดินเรือปรบักลยุทธทางการตลาดที่เนนไปยัง

กลุมคนวัยทํางาน กลุมครอบครัว และกลุมที่มีฐานะชนช้ันกลางมากข้ึน ผูโดยสารเรือที่เดินทางกับเรือ

สําราญในกลุมวัยกลางคนและผูสูงวัยใหความสนใจในกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมที่สราง

ประสบการณที่ดี (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010) ทั้ง น้ีกิจกรรมการทองเที่ยวที่นําเสนอยัง

จุดหมายปลายทางควรมีความหลากหลาย (Variety of Tourism Activities) ความนาสนใจของกิจกรรม

การทองเที่ยว (Attractiveness of Tourism Activities) ความคุมคาของเงินตอกิจกรรม  การทองเที่ยว 

(Value for Money) รวมถึงการจัดกิจกรรมรวมกับการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวยัง

กอใหเกิดการสรางและกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินดวย จากการศึกษาของ Monpanthong (2017) 

พบวานักทองเที่ยวเรือสําราญใหความสนใจกิจกรรมบนฝง ไดแก กิจกรรมการทองเที่ยวที่เนนกิจกรรม 

กิจกรรมการทองเที่ยวแบบธรรมชาติ กิจกรรมการทองเที่ยวเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม กิจกรรมการ

ทองเที่ยวเรียนรูวัฒนธรรมของคนทองถ่ิน กิจกรรมการทองเที่ยวตามเสนทางวัฒนธรรม เรียนรู

ประวัติศาสตร กิจกรรมการทองเที่ยวสําหรับกลุมเฉพาะ และกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อชมเมือง 

ดังน้ันผู วิจัยจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวเรือสําราญที่มีแหลงทองเทีย่วและกิจกรรมการทองเที่ยวของทาเรือแหลมฉบัง เพื่อนําผล

จากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง

ของทาเรือแหลมฉบัง เพื่อสรางโอกาสและความไดเปรียบทางการแขงขัน และเพื่อรองรับการเติบโตของ

การทองเที่ยวเรือสําราญที่เติบโตข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการจัดการแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย 
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เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

1. การจัดการแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวบนฝง 

การจัดการทาเรือเปนการจัดการทุกองคประกอบที่รวมเปนจุดหมายปลายทางในการเช่ือมโยง

ระหวางประเทศ ที่ต้ัง ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมเขาดวยกัน ขณะเดียวกันทาเรือเปนปจจัย

หลักสําหรับการเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อแวะพักของเรือสําราญ (Andriotis & Agiomirgianakis, 

2010) โดยการจัดการแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง เปนสวนหน่ึงขององคประกอบใน

การจัดการทาเรือสําหรับการทองเที่ยวเรือสําราญ (สุรพร มุลกุณี, 2562) 

แหลงทองเที่ยว หรือสถานที่ทองเที่ยวเปนองคประกอบหลักในการดึงดูดสายการเดินเรือสาํราญ

ใหเขาเทียบทายังทาเรือของประเทศน้ันๆ (Wang et al., 2014) ในขณะที่แหลงทองเที่ยวก็เปนสวน

ดึงดูดผูโดยสารในการเดินทางทองเที่ยวดวย แหลงทองเที่ยวซึ่งเปนเสนทางของลองเรอืและเปนจุดหมาย

ปลายทางของเรือสาํราญควรมีความหลากหลายของแหลงทองเทีย่ว (Variety of Tourism Attractions) 

มีความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว (Attractiveness of Tourism Attractions) มีความเปนเอกลักษณ

ของแหลงทองเที่ยว (Unique of Tourist Attractions) (Ramkissoon & Nunkoo, 2011) ทั้งน้ีแหลง

ทองเที่ยวสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดหลากหลายประเภท ไดแก แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

(Natural Attractions) ไดแก ทิวทัศน ชายหาดทะเล หมูเกาะ ปะการัง นํ้าตก นํ้าพุรอน ถํ้า อุทยาน

แหงชาติ แหลงอนุรักษพันธสัตวปา เปนตน และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน (Manufactured 

Attractions) ไดแก แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร 

ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ พระราชวัง กําแพงเมือง อนุสาวรีย แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม เชน 

ศูนยวัฒนธรรม การละเลนพื้นเมือง สินคาพื้นเมือง หมูบานชาวเขา รวมถึงสวนสาธารณะ สถานบันเทิง 

สวนสนุก ศูนยการคาและรานของที่ระลึก เปนตน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความคาดหวัง (Tourist Expectation) 

Hawkins และ Mothersbaught (2013) กลาวถึงความหมายของความคาดหวังวา เปนการ

ตีความหมายของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งเรา ในขณะที่ Mondy (1990) ไดกลาวถึง ความคาดหวังวา เปน

การคาดการณของบุคคลตอสิ่งตางๆ ซึ่งบุคคลจะนําประสบการณในอดีตมาใชเปนปจจัยในการกาํหนด

ความคาดหวัง 

2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวัง 



 

1937 

 

  ในธุรกิจการทองเที่ยวเรือสําราญ ผูรับบริการมักสรางจินตนาการในดานของความ

คาดหวังในการรับการบริการ ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลในการสรางความคาดหวัง ประกอบดวยปจจัยตางๆ 

(รวีวรรณ โปรยรุงโรจน, 2551) ไดแก ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย คือ 

ปจจัยที่เกีย่วเน่ืองกับพื้นฐานดานชีวภาพ ปจจัยพื้นฐานดานจิตวิทยา และปจจัยพื้นฐานทางดานสังคม

วิทยา ประสบการณเดิม (Past Experience) ลูกคาหรือผูรับบริการที่เคยรับบริการใดๆ มาแลว ยอมมี

ความคาดหวังในการรับบริการครั้งใหมที่ดีเหมือนเดิมหรือดีมากกวาเดิมในการบริการประเภทเดียวกัน

และขอมูลขาวสารที่ไดรับมาในระหวางกระบวนการการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งอาจมาจากขอมูลที่ไดรับคํา

บอกเลา (Word of Mouth) จากญาติพี่นอง หรือเพื่อนที่เคยใชบริการมากอน หรือไดรับขอมูลจากการ

สื่อสารทางการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ เปนตน 

 2.2 องคประกอบของความคาดหวัง 

  ความคาดหวังของผูรับบริการสามารถจําแนกองคประกอบของความหวัง ประกอบดวย 

บริการที่พึงประสงค (Desired Service) เปนสิ่งลูกคาคาดหวังวาจะไดรับหรือปรารถนาที่จะไดรับ โดย

ระดับของความปรารถนาข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคล บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) คือ

ระดับของความพึงพอใจในระดับตํ่าที่สุดของการบริการที่ลูกคายอมรับโดยไมเกิดความรูสึกไมพอใจ และ

บริการที่คาดการณ (Predict Service) เปนระดับการใหบรกิารที่ลกูคาคาดวาจะไดรับจากผูใหบริการ ซึง่

การบริการที่คาดการณมีผลโดยตรงตอการกําหนดระดับการบริการที่พึงประสงค 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ (Tourist Satisfaction) 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบวา มีนักวิชาการไดใหความหมายและคําจํากัดความ

ของ “ความพึงพอใจ” ไดแก ศิวารัตน ณ ปทุม (อางถึงในวราพรรณ สันทัสนะโชค, 2550) กลาววา ความ

พึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองจนบรรลุ

จุดมุงหมายในระดับใดระหน่ึง สอดคลองกับการใหความหมายของ ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2546) วา 

ความพึงพอใจเปนอารมณแหงความสุขและรูสกึถึงความคุมคาที่ไดรับ การบริการจนนําไปสูการกลบัมาใช

บริการซ้ํา ในขณะที่ Kolter (2000) ไดกลาวถึงระดับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 

วาระดับความพึงพอใจจะเปนระดับความรูสึกของผูบริโภคโดยจะมีระดับความสัมพันธกับความแตกตาง

ระหวางสิ่งทําไดรับกับความคาดหวัง ซึ่งผูบริโภคสามารถรับรูถึงระดับความพึงพอใจไดใน 3 ระดับ ระดับ

แรก คือ เมื่อสิ่งที่ไดรับตํ่ากวาความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความรูสึกไมพอใจ ระดับที่สอง คือ เมื่อสิ่งที่

ไดรับเทากับความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความรูสกึพอใจและเมื่อสิง่ทีไ่ดรับสงูกวาความคาดหวังผูบริโภค

จะเกิดความรูสึกประทับใจ 



 

1938 

 

3.1 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคมีปจจัยทีส่ําคัญ 7 ปจจัย ประกอบดวย 1) 

ผลิตภัณฑบริการ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคไดรับการบริการที่มีคุณภาพและไดรับการ

บริการที่สอดคลองกับระดับความตองการ 2) ราคาคาบริการ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนตอเมื่อยอมรับและ

เห็นถึงความเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการตามความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay) 

3) สถานที่บริการ ทําเล ที่ต้ัง การกระจายสถานที่บริการและการเขาถึงบริการไดอยางสะดวกมีผลตอ

ความพึงพอใจ 4) การสงเสริมแนะนําบริการ ขอมูลขาวสาร การบอกตอเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ

ในชิงบวก สงผลใหเกิดความตองการบริการ 5) ผูใหบริการ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการดําเนินงาน แสดง

พฤติกรรมการบริการดวยความสนใจ ใสใจสงผลใหเกิดความพึงพอใจ 6) สภาพแวดลอมของการบริการ 

รูปแบบ การตกแตงพื้นที่ รวมถึงการออกแบบวัสดุลวนมีอิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจ 7) 

กระบวนการบริการ การนําเสนอบริการ ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการเปนสวนสําคัญใน

การสรางความพึงพอใจดวย (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2551) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากร คือ 

นักทองเที่ยวที่เดินโดยเรือสําราญที่ใชบริการทาเรือสําราญ ณ ทาเรือแหลมฉบังจํานวน 300,080 

(สํานักงานตรวจคนเขาเมือง, 2561) ทั้งน้ีจึงกําหนดกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง

มากับเรือสําราญแวะพักทาเรือแหลมฉบังและมีการทองเที่ยวบนฝง โดยใชสูตรการคํานวณของทาโรยํา

มาเน (Yamane, 1973) จึงไดกลุมตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลทั้งหมด 400คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ใชการวัดแบบ Likert Scale แบงมาตรการวัดเปน 

5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล จาก

การนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยการหาคาดัชนี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) คาที่ไดเทากับ 0.97 จากน้ันนําแบบสอบถามที่แกไขแลวไป

ทดลอง (Tryout) จํานวน 30 คนและนําไปคํานวณคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาเพื่อหาคาความเช่ือมั่น ผลการ

ทดสอบแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test) 

 



 

1939 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการจัดการแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย ดานคาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที (t-test) ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวเรือสําราญตอการจัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย  

 
ความคาดหวัง 

การจัดการแหลงทองเที่ยว 
ความพึงพอใจ 

 
S.D. ระดับ 

 
S.D. ระดับ 

3.99 1.091 มาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว 3.60 1.154 มาก 

3.99 1.109 มาก 2. ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว 3.66 1.112 มาก 

3.93 1.131 มาก 3. ความมีเอกลกัษณของแหลงทองเที่ยว 3.64 1.123 มาก 

4.22 0.974 มากที่สุด 4. ความคุมคาของแหลงทองเที่ยว 3.80 1.104 มาก 

4.25 0.979 มากที่สุด 5. ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 3.71 1.102 มาก 

4.06 1.074 มาก 6. ความสะอาดและสุขอนามัยของแหลง

ทองเที่ยว 

3.27 1.102 มาก 

3.75 1.210 มาก 7. คุณภาพของผูใหบริการ 3.64 1.212 มาก 

 

 ผลการศึกษา (ตารางที่ 1) ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการ

จัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง พบวา ความคุมคาของแหลงทองเที่ยว และความปลอดภัยของแหลง

ทองเที่ยวมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว ความนาสนใจของ

แหลงทองเที่ยว ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว ความสะอาดและสุขอนามัยของแหลงทองเที่ยว 

และคุณภาพของผูใหบริการอยูในระดับมาก ในขณะที่ความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 

X X
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตอความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวเรือสาํราญตอการจัดการกิจกรรมทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย  

 
ความคาดหวัง 

การจัดการกจิกรรมการทองเที่ยวบนฝง 
ความพึงพอใจ 

 
S.D. ระดับ 

 
S.D. ระดับ 

3.94 1.046 มาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยว 3.64 1.074 มาก 

3.95 1.044 มาก 2. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว 3.66 1.039 มาก 

3.96 1.064 มาก 3. ความคุมคาของเงินตอกิจกรรมการทองเที่ยว 3.61 1.077 มาก 

4.19 0.891 มาก 4. ความสามารถในการรองรับของกิจกรรมการทองเที่ยว 3.03 1.210 ปานกลาง 

3.89 1.075 มาก 5. ความปลอดภัยของกิจกรรมการทองเที่ยว 3.70 1.097 มาก 

 ผลการศึกษา (ตารางที่ 2) ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการ

จัดการกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง พบวา ความคาดหวังและความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาคาที (t-test) ตอความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญ

ตอการจัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย  

 

การจัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง 

ความคาดหวัง ความ 

พึงพอใจ 

ความแตกตาง  

(Gap) t p-value 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว 3.99 1.091 3.60 1.154 0.393 0.979 8.031 0.000* 

2. ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว 3.99 1.109 3.66 1.112 0.330 1.042 6.311 0.000* 

3. ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว 3.93 1.131 3.64 1.123 0.296 1.067 5.519 0.000* 

4. ความคุมคาของแหลงทองเที่ยว 4.22 0.974 3.80 1.104 0.422 0.959 8.781 0.000* 

5. ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 4.25 0.979 3.71 1.102 0.540 0.977 11.032 0.000* 

6. ความสะอาดและสุขอนามัยของแหลง

ทองเที่ยว 

4.06 1.074 3.27 1.102 0.797 1.235 12.481 0.000* 

7. คุณภาพของผูใหบริการ 3.75 1.210 3.64 1.212 0.130 1.075 5.936 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 ผลการศึกษาความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการ

จัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง (ตารางที่ 4) พบวา ความสะอาดและสุขอนามัยของแหลงทองเที่ยวมีความ

X X

X X X
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แตกตางมากที่สุด รองลงมาคือความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว ความคุมคาของแหลงทองเที่ยว ความ

หลากหลายของแหลงทองเที่ยว ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยว และคุณภาพของผูใหบริการตามลาํดับ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาคาที (t-test) ตอความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญ

ตอการจัดการกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย  

 

การจัดการกจิกรรมการทองเที่ยวบนฝง 

ความคาดหวัง ความ 

พึงพอใจ 

ความแตกตาง  

(Gap) t p-value 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1. ความหลากหลายของกจิกรรมการ

ทองเที่ยว 

3.94 1.046 3.64 1.074 0.302 0.955 6.301 0.000* 

2. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว 3.95 1.044 3.66 1.039 0.287 0.971 5.893 0.000* 

3. ความคุมคาของเงินตอกิจกรรมการ

ทองเที่ยว 

3.96 1.064 3.61 1.077 0.347 1.1019 6.789 0.000* 

4. ความสามารถในการรองรับของกิจกรรม

การทองเที่ยว 

4.19 0.891 3.03 1.210 1.164 1.164 18.895 0.000* 

5. ความปลอดภัยของกิจกรรมการทองเที่ยว 3.89 1.075 3.70 1.097 0.185 0.980 3.697 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 ผลการศึกษาความแตกตางความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการ

จัดการแหลงทองเที่ยวบนฝง (ตารางที่ 5) พบวา ความสามารถในการรองรับของกิจกรรมการทองเที่ยวมี

ความแตกตางมากที่สุด รองลงมาคือ ความคุมคาของเงินตอกิจกรรมการทองเที่ยว ความหลากหลายของ

กิจกรรมการทองเที่ยว ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว และความปลอดภัยของกิจกรรมการ

ทองเที่ยวตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญตอการจัดการ

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝง กรณีศึกษาทาเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย แสดงใหเห็น

วา แหลงทองเที่ยวเปนแรงจูงใจที่สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเรือสาํราญมากที่สดุ จึง

แสดงใหเห็นวาแหลงทองเที่ยวเปนองคประกอบหลักในการดึงดูดใหสายการเดินเรือเลือกทาเรือเพื่อ

กําหนดเสนทางการเดินเรือ และยังเปนปจจัยสําคัญตอกลุมนักทองเที่ยวเรือสาํราญในการเลือกโปรแกรม

X X X
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ดวย (Hull & Losekoot, 2011)  ซึ่งแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ตองมีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว มี

ความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวรวมทั้งความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว โดยเปนไปในทิศทาง

เดียวกับการศึกษาของ Wang et al. (2014) และ Hull and Losekoot (2011) ซึ่งยืนยันวาแหลง

ทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญในการเลือกทาเรือของสายการเดินเรือมากที่สุด ขณะที่การศึกษาของ Sanz 

Blas and Carvajal-Trujillo (2014) ยืนยันวานักทองเที่ยวรับรูภาพลักษณของจุดหมายปลายทางซึ่ง

เปนแหลงทองเที่ยวเปนภาพลักษณเชิงบวกที่สงผลโดยตรงตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเรือสําราญ 

โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดังกลาวดวยการสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม ซึ่งแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมจะตองมีความเปนด้ังเดิม นอกจากน้ี Monpanthong (2015) ไดกลาววา แหลงทองเที่ยวที่มี

ความด้ังเดิมสามารถเนนยํ้าความเปนมาของวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่

แตกตางจากไปจากแหลงทองเที่ยวอื่นๆ และยังสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอีกดวย 

ทั้งน้ีแหลงทองเที่ยวควรพัฒนาพรอมทั้งนําเสนอโปรแกรมและแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความ

ตองการของพฤติกรรมนักทองเที่ยวเรือสําราญดวย เชน โปรแกรมทองเที่ยวที่เนนชมหรือสัมผัส

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โปรแกรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร 

 กิจกรรมการทองเที่ยวเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยวยัง

จุดหมายปลายทางน้ันๆ โดยการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของสายการเดินเรือที่ไดขยายกลุมลูกคาที่มีความหลากหลายมากข้ึน เชน กิจกรรมการ

ทองเที่ยวเพื่อชมเมือง กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ สองสัตว ทั้งน้ีกิจกรรมการทองเที่ยวตองมีความนาสนใจและมีความคุมคาของ

เงินตอกิจกรรมการทองเที่ยวดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Andriotis and Agiomirgianakis 

(2010) ซึ่งไดศึกษากิจกรรมการทอเที่ยวบนฝงของนักทองเที่ยวเรือสาํราญที่ไดศึกษาที่ทาเรือ Heraklion 

สามารถยืนยันไดวานักทองเที่ยวเรือสําราญสวนใหญสนใจกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝงเมื่อเรือสําราญ

เทียบทา แตอยางไรก็ตามกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝงมีขอจํากัดดานเวลาที่ไมมากนัก โดยกิจกรรมที่

นําเสนอกับนักทองเที่ยวตองสรางประสบการณที่ดีใหกับนักทองเที่ยว และแสดงความเปนตัวตนของ

พื้นที่น้ันๆ มีคุณคา มีความแตกตางและมีความเปนเอกลักษณ โดยเปาหมายของกิจกรรมการทองเที่ยว

ตางๆ จะตองสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวเรือสําราญ ซึ่งปจจัยที่ดึงดูดความสนใจของ

นักทองเที่ยวสงผลในการสายการเดินเรือเลือกทาเรือเพื่อแวะพัก 
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ขอเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเรือสําราญของประเทศ

ไทย เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวเรือสําราญนําขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดการการ

ทองเที่ยวบนฝงเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ในการใหบริการนักทองเที่ยว สําหรับ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการทาเรือ สามารถทราบถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของการ

จัดการทาเรือสําหรับเรือสําราญ ตลอดจนสามารถนําผลวิจัยไปใชเพื่อเปนแนวทางในกําหนดนโยบาย

และวางแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวบนฝงเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ

การทองเที่ยวทางเรือสําราญที่กําลังเติบโตข้ึนอยางมีนัยสําคัญ และเพื่อสรางแนวทางการพัฒนาการ

จัดการสําหรับการทองเที่ยวเรือสําราญของประเทศไทยใหมีความไดเปรียบและเพิ่มศักยภาพดานแขงขัน

ดานการทองเที่ยวเรือสําราญใหสูงข้ึน 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันการใชบริการแพลตฟอรมขนสงอาหารเปนที่นิยมข้ึนอยางมาก และการเติบโตของ

อุตสาหกรรมน้ันก็ถูกเรงใหเร็วข้ึนอีกจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งการเติบโตของธุรกิจ

แพลตฟอรมที่อาศัยแรงงานอิสระในการรับงาน ประกอบกับการหารายไดทดแทนของผูคนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ ทําใหมีผูสนใจสมัครเขามาทํางานผูใหบริการขนสงอาหารเปนจํานวน

มาก บทความน้ีจะกลาวถึงสาเหตุวาทําไมงานดังกลาวจึงเปนที่นาสนใจอยางย่ิงทามกลางการระบาดของ 

Covid-19 ซึ่งถึงแมวางานดังกลาวที่ดูเหมือนวามีขอจํากัดตํ่า รายไดคอนขางดี และมีความเปนอิสระสูง 

จะเปนโอกาสลืมตาอาปากในยุคเศรษฐกิจตกตํ่าน้ี แตการระบาดของไวรัสCovid-19 ก็ยังสงผลใหเกิด

ปญหาตางๆแกผูขับข่ี ไมวาจะเปนปญหาในเรื่องของการไมสัมพันธกันระหวางจาํนวนงานที่มี และจํานวน

ของผูใหบริการ ปญหาในดานของความไมเปนธรรมและการผลักภาระของแพลตฟอรมไปยังผูใชบริการ 

และแรงงานอิสระ และในสวนของปญหาที่แรงงานผูใหบริการสงอาหารน้ันไมไดรับการสนับสนุนจากทาง

รัฐ 

คําสําคัญ: Covid-19, ดิลิเวอรี่, New Normal, Gig, ผูใหบริการขนสงอาหาร 

 

Abstract 

 Nowadays, the usage of food delivery platforms is becoming increasingly popular. 

The total industry growth is furthermore increasing by the outbreak of a covid-19 

pandemic. Because of the increasing demand for these gig jobs, and the total economic 

downfall, resulting in the free platform delivery services providers become a new hope 
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for those who affected by the outbreak as compensating job. This article will discuss the 

reason why these free platform deliveryman jobs become interesting occupation during 

the Covid-19 era. However, the free platform deliveryman still has their problem to bear. 

These problems including, first, the imbalance between the demand of delivery order 

and surplus in supply for recruiting the newcomer deliverymen. Second, the burden that 

platforms throw on their partners, and the last, is the lack of support from the 

government for these free platform deliverymen. 

Keywords: Covid-19, Delivery, New Normal, Gig, Deliveryman 

 

บทนํา 

สมารทโฟนและเทคโนโลยีการเช่ือมตอแบบไรสายน้ันไดมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดในชวง

ทศวรรษใหหลัง ในปจจุบัน คนไทยกวา55ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด69ลานคนเขาถึงการใช

งานอินเตอร เน็ตบนมือถือ (คุณเงิน 2020) ซึ่ งชวยดําเนินความสะดวกมากมายในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน หน่ึงในความสะดวกที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีก็รวมไปถึงการลดความยุงยากของการ

รับประทานอาหาร ดังเชนการสั่งอาหารสําเร็จมาทานที่บาน แทนการปรุงอาหารทานเองหรือการออกไป

ทานขาวนอกบาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวเอื้อใหแพลตฟอรมธุรกิจบริการรับสงอาหาร

เขามาเปนตัวชวยสําคัญที่เขามาสอดคลองกับวิถีชีวิตคนเมืองเปนอยางมาก ดวยมูลคาตลาดกวา 35,000 

ลานบาท ในพศ.2563 ซึ่งเติบโตข้ึนกวาป 2562 ถึง 14 เปอรเซ็นต (คุณเงิน 2020)แสดงใหเห็นถึงโอกาส

ในการเติบโต และดึงดูดบรรดานักธุรกิจทั้งหลายเขามาแขงขันกันในตลาดดังกลาวอยางตอเน่ือง 

โดยเฉพาะในยุคสมัยแหงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือที่รูจักกันในช่ือของ COVID-19 ที่

สงผลใหเศรษฐกิจทัว่โลกหดตัว แตกลับเปนแรงกระตุนช้ันยอดใหอุตสาหกรรมบรกิารรบัสงอาหารเฟองฟู 

ดวยการคาดการณวาอุตสาหกรรมจะเติบโตกวา 20% อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตจากการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 (คุณเงิน 2020) 

แพลตฟอรมที่ใหบริการรบัสงอาหารทั้งหลายในตลาดประเทศไทยน้ันมีอยูเปนจํานวนมาก แตใน

บทความน้ีจะขอจํากัดขอบเขตอยูที่ 5 แพลตฟอรมซึ่งถือวาเปนผูเลนรายใหญของอุตสาหกรรม ไดแก 

Grabfood, Lineman, Foodpanda, Gojek และ Robinhood (มวงงาม 2021)ซึ่งแพลตฟอรมเหลาน้ี

จะไมไดมีการจางผูใหบริการขนสงของตัวเองโดยตรง แตจะใชวิธีการจางผูรับจางอิสระเปนรายครั้ง ซึ่งใน
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บทความน้ีจะเรียกผูรับจางอิสระเหลาน้ีที่ทํางานใหแกแพลตฟอรมสงอาหารเหลาน้ีวา “ผูใหบริการขนสง

อาหาร” ผลจากการเติบโตอยางกาวกระโดดของอุตสาหกรรมแพลตฟอรมสงอาหารตามบาน 

ประกอบการถดถอยของเศรษฐกิจ และการลดขนาดขององคกร หางรานตางๆ ทําใหการเขามารับจาง

เปน“ผูใหบริการขนสงอาหาร” ดูจะเปนทางรอดแกแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ 

COVID-19 ดวยรายไดที่มากพอไมแพงานประจํา และโอกาสในการเติบโต ดูมีความมั่นคงในยุคสมัยที่

ยากลําบากน้ี อยางไรก็ตาม แมวาการเขามาเปนผูใหบริการสงอาหารดูจะเปนความหวังใหมเพื่อที่จะลืม

ตาอาปากในยุคเศรษฐกิจถดถอยจากพิษโควิด-19 การเขามาทํางานดังกลาวก็ไมไดปราศจากปญหาเสีย

ทีเดียว ซึ่งบทความน้ีจะแบงเปนสองสวน ในสุวนแรกจะเปนการสรุปถึงเน้ือหาสําคัญของลักษณะผู

ใหบริการขนสงอาหาร และสวนที่สองจะเปนเรื่องของปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของการ

ระบาดจากไวรัส COVID-19 ซึ่งผูเขียนไดทําการสํารวจ ทั้งการหาขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ ขาวสารตางๆ 

และการสัมภาษณตัวอยางผูใหบริการขนสงอาหาร เพื่อที่จะนําปญหาเหลาน้ันมาวิเคราะหถึงสาเหตุ และ

แนวทางแกไขของปญหาดังกลาว 

1. ผูใหบริการขนสงอาหาร ในยุค New Normal 

1.1 อะไรคือ New Normal - ชีวิตวิถีใหม 

ในชวงปลายป 2562 ไดเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนการระบาดใหญไปทั่วโลก 

ทั้งน้ีประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก การระบาดใหญในข้ัน Pandemic ทําใหวิถีชีวิต

ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยเปนลักษณะที่เรียกวา New normal จากผลกระทบของโรคระบาดที่ทํา

ใหกระทบรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเดิม จนเปลี่ยนไปเปนวิธีใหมโดยมีจุดประสงคหลักเพื่อลดการ

ระบาดของโรค โดยยืนบนพื้นฐานของหลักการเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) ไมวาจะเปน

การลางมือเปนประจําเมื่อมีโอกาส การพกสเปรยฆาเช้ือโรคหรือเจลแอลกอฮอล การสวมใสหนากาก

ตลอดเวลาเมื่อเขาสูพื้นที่สาธารณะ การหลีกเลี่ยงพบปะไปในสถานที่ที่แออัด มีคนพลุกพลาน ไปจนถึง

การหลีกเลี่ยงการสัมผัสตางๆ (Physical contact) ที่ไมจําเปน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน 2020) 

สาเหตุหน่ึงที่การรับมือ Covid-19 ไดสรางบรรทัดฐานชีวิตวิถีใหมน้ัน สวนหน่ึงก็เปนผลมาจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่กาวกระโดดอยางมากในไมกี่ปใหหลัง Infrastructure ตางๆโดยเฉพาะ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงสามารถทําใหกิจกรรมที่แตเดิมตองพบปะกนั สามารถทําผานเครื่องขายออนไลน

ได ไมวาจะเปนการ Work From Home การเรียนออนไลน สื่อความบันเทิงผานทางสตรีมมิ่งตางๆ หรือ
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การจับจายซื้อของดําเนินธุรกรรมผานอินเตอรเน็ต การเขามามีบทบาทอยางมากของเทคโนโลยีออนไลน

เหลาน้ีถูกเรงใหเปลีย่นแปลงเร็วข้ึนจากการแพรระบาดอยางรนุแรงของ COVID-19 ซึ่งสงผลตอเศรษฐกจิ

ทั่วโลกอยางรุนแรง และสรางความเสียหายเปนวงกวาง แตอยางไรก็ตาม เปนที่คาดการไววาภายหลัง

การระบาดผานพน จะเกิดธุรกิจใหมๆข้ึนมาอีกมากที่อาศัยเทคโนโลยีออนไลนทั้งหลายเพื่อตอบสนองวิถี

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 ทําความรูจักกับแพลตฟอรมสงอาหารในประเทศไทย 

 ตามที่กลาวไปเบื้องตน วาทามกลางยุคสมัยแหงNew Normalจากการระบาดของ COVID-19

น้ัน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินธุรกิจแบบเดิม หน่ึงในบรรดาธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ

อยางมากจากการเวนระยะหางทางสังคม คือบรรดาเหลาธุรกิจรานอาหารที่รูปแบบการบริการทาน

อาหารในรานแบบด้ังเดิมถูกกระทบมากจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ทําใหรานอาหารตางตองหา

ชองทางจัดจําหนายอื่นๆ และหน่ึงในชองทางจัดจําหนายที่เปนที่นิยมอยางมาก คือชองทางสงอาหารถึง

บาน หรือที่เรียกกันวา Delivery แมวารานอาหารบางรานจะมีบริการ Delivery เปนของทางรานเองอยู

แลว แตบางครั้งการลงทุนทําระบบใหบริการจัดสงอาหารเหลาน้ีก็ใชเงินทุนที่สูงเกินกวาจุดคุมทุนของ

รานอาหาร โดยเฉพาะรานอาหารขนาดเล็ก พื้นที่ทางธุรกิจดังกลาวจึงเปนโอกาสของแพลตฟอรม

ใหบริการจัดสงอาหารเขามาจัดการเรื่องระบบดังกลาว  

ตามลักษณะโดยทั่วไป แพลตฟอรมเหลาน้ีจะมีรายไดหลักๆมาจากสามชองทาง ไดแก 1.

คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากรานอาหาร ซึ่งโดยทั่วไปเรียกวาคา GP - Gross Profit ซึ่งอาจสูงถึง 30-35% 

ของยอดขาย ซึ่งในสวนน้ีจะตองบวกภาษีมูลคาเพิ่มอีก 7% โดยเปนคาใชจายในการดําเนินการที่

แพลตฟอรมใชไปเพื่อดําเนินความสะดวกใหแกผูประกอบการรานอาหาร 2.คาธรรมเนียมจัดสงจาก

ผูบริโภค ซึ่งเปนคาธรรมเนียมการจัดการขนสงแกผูใหบริการสงอาหาร อยางไรก็ตาม แตละแพลตฟอรม 

จะมีกลยุทธในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแตกตางกันไป ตัวอยางเชน Foodpanda มีนโยบายไม

เรียกเก็บคาธรรมเนียมในสวนน้ี หรือเรียกเก็บในอัตราตํ่าและคงที่โดยจํากัดรัศมีทําการจากรานอาหาร 

(Foodpanda 2021) แต  Grabfood Lineman และ Gojek มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตาม

ชวงเวลาและระยะทาง (เชน การสงอาหารในช่ัวโมงเรงดวน หรือฝนตก จะมีคาบริการสวนน้ีสูงข้ึนเพื่อ

กระตุนใหคนขับรับงาน (Gojek 2021; Grab 2021; Lineman 2021) และ3. คาสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมทางการตลาด อันเปนคาธรรมเนียมที่ทางแพลตฟอรมใชไปในสวนของการโปรโมต โฆษณา หรือ
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กิจกรรมอื่นๆที่ทําใหรานอาหารเปนที่รูจัก ซึ่งในบางแพลตฟอรมจะเก็บรวมไปกับคา GP แตบาง

แพลตฟอรมก็จะมีคาใชจายสวนน้ีเพิ่มเติมแยกตางหาก (คุณเงิน 2020) 

1.3 ทําความรูจักกับ Gig และลักษณะงานของผูใหบริการขนสงอาหาร 

 Gig Economy ซึ่งความหมายตาม Oxford Dictionary ไดใหคํานิยามไววา “an economic 

system in which many short periods of work are available rather than permanent jobs”() 

หรือก็คือลักษณะงานน้ันไมไดมีลักษณะเปนการจางงานเปนประจํา แตมีการจางงานเปนครั้งๆไป ซึ่ง Gig 

economyน้ันไมไดเปนเรื่องใหมในสังคมไทยแตอยางใด การจางงานเปนครั้งคราวอาจพบไดต้ังแต

รูปแบบของการจางออกแบบฟรีแลนซ การจางโปรแกรมเมอรออกแบบแอปพลิเคช่ัน ไปจนถึงการจาง

สั่ง/สงอาหารรายครั้ง หรือแมแตการรับจางทั่วไปตามชนบทในฤดูเก็บเกี่ยว การจางงานจบเปนรายครั้งๆ

ไปเหลาน้ีตางเปน gig work ทั้งสิ้น (ฉกาจธรรม and รอดพาย 2020; นัยรักษเสรี 2017) 

ดวยลักษณะของงานแบบ Gig ที่มีความยืดหยุนสูง สามารถเลือกรับงานไดตามตองการ ย่ิงไป

กวาน้ัน การเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีปจจุบัน ไมวาจะเปน ความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ต

ไดทุกที่ทุกเวลาจากสมารทโฟน หรือการเปนสังคมไรเงินสด ประกอบกับคานิยมของคนรุนใหมที่ตองการ

อิสระมากกวาความมั่นคง ตองการ work life balance ทําใหGig economy เติบโตข้ึนอยางมากใน

ปจจุบัน จากผลสํารวจของ SCB economic intelligence center พบวา 30% ของแรงงานชาวไทย

เปน GIG worker โดยที่20% ทํางาน gig เปนงานเสริม และอีก 10% ที่เหลือทํางาน gig เปนงานหลัก 

และ 86% ของแรงงานประจํา อยากลาออกมารับงาน gig เน่ืองจากบริหารจัดการเวลาไดเอง ไดเลือก

ทํางานจากสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุข ดวยเหตุเหลาน้ีเอง ทําให Gig job เหลาน้ีเติบโตข้ึนอยางมาก 

(ฉกาจธรรม and รอดพาย 2020; นัยรักษเสรี 2017) 

เมื่อแพลตฟอรมไมไดมีการจางพนักงานสงอาหารประจําเปนของตัวเอง แตใชระบบคลายกับ

การจาง Outsource หรือ ฟรีแลนซ (คุณเงิน 2020) ซึ่งผูใหบริการสงอาหารถือวาเปน “ผูรับจางอิสระ” 

ซึ่งแพลตฟอรมนิยมใชคําวา“คูคา” หรือ “partner” กับทางบริษัทเจาของแพลตฟอรม ในทางกฏหมาย

อาจตีความไดวาผูใหบริการขนสงอาหารน้ันใชงานแพลตฟอรมเพื่อติดตอรับงานจากผูใชบริการสั่งอาหาร 

โดยที่แพลตฟอรมไมใชผูวาจางโดยตรง แตทําหนาที่เปนเพียงตัวกลางใหความสะดวกเทาน้ัน และ

เน่ืองจากสถานะของพนักงานเหลาน้ีไมไดเปนลูกจางโดยตรงกับทางบริษัท กฏหมายและสวัสดิการตางๆ

ที่ทางรัฐไดกําหนดใหนายจางกระทําตอลูกจางน้ัน ก็ไมไดครอบคลุมไปถึงพนักงานสงอาหารเหลาน้ี
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เชนกัน ไมวาจะเปนประกันสังคม คาใชจายดานอุปกรณการทํางาน หรือการรวมรับผิดชอบ และสิทธ์ิ

คุมครองลูกจางตามกฏหมาย (วันทนะสมบัติ 2020) แตขอดีของการไมผูกมัดน้ี คือการเปดโอกาสใหผูให

บริการขนสงอาหารมีอิสระเลือกรับงานไดตามใจ ไปจนถึงการทํางานใหกับหลายๆแพลตฟอรมพรอมกัน

ได ย่ิงไปกวาน้ัน การไมไดมีสถาะนะเปนลูกจาง แตเปนหุนสวนคูคากับทางแพลตฟอรม ย่ิงเนนยําความ

เปน”เจานายตัวเอง” ของ Gig job เหลาน้ี ซึ่งความภาคภูมิใจน้ีเอง เปนหน่ึงในสาเหตุที่ผูคนเลือกเขามา

ทํางานดังกลาว ซึ่งตรงกับลักษณะของดวยลักษณะของGig Economy ที่กําลังเติบโตอยางมากเปนพิเศษ

ในยุค New Normal น้ี 

1.4 รายไดของการทํางานเปนผูใหบริการสงอาหาร 

 ดังที่กลาวไปในขางตนวางานผูใหบริการสงอาหาร ซึ่งมีลักษณะเปน Gig job น้ัน ในทาง

กฎหมายแลวแพลตฟอรมจะหลีกเลี่ยงการถือวาผูใหบริการสงอาหารเปนลูกจางของแพลตฟอรม หากแต

เปนพารตเนอร หรือเปนผูใชบริการของแพลตฟอรมดังกลาว เชนเดียวกันกับลูกคาผูใชบริการสงอาหาร 

เมื่อการวาจางเกิดข้ึนระหวางผูใหบริการขนสงกับผูใชบริการขนสง โดยแพลตฟอรมเขามาเปนเพียง

ตัวกลางเทาน้ันเอง ทําใหแตละแพลตฟอรม มีการเก็บคาบริการแตกตางกันไป 
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แพลตฟอรม รายไดเร่ิมตนตอเท่ียว รายไดเพ่ิมเติม จุดเดน ขอเสีย 

Grabfood 40 บาทตอเที่ยว หากมากกวา 3 

กิโลเมตร จะมีรายได

เพิ่มตามระยะทาง และ

มีการเก็บโบนัสพิเศษ 

5-20 บาทตองาน ตาม

ประเภทงาน  

- มี Intensive พิเศษ หากทาํงานไดครบ

ตามเปาหมาย ดวยการเก็บเพชรใน

แอพพลิเคช่ันเพื่อแลกเงินโบนัสโดยจะ

คํานวณทุกสปัดาห  

- การรับงานเปนแบบอัตโนมัติ โดยที่ระบบ

จะเลือกงานที่อยูใกลมาให ซึ่งหากไม

ตองการทาํงานในวันน้ัน สามารถเลือกปด

ระบบรับงานได 

- มีประกันอุบัติเหตุให หากขับถึงทีก่ําหนด 

- หักคอมมิชช่ัน 15 % 

- โอกาสการไดงานเปนแบบสุม

ตามลําดบัข้ัน ข้ึนอยูกับอัลกอรึธ่ึมของ

แพลตฟอรม 

- บางรานที่ไมไดเขารวมโครงการกับ

ทางแพลตฟอรม อาจตองสาํรองจาย

กอน และอาจรออาหารนานข้ึนเพราะ

ออเดอรไมไดเขารานโดยตรง 

Lineman 55 บาท หากรับงาน

ชวงเวลา 21.00 น. - 

22.59 น. จะไดเพิ่ม 50 

บาทเวลาตั้งแต 23.00 

น. - 06.00 น. จะได

เพิ่ม 100 บาท 

9 บาท/กิโลเมตร - การรับงานเปนแบบแมนนวล ผูใช

แพลตฟอรมสามารถเลือกไดเองวาจะรบังาน

หรือไม 

- ไดรับเงินทันทีหลงัจบงาน ไมตองรอบ

เคลียรรอบบิล 

- หักคอมมิชช่ัน 15 % 

- การรับงานเปนแบบแมนนวล จึงตอง

แยงกันรับงาน ทําใหความแตกตางของ

ปจจัยภายนอกมีผลมาก 

- บางรานที่ไมไดเขารวมโครงการกับ

ทางแพลตฟอรม อาจตองสาํรองจาย

กอน และอาจรออาหารนานข้ึนเพราะ

ออเดอรไมไดเขารานโดยตรง 

Foodpanda 40 บาทตองาน โดย

เฉลี่ยนราว 100 บาท

ตอช่ัวโมงการทาํงาน 

ไมมีคาระยะทาง

เน่ืองจากระบบจะจํากัด

เขตการทํางาน แตจะได

เงินเพิ่มตามการจัด

อันดับเรตติ้งการทาํงาน 

(แบช) 

- ออเดอรจะเขารานคาโดยตรง ทาํใหคนขับ

ไมตองเสียเวลารอ และไมตองสาํรองจายเงิน

กอน อยางไรก็ตาม หากลูกคาชําระเปนเงิน

สด คนขับจะตองนําเงินเขาบัญชี 

- ไมมีการหักคาคอมมิชช่ัน 

- ไมสามารถรับงานนอกโซนได 

- ตองลงตารางเวลางานเหมือนพนักงาน 

ทําใหไมมีอิสระเทาแพลตฟอรมอื่น 

- โอกาสการไดงานเปนแบบสุม

ตามลําดบัข้ัน ข้ึนอยูกับอัลกอรึธ่ึมของ

แพลตฟอรม 

Gojek 60 บาท และ มี

คาบริการนอกเวลา 20 

บาท ในชวงเวลา 00.00 

น. - 04.00 น 

10 บาท ตอกิโลเมตร 

หากงานมีระยะทาง

มากกวา 5 กิโลเมตร 

- มีประกันสุขภาพและประกัน

รถจักรยานยนตใหแกผูขับ 

- จายเงินทันทีหลงัจบงาน ไมตองรอตัดรอบ

บิล 

- หักคอมมิชช่ัน 10 % 

- จํานวนรานอาหารที่รวมแพลตฟอรม

คอนขางนอยกวาคูแขง 
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RobinHood คํานวณตามระยะทาง 

โดยเฉลี่ยผุขับรถบริการ

สงอาหารจะมีรายได

ราว 25,000 – 30,000 

บาท/เดือน 

คํานวณตามระบบ โดย

อิงปจจัย 

- ออเดอรจะเขารานคาโดยตรง ทาํใหคนขับ

ไมตองเสียเวลารอ และไมตองสาํรองจายเงิน

กอน อยางไรก็ตาม หากลูกคาชําระเปนเงิน

สด คนขับจะตองนําเงินเขาบัญชี 

-  การรับงานเปนแบบแมนนวล จึงตอง

แยงกันรับงาน ทําใหความแตกตางของ

ปจจัยภายนอกมีผลมาก 

ที่มา (FangWTF 2020; Foodpanda 2021; Gojek 2021; Grab 2021; Lineman 2021; ทรัสต 2020) 

ทั้งน้ี จากตารางจะเห็นวามีแพลตฟอรมใหผูใชงานสามารถเลือกขับข่ีไดตามสะดวก และไมได

จํากัดวาตองว่ิงงานใหเพียงแพลตฟอรมเดียว และในความเปนจริงแลว แตละแพลตฟอรมก็มักจะมีรายได

ไมแตกตางกันมากหากสามารถว่ิงงานไดเต็มเวลา ดังน้ันปจจัยที่ผูขับข่ีเลือกขับ จึงมักเปนโอกาสไดงานทาํ

เต็มเวลา ความสเถียรของระบบ และสวัสดิการ โบนัสจูงใจอื่นๆ เสียมากกวา 

จากตารางขางบน จะเห็นวาแมวางานผูใหบริการสงอาหารจะชูจุดขายวาเปนงานที่เลือกเวลา 

สถานที่ไดตามใจ แตจะเห็นวาแทจริงแลว แพลตฟอรมก็จะเขามาจดัการในสวนของปรมิาณงานทีจ่ะปอน

ให ไมวาจะเปนการปอนงานอัตโนมัติ การใหผูขับข่ีแยงงานกันเอง หรือแมแตมีการจัดการเปนระบบ

คลายๆการจัดกะช่ัวโมงการทํางานของFoodpanda ซึ่งทายสุดแลว ปริมาณงานและรายได ก็อิงกับอุป

สงคข้ันสุดทายจากผูบริโภคอยูน่ันเอง อีกทั้งในดานของการควบคุมดูแลผูขับข่ี ซึ่งเปรียบเสมือนพนักงาน

และแบกรับภาพลักษณของแบรนดไว (แมทางแพลตฟอรมจะนิยมใชคําวาพารตเนอรก็ตาม) การที่มี

ขอกําหนด เงื่อนไข ขอตกลง ไปจนถึง Incentive เงินไดเพิ่มเติม หรือโอกาสไดงานจากระดับช้ันที่เพิ่ม

ลดหลั่นกันไปน้ัน ก็เปนตัวจูงใจใหผูใหบริการสงอาหารที่ทําหนาที่เปน ”พารตเนอร” น้ัน จัดเวลาทํางาน

ใหเอื้อกับตารางเวลาและความตองการของแพลตฟอรมในทายที่สุดอยูน่ันเอง 

แมวาในรายละเอียดของการสมัครเขาเปนพารทเนอร/ผูใหบริการขนสงอาหาร ของแตละ

แอพพลิเคช่ันจะแตกตางกัน แตโดยทั่วๆไปแลว การเขามาทํางานสงอาหารน้ันเปนเรื่องงาย ไมได

ตองการอุปกรณมากมาย ขอแคเพียงมีโทรศัพท รถจักรยานยนต และใบขับข่ีก็เพียงพอแลว (วันทนะ

สมบัติ 2020) อยางไรก็ตาม แมจะไมไดมีการบังคับ แตการซื้ออุปกรณเพิ่ม เชนเสื้อ เครื่องแบบ หรือ

กระเปาสงอาหาร ก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการไดงานมากข้ึน (วันทนะสมบัติ 2020) ทั้งน้ี จะเห็นไดวา

เน่ืองจากผูใหบริการขนสงอาหาร น้ันมีรายไดในแบบ ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย ดังที่ไดกลาวไปแลว

วาหน่ึงในสาเหตุหลักๆของการเขามาทํางานผูใหบริการขนสงอาหารน้ัน คือมีรายไดคอนขางดี เมื่อเทียบ

กับงานอื่นๆทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อมีวุฒิการศึกษาจํากัด (คุณเงิน 2020)จากการสัมภาษณตัวอยางผูขับข่ี
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ใหบริการขนสงอาหารรายหน่ึง ซึ่งขับข่ีใหกับ Foodpanda เลาวา เหตุผลหลักๆที่ตนเขามาทํางานผู

ใหบริการขนสงอาหาร  เน่ืองจากรายไดดี และสามารถกําหนดเวลาทํางานเองได เมื่อเทียบกับตอนที่ตน

ทํางานเปนแมสเซนเจอรบรษัิท โดยมีรายไดตอเดือนราว 15,000 บาท แตเมื่อตนมาทํางานแอพพลิเคช่ัน

สงอาหาร ตนสามารถทําเงินไดเฉลี่ยถึงหลักพันบาทตอวัน หรือราวสามหมื่นบาทตอเดือน โดยเฉลี่ยจะได

คาสงราว40บาทตอเที่ยว โดยช่ัวโมงนึงทําไดราว3-4เที่ยว ซึ่งบางคราวหากตนทํางานไหว โดยเฉพาะที่

ตองการใชเงินมากก็จะทํางานสงอาหารควบ2กะหรือ16ช่ัวโมง ซึ่งมักจะหาเงินไดมากถึงวันละเกือบ 

2000 บาท โดยยอดสูงสุดที่เขาทําไดคือเกือบ 50000 บาทตอเดือน อยางไรก็ตามน่ันไมใชช่ัวโมงการ

ทํางานปกติ แตเปรียบเหมือนการทํา OT ฉุกเฉิน เน่ืองจากการควบกะใชพลังกายอยางมากและทําใหเขา

สุขภาพเสียอยางรุนแรง อยางไรก็ตาม หากดูแครายไดเฉลี่ย ราว 30000  บาทตอเดือน ผูขับข่ีใหบริการ

ขนสงอาหารคนน้ียอมรับวารายไดดังกลาวถึงแมหักลบคาใชจายแฝงอื่นๆ เชน คานํ้ามัน คาเสื่อมของรถ 

หรือสวนแบงแกแพลตฟอรมแลว ก็ยังมีรายไดเหลือมากกวาตอนที่ตนทํางานแมสเซนเจอรบริษัทอยาง

มหาศาล 

2. ปญหาของผูใหบริการขนสงอาหาร ในยุค New Normal 

2.1 ปญหาจากการมีผูใหบริการขนสงอาหารรายใหมเขามาเปนจํานวนมาก 

จากการสุมสัมภาษณตัวอยางผูใหบริการขนสงอาหาร และการคนควาขอมูลเพิ่มเติม พบวาหน่ึง

ในปญหาที่พบบอยข้ึนภายหลังจากการระบาดของCOVID-19ที่เพิ่มข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ คือการมี

จํานวนผูใหบริการมากเกินไป ซึ่งตรงกับผลสํารวจของทาง Grab ในชวงเดือน พฤษภาคม 2563 ที่ช้ีวา 

44% ของผูใหบริการ ทํางานมานอยกวา 6 เดือน ซึ่งตรงกับชวงที่ COVID-19 ระบาด และสงผลใหบรษัิท

หางรานตางๆปลดพนักงาน การเขามาเปนผูใหบริการสงอาหาร จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่จะเขามามีรายได

เสริม (Suwannatat 2020) ซึ่งในทางทฤษฎีน้ัน หากมีจํานวนงานมากกวา หรือพอดีกับจํานวนผู

ใหบริการสงอาหารที่มี การทํางานสงอาหารก็ดูเปนงานที่มีรายไดดีและมั่นคง โดยเฉพาะในยุคสมัยแหง 

New Normal ที่ประชาชนสวนใหญเก็บตัวอยูในที่พักอาศัยเปนหลัก แตในความเปนจริงแลว แมวาจะมี

อุปสงคของความตองการใชบริการมากข้ึน แตการที่ตัวเน้ืองานน้ันไมไดตองการทักษะเฉพาะดาน ทําให

การเขามาทํางานดังกลาวมีขอจํากัดในการเริ่มงานอยูในระดับตํ่า ทําใหในความเปนจริงแลวเกิดการแยง

งานกันในหมูผูใหบริการสูงข้ึนอยางมาก 



 

1955 

 

จากการเติบโตอยางกาวกระโดดของตลาดแอพพลิเคช่ันสงอาหารในชวง COVID-19 ประกอบ

กับการหดตัวของเศรษฐกิจที่สงผลใหธุรกิจตางๆ ปดตัวลงไป ทําใหความตองการในดาน supply ของ

แรงงานบริการสงอาหาร-ผูใหบรกิารขนสงอาหาร เหลาน้ีเพิ่มสูงมาก มีคนยายงานมาทําผูใหบริการขนสง

อาหาร เพิ่ม ไมวาจะเปนในรปูแบบของงานทดแทนในชวงโรคระบาด หรือเปนงานประจําทดแทน โดย

แบบสํารวจของ Grab (Grab 2021) ไดพบวา 18% ของผูตอบแบบสํารวจน้ัน วางงาน หรือกําลังหางาน

กอนเขามาใหบริการสงอาหาร และสัดสวนเพิ่มข้ึนเปน 24% ในหมูผูใหบริการแบบเต็มเวลา(full-time) 

ในหมูผูตอบแบบสอบถามเหลาน้ี “48% ตอบวาพวกเขาพอใจที่การใหบริการจัดสงอาหารน้ีสามารถทํา

รายไดใหพวกเขาไดมากพอๆ กับงานประจําที่เคยได” และ 35% ของผูตอบแบบสอบถามที่ทํางาน

ใหบริการจัดสงแบบเต็มเวลาบอกวา ”วาพวกเขาสามารถหารายไดจากการทํางานจัดสงอาหารเต็มเวลา

ไดมากกวาเมื่อเทียบกับอาชีพเดิม” แสดงใหเห็นวางานใหบริการสงอาหารน้ัน มีความสามารถในการ

เลี้ยงชีพทดแทนงานประจําเดิมได ดวยลักษณะงานที่มีความยืดหยุนสูง สามารถเลือกเวลาและสถานที่

ทํางานไดตามใจ ใชตนทุนลงทุนไมสูง และไมไดตองการวุฒิการศึกษามากไปกวาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่ง

จากการสํารวจของGrabน้ัน จะพบวา50% ของผูสมัครเปนพารทเนอรใหบริการจัดสงอาหารมีวุฒิตํ่ากวา

ระดับมัธยมปลายเสียอีก ทําใหงานผูใหบริการสงอาหารเหลาน้ีม ีBarrier ในการเขามาทํางานในระดับตํ่า

มาก ซึ่งนอกไปจากการเปนตัวเลือกการทํางานสําหรับผูมีวุฒิการศึกษาจํากัดแลว การหารายไดเพิ่มใน

ยามวางก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่มีคนสมัครเขามาเปนผูใหบริการขนสงอาหารมากข้ึน โดยเฉพาะในชวง

เศรษฐกิจแบบ New Normal (Suwannatat 2020) 

ผูขับข่ีใหบริการขนสงอาหารรายหน่ึงเลาในระหวางใหสัมภาษณถึงความเขมขนในการแยงงาน

กันวาในระบบของแอพพลิเคช่ันไลนแมนน้ัน จะแตกตางจากแอพพลิเคช่ันอื่นตรงที่เปนระบบกดรับงาน

แบบแมนนวล น่ันทําใหในชวงเวลาที่ตองแยงงานกัน ความแตกตางในดานของเครื่องมือ อุปกรณ และ

สัญญาณอินเตอรเน็ตน้ันมีผลเปนอยางมากตอรายได ที่สําคัญ แมวาจะมีกฏของทางบริษัทมีบทลงโทษไว

ชัดเจน แตคนขับบางรายอาจยังแอบใชโปรแกรมดัดแปลงเขามา เพื่อใหใหตนมีโอกาสไดงานมากข้ึน ซึ่ง

ในมุมมองของผูใหบริการขนสงอาหารน้ัน เมื่อคํานึงถึงความเสียงที่อาจจะถูกลงโทษเทียบกับโอกาสใน

การไดงานที่เพิ่มข้ึนมาแลว ก็นับวาคุมคาที่จะเสี่ยงดู 

มาตรฐานในการรับพารทเนอร/ผูใหบริการขนสงอาหาร เขามาทํางานก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่กลุม

ผูขับข่ีขนสงอาหารเดิมรูสึกกังวล ผูขับข่ีใหบริการขนสงอาหารอีกรายใหสัมภาษณถึงปญหาน้ีวา โดยปกติ

แลวการรับสมัครพารตเนอรเขามาทํางานรวมกับแพลตฟอรม จําเปนตองมีการตรวจสอบประวัติและการ
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สงเอกสารอยางเขมงวดเพื่อรักษาทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทั้งผูใหและผูใชบริการ รวม

ไปถึงภาพลักษณของแบรนดของแพลตฟอรม อยางไรก็ตาม ในชวงการระบาดระลอกแรกของ โควิด-19 

ที่ทําใหเกิดการสมัครเขามาเปนผูใหบริการสงอาหารรายใหมเปนจํานวนมาก ผูใหสัมภาษณรายน้ีต้ัง

คําถามถึงการสังเกตุวาการใหบริการของแพลตฟอรมมีมาตรฐานที่ตกตํ่าลง ในชวงที่ความตองการสูง

มากๆ แพลตฟอรมอาจใชเวลาพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารวมเปนพารตเนอรแควันเดียว ซึ่งถึงแมวาใน

ปจจุบันทางแพลตฟอรมจะเขามาแกไขปญหาดังกลาวแลวดวยการเพิ่มความเขมงวดในการคัดกรองมาก

ข้ึน แตการที่มีผูใหบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตํ่าเขามาในระบบแลวน้ัน ก็เปนอีกหน่ึงความทาทายที่

แพลตฟอรมยังตองเผชิญตอไป 

2.2 ปญหาความไมเปนธรรมทางสวัสดิการของผูใหบริการสงอาหารตอแพลตฟอรม 

ดังที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตน วาสถาะนะของผูใหบริการสงอาหารน้ันไมไดเปนลูกจางของ

แพลตฟอรมสงอาหาร ‘อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ’ นักวิจัยเรื่องเศรษฐกิจแพลตฟอรมไดใหนิยามวา แทจรงิ

แลวแรงงานผูใหบริการสงอาหารเหลาน้ีแบกตนทุนมหาศาลไว ไมวาจะเปนยานพาหนะ อุปกรณ 

เครื่องมือ ยูนิฟอรม รวมไปถึงตนทุนที่สําคัญที่สุดที่ถูกมองขามอยางสวัสดิการและความปลอดภัย อัน

เน่ืองมาจากขอจํากัดในการตีความหมายของ “แรงงาน” ตามกฎหมายไทย (วันทนะสมบัติ 2020) ซึ่ง

ลักษณะงานของ Gig work อยางการใหบริการสงอาหารน้ัน จบเปนครั้งๆ และไมสามารถสรุปความไดวา

ฝายไหนเปนผูจางงานกันแน ระหวางแพลตฟอรมหรือลูกคาผูใชบริการ ทําใหเมื่อตีความตามกฎหมาย

แลว การใหบริการสงอาหารจึงกลายเปนแรงงานนอกระบบ และจําเปนตองดูแลตัวเอง อีกทั้งการที่

แพลตฟอรมใชคําวา พารตเนอร แทนลูกจาง ซึ่งถึงแมจะใหความรูสึกแกผูใหบริการสงอาหารวาเปนนาย

ตัวเอง แตก็ทําใหแพลตฟอรมสามารถปดความรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการดวยเชนกัน (วันทนะ

สมบัติ 2020) 

แมวาจะเปนปญหาที่เกิดข้ึนมาอยางยาวนานของผูใหบริการขนสงอาหารเหลาน้ี แตในภาวะที่มี

ความเสี่ยงสูงเปนพิเศษอยางในชวงการระบาดของ Covid-19 ย่ิงสงผลใหผูใหบริการรูสกึมากข้ึนถึงความ

ผลักภาระใหกับพารตเนอรของทางแพลตฟอรม ผูใหสัมภาษณรายหน่ึงใหสัมภาษณวา โดยทั่วไปงานขับ

รถจักรยานยนตสงของก็มีความเสี่ยงสูงจากอุบัติเหตุอยูแลว แตความเสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาดที่เพิ่มมาก็

ทําใหตนลังเล และถึงแมวาทางแพลตฟอรมจะมีการเยียวยาคารักษาพยาบาลใหในกรณีที่ตนปวย แต

สวัสดิการที่ไดรับเมื่อเทียบกับตอนที่ตนทํางานประจําแลว ภาระในการดูแลตัวเองของการเปนแรงงาน

รับจางอิสระน้ันมีตนทุนสูงกวามาก 
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อยางไรก็ตาม การแขงขันของแพลตฟอรมใหบริการสงอาหารในระยะหลังเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก 

ซึ่งสงผลใหแพลตฟอรมไดเพิ่มในสวนของสวัสดิการ ไมวาจะเปนเงินจูงใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 

เงินกูพิเศษ หรือสวัสดิการอื่นๆน้ันไดรับการเพิ่มเขามาเพื่อจูงใจและดึงผูใหบริการขนสงอาหาร 

(Foodpanda 2021; Gojek 2021; Grab 2021; Lineman 2021; Robinhood 2021) ซึ่ ง ถือว า เปน

ผูใหบริการอิสระและสามารถทํางานใหกับแพลตฟอรมไหนก็ได มี Loyalty กับแพลตฟอรมเพียงแหง

เดียว โดยมักจะอยูในรูปแบบของการสะสมช่ัวโมงทํางาน หรือจํานวนงาน เพื่อใหไดมาซึง่สิทธ์ิดังกลาว

เพื่อใหผูใหบริการขนสงอาหารเลือกที่จะทุมเทใหกับแพลตฟอรมใดแพลตฟอรมหน่ึงเพียงที่เดียวเพื่อรับ

สวัสดิการสวนน้ัน แตกระน้ัน การใหสวัสดิการเหลาน้ีก็ยังเปนรูปแบบที่มีเงื่อนไขเจาะจง ไมไดครอบคลุม

ผูใหบริการขนสงอาหารซึ่งถือวาเปนแรงงานอิสระนอกระบบทุกคน ซึ่งตางจากการคุมครองของนายจาง

ตอลูกจางในระบบที่ครอบคลุมลูกจางทุกคนอันเปนสิทธ์ิพึงมีตามกฏหมาย 

2.3 ปญหาของผลกระทบจากนโยบายเยียวยาวของภาครัฐ 

 ในชวงระหวางการระบาดของโควิด 19 รัฐบาลไดออกมาตรการเยียวยาตางๆออกมามากมาย 

เพื่อเยียวยาประชาชนจากความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโรคระบาด อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณ

ตัวอยางผูใหบริการขนสงอาหาร กลาววา แมเขาจะไดเงินเยียวยา แตการเยียวยาของรัฐในสวนของ

มาตรการเยียวยาโควิดบางสวนจากรัฐน้ันก็สงผลกระทบตอรายไดเชนกัน 

จุดประสงคหลักของการเยียวยาจากรัฐน้ันก็เพื่อลดภาระคาครองชีพของประชาชน และสราง

เงินหมุนเวียนกระตุนเศรษฐกิจในระบบ  ซึ่งหน่ึงในกลุมโครงการทีไ่ดรับความนิยมสงูสดุ คือกลุมโครงการ

ที่อาศัยการจายเงินผานทางแอพพลิเคช่ัน ” เปาตัง”ของรัฐ ผานทางกระทรวงการคลังโดย

ธนาคารกรุงไทย เชนโครงการ “คนละครึ่ง” ซึงรัฐจะออกเงินที่ใชในการใชจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

หรือบริการใหครึ่งนึงของยอดชําระ แตไมเกินวันละ 150 บาท หรือโครงการเงินเยียวยาเชน “เราชนะ” 

ที่รัฐบาลจะทยอยโอนเงินเขาแอพพลิเคช่ัน”เปาตัง” (ไทยคูฟา 2021) อยางไรก็ตาม การเยียวยาของรัฐ

ดังกลาวจองทําผานแอพพลิเคช่ันของรัฐ ทําใหไมสามารถใชรวมกับบริการสงอาหารถึงบานของ

แอพพลิเคช่ันสงอาหารตางๆน้ีได สงผลใหในระหวางโครงการ ยอดงานของผูใหบริการขนสงอาหาร น้ัน

ลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ  ผูขับข่ีใหบริการขนสงอาหารรายน้ีเลาวา ในชวงที่นโยบายรัฐออกใหมๆ รายได

ตอวันโดยเฉลี่ยลดลงไปกวาวันละสามรอยบาท หรือเกือบ 30% ของรายไดเฉลี่ย ซึ่งเขาไดใหความเห็น

เกี่ยวกับแนวทางแกไขวา “ถารัฐเขาคุยกับผูบริหารแพลตฟอรมใหมันใชรวมกันได หรือก็ใหเงินเยียวยา

เปนเงินสดเขาบัญชีเลยก็ดี” 
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3. บทสรุป และแนวทางไขปญหา 

 ตลาดเดลิเวอรี่ของแพลตฟอรมน้ันเปนตลาดที่มีมูลคาสูงมาก อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ของรูปแบบวิถีชีวิตของสังคมเมืองตามลักษณะของวิถีชีวิต และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ันๆ มูลคาตลาดกวา 35,000 ลานบาทน้ันเปนตัวเลขที่ไมนอย หอมหวาน และ

ดึงดูดผูประกอบการหนาใหมเขามาแขงขันเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ย่ิงไปกวาน้ัน การเขามาของ COVID-19 

ที่แมจะสงผลเสียทําใหเศรษฐกิจโลกโดยรวมหดตัว ธุรกิจตางๆมากมายตางลมหายตายจากไปจาก

กระดาน แตการระบาดของ COVID-19 กลับสงผลตรงขามตอตลาดของการใหบริการสงอาหาร อันเปน

ผลมาจากการรณรงคใหประชาชนกักตัวอยูบาน เพื่อลดการระบาดและความรุนแรงของไวรัส การ 

Lockdown น้ันสงผลใหตลาดเดลิเวอรี่แพลตฟอรมเติบโตข้ึนเปนอยางมากเปนประวัติการณอยางที่ไม

เคยเกิดข้ึนมากอน เมื่อมีอุปสงคก็ตองมีอุปทานเพื่อตอบสนองความตองการในการบริโภค การเขามา

ทํางานเปนผูใหบริการขนสงอาหารใหแพลตฟอรมตางๆเหลาน้ีตางเปรียบเสมือนบอเงินบอทองแหลงใหม

ที่มีผูเลนหนาใหมตางเขามาขุด ไมวาจะเปนรายไดเสริมในชวงเวลาที่ยากลําบากน้ี หรือแมแตงานกหลัก

ทดแทนสําหรับผูที่ถูกใหออกจากงานเดิมอันเปนผลเน่ืองมาจากการปดตัวของธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ

จากโรคระบาด 

 อยางไรก็ตาม จะเห็นวาการเขามาเปนผูใหบริการสงอาหารน้ันก็ไมไดเปนเสนทางที่โรยไปดวย

กลีบกุหลาบเสยีทีเดียว นอกเหนือไปจากปญหาประจําของงานบรกิาร หรือการที่ตองเสีย่งภัยอันตรายกบั

ทองถนนในเมืองกรุงทุกว่ีวันแลว การที่ไมไดมีขอจํากัด(Barrier)มากมายของงานผูใหบริการสงอาหาร 

อันมีลักษณะเปน Gig job น้ันก็สงผลใหเกิดปญหา โดยเฉพาะกับผูใหบริการสงอาหารที่ทํางานน้ีกอนที่

จะมีการระบาด ซึ่งแทบจะมีจํานวนครึ่งตอครึ่งกับผูเลนหนาใหมในตลาด ที่ตองเขามาแกงแยงงานอันมี

จํานวนจํากัดกัน ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะ “รายไดลด แตเวลาทํางานเพิ่ม” ซึ่งถึงแมวาจะไมไดมีระบุไวใน

สัญญา และสิทธ์ิในการรับผูใหบริการสงอาหารรายใหมถูกสงวนไปกับทางฝงแพลตฟอรมเทาน้ัน ถึงแมวา

ในปจจุบันแพลตฟอรมจะรับฟงเสยีงจากผูใชงาน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครอยางเขมงวด

ข้ึน แตปจจุบันยังมีเพียงแพลตฟอรม Robinhood เทาน้ันที่มีการจํากัดจํานวนผูใหบริการอยางเปน

ระบบ (Robinhood 2021) วิธีจํากัดจํานวนผูใหบริการที่เหมาะสมน้ันมีไดหลายวิธี ซึ่งอาจยกตัวอยาง

จากกรณีของผูใหบริการรถแท็กซี่ในนิวยอรกที่ถูกจํากัดจํานวน หรือการจํากัดปริมาณมอเตอรไซดรับจาง

โดยระบบเสื้อวินมาปรับใช อยางไรก็ตาม แพลตฟอรมอาจจะตองมีการดูแลอยางเขมงวดไมใหสิทธ์ิใน
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การขับดังกลาวถูกเปลี่ยนมือไดเองโดยงายผานผูใชงาน มิฉะน้ันอาจเกิดการขายตอสิทธ์ิในตลาดมืด ซึ่ง

จะทําใหเกิดปญหาอื่นตามมาทีหลัง  

อีกปญหาหน่ึงคือผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ไมไดเอื้อใหเกิดประโยชนแกวงการดิลิเวอรี่

แพลตฟอรม ตามที่กลาวไวขางตนวานโยบายเยียวยาจากรัฐในรูปแบบของเงินชวยเหลือตางๆ ไมวาจะ

เปนโครงการคนละครึ่ง เราชนะ หรือแมแตเรารักกัน ม.33 น้ันเปนการเยียวยาในรูปแบบของเงินที่แจก

ผานแอปพลิเคช่ันของรัฐบาล ซึ่งมีขอจํากัดหลายอยาง ทั้งน้ีในสวนของแนวทางการแกไขสามารถมีได

หลายสวน เชน การรวมมือกันระหวางรัฐบาลและแพลตฟอรมใหสามารถรองรับการจายเงินผาน

แอพพลิเคช่ันของรัฐได ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีอยูแลว หรือการจายเงินเยียวยาในรูปแบบของเช็คหรือเงิน

สด เชนเดียวกับโครงการเยียวยาตางๆของทางตางประเทศ หรือแมแตการเยียวยาจากรัฐในโครงการ”

ไทยชนะ” ในชวงการระบาดระลอกแรก ซึ่งการทําใหมีอิสระในการใชจายน้ี นอกจากจะแกไขปญหาการ

มีจํานวนงานลดลงจากนโยบายรัฐของผูใหบริการขนสงอาหารแลว ยังชวยกระตุนเศษฐกิจไดเพิ่มข้ึนซึ่ง

ตรงกับหน่ึงในจุดประสงคของนโยบายรัฐ ชวยใหการเยียวยาจากรัฐสามารถตรงตามวัตถุประสงคและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ปญหาหลักขอสุดทายของผูใหบริการขนสงอาหาร ซึ่งเปนปญหาค่ังคางมานาน ซึ่งไมไดจํากัด

เฉพาะเหลาแรงงานที่ใหบริการสงอาหารเหลาน้ีเทาน้ัน แตรวมไปถึง Gig Worker ในสายงานอื่นๆดวย 

คือการไมไดรับการคุมครองจากกฎหมาย และอํานาจรัฐ ซึ่งการผลักภาระใหผูใหบริการขนสงอาหารดูแล

ตัวเองในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงกวาปกติอยางในชวงการระบาดของ Covid-19 น้ัน ดูจะไมเปนธรรมตอ

แรงงานอิสระเหลาน้ีเสียเลย ในสวนของแนวทางแกไขปญหาน้ันทั้งน้ีรัฐตองทําความเขาใจถึงบริบททาง

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมๆกับนิยามการจางงานตามกฎหมายที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหมอีกครั้ง 

รัฐตองยอมรับวา Gig work ทั้งหลายน้ันเปนสวนหน่ึงของแรงงานในระบบที่จะตองมีการเขามากํากับ

ดูแลเพื่อเปนแรงขับดันทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ทั้งน้ีในกรณีของผูใหบริการขนสงอาหารจะเห็นวา การขาด

นิยามทางกฎหมายที่ชัดเจนสงผลถึงสวัสดิภาพของแรงงานนอกระบบเหลาน้ีมาก ซึ่ง ‘อรรคณัฐ วันทนะ

สมบัติ’ ไดนิยามไววา “รัฐบาลแกไขได แตกฎหมายทั้งลาสมัยและแกยากเกินไป” (วันทนะสมบัติ 2020) 

ดังน้ันในเบื้องตน การรับมือกับปญหาน้ีจึงมักจบลงดวยการพึ่งตนเอง หรือเลือกแพลตฟอรมที่มสีวัสดิการ

ที่เห็นธรรม ไมเอาเปรียบจนเกินไป การแกไขปญหาสวัสดิการของผูใหบริการสงอาหารอาจสามารถแกไข

ไดโดยตัวแพลตฟอรมเอง ซึ่งเบื้องตนจะเห็นวาแพลตฟอรมตางๆ เริ่มจัดการสวัสดิการเพื่อจูงใจใหมีผู

มารวมงานเพิ่มข้ึน หรืออยางในกรณีของ Foodpanda ที่มีความคลายคลึงกับงานประจํา (Foodpanda 
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2021) แตอยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดดานนิยามทางกฎหมายแลว ตราบใดที่ทางแพลตฟอรมยังใชคําวาผู

รับจางอิสระแทนลูกจาง ปญหาน้ีก็จะยังคงอยู อีกทั้งการเปลี่ยนสถานะจากผูรวมงานมาเปนลูกจาง ก็

อาจทําใหผูใหบริการขนสงอาหารสูญเสียสถานะ “เจานายตัวเอง” ซึ่งอาจย่ิงสงผลเสีย ด้ังน้ันแลวใน

ทายที่สุด แนวทางการแกไขปญหาสวัสดิการอยางเด็ดขาดและถาวรจําตองพึ่งพาอํานาจรัฐ ในการแกไข

กฎหมายเพื่อใหมีการรับแรงงาน Gig workers เหลาน้ีเขามาในระบบ เพื่อใหพวกเขาไดรับสวัสดิการ

ถูกตองเฉกเชนเดียวกับแรงงานอื่นๆ อยางถูกตอง และไดรับความคุมครองอันพึงมีตามกฎหมาย 
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การศึกษา ผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ 

คณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนกังานตอนรบัผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

 กรณศีึกษา: นกัศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพฒันาบุคลากรการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 

 

สุภัชฎา ตุลวรรธนะ0

1 

Supachada Tulwatana1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ของกรณีศึกษา คือ กลุมนักศึกษาที่

ศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใชวิธีทบทวน

วรรณกรรมและวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาขอสรุป โดยศึกษากลุมนักศึกษาวามีความรูและทักษะใน

ดานความตองการคุณลักษณะพึงประสงคสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ

การบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดจัดทํา

มาตรฐานอาชีพไว ผูสอบผานการประเมินจะไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรรับรอง

มาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะชวยสรางความมั่นใจใหกับผูสอบผานการประเมินฯ ผูวิจัยทําการศึกษาดวยวิธีทุติย

ภูมิ กลาวคือ ทําการศึกษาเอกสาร ไดแก ก) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (National Qualification 

Framework: Thailand NQF, 2560) ข) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน ใน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุน

การบินภาคพื้นในอาคาร ค) เอกสารประกอบหลักสตูรสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการ

บิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มคอ.2  ของหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปรับปรงุ

หลักสูตรป 2559 ที่เกี่ยวของกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น) และทําการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analysis) จากเอกสารดังกลาวกับผลการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ในรูปแบบขอสอบขอเขียนปรนัย 4 ตัวเลือก ขอสอบ

                                                        
1อาจารยประจํา สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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สัมภาษณ และขอสอบปฏิบัติการในสถานการณจําลอง พบวาเน้ือหาดานความรูและการฝกทักษะการ

ปฏิบัติของรายวิชาที่เกี่ยวของกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นของสาขาวิชาธุรกิจการบิน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับ

ผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ในเรื่องความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถการ

ประยุกตใชและความรับผิดชอบ (Application and Responsibility)  

คําสําคัญ: มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรบัผูโดยสาร   

             ภาคพื้น กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ สถาบันพฒันาบุคลากรการบิน  

 

 

Abstract 

 This study aims to examine the results of competency assessment according 

to professional standards qualifications of ground service personnel level 3 : A case 

study of a group of students in aviation business at the Aviation Personnel 

Development Institute, Kasem Bundit University.This Paper, through a comprehensive 

literature review documents were from different sources (a) National Qualification 

Framework: Thailand NQF, 2560; (b) Professional Qualification Standard in Aviation 

career the announcement of Royal Gazette in part of ground service and support ; and 

(c) Thai Qualification Framework for the higher education of the aviation business 

program 2559 – TQF2. , Aviation Personnel Development Institute, Kasem Bundit 

University.The results of the competency assessment have been compared with related 

document analysis. The findings reveal that the knowledge and practical skills of the 

courses related to the career of participants were consistent with learning outcomes 

according to professional standards qualifications of ground service personnel level 

3.The implications were discussed. 

Keywords: Professional Qualification Frameworks in Aviation, Ground Service Career,  

               Thailand Qualification Frameworks, Aviation Personnel Development Institute 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานภาครัฐ ภายใตการกํากับของ

นายกรัฐมนตรี มีหนาที่หลักในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทํามาตรฐาน

อาชีพโดยกลุมคนในอาชีพ และการใหการรับรองสมรรถนะเพื่อยํ้าความเปนมืออาชีพที่เปนไปตาม

มาตรฐานกําหนด เปนการสรางโอกาสความกาวหนาในการทํางาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตาม

แนวทางที่เปนสากล รวมถึงเปนศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคน

ของประเทศดวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พรอมตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2564) โดยใหคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเทากับคุณวุฒิวิชาชีพของกลุมประเทศอาเซียน

หรือ AEC ทั้งน้ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) มีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ

หรือกลุมวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ สงเสริม สนับสนุนและประสานความรวมมือกับสถานศึกษา 

ศูนยหรือสถาบันฝกอบรม สถานประกอบการ หนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพื่อใหมกีารเผยแพรและการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ผานการประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง 

ๆ ทราบถึงความสําคัญของการไดรับการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพตาง ๆ 

ประโยชนที่ผูไดรับการรับรองจะไดรับ เปนตน จากหนาที่ดังกลาวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของประโยชนที่นักศึกษาผูศึกษาในสาขาวิชาชีพการบิน ไมวาจะเปนอาชีพพนักงานตอนรับ

บนเครื่องบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น และอาชีพพนักงานสํารองบัตรโดยสารจะไดรับ 

หากสอบผานการประเมินและไดรับประกาศนียบัตร หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จึงไดจัดทํามาตรฐาน

อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นใน

อาคาร อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ข้ึน ในป พ.ศ. 2563 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา

ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีไดเขามาทดสอบความรู ทักษะ และความสามารถของตน 

การศึกษาเรื่อง การศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสาร

ภาคพื้น ระดับ 3 กับรายละเอียดหลักสูตรธุรกิจการบิน กรณีศึกษา: สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สุภัชฎา, 2563) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 เปรียบเทียบกับรายละเอียดหลักสูตร

ธุรกิจการบิน ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการทํางานบริการผูโดยสารภาคพื้น ผลการศึกษาพบวา ความรู

และทักษะที่ระบุในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

มีความสอดคลองกับการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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โดยเน้ือหามีรายละเอียดครอบคลุมสิ่งที่จําเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเบื้องตนของพนักงานตอนรับ

ผูโดยสารภาคพื้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) จัดการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ข้ึนเปนครั้งแรกของอาชีพน้ีและระดับ

คุณวุฒิน้ีเมื่อในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 โดยมีผูเขารับการประเมินจํานวน 30 คน เปนนักศึกษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทั้งหมด โดยเปนนักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปที่ 3 

และช้ันปที่ 4 มีนักศึกษาจากหลายวิชาเอกเลือก คือ นักศึกษาวิชาเอกเลือก การตอนรับผูโดยสารภาคพืน้ 

(Major : Ground Service) นักศึกษาวิชาเอกเลือก การตอนรับบนเครื่องบิน (Major : In-flight 

Services) นักศึกษาวิชาเอกเลือก การขนสงทางอากาศ (Major : Air Cargo) และ นักศึกษาวิชาเอก

เลือก ครัวการบิน (Major : Catering) 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยตองการศึกษาผลการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ของ

นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วามีผลการสอบประเมินผานหรือไมผาน

ในรูปแบบการประเมินใด รวมถึงตองการศึกษาวาผลการสอบสะทอนเน้ือหาดานความรูและการฝกทักษะ

การปฏิบัติของรายวิชาที่เกี่ยวของกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นของสาขาวิชาธุรกิจการบิน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วามีความสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสาร

ภาคพื้น ระดับ 3 ในเรื่องความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ การประยุกตใชและความ

รับผิดชอบ (Application and Responsibility) หรือไม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงผลการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ในเชิงรายละเอียดวานักศึกษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีผลการสอบประเมินฯ ออกมาในลักษณะใดที่

มีนัยสําคัญเพื่อศึกษาวิจัย  

 2. เพื่อศึกษาเน้ือหาดานความรูและการฝกทักษะการปฏิบัติของรายวิชาที่เกี่ยวของกับอาชีพ

พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นของสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วามีความสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อเปนแนวทางใหกับนักศึกษาประเมินตนเองวามีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) 

และความสามารถ ในการเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

 2. เพื่อเปนแนวทางใหกับนักศึกษาในการศึกษาความรูเพิ่มเติมกอนการเขารับการประเมินฯ 

 3. เพื่อเปนแนวทางใหกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ หากนํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ไปปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมในหลักสตูรการเรียน          การ

สอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น มีความสอดคลองกับคุณลักษณะ

พึงประสงคของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. มาตรฐานอาชีพ หมายความวา การกําหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ  

2. คุณวุฒิการศึกษา หมายถึง แนวทางการจัดและแบงระดับคุณวุฒิการศึกษาตามระดับและ

ประเภทการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) หมายถึง เกณฑบงช้ีคุณลักษณะการเรียนรูและ

ผลของการเรียนรูทั้งทีเ่กิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรทีก่ําหนดไวใน

แตละระดับและประเภทการศึกษา และ/หรือประสบการณที่เกิดข้ึนจากการฝกปฏิบัติ และ/หรือจากการ

ทํางาน ประกอบดวย 3 มิติ ไดแก  

3.1. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน/ทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎีและ/หรือขอเท็จจริงเปน

หลัก (Theoretical and/or factual)  

3.2. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลน้ันควรทําไดเมื่อไดรับ

มอบหมาย โดยสามารถเลือกใชวิธีการจัดการ และแกปญหาการทํางาน ดวยทักษะดานกระบวนการคิด 

(Cognitive Skills) ที่เกี่ยวของกับการใชตรรกะ ทักษะการหย่ังรูและความคิดสรางสรรค (Logical, 
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Intuitive, and Creative Thinking) หรือทักษะการปฏิบัติ/วิธี ปฏิบัติที่มีความคลองแคลวและความ

ชํานาญในการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิ แตละระดับ  

3.3. ความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) 

หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู การใชความรู ทักษะทางสังคม ในการทํางาน/ 

ศึกษาอบรม เพื่อการพฒันาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปดวยความสามารถ ในการสื่อสาร ภาวะผูนํา ความ

รับผิดชอบ (Responsibility) และความเปนอิสระ (Autonomy) ในการดําเนินการตาง ๆ ไดดวยตนเอง เชน 

ความสามารถ ในการตัดสินใจและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

4. สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ

ประยุกตใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ  

4.1. สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ

ทั่วไปที่ใชในการปฏิบติังาน เชน การสื่อสาร การคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห 

การแกปญหา และการทํางานเปนทีม เปนตน  

4.2. สมรรถนะอาชีพ (Occupational Competency) หมายถึง ความรู ความสามารถและ

ทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแตละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ (Functional Competency). 

5. สคช. หมายถึง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

 6. การสอบประเมินฯ หมายถึง การสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ประกอบดวยการสอบขอเขียนแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก การสอบสัมภาษณ และการสอบปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

 7. ผูเขารับการสอบประเมิน หมายถึง ผูเขารับการสอบขอเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สอบ

สัมภาษณและการสอบปฏิบัติในสถานการณจําลอง มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงาน

ตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ถูกจัดทําข้ึนเพื่อเปนเกณฑในการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กําหนด

โดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแตละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ 

ความรู ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะไดจากการปฏิบัติงาน 

นวัตกรรม และระดับความยากงายของการทํางาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)  
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เกณฑและคําอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ไดอธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ผลผลิตที่พึงจะไดจากการปฏิบัติงาน ระดับความยากงายของการทํางานและนวัตกรรมที่เปนกลาง ไมได

เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหน่ึงเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากําลังคนของประเทศใหสามารถ

แขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใชเปน

เครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กําหนดเพื่อตอบสนอง

ความตองการทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนกลไกในการเช่ือมโยงเทียบเคียงกับระบบ

คุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล (Rawat, Supachada and Varapattra, 2018) ระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพประกอบดวย 8 ระดับ คือ ระดับ 1 ผูมีสมรรถนะปฏิบัติงานประจําข้ันพื้นฐาน ระดับ 2 ผูมีสมรรถนะ

ฝมือในงานอาชีพ ระดับ 3 ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตหลักการ ระดับ 4 ผูมีสมรรถนะทาง

เทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ ระดับ 5 ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการ ระดับ 6 ผูมีสมรรถนะในการ

จัดการและวางแผน ระดับ 7 ผูมีสมรรถนะในการบริหารนโยบาย ระดับ 8 ผูมีสมรรถนะในการสรางสรรค

องคความรูหรือนวัตกรรมใหม โดยรายละเอียดคําอธิบายทั่วไปของผูมีสมรรถนะในระดับตาง ๆ (สุภัชฎา, 

2562) ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติของสถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ (องคการมหาชน) แสดงเฉพาะระดับ

คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรบัผูโดยสารภาคพื้น (ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5) 

ระดับ (Level) คําอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional 

Qualification Level 3 

ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตหลักการ เลือกใชและทํางานตาม

มาตรฐาน แกปญหาทางเทคนิคหนางานควบคูกับการใชคูมือ เขาใจและ

อธิบายสาระสําคัญของงานดวยหลักการที่ถูกตอง ใชสารสนเทศเพื่อควบคุม

คุณภาพของผลงาน ภายใตการแนะแนวของหัวหนางาน 

Professional 

Qualification Level 4 

ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแกไขปญหาในบริบทที่

คาดการณปญหาได ปรับใชหลักการหาขอสรุปประเด็นปญหาและตัดสินใจ

งานในหนาที่ไดดวยตนเอง ประสานการทํางานเพือ่ควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional 

Qualification Level 5 

ผูมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแกไขปญหาในบริบทที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหและประเมินสถานการณไดดวย

ตนเอง มีความเปนผูนํา จัดการผลิตภาพการทํางาน ถายทอด สอนงาน และ

กํากับดูแลผูรวมงานใหบรรลุงานตามแผนได 
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หมายเหตุ : คําที่ใชอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเปนคําอธิบายที่เปนกลางมิไดอธิบายถึงอาชีพใด

อาชีพหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

คําอธิบายท่ัวไป ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 สามารถแสดงไดดังตาราง

ท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

คําอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ผูมสีมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตหลักการ เลือกใชและทํางานตาม

มาตรฐาน แกปญหาทางเทคนิคหนางานควบคูกับการใชคูมือ เขาใจและ

อธิบายสาระสาํคัญของงานดวยหลักการท่ีถูกตอง ใชสารสนเทศเพ่ือควบคุม

คุณภาพของผลงาน ภายใตการแนะแนวของหัวหนางาน 

ความรู 

(Knowledge) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความรูในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและ

ผลการวิเคราะหสารสนเทศ เพื่อใชตัดสินใจทํางาน 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีทักษะทางเทคนิคในการทํางานเลือกใชหลักการ

และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานไดถูกตองและปลอดภัย 

ผลลัพธการประยุกตใช

(Application 

Outcome) 

ผูที่ไดรบัคุณวุฒิน้ีตองแสดงวามีความสามารถในการปรับวิธีทํางานตามแบบ

แผนขอกําหนดหรือมาตรฐานการทํางานหรือคูมือการปฏิบัติงาน และ

ตัดสินใจแกปญหาหนางาน ภายใตการแนะแนวของหัวหนางาน 

 

2. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพ้ืน 

ระดับ 3 

2.1. คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)  

 ผูที่มีสมรรถนะในระดับน้ี มีความรูความเขาใจในภาพรวมของการบริการผูโดยสารภาคพื้น บทบาท 

หนาที่ของพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นภายใตสถานการณตาง ๆ  และมี

ความเขาใจในข้ันตอนการเดินทางของผูโดยสาร และประเภทตาง ๆ ของผูโดยสาร มีความเขาใจในพื้นที่การ

ปฏิบัติงานของทาอากาศยาน (Airside and Landside) รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในทาอากาศ

ยาน มีความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตใชคําศัพทเฉพาะทาง (Aviation Jargon) หรือสามารถ

สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนทางการโดยใชเครื่องมือสารสนเทศในการแกปญหาเฉพาะหนา รวมถึง

สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษเบื้องตนกับผูโดยสาร มีความสามารถในการอานขอมูลการเดินทางและ

บัตรโดยสารของผูโดยสาร (Ticket Itinerary) สามารถใหขอมูลรายละเอียดเที่ยวบนิจากระบบหนาจอแสดง
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เที่ยวบิน (Flight Information Display System) ไดอยางถูกตอง มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในกฎ

ขอบังคับความปลอดภัยตามหลักการบินเบื้องตน รวมถึงมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (Prohibited 

Items) และสินคาอันตรายประเภทตาง ๆ (Dangerous Goods) สามารถสังเกตถึงความผิดปกติของ

ผูโดยสารและสัมภาระ มีความรู ความเขาใจพื้นฐานในประเภทตาง ๆ ของเอกสารการเดินทาง (สถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ, 2563) 

 2.2. ขอกําหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Licensing or Regulation Related)  

- ขอกําหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM 

- ขอกําหนดดานความปลอดภัยของ ICAO  

- ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 

 2.3. ทักษะและความรูที่ตองการสําหรับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

(Required Skill and Knowledge) 

2.3.1. ความตองการทางดานทักษะ 

- ทักษะการสื่อสารกับผูอื่นในการอธิบายขอมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินและสัมภาระ 

- ทักษะการใชอุปกรณที่สามารถชวยสืบคนขอมูลที่จําเปนที่เกี่ยวของกับเที่ยวบินจาก

แหลงขอมูลที่เปนทางการไดอยางถูกตอง 

- ทักษะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลและลักษณะของสัมภาระ 

- ทักษะการสังเกตพฤติกรรมหรือความผิดปกติของบุคคล รวมถึงลักษณะสภาพ ประเภท

และความผิดปกติของสัมภาระ 

- ทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมลําดับการข้ึนเครื่อง 

- ทักษะการสื่อสารเพื่อการใหขอมูลเบื้องตนแกผูรับผดิชอบ กรณีพบผูโดยสารหรือสัมภาระ

ผิดปกติ 

2.3.2. ความตองการดานความรู 

- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ  

- ความรูเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในอาคารทาอากาศยาน 

- ความรูพื้นฐานเฉพาะวิชาชีพ IATA Airline Code, IATA Airport Code 

- ความรูเกี่ยวกับเอกสารรายการการเดินทางและบัตรข้ึนเครื่อง 

- ความรูที่เกี่ยวของกับเอกสารที่จําเปนในการใชแสดงตัวตนประกอบการเดินทาง 
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- ความรูในกฎระเบียบ ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการเตรียมเอกสารการเดินทางตาง ๆ เพื่อเขา

รับการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ 

- ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ ของสํานักงานการบินพลเรือน

แหงประเทศไทยและระเบียบขอกําหนดกฎการบินสากลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการเดินทางทาง

อากาศ 

- ความรูเกี่ยวกับลักษณะของผูโดยสารที่สามารถเดินทางทางอากาศได 

- ความรูในกฎระเบียบ ข้ันตอนที่เกี่ยวของกับขนาดและนํ้าหนักของสัมภาระ 

- ความรูเกี่ยวกับลําดับการข้ึนเครื่องของผูโดยสาร 

 2.4. รายละเอียดวิธีการประเมิน หนวยสมรรถนะ และเกณฑในการปฏิบัติงานของอาชีพ

พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดวิธีการประเมิน หนวยสมรรถนะ และเกณฑในการปฏิบัติงานของอาชีพพนักงาน

ตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

เกณฑในการปฏิบัติงาน  

Performance Criteria 

การสอบ

ขอเขียน  

แบบปรนัย  

4 ตัวเลือก 

30113 ใหความชวยเหลือ

ดานขอมูลการเดินทาง 

แกผูโดยสาร 

1. อธิบายขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอขอมูลแสดงตาราง

การบิน (Flight Information Display System: 

FIDS) 

2. อธิบายขอมูลรายการเดินทาง (Itinerary) ของ

ผูโดยสาร 

3. สืบคนรหัสสายการบินซึ่งแทนดวยตัวอักษร 2 ตัว 

(IATA Airline Code) และรหัสทาอากาศยานซึ่งแทน

ดวยตัวอักษร 3 ตัว (IATA Airport Code) 

4. ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารแสดง

ตนของการเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ  

5. ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารแสดง

ตนของการเดินทางเที่ยวบินระหวางประเทศ  

6. อธิบายขอมูลบนบัตรข้ึนเครื่องใหแกผูโดยสาร 
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วิธีการประเมิน 

Assessment 

หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

เกณฑในการปฏิบัติงาน  

Performance Criteria 

7. ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดของสัมภาระถือติดตัว 

(Carry-on baggage) ข้ึนเครื่อง 

8. ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดการนําของเหลว 

(LAGs) ข้ึนเครื่องบิน  

9. ใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุตองหาม (Prohibited Items) 

30114 สนับสนุนการ

ใหบรกิารผูโดยสารใน        

การเดินทาง 

1. สังเกตความผิดปกติทางรางกายของผูโดยสาร 

2. สังเกตความผิดปกติทางอารมณของผูโดยสาร 

3. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูโดยสาร 

4. สังเกตสภาพสมัภาระของผูโดยสาร 

5. สังเกตประเภทสัมภาระของผูโดยสาร 

6. สังเกตขนาดสัมภาระของผูโดยสาร 

7. สังเกตผูโดยสารเพื่อเตรียมลําดับการข้ึนเครื่อง 

8. สังเกตความพรอมของผูโดยสารเพือ่การอนุญาต

ข้ึนเครื่อง 

9. สังเกตสัมภาระนําติดตัวข้ึนเครื่องของผูโดยสาร 

การสอบ

สัมภาษณ 

30113 ใหความชวยเหลือ

ดานขอมูลการเดินทาง 

แกผูโดยสาร 

1. อธิบายขอมูลรายการเดินทาง (Itinerary) ของ

ผูโดยสาร 

2.แนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุปโภคบริโภค

แกผูโดยสาร 

3. ใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการดานการรักษาความ

ปลอดภัย 

4. แนะนําชองทางการติดตอหนวยประชาสัมพันธ 

30114 สนับสนุนการ

ใหบรกิารผูโดยสารใน        

การเดินทาง 

1. สังเกตผูโดยสารเพื่อเตรียมลําดับการข้ึนเครื่อง 
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วิธีการประเมิน 

Assessment 

หนวยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

เกณฑในการปฏิบัติงาน  

Performance Criteria 

การสอบ

ปฏิบัติการใน

สถานการณ

จําลอง 

30113 ใหความชวยเหลือ

ดานขอมูลการเดินทาง 

แกผูโดยสาร 

1. อธิบายขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอขอมูลแสดง

ต า ร า ง ก า ร บิ น  ( Flight Information Display 

System: FIDS)  

2. สืบคนรหัสสายการบินซึ่งแทนดวยตัวอักษร 2 ตัว 

( IATA Airline Code) และรหัสทาอากาศยานซึ่ ง

แทนดวยตัวอักษร 3 ตัว (IATA Airport Code)  

3. อธิบายขอมูลบนบัตรข้ึนเครื่องใหแกผูโดยสาร 

4. ใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดการนําของเหลว 

(LAGs) ข้ึนเครื่องบิน  

5. ใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุตองหาม (Prohibited 

Items) 

30114 สนับสนุนการ

ใหบรกิารผูโดยสารใน        

การเดินทาง 

ไมมีสอบปฏิบัติ 

 

3. รายละเอียดวิชาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิตท่ีเก่ียวของกับงานบริการผูโดยสารภาคพ้ืน 

3.1. การจัดการและการดําเนินงานทาอากาศยาน (Airport Management and Operations)   

ศึกษาถึงความเปนมาและแนวทางการพัฒนาทาอากาศยาน การบริหารการจัดการ และการ

ดําเนินงานทาอากาศยาน การจัดการบริการดานการบิน การบริการผูโดยสารและสินคา การบริการซอม

บํารุงอากาศยาน 

3.2. การบริการผูโดยสารในทาอากาศยาน (Passenger Service in Airport) 

ศึกษาลักษณะงานและหนวยงานตาง ๆ  ในทาอากาศยานโดยเฉพาะการบริการภาคพื้นสําหรับ

ผูโดยสารขาเขา ผูโดยสารผาน ผูโดยสารขาออก ข้ันตอนการรับลงทะเบียนเพื่อเดินทางออก ข้ันตอนการ

รับสง ผูโดยสารที่เปนบุคคลสําคัญ บุคคลพิเศษ การบริการอาหารและเครื่องด่ืมในหองรับรองพิเศษ การ
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ประสานงานกับหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนทั้งของภาครัฐและเอกชน ปญหาและแนว

ทางแกไข 

3.3. การบริการผูโดยสารภาคพื้น (Ground Passenger Service)   

ศึกษาบทบาทของพนักงานตอนรับภาคพื้น ข้ันตอนการปฏิบัติงานทั้งในสวนขาเขาและขาออก 

การลงทะเบียนผูโดยสาร (เช็คอิน) การปฏิบัติงานในหองรับรอง การปฏิบัติหนาที่ที่ประตูทางออกข้ึน

เครื่อง การเตรียมเอกสารและการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ การนําผูโดยสารข้ึนเครือ่ง 

(Boarding) การควบคุมนํ้าหนัก และความสมดุลของเครื่องบิน (Load Control) การจัดเตรียมเอกสาร

และการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  เพื่อปลอยเครื่องบินในแตละเที่ยวบินบริการ การดูแลผูโดยสาร 

ผูโดยสารพิเศษ และสินคา การจัดการอาคารสถานที่รวมทั้งการจัดการลูกคาสัมพันธ และมีการฝก

สถานการณจําลองในหองปฏิบัติการ 

3.4. การจัดการสินคาอันตราย (Dangerous Goods Management) 

ความหมายและประเภทของสินคาอันตราย ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตราย ความ

รับผิดชอบของผูขนสงและตัวแทนการขนสง ขอจํากัด การแยก การแสดง ประเภทสินคา การบรรจุ ปด

ปายสัญลักษณ ตีตรา การจํากัดจํานวน การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี การบรรทุก การเก็บ การตรวจสอบ

สินคาอันตราย และการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

3.5. การบริการผูโดยสารพิเศษในทาอากาศยาน 

ศึกษาลักษณะงานการใหบริการผูโดยสารพิเศษประเภทตาง ๆ  ของสายการบิน รวมทั้งปญหา

และแนวทางการแกปญหาแกผูโดยสารประเภทตาง ๆ 

3.6 การบริการสัมภาระผูโดยสาร 

ศึกษาลักษณะงานของหนวยงานสมัภาระของสายการบิน ในรายละเอียดของสัมภาระประเภท

ตางๆ ลักษณะสัมภาระ ขอจํากัดของสัมภาระ ปญหาของสัมภาระที่เกิดข้ึนและแนวทางการแกไข   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยทําการศึกษาดวยวิธีทุติยภูมิ กลาวคือทําการศึกษาจากเอกสาร ไดแก (ก) กรอบคุณวุฒิ

วิชาชีพแหงชาติ (ข) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับ

ผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 (ค) รายละเอียดวิชาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากร

การบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่เกี่ยวของกับงานบริการผูโดยสารภาคพื้น และทําการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analysis) จากเอกสารดังกลาว ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูเขารับการสอบประเมิน แสดงดัง
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ตารางที่ 4 และผลการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ

พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 จํานวน 30 คน แยกตามวิธีการประเมิน แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 4 จํานวนผูเขารับการสอบประเมิน แยกตามเพศ และช้ันปการศึกษา 

ผูเขารับการสอบประเมิน จํานวน (คน) จํานวน (รอยละ) 

1. เพศ 

- เพศชาย 

 

6 

 

20 

- เพศหญิง 24 80 

2. ช้ันปการศึกษา 

- ช้ันปที่ 3 

 

8 

 

26.7 

- ช้ันปที่ 4 22 73.3 

 

ตารางท่ี 5 ผลการสอบประเมินฯ ของผูเขารับการสอบประเมิน จํานวน 30 คน แยกตามรูปแบบวิธีการ

ประเมิน 

วิธีการประเมิน 

จํานวนผูท่ี

สอบผาน 

(คน) 

จํานวนผูท่ี

สอบ 

ไมผาน (คน) 

ผูท่ีสอบผาน  

(รอยละ) 

ผูท่ีสอบไม

ผาน (รอยละ) 

ขอสอบขอเขียน  

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  

(เกณฑผานรอยละ 80) 

18 12 60 40 

สอบสัมภาษณ  

(เกณฑ ผาน/ไมผาน) 
29 1 96.7 3.3 

สอบปฏิบัติการใน

สถานการณจําลอง 

(เกณฑ ผาน/ไมผาน) 

27 3 90 10 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษากรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ

การบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ประกอบกับรายละเอียดวิชาหลักสูตร 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และเมื่อนําผลการประเมินของผูเขารับการสอบ

ประเมินในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ในแตละวิธีการประเมินน้ัน สามารถสรุปออกมาไดดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบเกณฑการปฏิบัติงาน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 กับ

รายละเอียดวิชาหลกัสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน และผลการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลฯ 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดวิชาหลักสูตร  

สาขาวิชาธุรกิจการบินท่ี

เก่ียวของ 

วิธีการ

ประเมิน 

ผลการสอบ

ประเมินฯ 

- อธิบายขอมูลที่ปรากฏบน

หนาจอขอมูลแสดงตารางการ

บิน ขอมูลรายการเดินทาง 

(Itinerary) ขอมลูบนบัตรข้ึน

เครื่องของผูโดยสาร 

- สืบคนรหสัสายการบินซึง่แทน

ดวยตัวอักษร 2 ตัว (IATA Airline 

Code) และรหสัทาอากาศยานซึ่ง

แทนดวยตัวอกัษร 3 ตัว (IATA 

Airport Code) 

- ใหขอมลูเบื้องตนเกีย่วกับ

รายละเอยีดเอกสารแสดงตนของ

การเดินทางเที่ยวบินภายใน 

ประเทศ และระหวางประเทศ  

1. การจัดการและการดําเนินงาน

ทาอากาศยาน (Airport 

Management and 

Operations) 

2. การบรกิารผูโดยสารในทา 

อากาศยาน (Passenger Service 

in Airport) 

3. การบรกิารผูโดยสารภาคพื้น 

(Ground Passenger Service)   

4. การบรกิารผูโดยสารพเิศษในทา

อากาศยาน(Premium Service) 

 

สอบขอเขียน 

แบบปรนัย  

4 ตัวเลือก 

สอบผาน 

รอยละ 60 
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เกณฑการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดวิชาหลักสูตร  

สาขาวิชาธุรกิจการบินท่ี

เก่ียวของ 

วิธีการ

ประเมิน 

ผลการสอบ

ประเมินฯ 

- ใหขอมูลเกี่ยวกบัขอกําหนด

ของสัมภาระถือติดตัว (Carry-

on baggage) ข้ึนเครื่อง 

- ใหขอมูลเกี่ยวกบัขอ

กําหนดการนําของเหลว (LAGs) 

ข้ึนเครื่องบิน  

- ใหขอมูลเกี่ยวกบัวัตถุตองหาม 

(Prohibited Items) 

1. การจัดการและการดําเนินงาน

ทาอากาศยาน (Airport 

Management and 

Operations)  

2. การบรกิารผูโดยสารภาคพื้น 

(Ground Passenger Service)  

3. การบรกิารสัมภาระผูโดยสาร 

 

สอบขอเขียน 

แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก 

สอบผาน 

รอยละ 60 

- สังเกตความผิดปกติทาง

รางกาย ทางอารมณและ

พฤติกรรม 

การแสดงออกของผูโดยสาร 

- สังเกตสภาพ ประเภท และ

ขนาดสัมภาระของผูโดยสาร 

- สังเกตผูโดยสารเพือ่เตรียม

ลําดับการข้ึนเครือ่ง 

- สังเกตความพรอมของ

ผูโดยสารเพื่อการอนุญาตข้ึน

เครื่อง 

- สังเกตสมัภาระนําติดตัวข้ึน

เครื่องของผูโดยสาร 

1. การจัดการและ 

การดําเนินงานทาอากาศยาน 

(Airport Management and 

Operations)   

2. การบรกิารผูโดยสารในทา

อากาศยาน 

(Passenger Service in Airport) 

3. การบรกิารผูโดยสารภาคพื้น 

(Ground Passenger Service)   

4. การบรกิารผูโดยสารพเิศษในทา

อากาศยาน 

5. การบรกิารสัมภาระผูโดยสาร 

สอบขอเขียน 

แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก 

สอบผาน 

รอยละ 60 

- อธิบายขอมูลรายการเดินทาง 

(Itinerary) ของผูโดยสาร 

- แนะนําสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานอุปโภคบริโภคแกผูโดยสาร 

1. การจัดการและการดําเนินงานทา

อากาศยาน (Airport 

Management and Operations)   

2. การบริการผูโดยสารในทา 

สอบสัมภาษณ สอบผาน 

รอยละ 96.7 
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เกณฑการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดวิชาหลักสูตร  

สาขาวิชาธุรกิจการบินท่ี

เก่ียวของ 

วิธีการ

ประเมิน 

ผลการสอบ

ประเมินฯ 

- ใหขอมูลเกี่ยวกบัการบรกิาร

ดานการรักษาความปลอดภัย 

- แนะนําชองทางการติดตอ

หนวยประชาสัมพันธ 

- สังเกตผูโดยสารเพือ่เตรียม

ลําดับการข้ึนเครือ่ง 

อากาศยาน (Passenger Service 

in Airport) 

3. การบรกิารผูโดยสารภาคพื้น 

(Ground Passenger Service)   

4. การบรกิารผูโดยสารพเิศษในทา

อากาศยาน 

- อธิบายขอมูลที่ปรากฏบน

หนาจอขอมูลแสดงตารางการบิน 

(Flight Information Display 

System: FIDS)  

- สืบคนรหัสสายการบินซึ่งแทน

ดวยตัวอักษร 2 ตัว (IATA Airline 

Code) และรหัสทาอากาศยานซึ่ง

แทนดวยตัวอักษร 3 ตัว (IATA 

Airport Code)  

- อธิบายขอมูลบนบัตรข้ึนเครื่อง

ใหแกผูโดยสาร 

1. การจัดการและการดําเนินงานทา

อากาศยาน (Airport 

Management and Operations) 

2. การบรกิารผูโดยสารในทา 

อากาศยาน (Passenger Service 

in Airport) 

3. การบรกิารผูโดยสารภาคพื้น 

(Ground Passenger Service)   

4. การบรกิารผูโดยสารพเิศษในทา

อากาศยาน 

สอบปฏิบัติการ

ในสถานการณ

จําลอง 

สอบผาน 

รอยละ 90 

- ใหขอมูลเกี่ยวกบัขอ

กําหนดการนําของเหลว (LAGs) 

ข้ึนเครื่องบิน  

- ใหขอมูลเกี่ยวกบัวัตถุตองหาม 

(Prohibited Items) 

1. การจัดการและ 

การดําเนินงานทาอากาศยาน 

(Airport Management and 

Operations)  

2. การบรกิารผูโดยสารภาคพื้น 

(Ground Passenger Service)  

3. การบรกิารสัมภาระผูโดยสาร 

สอบปฏิบัติการ

ในสถานการณ

จําลอง 

สอบผาน 

รอยละ 90 

 



 

1979 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงาน

ตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 เปรียบเทียบกับรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน และผล

การสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของนักศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ที่ผานมาน้ัน ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได 

ดังน้ี 

1. จากผลการสอบประเมินขอเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีผูผานการทดสอบรอยละ 60 สรุป

ไดวา นักศึกษาหรือผูเขารับการสอบประเมินฯ มีความรูเกี่ยวกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

ระดับ 3 ที่ระบุในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับปานกลาง ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากร

การบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจจําเปนตองเพิ่มเน้ือหา ความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอาชีพ

พนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการใหขอมูลเอกสารการเดินทาง 

รายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระของผูโดยสารทั้งสัมภาระโหลดใตทองเครื่องและสัมภาระถือติดตัวข้ึนเครือ่ง 

วัตถุตองหาม ขอกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว (LAGs) ข้ึนเครื่อง การสังเกตลักษณะของผูโดยสารที่

สามารถข้ึนเครื่องได ลําดับการข้ึนเครื่องของผูโดยสาร 

2. นักศึกษาจําเปนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนเน้ือหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

ฐานะพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นกอนเขารับการสอบประเมิน 

3. จากผลการสอบประเมินดวยการสอบสัมภาษณและการสอบปฏิบัติการในสถานการณจําลอง 

มีผูผานการทดสอบรอยละ 96.7 และรอยละ 90 ตามลําดับ สรุปไดวา นักศึกษาหรือผูเขารับการสอบ

ประเมินฯ มีทักษะและความสามารถเกี่ยวกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 ที่ระบุใน

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับมากที่สุด 

4. ผลการสอบประเมินฯ สามารถสรุปไดวา เน้ือหาดานความรูและการฝกทักษะการปฏิบัติของ

รายวิชาที่เกี่ยวของกับอาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้นของสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนา

บุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู  (Learning 

Outcomes) ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

ระดับ 3 ในเรื่องความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถการประยุกตใชและความ

รับผิดชอบ (Application and Responsibility) 
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อภิปรายผล  

จากการศึกษา ผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบัน

พัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบวาการสอบประเมินความรูดวยขอสอบขอเขียน

ปรนัย 4 ตัวเลือกน้ัน นักศึกษาสอบผานรอยละ 60 กลาวไดวาความรูของนักศึกษาที่มีความรูเฉพาะทางที่

แตกตางกันในวิชาเอกเลือก ทําใหผลการสอบออกมาเปนดังขอมูลขางตน และในสวนของการสอบ

สัมภาษณและสอบปฏิบัติ นักศึกษาสามารถสอบผานไดเกินรอยละ 90 กลาวไดวาวิชาที่เปนความรู

พื้นฐานรวมถึงการเรียนการสอนที่เนนทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาชีพพนักงานตอนรับ

ผูโดยสารภาคพื้น ซึ่งหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินกําหนดเปนรายวิชาพื้นฐานบังคับกับ

นักศึกษาทุกคน สงผลใหสวนของการสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติมีสัดสวนการสอบผานที่สูงกวาการ

สอบความรูดวยขอสอบขอเขียน 

 

ขอเสนอแนะทางการศึกษา 

ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพื้น ระดับ 3 เปรียบเทียบระหวางนักศึกษาตางช้ันป (ช้ันปที่ 

3 และช้ันปที่ 4) รวมถึงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาเอก การตอนรับผูโดยสารภาคพื้น 

(Major : Ground Service) กับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาเอกอื่น ๆ  
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บทคัดยอ 

 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนเครือ่งมือชวยใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ิน นักทองเทีย่ว

เดินทางมาเที่ยวชม เพื่อศึกษาและหาประสบการณในการทําการเกษตร วัฒนธรรม และความเปนอยูของ

เกษตรกรในชุมชนตาง ๆ รวมถึงไดเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของชุมชน ซึ่งจังหวัดเชียงรายเปนพืน้ทีท่ี่

มีความหลากหลายของการทําการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาที่หมูบานดอยชาง 

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย ถือเปนกาแฟที่มีช่ือเสียงและไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) 

โดยไดรับมาตรฐานกาแฟพิเศษจากสมาคมกาแฟพิเศษยุโรปและสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแหงอเมริกา 

ผลผลิตจากไรกาแฟดอยชางจึงเปนกาแฟที่มีคุณภาพสูง มีความหอม รสชาติกลมกลอม เปนกาแฟที่มี

เอกลักษณเฉพาะพื้นที่เพียงแหงเดียวในโลก อีกทั้งนักทองเที่ยวในปจจุบันใหความสําคัญกับการสัมผัส

ประสบการณที่ไดจากการเดินทางทองเที่ยว โดยเนนการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม การสื่อสาร

ขอมูล การเลาเรื่อง และการลงมือทํา การออกแบบประสบการณจึงเปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวได

เรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรและเสริมความเปนอยูของคนในชุมชนใหมีรายไดเพิ่มข้ึน อันจะ

นํามาสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนอยางย่ังยืน  
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงเกษตร การออกแบบประสบการณ กาแฟ หมูบานดอยชาง จงัหวัดเชียงราย 

 

 

                                                        
1, 2, 3 อาจารยประจําคณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 



 

1983 

 

Abstract 

 Agrotourism management is a tool to help distribute income to the local area. 

Tourists come to visit the agricultural community to study and gain experience in farming, 

culture and livelihood of farmers in various communities. This includes taking in the 

community's beautiful scenery. Chiang Rai is a diverse area of agriculture Especially, 

plantation of Arabica coffee at Doi Chang Village, Wawee Sub-District, Mae Suai District, it 

is considered a famous coffee and obtained registration of Geographical Indication (GI) 

and receiving the standard of Specialty Coffee Association of Europe (SCAE) and Specialty 

Coffee Association of America. The products from Doi Chang coffee plantation are 

therefore high-quality coffee with aromatic, mellow taste and it is the only coffee that is 

unique in the world. In addition, tourists pay more attention to the experience gained 

from traveling with an emphasis on participation in activities, communication with 

farmers, storytelling and doing. Experience design gives tourists an opportunity to learn 

about farmers' livelihoods and make the communities to earn more income. This will 

lead to sustainable economic, social and cultural development of the community. 

Keywords: Agrotourism, Experience Design, Coffee, Doi Chang Village, Chiang Rai  

                Province 

 

 

ความสําคัญและท่ีมา 

  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่นํารายไดมาสูประเทศ

และสรางเสถียรภาพใหกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมไดเปนอยางดี โดยการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน

การบูรณาการความรูดานการทองเที่ยวกับการเกษตรเขาดวยกัน ทําใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนอีก

แนวคิดหน่ึงที่ไดรับการผลกัดันใหเกิดข้ึน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

สูความย่ังยืนได ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสงูสุดแกเกษตรกรในระยะยาว (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2553) อีกทัง้

ปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการสัมผัสประสบการณที่ไดจากการเดินทางทองเที่ยว ตองการการมี

สวนรวมกับกิจกรรมการในแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางมากข้ึน จึงเกิดรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงสรางสรรคที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณจากชุมชนอีกรูปแบบหน่ึง (สํานักงาน
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คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2554) โดยชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถนํารูปแบการทองเที่ยว

เชิงเกษตรมาบูรณาการกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวยการสรางประสบการณจากการทองเที่ยวเชิง

เกษตรใหแกนักทองเที่ยว 

  เชียงรายเปนจังหวัดหน่ึงที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศ และ

สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการพัฒนาไปสูการทองเที่ยว และยังเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ

ของประเทศ คือกาแฟพันธุอาราบิกา ซึ่งสามารถเติบโตและใหผลผลิตไดดีในพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็น

เกือบตลอดทั้งป ปจจุบันเชียงรายมีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 39,391 ไร ใน 8 อําเภอ สรางผลผลิตประมาณ 

3,500 ตัน ตอป ซึ่งนอกจากจะสรางรายไดจากการเพาะปลูกแลว ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคมของ

ทุกป ดอกกาแฟจะบานและสงกลิ่นหอมซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก (ศิริอร หริ่มปราณี, 

2555) โดยแหลงปลกูกาแฟพันธุอาราบกิาที่สาํคัญต้ังอยูที่หมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย ซึ่งมี

เน้ือที่ปลูกกาแฟประมาณ 30,000 ไร คิดเปนรอยละ 70 ของเน้ือที่ปลูกกาแฟทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย 

(สรุศักด์ิ พันธนพ, 2555) ซึ่งไดรับการข้ึนทะเบียนสิง่บงช้ีทางภูมิศาสตร หรือ Geographical Indication 

(GI) และไดรับมาตรฐานกาแฟพิเศษจากสมาคมกาแฟพิเศษยุโรป ลําดับที่ 357 (Specialty Coffee 

Association of Europe: SCAE) และสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแหงอเมริกา ลําดับที่ 13513 (Specialty 

Coffee Association of America) (องอาจ ฤทธ์ิปรีชา, 2554) 

  กาแฟเปนเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมในระดับสากล ถือวาเปนเครื่องด่ืมที่สะทอนถึงความหรูหรา 

มีรสนิยม และเปนหน่ึงในเครื่องด่ืมที่มกีารบริโภคมากที่สดุในโลก (Schilter, Cavin, Tritscher, & Constable, 

2001; Wijnands & Kingwell, 2016) จากสถิติการผลิตกาแฟในตลาดโลกมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนทุกป 

เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคที่มีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จากประมาณ 6,900 ลานกิโลกรัม ในป 

2005-2006 เปนประมาณ 8,600 ลานกิโลกรัม ในป 2015-2016 นอกจากน้ีรานกาแฟแฟรนไชสขนาดใหญ

อยางสตารบัคสสามารถสรางกําไรเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาจาก 10.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ในชวงป 2005-2009 

เปน 19.16 พันลานดอลลารสหรัฐ ในชวงป 2010-2015 (Statista, 2016) และมีการคาดการณวาภูมิภาค

เอเชียแปซิฟกจะเปนภูมิภาคที่มีการเติบโตของธุรกิจรานกาแฟมากที่สุดภูมิภาคหน่ึงของโลก (Friend, 

2016) นอกจากสถานการณความตองการผลผลิตกาแฟที่เพิ่มสูงข้ึนแลว ยังพบปรากฏการณจํานวนราน

กาแฟสดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ รวมถึงรานกาแฟพรีเมียมทั้งที่เปนแฟรนไชสจากตางประเทศและ

ภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มข้ึน อันเน่ืองมาจากกระแสนิยมการด่ืมกาแฟในชุมชนเมืองของประเทศไทย 

(รักธิดา ศิริ, 2560) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรดวยการออกแบบประสบการณที่นาจดจํา

ใหแกนักทองเที่ยว: ไรกาแฟหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวที่ทําใหเกิดการกระจายรายไดสู

ชุมชนทองถ่ินโดยการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชมชุมชนภาคการเกษตร เพื่อเรียนรูวิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และความเปนอยูของเกษตรกร ศึกษาหาความรูและประสบการณใน

เรื่องของการทําเกษตรกรรม ซึ่งอาจเปนทั้งเกษตรกรรมในรูปแบบด้ังเดิมหรือทันสมัย ทั้งน้ีเกษตรกรและ

ชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดวยตนเอง ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรและ

ชุมชน นอกจากน้ียังเปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรและชุมชนเพื่อใหเกิดการเรียนรู

และทักษะในการบรหิารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอีกดวย 

 โดย Pandurang (2000) ไดกําหนดหลักพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงเกษตรไว 3 ประการ คือ 

1) มีสิ่งที่ใหนักทองเที่ยวชม 2) มีกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการลงมือทํา และ 3) มีสินคาให

นักทองเที่ยวซื้อ โดยนักทองเที่ยวคาดหวังประสบการณทกุอยางที่จะไดรับจาการเดินทางมาทองเที่ยวเชิง

เกษตร เชน พันธุพืชเฉพาะถ่ิน อาหารเฉพาะถ่ิน ความเปนมิตร บรรยากาศความเปนชนบท การตอนรับ

แบบวิถีชาวบาน สินคาทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ และการเรียนรูวิถีชีวิตการดํารงชีพของเกษตรกร 

(Wolfe & Bullen, 2009)  

 ทั้งน้ีมีองคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (อุดม เชยกีวงศ และคณะ, 2548) ไดแก 

1) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ มีกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

ของแหลงทองเที่ยว เปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและ

ปลูกจิตนึกที่ถูกตองใหแกนักทองเที่ยว ประชาชนในทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ 2) องคประกอบ

ดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน รวมถึง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศของพื้นที่ 3) องคประกอบดานการมีสวนรวม 

เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถ่ินในการคิด วางแผน 

ปฏิบัติตามแผน ไดรับประโยชน ติดตามตรวจสอบ บํารุงรักษาทรัพยากร และการไดรับผลตอบแทน เพื่อ

กลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยว และ 4) องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่
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ตองมีความรับผิดชอบโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม การปองกันและการจัดการมลพิษ และการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมี

ขอบเขต  

 นอกจากน้ียังตองมีการจัดการนําเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่มุงใหความรู การศึกษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแกนักทองเที่ยว โดยประชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ

ความพึงพอใจ เกิดความประทับใจและประสบการณใหม ๆ  รวมถึงการจัดที่พักเพื่อใหบริการแกนักทองเทีย่ว

ตองคํานึงถึงการจัดการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน การออกแบบที่พัก

ตองมีสวนสรางเสริมความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน คํานึงถึงประโยชนการใชสอย การรักษาระบบนิเวศ

และสะดวกสบาย ตลอดจนการจัดการสินคาของที่ระลึก โดยคุณลักษณะของสินคาที่ระลึกที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตรควรเปนสินคาที่ไดมาตรฐานการรับรองความสะอาดและสุขอนามัย มีวันผลิต

และหมดอายุกํากับ ผลิตจากวัสดุที่เปนของที่สามารถปลูกไดเองในชุมชน และตองคํานึงถึงการรักษา

ระบบนิเวศอยางย่ังยืน (ศูนยบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร, 2547) 

2. การทองเท่ียวไรกาแฟ 

 การทองเที่ยวไรกาแฟเปนหน่ึงในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหัวใจสําคัญ คือ การนํา

ทรัพยากรทางการเกษตรมาจัดการทองเที่ยว โดยมีกิจกรรมทางการทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดใจ (เกศณีย 

สัตตรัตนขจร, 2550) และเปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร 

ผูปลูกกาแฟ รวมไปถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนการนําทรัพยากรที่มีมาจัด 

การทองเที่ยว เพื่อเสริมความเปนอยูของคนในชุมชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถจัดกิจกรรมรวมถึง

การจําหนายสินคาการเกษตรอื่น ๆ และสินคาชุมชนใหแกนักทองเที่ยวโดยตรง เปนการสรางโอกาส 

รายไดหลัก และรายไดเสริมใหกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรการเกษตร 

(เทพกร ณ สงขลา, 2554; Joshi, Bhujbal, & Belanekar, 2012) 

 โดยกาแฟเปนพืชที่มีถ่ินกําเนิดในแอฟริกาและไดแพรหลายไปยังประเทศเขตรอนช้ืนตาง ๆ 

ทั่วโลก มีสายพันธุมากกวา 6,000 สายพันธุ โดยสายพันธุที่ไดรับความนิยมและนํามาขยายพันธุเพื่อการคา 

คือ สายพันธุอาราบิกา (Arabica) และโรบัสตา (Robusta) ซึ่งแพรหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อินเดียตะวันตกเปนครั้งแรกในศตวรรษที่ 17 และ 18 ในประเทศไทยแหลงผลิตกาแฟที่สําคัญสําหรับ

สายพันธุโรบัสตาอยูที่จังหวัดชุมพรและระนอง สวนสายพันธุอาราบิกาอยูที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

และลําปาง (สํานักการคาสินคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2563) ซึ่งประโยชนที่เกษตรกรผูปลกู

กาแฟจะไดรับจากการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว (Wolfe & Bullen, 2009) คือ 1) การมีรายได
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ที่เพิ่มข้ึน นอกจากรายไดจากการปลกูและแปรรูปกาแฟแลว การทองเที่ยวไรกาแฟยังชวยสงเสริมเกษตรกร

ใหมีรายไดการจากใหบรกิารและจําหนายผลผลิตใหแกนักทองเที่ยวโดยตรง 2) เกษตรกรผูปลกูกาแฟเกดิ

ความพึงพอใจในการดํารงชีพ สรางความภาคภูมิใจใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และเปนการสราง

งานภายในทองถ่ิน ลดอัตราการอพยพยายถ่ินไปทํางานนอกพื้นที ่3) เกษตรกรผูปลูกกาแฟเกิดการพัฒนา

ทักษะดานมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร เน่ืองจากกิจกรรมการทองเที่ยวจะชวยสงเสริมใหเกษตรกรเรียนรู

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดข้ึน เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ 

4) เปนจุดเริม่ตนที่สงผลกระทบทีดี่ในวงกวาง ที่เกิดข้ึนจากจดุเล็ก ๆ  กอน เพื่อดําเนินการในระยะแรกแลว

คอยขยายสูวงกวางตอไป 5) การทองเที่ยวไรกาแฟเปนตลาดที่นาสนใจในปจจุบัน เน่ืองจากแหลงทองเที่ยว

มีจํานวนนอย ในขณะที่จํานวนนักทองเที่ยวคุณภาพที่ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟและเสาะแสวงหากาแฟ

รสชาติใหม ๆ อยูเสมอเพิ่มมากข้ึน และ 6) การทองเที่ยวไรกาแฟและการซื้อผลิตภัณฑจากเกษตรกร

โดยตรงจะมีราคาสมเหตุสมผล ไมแพงเกินไป ในสวนน้ีเกษตรกรสามารถกําหนดราคาขายไดเอง และ

จําหนายไดทั้งปลีกและสง ซึ่งสามารถจําหนายสินคาที่สวนโดยตรงได ลดปญหาราคาสินคาทางการเกษตร

ตกตํ่าและผลผลิตลนตลาดในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  

3. หมูบานดอยชาง 

 หมูบานดอยชาง ต้ังอยูหมูที่ 3 ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ช่ือ “บานดอยชาง” 

หมูบานดอยชางเปนชุมชนที่เกาแกกวา 97 ป เปนชุมชนที่มีการอพยพมาต้ังถ่ินฐานโดยชาวเขาเผาลีซอ 

ซึ่งภาษาลีซอ เรียกวา “แลจวา” เปนเผาแรก เดิมเปนที่อยูของชาวเขาเผามง เมื่อ พ.ศ. 2458 ชนเผาลซีอ

ไดอพยพเขามาต้ังเปนหมูบานดอยชาง และใน พ.ศ. 2526 ชนเผาอาขาและชนเผาจีนก็ไดอพยพมา

ตามลําดับ ความเปนอยูภายในชุมชนเปนสังคมพึ่งพากันและอยูรวมกันเปนชุมชนใหญ ในอดีตนอกจาก

การเลี้ยงสัตวและการเกษตร หมูบานดอยชางปลูกฝนเปนอาชีพหลัก ตอมาฝนไดกลายเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทรงนําตนกาแฟมอบใหแกคนในหมูบานนําไปปลูก จึงทําให

กาแฟกลายเปนอาชีพหลักและเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมี อาเดล พอหลวงของหมูบานดอยชาง 

และวิชา พรหมยงค หรืออาบอ ไดรวมมือกันพัฒนากาแฟดอยชางใหมีคุณภาพ เพื่อทําใหคุณภาพชีวิตของ

ผูคนในชุมชนดีข้ึน โดยรายไดหลักของชุมชนที่น่ีมาจากการขายกาแฟและผลิตผลกาแฟในรูปแบบตาง ๆ 

ภายหลังกาแฟดอยชางไดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีเปนที่ยอมรับ อีกทั้งกระแสความนิยมการบริโภค

กาแฟของคนไทยจากเดิม 0.5 กิโลกรัม ตอคน ตอป มีแนวโนมที่เพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ และเปนที่ตองการ

ของชาวโลกมากข้ึน (กองสวัสดิการฝาง, 2554) เน่ืองจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟจะอยูในชวงเดือน

ธันวาคม-กุมภาพันธ ระยะเวลาที่เหลือของปจะมีรายไดจากพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกแซมอยูใน



 

1988 

 

พื้นที่ไรกาแฟ เชน มะคาเดเมีย บวย ลูกเชอรี่ ลูกพับ และยอดมะระหวาน จากความมีช่ือเสียงของรสชาติ

เมล็ดกาแฟ ทําใหในปจจุบันมีนักทองเที่ยวเขาสูชุมชนในรูปแบบของนักทองเที่ยวที่ตองการเย่ียมชม

ธรรมชาติและตองการศึกษากรรมวิธีการปลูกและการผลิตกาแฟ รวมถึงนักธุรกิจที่ตองการเขามาติดตอ

ซื้อกาแฟจากแหลงผลิต สงผลใหชุมชนมีธุรกิจเสริมรองรับบุคคลภายนอกชุมชน เชน รีสอรต เกสตเฮาส 

จํานวนหองพักรวมประมาณ 60 หอง นอกจากน้ียังมีที่ทําการเกษตรในพื้นที่สูงที่เปดใหบริการเชาที่พัก

แตมีจํานวนไมมากนัก (อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย, 2559)  

4. กระบวนการปลูกและผลิตกาแฟหมูบานดอยชาง 

 ในแตละกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟหมูบานดอยชางต้ังแตการปลูก การเก็บผลกาแฟสด

จากตนดวยมือ กระบวนการแปรรูปแบบเปยกถูกคัดสรรจนไดข้ันตอนที่เหมาะสมที่สุดในการสรางสรรค

รสชาติจนทําใหกาแฟของหมูบานดอยชางเปนกาแฟอาราบิกาชนิดพิเศษ (Specialty coffee) ที่ปลูก

เฉพาะบริเวณดอยชางเทาน้ัน โดยไดตรารับรองมาตรฐานระดับสากลมากมาย ดวยเอกลักษณเฉพาะตรง

กลิ่นที่หอมเปนพิเศษ เจือรสเปรี้ยว (คลายกรดจากผลไม) ด่ืมแลวทําใหรูสึกชุมคอ มีสารคาเฟอีนตํ่า มี

รสชาติกลมกลอม เปนความลงตัวระหวางพื้นที่เพาะปลูกกับลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่สูงและมีอากาศ

หนาวเย็นตลอดป ประกอบกับการดูแลเอาใจใสในทุกข้ันตอน ทําใหไดกาแฟอาราบิกาที่มีคุณภาพสูง มี

คํากลาวถึงกาแฟที่ปลูกที่หมูบานดอยชางวา “กาแฟดอยชาง เอกลักษณกาแฟไทย สุดยอดกาแฟโลก”  

 โดยการปลูกและการแปรรูปกาแฟของหมูบานดอยชาง มีข้ันตอนดังน้ี (กาแฟดอยชาง, 2564) 

1) การเพาะกลากาแฟ หมูบานดอยชางใชวิธีการนําเมล็ดมาขยายพันธุ โดยนําเมล็ดแกลางเปลือกและ

เน้ือออก นําไปปลูกในตะกราบนทรายโดยการหวานเมล็ดหรือการปลูกเปนแถว ระยะหางระหวางเมล็ด 

1 เซนติเมตร ใชเวลา 45 วัน จนมีใบจึงแยกไปปลูกลงแปลง 2) การเตรียมพื้นที่และแปลงปลูก เกษตรกร

ผูปลูกกาแฟหมูบานดอยชางจะเลือกใชพื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,000-2,000 เมตร ข้ึนไปในการปลูก 

โดยจะเริ่มปลูกชวงตนฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) ตนกาแฟจะสามารถต้ังตัวไดเร็ว ลดอัตรา

การตายลง 3) การเก็บเกี่ยว กาแฟจะใหผลผลิตหลังการปลูกประมาณ 2-3 ป ในประเทศไทยผลกาแฟจะ

สุกประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายน โดยเลือกเก็บผลที่มีสีแดงเกือบทั้งผลหรือทั่วทั้งผล ซึ่งเกษตรกร

หมูบานดอยชางจะใชวิธีการเก็บดวยมือซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด 4) การกะเทาะเปลือก เกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

จะใชเครื่องกะเทาะเปลือกกาแฟสดทันทีภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการเก็บเกี่ยว เมล็ดกาแฟที่ถูกกะเทาะเปลือก

แลวเรียกวากาแฟกะลา 5) การหมัก กาแฟกะลาจะถูกนํามาหมักแหงเปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง และนําไป

หมักเปยกตออีก 24 ช่ัวโมง กระบวนการหมักจะชวยในการขจัดเมอืกเคลือบออกจากกาแฟกะลา และจะ

มีการแชพักเมล็ดในนํ้าสะอาดอีก 20-24 ช่ัวโมง เพื่อทําใหกาแฟมีกลิ่นและรสสะอาดย่ิงข้ึน 6(  การตากแหง 



 

1989 

 

เปนการนํากาแฟกะลาที่ผานการแชพักเมล็ดมาตากบนลานที่สะอาด ตากใหแหงดวยแสงอาทิตยเปน

ระยะเวลาประมาณ 7-8 วัน เกษตรกรหมูบานดอยชางจะทําการพลิกกลับกาแฟกะลาเปนครั้งคราว เพื่อให

การระเหยของนํ้ามีความสม่ําเสมอ 7 ( การเก็บรักษา เมื่อไดกาแฟที่มีความช้ืนในระดับที่ตองการ กาแฟ

ถูกบรรจุลงในกระสอบที่สะอาดแลวนําไปเก็บรักษาในคลังเก็บที่มีการควบคุมระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม 

และอากาศถายเทสะดวก 8 ( การผลิตกาแฟสาร ซึ่งกาแฟสารคือเมล็ดกาแฟดิบที่ผานการสีเอากะลาออก

พรอมที่จะค่ัวแลว เริ่มดวยการสีเอาสวนของกะลาแหงที่หุมเมล็ดออกดวยเครื่อง จากน้ันก็จะถูกสงตอไป

เพื่อคัดแยกขนาดเมล็ด และมีการคัดซ้ําอีกครั้งเปนการตรวจสอบดวยแรงงานคน 9 ( การคัดเกรดกาแฟสาร 

กาแฟของหมูบานดอยชางจะมีการแยกเกรดของกาแฟสารออกเปน 4 เกรดตามขนาด โดยเมล็ดกาแฟสาร

จะตองมีความช้ืนอยูที่ 11.5-12% 10 ( การค่ัวกาแฟ ข้ันตอนน้ีคือการนําเอาเมล็ดกาแฟดิบมาผานความรอน

ภายในถังค่ัว อุณภูมิมาตรฐานจะอยูที่ประมาณ 120-300 องศาเซลเซียส ในข้ันตอนการค่ัวจะแบง

ออกเปนการค่ัวออน การค่ัวกลาง และการค่ัวแบบเขม ซึ่งจะใหส ีกลิ่น รสสัมผสั และรสชาติของสารกาแฟ

ที่แตกตางกัน 11) การบดกาแฟ กาแฟที่ผานการค่ัวแลวจะถูกนํามาบดเปนผง และ 12) การชงกาแฟ

และการชิมรสชาติกาแฟ 

5. การออกแบบประสบการณทางการทองเท่ียว 

 โดย เขมิกา ธีรพงษ (2563) ไดอธิบายวา การออกแบบประสบการณเปนการจดัการการวางแผน 

ทําใหเกิดเหตุการณ สถานการณ และสรางบริบทแวดลอมเพื่อใหเกิดการสื่อสารขอมูล การเลาเรื่อง และ

การลงมือทํา ซึ่งการออกแบบในรูปแบบน้ีทําใหเกิดความเขาใจ ความประทับใจ เกิดทักษะและการเรียนรู

อยางลึกซึ้งในเรื่องน้ัน ๆ ดังที่ Mclellan (2000) ไดเนนวาการออกแบบประสบการณน้ันผูกพันลึกซึ้งกับ

การเลาเรื่อง ซึ่งกอใหเกดิอารมณความรูสกึรวม เปนสวนที่สาํคัญทีสุ่ดที่ทําใหเกิดการรับสารและการเรยีนรู

ในขอมูลที่มีความซับซอนไดดีกวาการสื่อสารปกติ 

 ในปจจุบันนักทองเที่ยวมีความสนใจและใหความสําคัญกับการไดรับประสบการณจากการทองเที่ยว 

(He, Wu, & Li, 2018) เมื่อนักทองเทีย่วไดรับประสบการณทางการทองเที่ยวที่นาจดจํา จะเกิดความพึงพอใจ 

ประทับใจ และจะกลับมาเย่ียมชมสถานที่ทองเที่ยวน้ันซ้ําอีกครั้ง หรือเกิดการแนะนําตอใหแกคนรูจัก 

โดยการสงขอมูลผานขอความ รูปภาพ และสื่อสังคมออนไลนใหแกนักทองเที่ยวรายอื่น ๆ ดวยความเต็มใจ 

(Song, Lee, Park, Hwang & Reisinger, 2014) ซึ่งประสบการณทางการทองเที่ยว สามารถจัดแบงได 

3 ประเภท (Hirschmann & Holbrook, 1982) ไดแก ประสบการณทางคุณคา เปนประสบการณที่เกิดจาก

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอผลิตภัณฑสินคาและการบริการทางการทองเที่ยวที่ไดรับโดยคํานึงถึง

ความคุมคาของเงิน ประสบการณดานสังคม เปนประสบการณที่เกิดจากคุณคาที่นักทองเที่ยวจะไดรับ



 

1990 

 

และไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับสังคมและชุมชน และประสบการณดานอารมณ เปนประสบการณ

ที่เกิดจากอารมณความรูสึกและคุณคาที่นักทองเที่ยวไดรับ เมื่อนักทองเที่ยวเลือกที่จะมาทํากิจกรรมทาง 

การทองเที่ยวแลวมีความรูสึกประทับใจและมีความแตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวอื่น

ที่เคยไดไปสัมผัสมา ในขณะที่ Schmitt (2000) ไดแบงประสบการณออกเปน 5 ประเภท ที่สามารถสราง

ใหแกนักทองเที่ยวได คือ ประสบการณการรับสัมผสั ประสบการณทางอารมณ ประสบการณที่กอใหเกดิ

ความรูความเขาใจ ประสบการณทางกายภาพ พฤติกรรม และวิถีชีวิต และประสบการณที่เกี่ยวของกับสงัคม 

โดยที ่Laurel, Bates, Don and Strickland (1991) กลาววา การเกิดปฏิสัมพันธของคนมีความสําคัญมาก 

เน่ืองจากสามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองกับคนรอบขางและสิ่งรอบขาง รวมไปถึงการเกิดปฏิสัมพันธกับ

ขอมูลหรือความรูที่ไดถายทอดผานอุปกรณสื่อสารเหลาน้ัน โดยการมีการจัดการพื้นที่หรือสถานที่ที่ดี 

สําหรับการสรางประสบการณใหแกนักทองเที่ยวเปนอีกหน่ึงปจจัยที่มีความสําคัญ เพราะสามารถเปนไดทั้ง

สถานที่ที่มีอยูจริง )Actual  (หรือเปนพื้นที่เสมือนจริง ) Virtual  (ที่จงใจใหเปนที่สําหรับรวมกลุมนักทองเทีย่ว

เพื่อการสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลความรูตางๆ กัน 

 ทั้งน้ี กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ (2555) ไดแบงข้ันตอนการออกแบบ

ประสบการณไว 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว หน่ึงในกระบวนการสําคัญ

ในกรอบการทาํงานออกแบบประสบการณ คือ การวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว ซึ่งอธิบายวาจําเปนตอง

มีข้ันตอนดังน้ี การวิเคราะหพื้นที่ การวางแผนการใชพื้นที่และการคมนาคม การกําหนดศักยภาพการรองรับ 

การประเมินผลกระทบ และการเตรยีมความพรอมดานทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ีการวางแผนดังกลาวเปน

การรวบรวมขอมูลและเตรียมความพรอมใหกับพื้นที่กอนทําการออกแบบ รวมถึงการทําใหเขาใจขอจํากัด

ของชุมชนในพื้นที่อีกดวย 2) ข้ันตอนการกําหนดเสนทางการทองเที่ยว กิจกรรม และกลุมเปาหมาย จาก

ข้ันตอนในขอแรกทําใหมีขอมูลมากพอที่จะกําหนดเสนทางและกิจกรรมสําหรับการทองเที่ยวที่จะเกิดข้ึน 

ทั้งน้ีควรระบุนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายไปดวยในครั้งเดียวกัน ข้ันตอนน้ีจะชวยทําใหไดขอมูลที่ชัดเจน

สําหรับงานออกแบบ พรอมทั้งสามารถพัฒนาสูขอกําหนดในการออกแบบ (Design Brief) ได และ 3) การมี

สวนรวมของชุมชนในข้ันตอนการออกแบบประสบการณ นอกจากน้ีกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการทํา

ใหงานออกแบบประสบการณสําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การมีสวนรวมของชุมชนใหคนพื้นถ่ิน

ไดมีโอกาสเขามาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการในการเลาเรื่องราวของชุมชน ตลอดจนรวมกันออกแบบ

การจัดการและการบริหารกิจกรรมทางการทองเที่ยวดวยกัน ซึ่งกระบวนการน้ีจะนําไปสูความรูสึกเปน

เจาของและสวนในการทําใหการทองเที่ยวในพื้นที่น้ันประสบความสําเร็จ 

 



 

1991 

 

อภิปรายผล 

การทองเท่ียวไรกาแฟดอยชางและการออกแบบประสบการณ 

 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ พบวา จุดรวมที่สําคัญของการทองเที่ยวไรกาแฟ

และการออกแบบประสบการณ คือ การสรางประสบการณการทองเที่ยวไรกาแฟใหแกนักทองเที่ยวโดย

การบอกเลาจากเกษตรกรผูปลูกกาแฟ และการไดสัมผัสประสบการณจากการลงมือทํา เปนการกระตุนให

เกิดการเรียนรูและนําไปสูการจดจําและเกิดความประทับใจ โดย Chen and Rahman (2018) ไดศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว พบวา ปจจัยสําคัญที่สามารถกระตุนใหเกิดการทองเทีย่ว

ไดน้ันมีอยู 4 ปจจัย คือ 1) การมีสวนรวมของนักทองเที่ยว (Participation) 2) การไดรับประสบการณที่

นาประทับใจ (Memorable Tourism Experience: MTE) 3) การสรางความสัมพันธกับวัฒนธรรมใน

พื้นที่หรือชุมชน (Cultural Contact) และ 4) ความภักดีตอแหลงทองเที่ยว (Destination Loyalty)  

 โดยทั้ง 4 ปจจัยน้ีตองเช่ือมโยงกัน โดยที่การสรางประสบการณที่นาประทับใจ สามารถสราง

ไดจากกระบวนการการมีสวนรวมของนักทองเที่ยวที่เมื่อเขาไปเย่ียมชมแลวมีกิจกรรมรวมกับคนในพื้นที่ 

ทําใหเกิดการสรางความสมัพนัธกับพื้นที่หรอืชุมชน ทั้งหมดน้ีนําไปสูการกลับมาเที่ยวในสถานที่เดิมอกีครัง้ 

เมื่อนําทฤษฎีการออกแบบประสบการณมาใชจะพบวามีข้ันตอนเปนลําดับดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 คือ ตองเชิญชวนใหกลุมเปาหมายเขาสูพื้นที่  

 ข้ันตอนที่ 2 คือ การทําใหผูเขาชมเกิดความกระตือรือรนในการไดมีสวนรวมกับกิจกรรมและ

บรรยากาศ 

 ข้ันตอนที่ 3 คือ การทําใหผูเขาชมเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู  

 ข้ันตอนที่ 4 คือ ทําใหผูเขาชมเกิดความสนุกสนานและตอบสนองตอบรรยากาศ 

 หากสามารถทําใหเกิดประสบการณตามลําดับทั้ง 4 ข้ันตอนน้ีได จะมีโอกาสสูงที่ทําใหเกิด

ประสบการณที่นาจดจําและประทับใจแกนักทองเที่ยว สะทอนใหเห็นถึงการออกแบบประสบการณที่

ประสบความสําเร็จได (Pine & Gilmore, 1999) 

 จากการทบทวนแนวคิดตาง ๆ พบวา การนําการออกแบบประสบการณไปใชกับการทองเที่ยว

ไรกาแฟหมูบานดอยชางน้ัน ควรมีการปรับกระบวนออกแบบใหเหมาะสมกับรปูแบบและกระบวนการใน

การผลิตกาแฟของเกษตรกรหมูบานดอยชาง โดยการจัดการทองเที่ยวไรกาแฟหมูบานดอยชางสามารถ

จําแนกรูปแบบของประสบการณที่นักทองเที่ยวสัมผัสไดตลอดทั้งกระบวนการผลิตกาแฟ ดังแสดงใน

ตารางที่ 1  

 



 

1992 

 

ตารางท่ี 1 กระบวนการสรางประสบการณจากการปลูกกาแฟหมูบานดอยชาง  

กิจกรรมการผลิตกาแฟ 

หมูบานดอยชาง 

ประสบการณจากการรับรูโดย

การเยี่ยมชมและการบอกเลา 

ประสบการณจาก 

การมีสวนรวมและลงมือทํา 

การเพาะกลา   

การเตรียมพื้นที่   

การเก็บเกี่ยว   

การกะเทาะเปลือก   

การหมัก   

การตากแหง   

การเก็บรักษา   

การผลิตกาแฟสาร   

การคัดเกรดกาแฟสาร   

การค่ัวกาแฟ   

การบดกาแฟ   

การชงและการชิมกาแฟ   

 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา หมูบานดอยชางสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณ

ใหแกนักทองเที่ยวไดตลอดทั้งกระบวนการผลิตกาแฟในหมูบานดอยชาง และยังสามารถนํากิจกรรม

เหลาน้ีมาพัฒนารูปแบบใหมีความทันสมัยและสรางความดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว

หมูบานดอยชางมากข้ึน เชน การทํากระดาษจากกากกาแฟ การทําสครับขัดผิว การทําชาจากกาแฟกะลา 

การทําเครื่องประดับที่สามารถดูดกลิ่นได เปนตน 

 

บทสรุป 

 จากการศึกษาพบวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรมีความเช่ือมโยงกับการออกแบบประสบการณใน

หลากหลายมิติ มีความเปนไปไดสูงในการใชกระบวนการออกแบบประสบการณมาชวยเสริมสรางและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรใหเกิดคุณคาและมูลคาเพิ่ม สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนทองถ่ิน 

รวมถึงสรางความพึงพอใจและประทับใจใหแกนักทองเที่ยว สงผลตอการมาทองเที่ยวซ้ํา อันจะนํามาสู

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนอยางย่ังยืน 
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บทคัดยอ 

ประสบการณอันนาจดจําเปนสิ่งสะทอนถึงความดีเลิศที่ผูใชบริการปรารถนาที่จะไดรับจาก

บริษัทรับจัดงานอีเวนท โดยเฉพาะการจัดงานอีเวนทประเภทงานแตงงานในชวงสถานการณที่โรคโค

วิด-19 มีความคลี่คลายและไดเปลี่ยนผานการจัดงานใหมีขนาดเล็กลง บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก โดยเปน

การศึกษาตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหารหรือ

เจาของกิจการ พนักงานตําแหนงครีเอทีฟ พนักงานตําแหนงอารตไดเรกเตอรหรือดีไซเนอรของบริษัทรับจดั

งานอีเวนทงานแตงงานที่ต้ังสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร จํานวน 22 คน และนํามาวิเคราะห

ขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสัมผัสทั้งหา ปจจัยดานการใช

เทคโนโลยี และปจจัยดานการสรางสรรคกิจกรรม เปนปจจัยที่สงผลตอการสรางประสบการณอันนา

จดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็กใหแกผูใชบริการการจัดงานแตงงานและผูเขารวม

งาน ที่บริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงานสามารถนําไปตอยอดทางความคิดและเปนสิ่งเกื้อหนุนใหกอ

เกิดหนทางแหงความสําเร็จตอไป 

คําสําคัญ: ประสบการณอันนาจดจํา งานอีเวนท งานแตงงานขนาดเล็ก  
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Abstract 

A memorable experience is a reflection of the excellence in performance 

delivered by an event organizer that customers desire to receive. Since the COVID-19 

pandemic, there have been some changes in wedding events resulting in a scale 

deduction. This paper aims to explore possible factors affecting memorable experience 

creation in a small-scale wedding event. The study employed a qualitative approach (in-

depth interview). A group of owner/management level, staff in various positions namely; 

creative and art director or designer from wedding event organizer companies, located in 

Bangkok, altogether 22 key-informants were interviewed. Content analysis was used to 

analyze the data. The results of this study indicated that; five senses, technology, and 

created activity were the main factors in creating memorable experience in a small-scale 

wedding event. The implications of this study can benefit wedding event organizers to 

have more idea in successfully organizing and creating memorable wedding experience.  

Keywords: Memorable Experience, Event, Small-Scale Wedding Event 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

จากสถานการณที่เกิดโรคอุบัติใหมโควิด-19 สงผลกระทบเชิงลบตอธุรกิจทุกประเภท รวมถึง

ธุรกิจการจัดงานอีเวนท การดําเนินธุรกิจไมสามารถทําได เน่ืองจากขัดกับมาตรการของทางภาครัฐใน

หลายดานและนโยบายที่มุงเนนการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) (สยามรัฐออนไลน, 

2563) ซึ่งการจัดกิจกรรมอีเวนทที่มีลักษณะการรวมตัวกันของผูคนสูง มีการพบปะเพื่อทํากิจกรรม

รวมกันที่ใชเวลานาน สถานทีอ่ันกอใหเกดิการเขารวมของผูคนที่ไมสามารถสรางระยะหางทางสงัคมได จึง

ถูกขอความรวมมือใหงดหรือประกาศยกเลิกการจัดงานอีเวนทน้ัน (ศรวัสย สมสวัสด์ิ และชนมณี ทะนัน

แปง, 2563) สงผลใหธุรกิจการจัดงานอีเวนทเกิดภาวะซบเซาและการประคองกิจการใหอยูรอด หรือมี

หลายแหงที่ตองยุติการดําเนินกิจการ (BLT Bangkok, 2563) 

ทั้งน้ี ในชวงที่โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การจัดงานอีเวนทประเภทหน่ึงซึ่งผูคนในสังคมไทย

ยังคงใหความสําคัญ คือ การจัดงานแตงงาน เน่ืองจากเปนพิธีการที่อยูคูกับขนบธรรมเนียมประเพณีทีส่บื

ทอดตอกันมา (ธันนิกานต ชยันตราคม, 2556) โดยเปนพิธีที่รองรับความสัมพันธที่มีลักษณะเปนทางการ

และการแสดงออกสถานะทางสังคมที่ชัดเจนเสมือนเปนการประกาศใหคนของทั้งสองฝายรับรูถึงการ
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ครองคูอยางถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเปนการเริ่มชีวิตคูดวยความเปนสิริมงคล การ

แตงงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากสิ่งหน่ึงในชีวิต (อารีวรรณ หัสดิน, 2558) 

แตดวยมาตรการ ระเบียบ ขอปฏิบัติ และนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการแพรกระจายของโรค

โควิด-19 ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจสวนบุคคลและโดยรวมที่ถดถอย (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) ทําใหการจัด

งานแตงงานมีขอจํากัดทั้งดานสถานที่จัดงาน จํานวนผูเขารวมงาน และงบประมาณ จึงตองมีการปรับลด

ขนาดของงานแตงงานใหเปนงานขนาดเล็ก เมื่อเกิดขอจํากัดตาง ๆ ในการจัดงานแตงงาน แตคูบาว-สาว

หรือผูใชบริการการจัดงานแตงงาน ยังคงตองการใหงานแตงงานของตนเองเปนไปดวยความเรียบรอย 

ราบรื่น ประทับใจ และนาจดจํา จึงยังคงมีการหันมาพึ่งพาบริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงานใหเปน

ผูดําเนินการจัดงานให เพราะเปนผูที่สามารถสรางสรรคใหงานแตงงานเกิดประสิทธิภาพและสราง

ประสบการณที่นาจดจําได (ขนิษฐา จิตวิชินะกุล, 2552) 

อยางไรก็ตาม บริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงาน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดงานให

เปนไปภายใตขอจํากัดในสถานการณแวดลอมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ แตยังคงตองเปนผู

สรางสรรคใหจินตภาพเกิดเปนรูปธรรมโดยผสานกับการที่ผูใชบริการการจัดงานแตงงานและผูเขารวม

งานไดรับประสบการณอันมีคานาจดจํา ดัง น้ัน ผู วิจัยจึงทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการสราง

ประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก เพื่อใหบริษัทรับจัดงานอี

เวนทงานแตงงานสามารถนําไปบูรณาการใหเขากับบริบทของตนและเปนกลไกขับเคลื่อนธุรกิจใหเกิด

ความสําเร็จตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาด

เล็ก 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. งานอีเวนทหรือกิจกรรมพิเศษ 

ในการนิยามความหมายของคําวาอีเวนท Getz and Page (2016) ไดกลาวไววา อีเวนท

หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึงและสถานที่หน่ึง หรือกลุมของเหตุการณหรือกิจกรรมพิเศษ 

หรือเหตุการณที่สําคัญและนาจดจํา ซึ่งเหตุการณหรือกิจกรรมที่จดัข้ึนน้ันตองผานการคิดและวางแผนมา

อยางดี จัดข้ึนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป แตมีสิ่งหน่ึงที่รวมกันของกิจกรรมพิเศษ



 

2000 

 

เหลาน้ี คือ ความตองการสรางหรือมีอิทธิพลตอประสบการณของแตละบุคคลหรือประสบการณรวมของ

ผูเขารวมงาน  

ตลอดจน Shone and Parry (2004) ใหความหมายของงานอีเวนทหรือกิจกรรมพิเศษ (Special 

Events) คือ กิจกรรมทุกรูปแบบไมวาจะเปนกิจกรรมเพื่อสันทนาการ (Leisure Events) เชน กีฬา 

บันเทิง หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Events) เชน พิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณี หรือ

กิจกรรมสําหรับองคกร (Organizational Events) เชน กิจกรรมการเปดตัวสินคา การเมือง หรือ

กิจกรรมสวนบุคคล (Personal Events) เชน งานวันเกิด งานแตงงาน  

เกรียงไกร กาญจนโภคิน (2555) ไดจัดแบงประเภทของกิจกรรมพิเศษออกเปน 2 ประเภทใหญ 

ประเภทแรก คือ กิจกรรมที่เจาของตราสินคาหรือองคกรเปนเจาของงานแตเพียงผูเดียว (Sole Event) 

ประกอบดวย งานเปดตัวสินคาหรือบริการ งานฉลองครบรอบ งานประชุม การจัดประกวด การแขงขัน 

งานสัมมนา งานมอบรางวัล การทําลูกคาสัมพันธ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธหรือรับผิดชอบตอ

สังคม กิจกรรมสรางความบันเทิง กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรมการทองเที่ยวเมือง สวนประเภทที่ 2 

คือ กิจกรรมที่มีหลายตราสินคาหรือหลายองคกรเขามาเกี่ยวของ (Join Event) ประกอบดวย งาน

นิทรรศการ งานแสดงสินคาสําหรับผูประกอบการ งานแสดงสินคาสําหรับบุคคลทั่วไป และงานอีเวนท

ที่เขารวมงานในฐานะผูสนับสนุน 

ในการจัดงานอีเวนทประเภทตาง ๆ ใหเกิดข้ึน NEC Organizer (2011) ไดกลาวไววา จะมี

บริษัทรับจัดงานอีเวนท (Event Organizer) เปนผูดําเนินกิจกรรมพิเศษใหสอดรับกับความตองการของ

ผูใชบริการการจัดงาน โดยตองทําใหผูใชบริการการจัดงานและกลุมคนที่มารวมงานรูสึกวามี

ประสบการณรวม เกิดความพึงพอใจ และตองสามารถทําสิ่งที่นําเสนอไปใหออกมาเปนรูปธรรมตาม

ขอตกลงใหได  

 

2. ประสบการณสรางการจดจํา 

โดย Berridge (2012) ไดกลาวไววา การออกแบบมีสวนชวยในการจัดงานอีเวนทเพื่อสราง

ประสบการณที่ดีและนาจดจําขึ้นสําหรับผูเขารวมงาน โดยการออกแบบนับเปนเครื่องมือที่ใชในการ

สรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งขอบเขตของประสบการณน้ันยอมไดรับการสรางสรรคอยางดี

สําหรับผูเขารวมงานอีเวนททั้งหมด ทั้งน้ีประสบการณดังกลาวจะข้ึนอยูกับความคาดหวังของผูเขารวม

งานแตละราย ตลอดจนการออกแบบกลายเปนหน่ึงในการควบคุมและกํากับทักษะและความรูของบุคคล
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ที่เกี่ยวของในการวางแผนงานและการจัดการ เพื่อสรางประสบการณที่มีสวนรวมใหจดจํา สรางแรงบันดาล

ใจ ใหความรูและความบันเทิง ซึ่งเปนหัวใจสําคัญแหงความสําเร็จของงานอีเวนท  

ทั้งน้ี EVENTMOBI (2018) กลาวไปในทิศทางเดียวกันวา ความทาทายในการดึงดูดใจและมอบ

ประสบการณที่ดีที่สุดเพื่อสรางการจดจําใหกับผูเขารวมงานทั้งหมดน้ัน การสรางสรรคหรือออกแบบถือ

วาเปนสิ่งที่สรางประสบการณความตองการของผูเขารวมงานที่เพิ่มข้ึนและนํามาสูประสบการณที่นา

จดจํา ดังน้ัน ผูจัดงานอีเวนทตองพยายามอยางเต็มที่เพื่อสรางประสบการณที่นาจดจําใหเกิดข้ึน 

เน่ืองจากความคาดหวังของผูเขารวมงานเปนสิ่งที่มีความหมายและเปนแรงบันดาลใจสูการสราง

ประสบการณจากการจัดงานอีเวนทได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงาน

ขนาดเล็ก” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมุงแสวงหาคําตอบตามวัตถุประสงคการ

วิจัย โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากร  

ประชากรเปนกลุมคนทั้งหมดที่อยูในขายการพิจารณาเพื่อใชในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี คือ 

ผูบริหารหรือเจาของกิจการ พนักงานตําแหนงครีเอทีฟ พนักงานตําแหนงอารตไดเรกเตอรหรือดีไซเนอร

ของบริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงาน 

 

2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารหรือเจาของกิจการ พนักงานตําแหนงครีเอทีฟ พนักงานตําแหนง

อารตไดเรกเตอรหรือดีไซเนอรของบริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงานที่ต้ังสถานประกอบการใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก (Key-Informants) จํานวน 22 คน อันเกิดจากการสัมภาษณเชิงลกึ 

(In-depth Interview) จนพบความทับซอนหรือความอิ่มตัวของขอมูล (Redundancy) จึงทําใหทราบ

จํานวนกลุมตัวอยางที่แนชัด 

โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกกลุม

ตัวอยางที่เหมาะสมกับการศึกษาที่สามารถเปนผูใหขอมูลหลักได ซึ่งมีเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางดวย

การพิจารณาตามหลักแบบสามเสา (Triangulation) ดังน้ี 
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2.1. เปนผูบริหารหรือเจาของกิจการ (Owner/Manager) ของบริษัทรับจัดงานอีเวนทงาน

แตงงานที่ต้ังสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไดกอต้ังมาแลวเปนระยะเวลาต้ังแต 3 ป 

และปฏิบัติงานมาแลวในบริษัทแหงน้ันเปนระยะเวลา 3 ป เน่ืองจากเปนผูบริหารภาพรวมของบริษัท มี

การจัดการงาน และมีสวนติดตอโดยตรงกับผูใชบริการการจัดงานแตงงาน 

2.2. เปนพนักงานตําแหนงครีเอทีฟ (Creative) ของบริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงานที่ต้ัง

สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวในบริษัทแหงน้ันเปนระยะเวลา 2 ป 

เน่ืองจากเปนผูที่ทําหนาที่คิดงานจากโจทยของผูใชบริการการจัดงานแตงงาน รวมทั้งวางแนวคิดของงาน

และขยายผลจากแนวคิดของผูใชบริการการจัดงานแตงงานใหเหมาะสมและเขาใจตรงกัน ตลอดจนการ

จัดหาขอมูลประกอบ เชน เน้ือหาสาระ รูปภาพ รวบรวมเอกสารอางอิง เพื่อใหผูใชบริการการจัดงาน

แตงงานสามารถเขาใจแนวคิดของการจัดงานไดชัดเจนข้ึน  

2.3. เปนพนักงานตําแหนงอารตไดเรกเตอรหรือดีไซเนอร (Art Director or Designer) ของ

บริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงานที่ต้ังสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวใน

บริษัทแหงน้ันเปนระยะเวลา 2 ป เน่ืองจากทําหนาที่ออกแบบโครงสราง วางผังงาน การจัดสรรพื้นที่

ภายในงาน และการออกแบบงานสวยงามตางๆ 

 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Structured Interview) สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก ซึ่งมีประเด็นคําถาม

เกี่ยวกับการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก เพื่อนํามา

วิเคราะหใหไดมาซึ่งปจจัยตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยผานการตรวจสอบ

คุณภาพดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากการนําแบบสัมภาษณมาใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน 

พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอคําถามและภาษาที่ใชใหเหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบความ

เช่ือมั่นโดยการทดสอบดวยวิธีสัมภาษณซ้ํา รวมทั้งมีการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณ ซึ่งไดรับ

อนุญาตจากผูใหขอมูลหลักทุกคน เพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียดและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุดในการ

นํามาวิเคราะหผล 
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4. วิธีเก็บขอมูล  

 4.1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาใน

เอกสาร หนังสือ วารสารวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากแหลงสารสนเทศตาง ๆ เชน 

หองสมุดของสถาบันการศึกษา ฐานขอมูลออนไลน ดังตัวอยาง คือ https://elibrary.tceb.or.th ซึ่งเปน

ฐานขอมูลออนไลนของสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สส

ปน. (TCEB) 

 4.2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารหรือเจาของกิจการ พนักงานตําแหนง ครีเอทฟี 

พนักงานตําแหนงอารตไดเรกเตอรหรือดีไซเนอรของบริษัทรับจัดงานอีเวนทงานแตงงานที่ต้ังสถาน

ประกอบการในกรุงเทพมหานคร 

 

5. การตรวจสอบขอมูลการวิจัย 

 เมื่อไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปดวยความ

ถูกตองและครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบสามเสาดาน

ขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่ไดมาทั้งแหลงบุคคล แหลงสถานที่ และ

แหลงเวลา จากน้ันพิจารณาวาขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลที่ซ้ํากันหรือไม หากขอมูลที่ไดมีความซ้ํากัน ผูวิจัย

จึงถือวาขอมูลน้ันมีความนาเช่ือถือและเปนขอมูลจริง 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมรวบขอมูลและการตรวจสอบขอมูลมาทําการวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหและตีความ โดย

อาศัยหลักความสอดคลองกันระหวางสาเหตุและผลที่อธิบายไดดวยขอมูลที่มีอยูจริง 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงาน

แตงงานขนาดเล็ก ไดแก ปจจัยดานสัมผัสทั ้งหา ปจจัยดานการใชเทคโนโลยี และปจจัยดานการ

สรางสรรคกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยดานสัมผัสท้ังหา  
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ในการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็กไดสะทอนใหเห็นถึงการนําเรื่องสัมผัสทั้งหา คือ รูป 

รส กลิ่น เสียง และสัมผัส มาเปนสวนสําคัญในการทําใหเกิดอารมณและความรูสึกเชิงบวก เพื่อสราง

ประสบการณที่นาจดจําและประทับใจของผูใชบริการการจัดงานแตงงานและผูเขารวมงาน ดังเชน

ขอความจากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักดังน้ี 

“งานแตงงานขนาดเล็กมีขอจํากัดของเรื่องงบและสถานที่ ย่ิงเปนเงื่อนไขที่ทาทายในการคิดงาน

ใหนาจดจํา เราเลยใชอะไรที่ไมตองไปแตะกับเรื่องงบมากนัก ก็จะเปนในเรื่องของการสรางประสบการณ

ในรูปแบบของอารมณจากแสง สี เสียง และอยางอื่น ๆ พวกกลิ่น สัมผัสดวย ที่คนจัดงานอีเวนทอยางเรา

รูจักกันในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งหา ยกตัวอยางเรื่องกลิ่น อันน้ีชวยเรื่องการจดจําและประทับใจ

ไดมาก เชน ใชกลิ่นจากกานนํ้าหอม จากตนไม เพิ่มการจดจําและประสบการณที่ประทับใจโดยใหสามารถ

นําตนไมกลับไป...” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 9 

 “...บาวสาวที่มาใหออกแบบมักมีความกังวลวา ถาเปนงานแตงงานขนาดเล็ก ก็จะไดอะไรที่เล็ก 

ๆ ตามไปดวย แตสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทอีเวนทแบบพวกเรา ถึงขนาดของงานจะเล็กก็ตองสราง

ประสบการณ สรางการจดจํา และแตกตางใหได โดยหลักก็คือใชเรื่องของการใชรูปหรือสี รส กลิ่น เสียง 

และสัมผัสใหครบเขามาจดัในงานแตงงาน อยางการใชสีตามที่ลูกคาตองการ สีน้ันเราสามารถเลนไดเยอะ

เลย อาจจะใสรายละเอียดเรื่องสีลงไปในของตาง ๆ ในงาน...” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 14 

“การจัดงานแตงงานขนาดเล็กในแตละงานมีความแตกตางและขอจํากัดหลายประเด็น ไมวาจะ

เปนจํานวนแขกที่เขารวมงาน ขนาดของสถานที่ รูปแบบงาน ซึ่งการสรางประสบการณใหจดจําไดสัมผัส

ทั้งหาเปนสิ่งที่ตองเอาเขามาใชกับการจัดงาน อาจจะใชกับในสวนของการสรางบรรยากาศดวยการ

ตกแตงสีที่สอดคลองกับธีมของงานแลวเขามาสัมผัสหรือจับตองของน้ันได แสง เสียงเพลง ซึ่งจะทําให

เกิดอารมณและความรูสึกรวมไปกับงานแตงงาน เปนการสรางประสบการณที่นาประทับใจ...” ผูให

ขอมูลหลักคนที่ 17 

2. ปจจัยดานการใชเทคโนโลยี  

ปจจุบันเทคโนโลยีไดถูกนํามาประยุกตใชกับการจัดงานอีเวนทงานแตงงาน เพื่อเติมเต็ม

ประสบการณในโอกาสพิเศษใหเกิดความประทับใจอันนาจดจํา ดวยการใชเทคโนโลยีที่ใกลตัวจาก

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ ไอแพด (iPad) ผานโปรแกรมหรอืแอปพลิเคชันตาง ๆ  โดย

ไมตองมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งเหมาะกับการนํามาบูรณาการกับงาน

แตงงานขนาดเล็ก ดังเชนขอความจากคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักดังน้ี 
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“...การเอาเทคโนโลยีที่อยูในมือถือมาใชใหเขารูสึกไดประสบการณที่แตกตาง อยางการสงรูปถายสู

มือถือของผูรวมงานโดยทันที จะชวยใหผูรวมงานรูสึกถึงความสะดวกสบาย รวดเร็ว ใชลง เฟซบุก

หรืออินสตาแกรมโดยไมตองรอรปูถายหลังจากงานจบ มี QR Code แปะตามงานและจุดหลกั ๆ  ของงาน

แตงใหสแกนรับรูปได สิ่งเหลาน้ีเปนตัวชวยสรางประสบการณและจดจําไดดีทีเดียว” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 

7 

“...ทุกคนมีมือถือติดตัวเปนสิ่งที่ขาดไมไดของคนเราตอนน้ี ก็เอาตรงน้ีแหละมาใช เปนการเอา

เทคโนโลยีเขามาเปนตัวทําใหงายตอการจดจํา มีประสบการณจากงานแตงงานไมเหมือนใครแมจะเปนงาน

แตงที่ เล็กก็ประทับใจไดทั้งบาวสาวและแขกที่มางาน เหมือนตอนแขกมางานก็ใหสแกน QR Code 

ลงทะเบียนเขางานและเขากับสถานการณโควิดดวย แถมทําใหงานดูดีและมีระดับดวย...” ผูใหขอมูลหลักคน

ที่ 16 

“กอนอื่นเลยงานแตงงานขนาดเล็กตองมองถึงเรื่องการครีเอทอยางไรก็ไดใหอยูในขอจํากัดของ

เรื่องเงิน สถานที่ และลดความเสี่ยงจากการแพรเช้ือ ก็ตองเอาสิ่งที่บริษัทมีอยูแลวมาครีเอท ทุกบริษัทมี 

iPad มีมือถือหรืออุปกรณเทคโนโลยีอยูแลว ดึงตรงน้ีมาใช อยางเอา iPad และการอัดวีดีโอมาทํา เก็บ

บรรยากาศเก็บเสียงของบาวสาว เสียงแขกที่มาในงานเปนวีดีโอสั้น ๆ และเขียนคําอวยพรบนหนาจอ 

iPad แลวเปนการสรางประสบการณการอวยพรใหนาสนใจและจดจําไดดีมากข้ึน...” ผูใหขอมูลหลักคน

ที่ 20 

3. ปจจัยดานการสรางสรรคกิจกรรม  

โดยกิจกรรมที่จัดข้ึนในงานอีเวนทงานแตงงานตองเปนกิจกรรมที่ใหผูใชบริการการจัดงาน

แตงงานและผูเขารวมงานไดเกิดการมีสวนรวมหรือลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถจัดเปนกิจกรรมการเตนรํา 

กิจกรรมที่สรางสรรคดวยตนเอง กิจกรรมการเลนเกม ทั้งกอนเริ่มพิธีการ ระหวางงานพิธีการ และ

ภายหลังงานพิธีการเสร็จสิ้น เพราะจะนํามาซึ่งประสบการณที่แตกตางและนาจดจํา ดังเชนขอความจาก

คําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักดังน้ี  

“...สิ่งสําคัญอยางหน่ึงของการจัดงานแตงงานที่ทําใหบาวสาวจดจํา แขกผูเขารวมงานก็

ประทับใจดวย คือ การสรางความจดจําใหเกิดข้ึนผานประสบการณที่จะไดรับจากในงานแตงงานขนาด

เล็กของเขา อารมณคือเล็กแตดี ตรงน้ีสามารถใชเรื่องของการสรางกิจกรรมภายในงานแตงใหเขามีสวน

รวมได ที่นิยมและไดรับการยอมรับตอนน้ี คือ เรื่องการจัด After Party งานเล็กก็จัดได แตตองมีการ

จัดการเรื่องการเวนระยะหางดวย ทําใหบาวสาวและแขกสนุกสนานตามธีมงานที่บาวสาวตองการได” 

ผูใหขอมูลหลักคนที่ 2 



 

2006 

 

 “...งานแตงงานขนาดเล็กถูกจํากัดดวยเรื่องของงบ คน สถานที่ ตองบอกวาย่ิงเล็กย่ิงไมงาย แตที่

เห็นวาสิ่งที่จะทําใหงานแตงงานขนาดเล็กสามารถมีประสบการณที่นาจดจําและแถมในเรื่องแตกตางไดก็

คือ การสรางสรรคใหมีกิจกรรมภายในงานแตงงาน อาจจะเปนกิจกรรมกอนจะเริม่พิธีการตาง ๆ  โดยเสรมิ

ใหเขามีประสบการณดวยการออกแบบใหแขกไดทําของที่ระลกึที่มีกลิ่นหอมจากการผสมกลิ่นดวยตัวของเขา

เอง หรือเจาบาวเจาสาวเขามามีสวนเริ่มทําของที่ระลึกกอน พอเปนของที่ทําของใครของมันก็จะลดความ

กังวลเรื่องความปลอดภัยและระยะหางได...” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 8 

“การใหผูเขารวมงานไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ภายในงานไมวาจะเปนการสัมภาษณ พูด

ความรูสึกตอบาวสาว หรือใหมีการเลนเกมรวมกันของบาวสาวกับแขก แจกของรางวัลที่นารัก ๆ  หรือมี

งาน After Party ที่วงดนตรีเลนเพลงสนุก ๆ  ใหทุกคนไดรองหรือเตนไปดวยกัน จะทําใหงานดูเปนกนัเอง 

สนุกสนาน สามารถสรางประสบการณที่ทําใหจดจาํและเกิดความประทับใจไดมากข้ึน...” ผูใหขอมูลหลกั

คนที่ 21 

 

อภิปรายผล 

1. ปจจัยดานสัมผัสท้ังหา  

จากผลการศึกษาที่สะทอนออกมาใหเหน็เกี่ยวกับปจจัยในการสรางประสบการณอันนาจดจาํ

สําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็กดานสัมผัสทั้งหา โดยเปนไปในทิศทางเดียวกับผล

การศึกษาของ Zarantonello and Schmitt (2010)  ที่พบวา ประสบการณที่ทําใหเกิดการจดจํามาจาก

สัมผัสทั้งหา ไดแก การมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น รสชาติ และการสัมผัส เน่ืองจากสิ่งเหลาน้ีทําให

เกิดประสบการณที่แปลกใหม มีความโดดเดน ความแตกตาง สงผลตอการจดจํา เชนเดียวกับที่ 

Ferdinand and Kitchin (2017) ไดกลาวไววา การสรางงานอีเวนทที่ประสบความสําเร็จเปนการสราง

ประสบการณใหผูเขารวมงานไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก ตาในการมองเห็นรูปทรงทางกายภาพ ลิ้น

ในการไดลิ้มลองรสชาติ จมูกในการไดกลิ่นที่สุนทรีย หูในการไดยินเสียง และอวัยวะของรางกายในการได

สัมผัสสิ่งตาง ๆ ซึ่งจะสรางประสบการณที่สุดพิเศษอันนาจดจําใหกับผูเขารวมงานและผูที่เกี่ยวของ 

2. ปจจัยดานการใชเทคโนโลยี  

จากผลการศึกษาที่สะทอนออกมาใหเหน็เกี่ยวกับปจจัยในการสรางประสบการณอันนาจดจํา

สําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็กดานการใชเทคโนโลยี มีความสอดคลองกับจิตราภรณ 

จรัสรัมย (2562) ที่พบวา เทคโนโลยีเขามาชวยสรางประสบการณของงานอีเวนทใหดีข้ึน โดยการนําเรื่อง

เทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใชในงานอีเวนทหรือกิจกรรมพิเศษ เชน การลงทะเบียนเขางานผานแอป



 

2007 

 

พลิเคชันตาง ๆ ที่ถูกสรางข้ึน เพราะปจจุบันเทคโนโลยีมีมากมายและเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ดังน้ัน 

บริษัทรับจัดงานอีเวนทจึงตองตามโลกใหทันเพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงที่มากมายใหได ทั้งน้ี นักครีเอ

ทีฟ อารตไดเรกเตอรหรือดีไซเนอรตองนําเทคโนโลยีใหมที่เกิดข้ึนมาปรับใหเขากับการออกแบบอีเวนท 

เพื่อนํามาเปนลูกเลนหรือจุดขายใหมในการสรางประสบการณและความแตกตาง ตลอดจน อุไรพร ชลสิริรุง

สกุล (2554) ไดกลาวเสริมไปในทางเดียวกับผลการศึกษาวา การนําเทคโนโลยีหรือดิจิทัลมาใชสามารถชวย

กลบขอดอยของงานอีเวนทที่จํากัดจํานวนคนได อีกทั้ง วริศรา ปยะนพรัตน (2562) กลาววา สิ่งที่จะ

สามารถอํานวยความสะดวก ประหยัดเวลา ทําใหงานอีเวนทดูล้ําสมัย และนาจดจํา คือ การนําแอป

พลิเคชันและคิวอารโคดมาใช โดยการใหผูเขารวมงานลงทะเบียนผานแอปพลเิคชันกอนมารวมงานหรอื

ในงาน หรือมีคิวอารโคดที่สามารถใชสแกนเขางานไดทันทีโดยไมตองตอคิวลงทะเบียนหนางาน 

3. ปจจัยดานการสรางสรรคกิจกรรม  

จากผลการศึกษาที่สะทอนออกมาใหเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการสรางประสบการณอันนาจดจํา

สําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็กดานการสรางสรรคกิจกรรม มผีลเปนไปในแนวทางเดียวกบั

ที่ วริศรา ปยะนพรัตน (2562) กลาววา การมีเกมที่สามารถใหผูเขารวมงานรวมเลน รวมลุนไปดวยกัน 

หรือแบงทีมแขงกันได จะเพิ่มความทาทาย และความสนุกสนาน หรือการมีบูธถายภาพที่สามารถปริ้นท

ออกมาไดเลย จะทําใหผูเขารวมงานไดรับประสบการณที่ดี เพราะไดเก็บความทรงจําผานรูปถายที่มางาน

ดวยกัน และเก็บภาพเปนของที่ระลึก ทั้งน้ีกลาวไดวาการสรางสรรคกิจกรรมเปนประสบการณที่สงผลตอ

การจดจํา 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย  

 1.1. นําไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดงานแตงงานขนาดเล็กของบริษัทรับจัดงานอี

เวนทงานแตงงาน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนไดทันตามสถานการณและสอดรับกับบริบทของสังคม 

 1.2. นําไปแนะแนวใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดงานอีเวนทงานแตงงาน เพื่อใหเกิดองค

ความรูและการตอยอดความคิดในการสรางสรรคงานแตงงานขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพ สราง

ประสบการณ และความนาจดจํา 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

 2.1. ควรศึกษาในเรื่องเดียวกันน้ี โดยปรับเปลี่ยนประชากรและกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิง

ลึกเปนผูใชบริการการจัดงานแตงงานและผูเขารวมงาน 



 

2008 

 

 2.2. ควรศึกษาในเรื่องเดียวกันน้ี โดยมุงศึกษาเจาะจงเฉพาะในแตละตําแหนงงานของบริษัท

รับจัดงานอีเวนทงานแตงงาน 
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การรบัรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสนิใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศ

ของนกัทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 
COVID-19 Risk Perception and Decision Not to Travel in Thailand 

among Domestic Tourists during New Year Holidays 2021 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความ

เสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวง

เทศกาลปใหม 2564 โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

นักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 1,273 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression 

Analysis) และแบบจําลองตนไมตัดสนิใจ (Decision Tree Model) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญ

ที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 

2564 ไดแก การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา และดานสุขภาพ โดยการรับรูความเสี่ยงดานความพึง

พอใจเปนตัวแปรสําคัญที่สุดในการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยว 

 

คําสําคัญ: การรับรูความเสี่ยง การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว การทองเที่ยวในประเทศ COVID-19  

 

Abstract 

 The objectives of this study were to study COVID-19 risk perception of Thai 

tourists and to investigate the relationship between COVID-19 risk perception of Thai 

tourists and their decision not to travel in Thailand during New Year Holidays 2021. 
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Online questionnaire was used as a tool to collect data from 1,273 Thai tourists. 

Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, Logistic Regression Analysis, and Decision Tree Model. The results showed 

that tourist’s perception of psychological risk and health risk were important factors 

affecting decision not to travel in Thailand during New Year Holidays 2021. Moreover, 

tourist’s perception of satisfaction risk is the most important factor to predict tourist’s 

decision not to travel. 

Keywords: Risk Perception, Travel Decision, Domestic Travel, COVID-19 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ต้ังแตชวงปลายป ค.ศ. 2019 จนถึงปจจุบัน นอกจาก

จะสงผลตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของประชาชนทั่วทุกมุมโลกแลว ยังสงผลกระทบ

ตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั่วโลกอีกดวย ซึ่งผลกระทบตางๆ ที่เกิดข้ึนน้ันมีความ

รุนแรงกวาการเกิดโรคระบาดในอดีตที่ผานมา ไมวาจะเปนการระบาดของโรค SARS ในป ค.ศ. 

2003 โรค H1N1 ในป ค.ศ. 2009 หรือโรค MERS ในป ค.ศ. 2012 (Baldwin and di Mauro; 

2020; Hyunh, 2020; Matiza, 2020) นอกจากน้ี การเดินทางทองเที่ยวยังถูกมองวามีสวนสําคัญที่

ทําใหการระบาดของไวรัส COVID-19 ลุกลามไปทั่วโลก สงผลใหเกิดความเสียหายตอภาคธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการเน่ืองจากหลายประเทศประกาศปดประเทศไมใหมกีารเดิน

ทางเขา-ออก รวมถึงออกมาตรการและขอบังคับดานการเดินทางเพื่อควบคุมการระบาดของโรค และ

ย่ิงเกิดการแพรระบาดของโรคมากเทาไหร ความตองการในการเดินทางทองเที่ยวก็ย่ิงลดนอยลง 

(Arezki and Nguyen, 2020; Stezhko et al., 2020; Yanga et al.,2020)  

ในสวนของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการทองเที่ยวมากถึง 17.64% ตาม

รายงานภาวะเศรษฐกิจการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ผูจัดการ

ออนไลน, 2564) ปญหาวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองทําใหการทองเที่ยวภายในประเทศ

ตองหยุดชะงัก นักทองเที่ยวชะลอการเดินทางเน่ืองจากมีความกังวลใจเกีย่วกับโรค COVID-19 อัตรา

การเขาพักโรงแรมเหลือเพียง 0-5% จากนักทองเที่ยวภายในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

รายงานวา มาตรการตางๆ ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 เชน มาตรการหามการเดินทาง การจํากัดจํานวนคน จะทําใหภาคอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวของประเทศไทยสูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2564 ประมาณ 

1.38 แสนลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2564)    



 

2012 

 

จากรายงานของสวนดุสิตโพล ซึ่งทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทั่ว

ประเทศพบวากลุมตัวอยางจํานวนมากถึง 92.71% คิดวา ความกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 เปนสิ่งที่

สงผลตอการวางแผนการทองเที่ยวชวงปใหม พ.ศ. 2564 (The Bangkok Insight Editorial Team, 

2564) ในสวนของประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดทํา

การสํารวจแผนการเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัดในชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 

พบวา 54.8% ไมมีแผนเดินทางทองเที่ยวในชวงปใหม พ.ศ. 2564 และ 40.7% ยกเลิกหรือเลื่อน

แผนการเดินทางไปตางจังหวัดในชวงเทศกาลปใหมที่ไดวางแผนไวกอนหนา สืบเน่ืองมาจากปญหา

การระบาดของ COVID-19 (ไทยรัฐออนไลน, 2563)  

จากผลการศึกษาขางตน ทําใหทราบวานักทองเที่ยวชาวไทยชะลอการเดินทาง หรืองดการ

เดินทางทองเที่ยว เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีความกังวลใจเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรค COVID-19 

จนสงผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย แต

การศึกษาเหลาน้ันยังขาดขอมูลเชิงลึกวาปจจัยใดที่เปนตนเหตุของความกังวลในจนสงผลกระทบตอ

แผนการเดินทางทองเที่ยว นอกจากน้ี จากการศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ยังไมพบขอมูลวาการ

รับรูความเสี่ยงเกี่ยวกับโรค COVID-19 ในดานใดที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุด ดังน้ัน การศึกษาเพื่อใหทราบวาการรับรูเกี่ยวกับความ

เสี่ยงในดานใดที่มีอิทธิพล และสงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวหรือไมเดินทางทองเที่ยว จะ

ชวยใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของ สามารถวางแนวทางการดําเนินการ ออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อสรางความเช่ือมั่น และ

คลายความกังวลใจของนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 ของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 

2564 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไม

เดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 

 

 

 



 

2013 

 

การรับรูความเสี่ยงกับการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว  

โดยทั่วไป การรับรูความเสี่ยง หมายถึง การรับรูของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เกี่ยวกับความไม

แนนอน และผลที่ตามมาในดานลบจากการซื้อสินคาหรือบริการ (Resinger and Mavondo, 2005) 

ในบริบทดานการทองเที่ยว การรับรูความเสี่ยงเกี่ยวของกับการรับรูของนักทองเที่ยวในดานความไม

แนนอน ผลลัพธที่ไมเปนไปตามที่คาดคิดจากการเดินทางทองเที่ยว รวมถึงจากสินคาและบริการ

ทางการทองเที่ยว (Adam, 2015) He, Park, and Roehl (2013) อธิบายวา นักทองเที่ยวมีความ

เปนไปไดที่จะรับความเสี่ยงที่สูงกวาผูบริโภคหรือลูกคาที่ซื้อสินคาประเภทอื่นๆ เน่ืองจาก

ประสบการณทางการทองเที่ยวน้ันไดมาจากการบริการซึ่งเปนสินคาประเภทที่จับตองไมได และการ

บริโภคสินคาเกิดข้ึนในขณะเดียวกับการผลิตสินคา หมายความวา นักทองเที่ยวไมสามารถคาดการณ

ถึงคุณภาพของสินคาทางการทองเที่ยวกอนลวงหนาได นอกจากน้ี สถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

ปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องของการกอการราย สถานการณความไมสงบ รวมถึงโรคระบาดที่รนุแรง ทํา

ใหเกิดความเสี่ยงในการเดินทางทองเที่ยวซึ่งสงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวอยางหลีกเลี่ยง

ไมได  

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงหรือความไมแนนอนในการเดินทางทองเที่ยว 

( Fuchs and Reichel, 2011; He, Park, and Roehl, 2013; Qi, Gibson, and Zhang, 2009; 

Resinger and Mavondo, 2005) สามารถแบงประเภทของความเสี่ยงออกเปนหลายประเภท เชน 

ความเสี่ยงดานสุขภาพ (Health) ดานจิตวิทยา (Psychological) ดานกายภาพ (Physical) ดาน

อุปกรณ (Equipment) ดานการเงิน (Financial) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) ดานเวลา 

(Time) ดานสังคม (Social) ดานการกอการราย (Terrorism) และดานความไมมั่นคงการเมือง 

(Political Instability) เปนตน อยางไรก็ ดี เมื่อศึกษาเรื่องการรับรูความเสี่ยงในบริบทของ

สถานการณโรคระบาด COVID-19 Matiza (2020) ระบุวา ความเสี่ยงดานสุขภาพ ดานจิตวิทยา 

และดานสังคม เปน 3 ดานที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมากที่สุด 

ซึ่งความเสี่ยงดานสุขภาพในการทองเที่ยวน้ันเกี่ยวของกับความเปนไปไดที่นักทองเที่ยวจะไดรับ

อันตรายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวหรือขณะที่รวมกิจกรรมทางการทองเที่ยว ความเสี่ยงดาน

จิตวิทยา หมายถึง ความเปนไปไดที่ประสบการณการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดรับจะไมใชสิ่งที่

นักทองเที่ยวช่ืนชอบหรือสอดคลองกับภาพลักษณความเปนตัวตนของนักทองเที่ยวผูน้ันจนทําให

นักทองเที่ยวเกิดความกังวลใจ (Adam, 2015) สวนความเสี่ยงดานสังคม หมายถึง การที่ผูคนรอบ

ขางหรือกลุมอางอิงทางสังคมของนักทองเที่ยวผูน้ัน เชน เพื่อนหรือญาติ มีความคิดเห็นในดานที่ไมดี

เกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางทองเทีย่วของนักทองเทีย่วผูน้ันจนเกิดเปนความกังวลใจ (Wang, 2017) 

นอกจากน้ี ความเสี่ยงดานความพึงพอใจก็มีความสําคัญเมื่อคํานึงถึงประสบการณที่นักทองเที่ยวจะ

ไดรับเมื่อเดินทางทองเที่ยว โดยความเสี่ยงดานความพึงพอใจ หมายถึง ความเปนไปไดที่นักทองเที่ยว



 

2014 

 

จะผิดหวังหรือไมไดรับความพึงพอใจเน่ืองจากการทองเที่ยวครั้งน้ันไมเปนไปตามที่คาดหวังไว (He, 

Park, and Roehl, 2013) 

ในดานความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวน้ัน 

Neuburger and Egger (2021) พบวา การรับรูความเสี่ยงจากการทองเที่ยวมีความสัมพันธอยางย่ิง

กับความต้ังใจที่จะเปลี่ยนแผนการเดินทาง การเลือกจุดหมายปลายทาง หรือการเปลี่ยนจุดหมาย

ปลายทางเพื่อหลกีเลี่ยงบางสถานที่ นอกจากน้ียังพบวา เมื่อนักทองเที่ยวรับรูความเสี่ยงในระดับสูง

จะตอบสนองโดยการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง จึงสามารถสรุปไดวา 

นอกจากที่การรับรูความเสี่ยงจะสงผลตอการเลอืกสถานที่ทองเที่ยวแลว ยังมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยว

ในการตัดสินใจวาจะไม เ ดินทางต้ังแตแรก หรือไมกลับไปเที่ยวซ้ํ ายังสถานที่ เ ดิมอีกดวย 

( Rittichainuwat and Chakraborty, 2009; Neuburger and Egger, 2021; Resinger and 

Mavondo, 2005) 

ทั้งน้ี เมื่อศึกษาบริบทการทองเที่ยวของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา การ

ทองเที่ยวมีการหดตัวลงเปนอยางมากเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

อยางไรก็ดี รัฐบาลไดออกมาตรการฟนฟูการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศ เชน โครงการเราเที่ยวดวยกัน และโครงการกําลังใจ เปนตน สงผลใหการทองเที่ยว

ภายในประเทศเริ่มฟนตัวมากข้ึนในชวงครึ่งปหลัง (กนกกร ณ ระนอง, 2563) ดังน้ัน การออก

มาตรการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจึงเปนปจจัยอีกดานที่ผูวิจัยนํามาประกอบการศึกษาเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใช ใน

การศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศ โดยเก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 1,273 ชุด ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลต้ังแตวันที่ 6 – 16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

แบบสอบถามสําหรับการเก็บขอมูลแบงออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 3 ความตระหนักรูเกี่ยวกับโรค COVID-19 จํานวน 2 ขอ ซึ่งสวนที่ 1 – 3 เปนคําถามลักษณะ

เลือกตอบ สวนที่  4 การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 จํานวน 15 ขอ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (Likert Scale) และสวนที่ 5 การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 

2564 จํานวน 1 ขอ เปนลักษณะเลือกตอบ 



 

2015 

 

จากขอมูลที่เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของเน้ือหาของแบบสอบถาม นํามา

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดวยโปรแกรม SAS® Enterprise Miner™ (ภาพที่ 1) 

ซึ่งการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการทองเที่ยว ความตระหนักรู

เกี่ยวกับโรค COVID-19 และการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) การ

วิเคราะหขอมูลการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ

ชวงเทศกาลปใหม 2564 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค 

COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาล

ปใหม 2564 ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression 

Analysis) และแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Model) เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดง Process Flow ของการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม SAS® Enterprise Miner™ 

 

 

 

 



 

2016 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังน้ี ขอมูลสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,273 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.37 มีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 69.50 มีอาชีพเปนนักเรียน/

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 56.71 ระดับการศึกษากําลังศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.30 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.46  

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกแหลงขอมูล

ทองเที่ยวจากโซเชียลเน็ตเวิรคมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.53 มีการวางแผนลวงหนากอนการ

เดินทางระหวาง 1 สัปดาห – 1 เดือน คิดเปนรอยละ 33.30 ลักษณะการเดินทางเปนรูปแบบการ

เดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ คิดเปนรอยละ 36.30 โดยบุคคลที่มีสวนสําคัญที่สุดในการออก

ความคิดเห็นเพื่อเลือกสถานที่ทองเที่ยวในแตละครั้ง คือ ครอบครัว/ญาติ คิดเปนรอยละ 32.91 

ชวงเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยสวนใหญเปนชวงวันหยุดเทศกาล (มีวันหยุดยาวติดตอกัน) คิดเปน

รอยละ 37.31 ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาการทองเที่ยวในแตละครั้งคือ 3 วัน คิดเปนรอยละ 44.93  



 

2017 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการ

ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแยกรายขอ 

 การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19กับการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียว 

𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ดา
นส

ุขภ
าพ

 

ฉันมีความกังวลใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID-19 (X1) 3.47 1.13 มาก 

ฉันมีโอกาสติดเช้ือโรค COVID-19ขณะเดินทางทองเที่ยว (X2) 2.65 1.27 ปาน

กลาง 

ฉันมีความกังวลใจในระบบการควบคุมการติดตอของโรค COVID-19 

(X3) 

3.20 1.19 ปาน

กลาง 

ฉันมีความกังวลใจวาจะไมไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโรค COVID-

19 (X4) 

3.18 1.18 ปาน

กลาง 

ฉันทราบวิธีการปองกันการติดตอของโรค COVID-19 (X5) 3.70 1.10 มาก 

ฉันมีความกังวลวาจะติดเช้ือโรค COVID-19 ระหวางการทองเที่ยว 

หากฉันเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X6) 

3.10 1.18 ปาน

กลาง 

ฉันคิดวาอาจมีการระบาดของโรค COVID-19 ในแหลงทองเที่ยว (X7) 3.21 1.14 ปาน

กลาง 

คว
าม

เส
ี่ยง

ดา
นจ

ิตวิ
ทย

า การรับทราบขอมูลขาวสารการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําให

ฉันรูสึกวามีความเสี่ยงหากตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาล

ปใหม 2564 (X8) 

3.21 1.09 ปาน

กลาง 

ฉันกังวลวาการแพรระบาดของโรค COVID-19 จะทําใหฉันไมได

เดินทางทองเที่ยว (X9) 

3.29 1.17 ปาน

กลาง 

คว
าม

เส
ี่ยง

ดา
นส

ังค
ม เพื่อน/ญาติอาจไมเห็นดวยหากฉันตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวง

เทศกาลปใหม 2564 (X10) 

2.98 1.17 ปาน

กลาง 

ฉันมีความกังวลวาผูอื่นมองวาฉันอาจจะติดโรค COVID-19 หาก

เดินทางทองเที่ยวในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 (X11) 

2.90 1.17 ปาน

กลาง 
 

คว
าม

เส
ี่ยง

 ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 จากการเดินทาง

ทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12) 

3.40 1.20 ปาน

กลาง 



 

2018 

 

มีความเปนไปไดที่การเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงปใหม 

2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13) 

3.25 1.07 ปาน

กลาง 
ปจ

จัย
ดา

นโ
ปร

โม
ชั่น

 โครงการ เราเที่ยวดวยกัน ทําใหฉันตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

ในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X14) 

2.98 1.19 ปาน

กลาง 

ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมี

โปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15) 

3.16 1.14 ปาน

กลาง 

 

ในดานความตระหนักรูเกี่ยวกับโรค COVID-19 พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 73.52 ติดตาม

ขาวการแพรระบาดของโรค COVID-19 จากโซเชียลเน็ตเวิรค โดยสวนใหญติดตามขาวทุกวัน คิดเปน

รอยละ 38.49 ผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.18) เมื่อดูเปน

รายดาน พบวา การรับรูความเสี่ยงดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.22) ดานจิตวิทยาอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.25) ดานสังคมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 2.94) ดานความพึงพอใจอยูใน

ระดับนอย (𝑥𝑥 = 2.33) ดานโปรโมช่ันอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.07) ผลการวิเคราะหรายขอ

แสดงในตารางที่ 1 ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาล

ปใหม 2564 คิดเปนรอยละ 70.85  

จ ากการ วิ เคราะหก ารถดถอยโลจิส ติกส  (Logistic Regression Analysis) เพื่ อหา

ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 (Target Y=1) ไดผลเปนสมการ

ความสัมพันธ (Full Model) เมื่อตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวก คือ ตัวแปรที่เพิ่มโอกาสในการ

ตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว สวนตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ คือ ตัวแปรที่ลด

โอกาสในการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยว ดังน้ี 

Logit (Y=1)  =  – 0.9505 – 0.00950 (X1) + 0.00926 (X2) + 0.0463 (X3) – 0.0365 

(X4)  

– 0.0729 (X5) + 0.0349 (X6) + 0.1203 (X7) + 0.0737 (X8) + 0.1864 

(X9) + 0.0806 (X10) – 0.00766 (X11) + 0.1108 (X12) + 0.0406 (X13) 

– 0.2888 (X14) – 0.2992 (X15) 

แตจากการ วิ เคราะหการถดถอยโลจิส ติกส  (Logistic Regression Analysis) แบบ 

Stepwise (ภาพที่ 2) พบวา มีปจจัย 4 ปจจัย ที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยว คือ  



 

2019 

 

1. โครงการ เราเที่ยวดวยกัน ทําใหฉันตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 

2564 (X14) มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ หมายถึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว 

2. ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่

นาสนใจ (X15) มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ หมายถึงเปนปจจยัสําคัญทีส่งผลตอการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว 

3. ฉันกังวลวาการแพรระบาดของโรค COVID-19 จะทําใหฉันไมไดเดินทางทองเที่ยว (X9) 

มีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวก หมายถึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทาง

ทองเที่ยว 

4. ฉันคิดวาอาจมีการระบาดของโรค COVID-19 ในแหลงทองเที่ยว (X7) มีคาสัมประสิทธ์ิ

เปนบวก หมายถึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจสิติกส (Logistic Regression Analysis) แบบ Stepwise 

  

จากการวิเคราะหแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Model) ของกลุมตัวอยาง ดัง 



 

2020 

 

ภาพที่ 3 ไดผลการคาดการณเงื่อนไขการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวจํานวน 5 โมเดล ซึง่ทุกโมเดล

มีตัวแปรการรบัรูความเสี่ยงดานความพงึพอใจเปนตัวแปรสาํคัญที่สุดในการตัดสินใจไมเดินทาง

ทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” โดยใหคาคะแนนนอยกวา 3.5 และมี

คาคะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันมีโอกาสติดเช้ือโรค COVID-19 ขณะเดินทางทองเที่ยว 

(X2)” มากกวา 4.5 และขอคําถามที่วา “ฉันมีความกังวลวาจะติดเช้ือโรค COVID-19 ระหวางการ

ทองเที่ยว หากฉันเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X6)” มีคาคําตอบนอย

กวา 3.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 100%  

2. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเทีย่วในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” โดยใหคาคะแนนมากกวา 3.5 และมีคา

คะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หาก

มีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” นอยกวา 1.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไม

เดินทางอยูที่ 77.78%  

3. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเทีย่วในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” โดยใหคาคะแนนมากกวา 3.5 และมีคา

คะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หาก

มีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” เทากับ 2 และขอคําถามที่วา “มีความเปนไปไดที่การเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศในชวงปใหม 2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13)” มีคาคําตอบมากกวา 

3.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 68.18%  

4. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” มากกวา 3.5 และมีคาคะแนนคําตอบ

ของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมีโปรโมช่ัน

ทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” เทากับ 4 และขอคําถามที่วา “มีความเปนไปไดที่การเดินทางทองเที่ยว

ในประเทศในชวงปใหม 2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13)” มีคาคําตอบมากกวา 3.5 และมี

คาคะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันมีความกังวลวาจะติดเช้ือโรค COVID-19 ระหวางการ

ทองเที่ยว หากฉันเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X6)” มากกวา 4 ดังน้ัน 

โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 65.38%  



 

2021 

 

5. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” มากกวา 3.5 และมีคาคะแนนคําตอบ

ของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมีโปรโมช่ัน

ทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” เทากับ 3 และขอคําถามที่วา “มีความเปนไปไดที่การเดินทางทองเที่ยว

ในประเทศในชวงปใหม 2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13)” มีคาคําตอบมากกวา 3.5 และมี

คาคะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันมีความกังวลใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID-19 

(X1)” มากกวา 3.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 56.90% 



 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะหแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Model) 



 

2023 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย

สวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับความเสี่ยง COVID-19 ในการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 

ในระดับปานกลาง ทั้งความเสี่ยงดานสุขภาพ ดานจิตวิทยา และดานสังคม สวนความเสี่ยงดานความพึง

พอใจมีระดับการรับรูอยูในระดับนอย สวนปจจัยดานโปรโมช่ันมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดง

ถึงความรูสึกผอนคลายจากความกังวลใจในเรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ภายในประเทศ เน่ืองจากในชวงที่เก็บขอมูลเปนชวงกอนเกิดขาวการระบาดระลอก 2 ซึ่งมีการแพร

ระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร นักทองเที่ยวสวนใหญจึงมีความต้ังใจที่จะเดินทาง

ทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564  

ในสวนของผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการ

ตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 พบวา ตัว

แปรที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ ฉันกังวลวาการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 จะทําใหฉันไมไดเดินทางทองเที่ยว (X9) เปนความเสี่ยงดานจิตใจ สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ Li, Park, and Roehl (2013) ที่พบวาความเสี่ยงดานจิตใจ มีผลตอการวางแผนการ

เดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศจีน อีกตัวแปรที่มีความสําคัญที่สงผล

ตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ ฉันคิดวาอาจมีการระบาดของโรค COVID-19 

ในแหลงทองเที่ยว (X7) ซึ่งเปนความเสี่ยงดานสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Qi, Gibson, and 

Zhang (2009) ซึ่งศึกษาเรื่องการรับรูความเสี่ยงกับความต้ังใจที่จะเดินทางทองเที่ยวในประเทศจีน

ในชวงที่มีการจัดงานโอลิมปกเกมสที่เมืองปกกิ่ง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Neuburger and 

Egger (2021) และ Resinger and Mavondo (2005) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงดานสุขภาพอิทธิพล

ตอนักทองเที่ยวในการตัดสินใจวาจะไมเดินทางต้ังแตแรก หรือไมกลับไปเที่ยวซ้ํายังสถานที่เดิม 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวควรหันมาสนใจในการสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเปนมาตรการสําคัญ

ที่จะชวยใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ

การเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระยะถัดไป (Matiza, 2020) ดังจะเห็นไดจากผล



 

2024 

 

การศึกษาที่พบวา ปจจัยดานโปรโมช่ันทั้ง 2 ขอ ไดแก โครงการเราเที่ยวดวยกัน ทําใหฉันตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X14) และฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลป

ใหม 2564 หากมีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15) เปนตัวแปรที่สําคัญตอการตัดสินใจเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังเชนโครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการกําลังใจ รวมถึงโครงการ

สงเสริมการทองเที่ยวผูสูงอายุ ที่มีการดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาครั้งน้ีบงช้ีวา 

ภาครัฐควรที่จะดําเนินนโยบายเชนน้ีตอไป และสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมโครงการ รวมถึงเปดให

ประชาชนลงทะเบียนใชงานไดอยางทั่วถึงมากย่ิงข้ึน  

นอกจากน้ี ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงตองมีมาตรการในการควบคุมการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยว เน่ืองจาก จากผลการศึกษาใน

ครั้งน้ี นักทองเที่ยวยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการแพรระบาดของ COVID-19 ในสถานที่ทองเที่ยว และ

กังวลวาจากการแพรระบาดน้ัน จะสงผลใหไมสามารถเดินทางทองเที่ยวตามที่ต้ังใจไว ดังน้ัน หากการ

ควบคุมการแพรระบาดเปนไปไดดวยดี รวมถึงสถานประกอบการมีมาตรการในการดูแลนักทองเที่ยวให

ปลอดภัยจากโรค COVID-19 นักทองเที่ยวจะเกิดความเช่ือมั่นและตัดสินใจที่จะเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศตอไป  
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การพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนกังานสอบสวน 

Developing a Criminal Investigation System  

in the Role of Investigation Officer 

 

สันติ ผิวทองคํา0

1 

Santi Prewtongcam1 

 

บทคัดยอ 

ระบบสอบสวนคดีอาญาไทยใหอํานาจตํารวจเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสอบสวน จนสิ้น

กระแสความกอนจึงสงสํานวนสอบสวนใหอัยการฟองรองเพื่อตรวจสอบถวงดุล(Check and Balance)

คานอํานาจกันระหวางตํารวจและอัยการซึ่งเช่ือวาประชาชนจะไดรับความเปนธรรมต้ังแตช้ันเริ่มตนคดี 

อยางไรก็ดีจากตัวอยางคดีความผิดอาญาที่เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากใชอํานาจสอบสวนของตํารวจซึ่งมี

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ผานมา บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2560 ที่กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และแผนการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรมที่กําหนดใหรัฐตองปฏิรูปการรับแจงความรองทุกขของพนักงานสอบสวน ขอเสนอ

จากงานวิจัย และความเห็นนักวิชาการที่เกี่ยวของใหมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ัน

ตํารวจ ลวนสะทอนใหเห็นวาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยในความรับผิดชอบของตํารวจยังมีปญหา

ขอขัดของไมสามารถประสาทความเปนธรรมใหแกประชาชนผูมีอรรถคดีอาญาไดสมดังเจตนารมณของ

กฎหมาย จากการศึกษาพบวาสภาพปญหาเกิดจากสาเหตุสําคัญสองดานคือ 1)ดานบทบาทการใชอํานาจ

หนาที่ของพนักงานสอบสวนใน 5 ประเด็นปญหา คือประเด็นโครงสรางอํานาจสอบสวน ประเด็นความ

เปนอิสระของพนักงานสอบสวน ประเด็นอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน ประเด็น

ดุลพินิจของพนักงานสอบสวน ประเด็นข้ันตอนการสอบสวนและระยะเวลาควบคุมขังผูตองหา และ 2)

ดานการบริหารงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติใน 5 ประเด็นปญหา คือประเด็นความเปน

วิชาชีพของพนักงานสอบสวน ประเด็นฝายอํานวยการคดี ประเด็นบทบาทฝายสืบสวนและหนวยพิสูจน

หลักฐาน ประเด็นความกาวหนาของพนักงานสอบสวน และประเด็นคาตอบแทนพนักงานสอบสวน การ

                                                        
1 ผูพิพากษาศาลแขวงระยอง สํานักงานศาลยุติธรรม นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                      

อีเมลล sobsuan48@hotmail.com   
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วิจัยน้ีจึงนําเสนอผลการศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยนําไปสูขอเสนอแนะใหแกไข

เพิ่มเติมตัวบทกฎหมายและปรับโครงสรางองคกรตํารวจ เพื่อการพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยใน

บทบาทพนักงานสอบสวนใหเหมาะสมกับประเทศไทยเปนกลไกในการอํานวยความยุติธรรมใหแก

ประชาชนไดสมดังเจตนารมณของกฎหมาย 

คําสําคัญ: การสอบสวนคดีอาญา, พนักงานสอบสวน, ตํารวจ, อัยการ,  

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

 

Abstract 

Criminal proceedings at the official level for the criminal inquiry system in 

Thailand empowers police to be officials of inquiry responsible for submitting pertinent 

files to prosecutors considering whether to file charges. The concept of separation of 

powers for inquiries and prosecutorial powers requires checks and balances between 

police and prosecutors, including that potential suspects will be treated fairly throughout 

prosecutions. However, a study of criminal cases in terms of police power of inquiry 

demonstrated that individual rights and freedoms were affected. Provisions of the 

Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) prescribed that the criminal 

inquiry system should be improved and a national reform plan on the justice system be 

available. The State must reform the way officials of inquiry receive reports and 

complaints. Researchers suggest that to improve criminal proceedings at the police level, 

it is necessary to acknowledge that the criminal inquiry system in Thailand under police 

responsibility contains issues impeding fairness to parties in lawsuits, contrary to the spirit 

of the law. Results were that these issues had two major causes: 1) the role of exercising 

the power and duty of inquiry officials for five problems: inquiry power structure, inquiry 

officer independence, inquiry official evidence collection power; inquiry official discretion; 

inquiry procedures and duration of suspect detention; and 2) five points in terms of the 

Royal Thai Police inquiry management: inquiry official professionalism; administrative 

department litigation; roles of the investigative department and forensic science division; 

inquiry official career paths; and inquiry official remuneration. This study proposes 
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development guidelines for the criminal inquiry system of Thailand, leading to 

suggestions for amending, and adding, laws, and modifying police organizational structure. 

In doing so, the criminal inquiry system of Thailand in terms of inquiry officials will be 

developed to suit the Thai context, into a mechanism and instrument for efficiently 

discovering and proving the truth in criminal cases, and treating defendants fairly in 

accordance with the spirit of the law. 

Keywords: Criminal case inquiry, Inquiry official, Police, Prosecutor, Thailand, Criminal 

Procedure Code  

 

ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย  

การดําเนินคดีอาญาสมัยใหมแบงเปนการดําเนินคดีช้ันกอนการพิจารณา(pre-Trial Stage)หรอื

ช้ันเจาพนักงาน กับการดําเนินคดีช้ันพิจารณาพิพากษา (Trial Stage) หรือช้ันศาล (อติวัช สายสะอิ้ง, 

2556) กระบวนการดําเนินคดีช้ันเจาพนักงานในระบบสอบสวนคดีอาญาไทยกําหนดใหตํารวจเปน

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจคน จับกุมควบคุม แจง

ขอหา รองขอหมายอาญาและฝากขังผูถูกกลาวหาตอศาล ทําสํานวนสอบสวนและความเห็นทางคดีจน

เสร็จสิ้นกอนแลวจึงสงสํานวนสอบสวนไปใหอัยการพิจารณาฟองรองดําเนินคดี  ช้ันศาล อันเปนการแยก

อํานาจสอบสวนและอํานาจฟองรองออกจากกันเพื่อใหเกดิการตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจระหวาง

พนักงานสอบสวนและอัยการ แตการมอบอํานาจใหตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนเด็ดขาดเพียงลําพัง

ฝายเดียวโดยปราศจากการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจใหอยูภายใตกรอบของกฎหมายตามหลักนิติ

ธรรม(Rule of Law)แลวสิทธิเสรีภาพของบุคคลยอมขาดหลักประกันและถูกละเมิดไดโดยงายทั้งตํารวจ

ผูทําหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานไมอาจรูแนวาพยานหลักฐานที่รวบรวมจะใชในช้ันพิจารณาของศาล

หรือไมเพียงใด ขณะเดียวกันอัยการผูทําหนาที่นําพยานน้ันเขาสืบพิสูจนในศาลกลับไมเคยพบพูดคุย

ซักถามพยานมากอนยอมเปนอุปสรรคตอการคนหาความจริงและการอํานวยความยุติธรรมใหแก

ประชาชน จากการศึกษาขอมูลคดีทีเ่กิดข้ึน ตัวอยางเชน คดีฆาตกรรมนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน ซึ่งมี

การสืบสวนสอบสวนสรางพยานหลักฐานเท็จนําไปสูการจับกุม กลาวหา ฟองรอง ควบคุมขังผูบริสุทธ์ิ

นานนับป 12 และคดีนายวรยุทธหรือบอส อยูวิทยา ขับรถเฟอรรารี่ชนดาบตํารวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ 

                                                        
2 คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2529 นางสาวเชอร่ีแอนถูกฆาตกรรมทิ้งศพในปาชายเลน ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตํารวจจับกุม

นายวินัยหรือแจค ชัยพานิช กับพวกคือนายรุงเฉลิมหรือเฮาดี้ กนกชวลาชัย, นายธวัช  กิจประยูร, นายพิทักษ คาขาย และนาย กระแสร 
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เสียชีวิตแลวลากศพไปไกลกอนจะหลบหนี ตํารวจใชเวลาสอบสวนทําสํานวนคดีอาญานานนับปจนคดี

ขาดอายุความไปบางขอหาและอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองนายวรยุทธ  ดวยเหตุผลพยานหลักฐานที่

ปรากฏในสํานวนสอบสวนของตํารวจมีไมเพียงพอใหรับฟงวานายวรยุทธกระทําผิดตามขอหาซึ่งคานกับ

พยานหลักฐานที่ปรากฏตอสังคมทําใหเกิดกระแสตอตานจากนักกฎหมาย นักวิชาการ ประชาชน และ

สังคมอยางหนัก 2

3 นับเปนตัวอยางคดีความผิดอาญาที่เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากใชอํานาจสอบสวนของตํารวจ

อันมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจากขอมูลคดีการฆาตัวตายของตํารวจผูทําหนาที่

พนักงานสอบสวนในป พ.ศ.2562 รวม 4 รายประกอบดวย ร.ต.อ.พิเชษฐ สุชาติพงษ 34 ร.ต.อ.ทรงศักด์ิ                

                                                        
พลอยกุม รวม 5 คน ในขอหา“รวมกันฆาผูตาย” โดยอาศัยพยานหลักฐานเท็จที่พนักงานสอบสวนบิดเบือนเบ่ียงเบนคดีในชั้นสอบสวน และ

อัยการ มีคําส่ังฟองและฟองนายรุงเฉลิม, นายธวัชนายพิทักษและนายกระแสรตอศาลโดยอาศัยพยานหลักฐานเท็จและขอเท็จจริงที่

พนักงานสอบสวนบิดเบือนดังกลาว และจากหลักฐานเท็จศาลชั้นตนมีคําพิพากษาประหารชีวิตจําเลยทั้งส่ี ตอมาป พ.ศ. 2538 ศาลฎีกาจึงมี

คําพิพากษากลับใหยกฟองจําเลยทั้งส่ี เปนเวลากวาสิบปจึงสามารถพิสูจนไดวาพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมเปนเท็จและ

ขอเท็จจริงที่ใชอางอิงเปนขอเทจ็จริงที่บิดเบือนผลจากการถูกจองจําทําใหนายรุงเฉลิม ตรอมใจตายในเรือนจําเพราะทนรับสภาพไมไหว 

นายพิทักษ พนโทษออกมาไมนานก็เสียชีวิตเพราะติดเชื้อโรคจากการถูกจองจํานานเกินไป นายกระแสรถูกจองจําจนรางกายพิการ นายธวัช

เสียโอกาสและตองทนทุกขทรมานในเรือนจํานานกวาสิบปนับเปนตราบาปของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ตองแกไขอยางจริงจัง ( 

สํ านักข าว อิศรา ,“จบชี วิ ต แพะคดี เ ชอ ร่ีแอน” คดี อัปยศตํ ารวจไทย -ปรับ ใหม กระบวนยุติ ธ รรม !” (15 ตุลาคม 2555 ) 

<https://www.isranews.org/isranews-scoop/17064> สืบคนเมื่อ 12 มีนาคม 2564) 
3 คดีนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2555 นายวรยุทธหรือบอส อยูวิทยา ทายาทเจาของเคร่ืองดื่มชูกําลังชื่อดังขับรถเฟอรราร่ีดวยความเร็วสูงชนดาบ

ตํารวจวิเชียร กล่ันประเสริฐ ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลทองหลอขณะขี่จักรยานยนต ตราโล 51511 กลับจากปฏิบัติหนาที่เสียชีวิตคา

เคร่ืองแบบและลากรางผูตายไถลไปไกลหลายรอยเมตร พนักงานสอบสวนแจงขอหานายวรยุทธ 5 ขอหา คือขับรถขณะเมาสุรา, ขับรถเร็ว

เกินกวาที่กฎหมายกําหนด, ขับรถโดยประมาททําใหทรัพยสินเสียหาย, ไมหยุดรถใหความชวยเหลือและไมแจงเจาพนักงาน และขับรถโดย

ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ใชเวลาสอบสวนรวบรวมพานหลักฐานนานกวาส่ีป จึงจะสอบสวนเสร็จส้ินทําใหขอหาขับรถขณะ

เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และขอหาขับรถโดยประมาททําใหทรัพยสินเสียหายขาดอายุความ คดีเหลือเพียง 2 ขอหาที่

พนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนไปใหอัยการพิจารณา แตนายวรยุทธประวิงคดีโดยการขอเล่ือนคดีตออัยการรวม 7 คร้ัง เปนเหตุ

ใหขอหาไมหยุดรถใหความชวยเหลือและไมแจงพนักงานขาดอายุความแลวหลบหนีคดีไปตางประเทศ ตอมาป พ.ศ.2563 อัยการกลับมี

คําส่ังเด็ดขาด“ไมฟอง”นายวรยุทธ โดยใหเหตุผลวาพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาในสํานวนการสอบสวนไมเพียงพอใหรับ

ฟงวานายวรยุทธกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาทั้งที่นายวรยุทธหลบหนีคดีและคานกับพยานหลักฐานตามสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏตอ

สาธารณชนเปนเหตุใหถูกกระแสสังคมตอตานอยางหนัก (สํานักขาวอิศรา,“ 5 ป คดี ‘บอส’ ขอครหา ดองเร่ือง – เล่ือนพบอัยการ 7 หน ? 

กอนอินเตอรโพล แพรหมายจับทั่วโลก”(12 กันยายน 2560 <https://www.isranews.org/isranews-scoop/59513- isranews-

59513.html> สืบคนเม่ือ 12 มีนาคม 2564  และ หนังสือพิมพไทยโพสตออนไลน, “อัยการยันส่ังไมฟองคดี 'บอส อยูวิทยา'ถูกตาม

ระเบียบ” (4 สิงหาคม 2563 ) <https://www.thaipost.net/main/detail/73371> สืบคนเมื่อ 12 มีนาคม 2564) 
4 รายที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ร.ต.อ.พิเชษฐ สุชาติพงษ ใชอาวุธปนยิงตัวตายสาเหตุเพราะถูกยายจากตําแหนงรองสารวัตร

ปองกันปราบปรามไปดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนงานที่ไมถนัดทําใหเกิดความเครียดจัดจึงตดัสินใจยิงตวัตาย  

(หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน,“รอง สว. ฆาตัว ยายไมเปนธรรม บันทึกตีแผอัปยศ จาก ป.ไปสอบสวน”(28 มิถุนายน 2562 ) 

<https://www.thairath.co.th/news/local/south/1601841> สืบคนเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564) 

https://www.isranews.org/isranews-scoop/17064-
https://www.isranews.org/isranews-scoop/59513-isranews-59513.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/59513-isranews-59513.html
https://www.thaipost.net/main/detail/73371
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1601841
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ใจฉกรรจ45 ร.ต.อ.สุพจน สุขเกษม5

6 และร.ต.อ.ศิริวัฒน สุรทิพย 67 ดวยสาเหตุเพราะเกิดความเครียดจาก

การปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวนอันเปนตัวอยางคดีที่แมไมเกี่ยวกับความผิดอาญาแตเกิดข้ึนสืบเน่ือง

จากการบริหารงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งมีผลกระทบตอตํารวจผูทําหนาที่พนักงาน

สอบสวนในฐานะประชาชนคนหน่ึง สะทอนใหเห็นวาปญหาในระบบสอบสวนคดีอาญาไทยมีอยูจริง จาก

การศึกษาขอมูลโครงสรางอํานาจสอบสวนและขอมูลตัวอยางคดีดังกลาวพบวาระบบสอบสวนคดีอาญา

ไทยมีสภาพปญหาสําคัญในดานบทบาทการใชอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน และดานการ

บริหารงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งสามารถแยกเปนประเด็นปญหาได 10 ประเด็น คือ 

1) ประเด็นปญหาโครงสรางอํานาจสอบสวน 2) ประเด็นปญหาความเปนอิสระของพนักงานสอบสวน 3) 

ประเด็นปญหาอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน 4) ประเด็นปญหาดุลพินิจของ

พนักงานสอบสวน 5) ประเด็นปญหาข้ันตอนการสอบสวนและระยะเวลาควบคุมขังผูตองหา 6) ประเด็น

ปญหาความเปนวิชาชีพของพนักงานสอบสวน 7) ประเด็นปญหาฝายอํานวยการคดี 8) ประเด็นปญหา

บทบาทฝายสืบสวนและหนวยพิสูจนหลักฐาน 9) ประเด็นปญหาความกาวหนาของพนักงานสอบสวน 

และ 10) ประเด็นปญหาคาตอบแทนพนักงานสอบสวน แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 หมวด 16  มาตรา 258 7

8 บัญญัติใหการปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเปนภารกิจ

หน่ึงของการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลประกาศยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดาน

                                                        
5 รายที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ใจฉกรรจ ใชอาวุธปนยิงตัวตาย สาเหตุเพราะถูกยายจากตําแหนงรอง

สารวัตรจราจร ไปดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนตําแหนงงานที่ไมถนัดทําใหเกิดความเครียดจึงตดัสินใจยิงตวัตาย 

(หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน,“คาดเหตุเครียด ไมเกงคอมพ ร.ต.อ.ยายอยูสายสอบสวน ปลิดชีพ คารถ”(19 กันยายน 2562)

<https://www.thairath.co.th/news/local/central/1664271>สืบคนเมื่อ 12 มีนาคม 2564)   
6 รายที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ร.ต.อ.สุพจน  สุขเกษม ใชอาวุธปนยิงตัวตายสาเหตุเพราะถูกโยกยายจากตําแหนงรอง

สารวัตรปองกันปราบปรามไปดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนตําแหนงที่ไมถนัดทําใหเกิดความเครียดจึงตัดสินใจยิงตัวตาย 

(หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน, “หดหู สลด สังเวชใจ”(23 กันยายน 2562)<https://www.thairath.co.th/news/local/1666136> 

สืบคนเมื่อ 12 มีนาคม 2564)   
7 รายที่ 4 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ร.ต.อ.ศิริวฒัน สุรทิพย ใชเชือกในรอนผูกคอฆาตัวตายสาเหตุเพราะถูกยายจากตําแหนงรอง

สารวัตรปองกันปราบปรามไปดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนงานที่ไมถนดัทําใหสํานวนคดีอาญาในความรับผิดชอบไมคืบหนาถูก

ผูบังคับบัญชาเรงรัด เกิดความเครียด จึงตัดสินใจแขวนคอตายเชนกัน(หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน,“พนักงานสอบสวนหอยคอ เครียดอีก

ศพ ร.ต.อ.งานเยอะสํานวนคาง”(16 ตุลาคม 2562)<https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1683113>สืบคนเมื่อ 12 

มีนาคม 2564) 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1664271
https://www.thairath.co.th/news/local/1666136
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1683113
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9 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2561-258010 เพื่อปฏิรูปกระบวนการสอบสวนคดีอาญา

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ีสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช) ยังศึกษาเสนอแนวทางแกไขปญหา

ตามรายงานการศึกษาวาระการปฏิรูปที่ 6 เรื่อง “การปฏิรูปกิจการตํารวจ”สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ(สปท) ศึกษาเสนอแนวทางแกไขปญหาตามรายงานเรื่อง “ระบบงานบริการประชาชนในการรับ

แจงความและสอบสวน” รายงานเรื่อง “การปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตํารวจเพื่อยกระดับความ

ปลอดภัยของประชาชน” รายงานเรื่อง “ความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของตํารวจจากการ

แทรกแซงทางการเมือง”  รายงานเรื่อง “การวางแนวทางมาตรฐานการแตงต้ังโยกยายขาราชการ

ตํารวจ” และ รายงานเรื่อง “การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกิจการของตํารวจ” 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศึกษาเสนอแนวทางแกไขตามรายงาน เรื่อง“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในช้ันสอบสวน” วุฒิสภาศึกษาเสนอแนวทางแกไขตามรายงานการเรื่อง “การปฏิรูปโครงสราง

และระบบงานของตํารวจไทย” และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดประกาศยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 20 ป พ.ศ.2561–2580 ประเด็นยุทธศาสตรการอํานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงาน

สอบสวนเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) และรัฐบาลได

แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางปฏิรูปตํารวจและระบบสอบสวนคดีอาญานับแตป พ.ศ. 2557 ถึง

ป พ.ศ. 2560 รวม 6 ชุด 10

11 ใชเวลาศึกษากวา 6 ป เพื่อแกไขสภาพปญหาแตปจจุบันยังไมมีการปฏิรูป

                                                        
9 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580,ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1.8 สรางความเปนธรรมในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถงึ 
10 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกระบวนการยุติธรรม ขอ 2.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การรับแจงความรองทุกขตางทองที ่
11 ชุดที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช)แตงตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ

สภาปฏิรูปแหงชาติ(สปช) มีจํานวนสมาชิกทั้งส้ิน 26 คน แบงเปนขาราชการพลเรือน 7 คน ขาราชการทหาร 2 คน ขาราชการตํารวจ 2 คน 

นักวิชาการ 5 คน นักการเมือง 6 คน และภาคเอกชน 4 คน มีผลการศึกษาตาม “รายงานวาระปฏิรูปที่ 6 : การปฏิรูปกิจการตํารวจ”  

ชุดที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แตงตั้งคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดาน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ(สปท) มีจํานวนสมาชิกทั้งส้ิน  15 คน แบงเปน ขาราชการพลเรือน 

5 คน ขาราชการทหาร 1 คน ขาราชการตํารวจ 4 คน นักวิชาการ 1 คน นักการเมือง 3 คน และภาคเอกชน 1 คน มีผลการศึกษาตาม 

“รายงานระบบงานบริการประชาชนในการรับแจงความและสอบสวน” “รายงานความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของตํารวจจาก

การแทรกแซงทางการเมือง” “รายงานการวางแนวทางมาตรฐานการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจ” “รายงานการสรางการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในกิจการของตํารวจ” และ“รายงานการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตํารวจ เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของ

ประชาชน”  

ชุดที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม(ตํารวจ)มีสมาชิกทั้งหมด 

36 คน แบงเปน ขาราชการตํารวจ 15 คน ขาราชการพลเรือน 12 คน ขาราชการทหาร 2 คน นักวิชาการ 5 คน นักการเมือง 1 คน และ

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-8.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-2.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-8.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-8.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-10.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-10.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
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หรือแกไขปญหาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยที่เปนรูปธรรมคงมีเพียงการเสนอราง พระราชบัญญัติการ

สอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ... และรางพระราชบัญญติัตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ...ซึ่งไมแนชัดวาจะสามารถแกไข

สภาพปญหาไดหรือไม การวิจัยน้ีจึงมุงเนนศึกษาสภาพปญหาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยดานบทบาท

อํานาจหนาที่พนักงานสอบสวนและดานการบริหารงานสอบสวนควบคูกันใน 10 ประเด็นปญหาสําคัญ

ดังกลาวขางตน อันจักนําไปสูขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายและปรับโครงสรางองคกร

ตํารวจเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยในบทบาทพนักงานสอบสวนให

เหมาะสมกับประเทศไทย    

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนักงานสอบสวน  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนักงานสอบสวนไทยและของ

ตางประเทศ 

 3.เพื่อศึกษาถึงระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนักงานสอบสวน และเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนักงานสอบสวนทีม่ีประสิทธิภาพเหมาะสมกับประเทศไทย 

 

                                                        
ส่ือมวลชน 1 คน มีผลการศึกษาคือรางกฎหมาย “ราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ การกระจายอํานาจแบบบูรณาการ”                   “ราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ การแตงตั้งขาราชการตํารวจ” “ราง พ.ร.บ.อํานาจการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ของพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย” และ“ราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

ชุดที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน 

แบงเปน ขาราชการพลเรือน 6 นักวิชาการ 2 ขาราชการทหาร 1 ขาราชการตํารวจ 1 มีผลการศึกษาคือ “แผนการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม” 

ชุดที่ 5 วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายที่คณะกรรมการชุดที่สามเสนอ มีสมาชิก

ทั้งหมด 16 คน ประกอบไปดวยรองนายกรัฐมนตรี กรรมการรางรัฐธรรมนูญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ อัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและบริหารราชการแผนดิน   

ชุดที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณา รางพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ. ... และรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 13 คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปน

ป ร ะ ธ า น  ( สํ า นั ก ข า ว  iLAW,“ป ฏิ รู ป ตํ า ร ว จ ยุ ค  ค ส ช .  'นั บ ห น่ึ ง ไ ม ถึ ง ร อ ย ”( 1 7  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1  )  จ า ก 

<https://www.ilaw.or.th/node/4811> สืบคนเมื่อ 12 มีนาคม 2564 ) และคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 203/2562  เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณารางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.... และรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ....ลงวันที่ 22 

สิงหาคม 2562)  

 

http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
https://www.thaipost.net/main/detail/6365
https://www.ilaw.or.th/node/4811


 

2034 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีมุงศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของระบบสอบสวนคดีอาญาเพื่อเสนอแนวทางพัฒนา

ระบบสอบสวนคดีอาญาไทยในบทบาทพนักงานสอบสวน โดยศึกษาในเชิงอํานาจตามกฎหมาย 

กระบวนการบริหารงานสอบสวน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ

วิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อใหเขาใจแนวคิด ทฤษฎี 

ความเห็นและขอเท็จจริงจากกฎหมายไทย กฎหมายตางประเทศ หนังสือ ตํารา บทความในวารสาร 

รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ สิ่งพิมพ และคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตลอดจนการสืบคนขอมูลจาก

เครือขายสารสนเทศ (Internet)  

 

สรุปผลการวิจัย  
 

1. แนวคิดและทฤษฎีสอบสวน 

1.1. แนวคิดการสอบสวน 

การสอบสวนคดีอาญาเปนกลไกหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐออกแบบข้ึนมาใชในการรักษา

ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและความสงบสุขของสังคม บรรดาอารยประเทศทั้งหลายลวนมี

กระบวนการสอบสวนที่เปนแบบอยางของตนตามแตระบบกฎหมาย แตสวนใหญแลวไมวาจะเปน

ประเทศเล็กประเทศใหญ ประเทศลาหลังหรือกาวหนา การสอบสวนคดีอาญาในเบื้องตนมักอยูในความ

รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ เน่ืองจากตํารวจมีอํานาจหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย

ใหกับสังคม และภารกิจสอบสวนคดีอาญาเปนภารกิจตอเน่ืองจากการรักษาความสงบเรียบรอย ซึ่งตอง

อาศัยความเช่ียวชาญของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจและความตอเน่ืองในการควบคุมอาชญากรรมและ

เขารวมกระบวนการสอบสวนคดีอาญาดวยเสมอ การดําเนินคดีช้ันกอนการพิจารณาของศาลโดยเจา

พนักงานจึงใชกระบวนการสอบสวนเปนเครื่องมือคนหาและพิสูจนความจริงเพื่อช้ีขาดเบื้องตนและเปน

ฐานแหงขอเท็จจริงในการช้ีขาดคดีของศาล (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559)  

 

 

 

1.2. ทฤษฎีการสอบสวน 
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1.2.1. ทฤษฎีการสอบสวน (Inquiry Theory) หมายถึง การนําหลักคนหาความจริง

และหลักเหตุผลมาใชเปนหลักแนวคิดในการสอบสวนรวบพยานหลักฐาน เพื่อใหไดพยานหลักฐานที่เปน

ความจริงและถูกตองอันจะทําใหเกิดความยุติธรรมตามความเปนจริงไดอยางแนแท   

1.3 หลักการสอบสวน 

1.3.1. หลักอํานาจสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียว หลักอํานาจสอบสวน

ฟองรองเปนกระบวนเดียวกันน้ีถือวาการสอบสวนฟองรองดําเนินคดีอาญาเปนกระบวนการเดียวกันที่

แบงแยกออกจากกันมิได เน่ืองจากตางก็เปนกระบวนการดําเนินคดีในช้ันกอนฟอง(Pre-trail stages) 

อัยการจะเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนฟองรอง สวนตํารวจจะทําหนาที่เปนผูทําการสอบสวนเบื้องตน

และเปน ผูชวยเหลืออัยการเทาน้ัน(อรุณี แสงกระจาง,2532) ประเทศที่ใชหลักการน้ีในกระบวนการ

สอบสวนคดีอาญาคือ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุน  

1.3.2. หลักแยกอํานาจสอบสวนออกจากอํานาจฟองรอง หลักการน้ีเปนหลักที่แยก

ความรับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาช้ันเจาพนักงานออกเปน 2 สวน คือใหตํารวจรับผิดชอบการ

สอบสวนคดีอาญาและใหอัยการรับผิดชอบการฟองคดี (จิราธร เจริญวุฒิ, 2550) ตามหลักการน้ีตํารวจ

จะมีบทบาทหลักและเปนผูควบคุมการสอบสวนคดีอาญา ขณะที่อัยการมีบทบาทในข้ันตอนการสอบสวน

นอยหรือไมมีบทบาทเลยทีเดียว อัยการจะทําหนาที่เปนเพียงผูไตรตรองคดีที่ตํารวจทําการสอบสวน

รวบรวมมาให ความสัมพันธระหวางตํารวจและอัยการเปนแนวราบแยกออกจากกัน ประเทศที่ใช

หลักการน้ีในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาคือ ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดาในบางมลรัฐ และ

ประเทศไทย  

1.4. ความหมายและวัตถุประสงคของการสอบสวน  

1.4.1. ความหมายของการสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และ                 

การดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่

กลาวหา  เพื่อจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ เพื่อจะรูตัวผูกระทําความผิด และพิสูจนใหเห็น

ความผิดและเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ หรือเพื่อพิสูจนใหเห็นความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหา11

12   

 

 

 

1.4.2. วัตถุประสงคของการสอบสวน  

                                                        
12 ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) และมาตรา 131  
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    1.4.2.1 วัตถุประสงคตามกฎหมาย วัตถุประสงคตามกฎหมายบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11)  มาตรา 120 และมาตรา 131 ดังน้ี12

13  

(1) เพื่อทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา  

(2) เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของ

ผูถูกกลาวหา  

(3) เพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

(4) เพื่อใหอัยการมีอํานาจฟองผูกระทําผิดตอศาล     

1.4.2.2 วัตถุประสงคตามสภาพความเปนจริง วัตถุประสงคการสอบสวน

ตามสภาพความเปนจริงสรุปตามบริบทการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการบังคับใช

กฎหมายไดดังน้ี  

(1) เพื่อใหการดําเนินคดีอาญามีประสิทธิภาพและอํานวยความเปนธรรม

ใหแกประชาชนตามหลัก การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution)   

(2) เพื่อคนหาความจริงที่แทจริงในคดีอาญาเรื่องน้ันๆตามหลักและวิธีการที่

กฎหมายกําหนด  ตามแนวคิดทฤษฎีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model)  

(3) เพื่อใชเปนฐานแหงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานนําเสนอตอศาลในการ

พิจารณาพิพากษาช้ีขาดคดี 

(4) เพื่อใหกฎหมายเกิดสภาพบังคับในการควบคุมอาชญากรรมและการ

รักษาความสงบสุขของสังคมในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม (Crime control model)  
 

2. โครงสรางอํานาจสอบสวนคดีอาญาตางประเทศ  

2.1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีโครงสรางอํานาจระบบสอบสวนคดีอาญาตามหลักแนวคิดอํานาจ

สอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน อัยการและตํารวจสหรัฐอเมริกามีอํานาจสอบสวนคดีอาญา 

(นํ้าแท มีบุญสลาง, 2554) เมื่อมีความผิดอาญาเกิดข้ึนตํารวจจะสอบสวนเบื้องตนและสงสํานวนความให

อัยการเปนผูรับผิดชอบการสอบสวน อัยการมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดประเภทภายใต

ดุลพินิจศาลโดยตํารวจเปนเพียงผูชวย กระบวนการสอบสวนแบงเปน 3 ข้ันตอนคือ การสอบสวน

เบื้องตนคือการเก็บพยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุ  การสอบสวนตอเน่ือง คือการรวบรวมพยานหลักฐาน  

และการเตรียมคดี คือการประเมินพยานหลักฐานสงอัยการ (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย และคณะ, 2557)  

                                                        
13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) และมาตรา 120  
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คดีที่มีการจับกุมผูตองหาอัยการสหรัฐมีเวลา 72 ช่ัวโมงในการแจงขอหารวบรวมพยานหลักฐาน13

14 และ

ตองย่ืนฟองผูตองหาตอศาลภายในกําหนด  30 วัน หลังการจับกุม14

15 ตํารวจสหรัฐมีรายไดคิดเปนอัตรา

รอยละ 51.40 ของอัยการ และปรับเพิ่มตามประสบการณและระยะเวลาการทํางาน15

16    

2.2. ประเทศอังกฤษ  มีโครงสรางอํานาจระบบสอบสวนคดีอาญาตามหลักแนวคิดการแยก

อํานาจสอบสวนออกจากอํานาจฟองรอง ตํารวจองักฤษมีอํานาจสอบสวน  สวนอัยการมีอํานาจฟองรอง

แยกออกจากกัน 16

17 เมื่อมีความผิดอาญาเกิดข้ึนตํารวจจะเปนผูรับผิดชอบเขาทําการสอบสวนเปนทีม

สืบสวนสอบสวน มีอํานาจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด โดยเฉพาะในคดีความผิดรายแรงตํารวจมี

อํานาจบังคับตรวจเก็บพยานหลักฐานจากผูกระทําผิดและพิมพลายน้ิวมือเพื่อประโยชนในการสอบสวน 

สวนคดีเล็กนอยหรือผูกระทําผิดอายุไมเกิน 18 ป ตํารวจอังกฤษมีอํานาจเบี่ยงคดีออกจากระบบการ

สอบสวนดวยการวากลาวตักเตือนผูกระทําผิดได อัยการอังกฤษไมมีอํานาจสอบสวนแตมีหนาที่ให

คําปรึกษาการแจงขอหาและแนวทางการสอบสวนแกตํารวจ ในคดีที่มีการจับกุมผูตองหาพนักงาน

สอบสวนตองสอบสวนใหเสร็จสิ้นสงสํานวนคดี (case file) ไปใหอัยการภายในเวลา 96 ช่ัวโมง อัยการมี

หนาที่ตองรับสํานวนการสอบสวนไวพิจารณา (มานะ เผาะชวย, 2556) ตํารวจอังกฤษมีรายไดคิดเปน

อัตรารอยละ 51.90 ของอัยการ และปรับเพิ่มเงินรายไดตามระยะเวลาและประสบการณทํางาน17

18 

2.3.ประเทศฝร่ังเศส มีโครงสรางอํานาจระบบสอบสวนคดีอาญาตามหลักแนวคิดอํานาจ

สอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน อัยการ ตํารวจ และผูพิพากษาสอบสวน มีอํานาจสอบสวน 

เมื่อมีความผิดอาญาเกิดข้ึนตํารวจฝายคดีจะสอบสวนเบื้องตนและรายงานพรอมสงสํานวนความให

อัยการเปนผูรับผิดชอบการสอบสวน อัยการมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดประเภทดวยตนเอง

ในฐานะตุลาการยืนและคดีรายแรงมีอํานาจรองขอใหผูพิพากษาทําการสอบสวนในฐานะผูพิพากษาไต

                                                        
14 The U.S. Constitution Amendment VI 

“In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial... After arrest, typically 

require the prosecutor to decide within 72 hours which charges, if any, will be filed. Many states adhere to this 72-

hour limit.” 
15 U.S. Code § 3161 –Time limits and exclusions 

(b) Any information or indictment charging an individual with the commission of an offense shall be filed within thirty 

days from the date on which such individual was arrested or served with a summons in connection with such 

charges.  
16 สืบคนจาก http://www.salaryexplorer.com. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564. 
17 Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) Article 35 – 36.       
18 สืบคนจาก http://www.salaryexplorer.com. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564. 
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สวนเพื่อใชอํานาจตุลาการในการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการสอบสวนแบงเปน 3 ข้ันตอนคือ 

การสอบสวนเบื้องตนในคดีความผิดเล็กนอยโดยตํารวจฝายคดี การสอบสวนซึ่งหนาในคดีความผิด

รายแรงโดยตํารวจฝายคดีแตตองรายงานอัยการภายใน 8 วัน และการสอบสวนโดยผูพิพากษาไตสวน ใน

คดีที่มีโทษรายแรงและอัยการรองขอ 18

19 (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย และคณะ, 2557) ระบบสอบสวน

คดีอาญาของฝรั่งเศสอัยการเปนผูที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่สําคัญในการสอบสวนและอํานวยความ

เปนธรรม กลาวไดวาอัยการในระบบสอบสวนคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสเปนระบบ “อัยการที่

สมบูรณ” (นํ้าแท มีบุญสลาง, 2554) ตํารวจฝรั่งเศสมีรายไดคิดเปนอัตรารอยละ 56.60 ของอัยการ และ

ปรับเพิ่มเงินรายไดตามระยะเวลาและประสบการณทํางาน19

20   

 2.4. ประเทศเยอรมัน มีโครงสรางอํานาจระบบสอบสวนคดีอาญาตามหลักแนวคิดอํานาจ

สอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันเน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศเยอรมนั

ไดรับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส อัยการ ตํารวจ และผูพิพากษาไตสวนมีอํานาจสอบสวน ตํารวจ

เยอรมันมีอํานาจสอบสวนเริ่มตนคดีดวยตนเองแตการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจเปนไป

ในลักษณะการเปนผูชวยเหลือและเปนเครื่องมือของอัยการในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีเทาน้ัน

(คณิต ณ นคร, 2545) กระบวนการสอบสวนเมื่อมีความผิดอาญาเกิดข้ึนตํารวจจะตองเขาสอบสวนตรวจ

สถานที่เกิดเหตุกอนแลวแจงเหตุอาชญากรรมตอสํานักงานอัยการทองที่เกิดเหตุทันทีและตํารวจตองสง

เอกสารการสอบสวนในคดีอาญาทุกเรื่องไปใหอัยการทันทีที่มีการสอบสวนความผิดอาญา 20

21 ตํารวจมี

                                                        
19 The Criminal Procedure Code of the French Republic  

Article 41 The district prosecutor supervises police custody measures. He visits the places where persons are held 

whenever he considers this to be necessary.... 

Article 63 A judicial police officer may, where this is necessary for an inquiry, arrest and detain any person against 

whom there exist one or more plausible reasons to suspect that they have committed or attempted to commit an 

offence. At the beginning of the arrest and detention he informs the district prosecutor.  

             The person so placed in custody may not be held for more than twenty-four hours. However, the 

detention may be extended for a further period of up to twenty-four hours on the written authorisation of the 

district prosecutor. The district prosecutor may make this authorisation conditional on the prior production before 

him of the person detained. 
20 สืบคนจาก http://www.salaryexplorer.com. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564. 
21 Code of Criminal Procedure of German  

   Section 163 (Duties of the Police)  

(1) The authorities and officials in the police force shall investigate criminal offences and shall take all measures that 

may not be deferred... 
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อํานาจรวบรวมพยานหลักฐานภายใตพินิจของอัยการ (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย และคณะ, 2557) และ

อัยการมีอํานาจพิจารณาวาจะสอบสวนดวยตนเองหรือมอบใหตํารวจเปนผูสอบสวนแทนก็ไดเปนอํานาจ

เด็ดขาดของอัยการเยอรมัน(คณิต ณ นคร, 2540) ตํารวจเยอรมันมีรายไดคิดเปนอัตรารอยละ 54.90 

ของอัยการ และปรับเพิ่มเงินรายไดตามระยะเวลาและประสบการณทํางาน21

22 

2.5. ประเทศญ่ีปุน มีโครงสรางอํานาจระบบสอบสวนคดีอาญาตามหลักแนวคิดอํานาจสอบสวน

ฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน อัยการ ตํารวจและเจาพนักงานของรัฐผูปฏิบัติหนาที่บงัคับใชกฎหมาย

ในสังกัดของหนวยงานตางๆมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา 

เมื่อมีความผิดอาญาเกิดข้ึนตํารวจหรือเจาพนักงานตามกฎหมายที่มีการกระทําผิดเกิดข้ึนจะเปนผู

สอบสวนภายใตความรับผิดชอบของอัยการ การรองขอหมายอาญาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ของ

ตํารวจหรือเจาพนักงานอื่นตอศาลตองมีคํารับรองของอัยการ อัยการมีอํานาจรับผิดชอบสอบสวนคดีดวย

ตนเองหรือจะมอบใหเจาหนาที่สํานักงานอัยการ หรือตํารวจเปนผูรับผิดชอบสอบสวนแทนก็ได (พรรณ

ชฎา ศิริวรรณบุศย และคณะ, 2557) ในคดีที่มีการจับผูกระทําผิดตามหมายจับตํารวจหรือเจาพนักงานผู

จับมีอํานาจสอบสวนจะตองสงสํานวนการสอบสวนไปใหอัยการภายใน 48 ช่ัวโมง 22

23 หลังจากจับตัว

                                                        
(2) The authorities and officials in the police force shall transmit their records to the public prosecution office without 

delay. 
22 สืบคนจาก http://www.salaryexplorer.com. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564. 
23 The Code of Criminal Procedure of Japan 

Article 202 When a public prosecutor's assistant officer or a judicial police constable has arrested a suspect upon an 

arrest warrant, the former shall immediately bring the suspect to a public prosecutor 

Article 203 “When a judicial police officer has arrested a suspect upon an arrest warrant ......shall carry out the 

procedure of referring the suspect together with the documents and articles of evidence to a public prosecutor 

within 48 hours of the suspect being placed under physical restraint when he/she believes that it is necessary to 

detain the suspect..” 

Article 206 (1) When unavoidable circumstances prevent a public prosecutor or a judicial police officer from 

complying with the time limitations set forth in the preceding three Articles, a public prosecutor may, showing prima 

facie evidence, request a judge to detain the suspect. 
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ผูตองหาและอัยการตองมีคําสั่งฟองคดีภายใน 10 วัน23

24 ตํารวจญี่ปุนมีรายไดคิดเปนอัตรารอยละ 51.30 

ของอัยการ และปรับเพิ่มเงินรายไดตามระยะเวลาและประสบการณทํางาน24

25 
 

3. ระบบสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทย  

3.1. โครงสรางอํานาจสอบสวนคดีอาญาไทย ระบบสอบสวนคดีอาญาไทยมีโครงสรางอํานาจ

ตามแนวคิดหลักการแยกอํานาจสอบสวนออกจากอํานาจฟองรอง เมื่อมีความผิดอาญาเกิดข้ึนตํารวจมี

อํานาจฝายเดียวในการรับคํารองทุกขเริ่มตนคดี สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจคน จับกุม แจง

ขอหา ควบคุมและขอใหศาลสั่งขังผูตองหาอยางนอย 48 วัน ถึง 84 วัน สรุปสํานวนและทําความเห็นทาง

คดีแลวจึงสงสํานวนสอบสวนไปใหอัยการพิจารณา อัยการไมมีอํานาจสอบสวนหรือบังคับบญัชาตํารวจ

ในการรวบรวมพยานหลักฐาน      

3.2. การบริหารงานคดีของพนักงานสอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงหนวยปฏิบัติการ

พื้นที่ เพื่อรับผิดชอบภารกิจสอบสวนคดีอาญาออกเปนสถานีตํารวจโดยจัดใหมีพนักงานสอบสวนทํา

หนาที่สอบสวบรวบรวมพยานหลักฐานและจัดใหมีผูชวยพนักงานสอบสวนและงานคดีทําหนาที่งานดาน

ธุรการสนับสนุนพนักงานสอบสวน สําหรับงานอํานวยการประจําสถานีตํารวจมีหนาที่สนับสนุนงาน

ธุรการในภาพรวมทุกดานของสถานีตํารวจ มิใชงานอํานวยการสนับสนุนพนักงานสอบสวน  

3.3. ความกาวหนาในอาชีพของพนักงานสอบสวน พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ            

พ.ศ.2547 กําหนดใหตําแหนงพนักงานสอบสวนเปนตําแหนงหน่ึงของตําแหนงตํารวจ 25

26 การเลื่อน

ตําแหนงสูงข้ึนของพนักงานสอบสวนจึงยึดโยงกับตําแหนงตํารวจอื่น การเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติใชเกณฑความเหมาะสมตามดุลพินิจของผูบังคับบัญชาเปนหลักในการพิจารณาและ

ผูบังคับบัญชามีอํานาจแตงต้ังตํารวจที่มิใชพนักงานสอบสวนใหดํารงตําแหนงของพนักงานสอบสวนใน

ระดับที่สูงข้ึนและเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนได  

                                                        
24The Code of Criminal Procedure of Japan 

Article 208 “When a public prosecutor has not instituted prosecution against a suspect regarding a case in which the 

suspect was detained pursuant to the provisions of the preceding Article within ten days of the request for detention, 

he/she shall immediately release the suspect..” 
25 สืบคนจาก http://www.salaryexplorer.com. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564. 
26 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาต ิพ.ศ.2547 มาตรา 44 
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3.4. คาตอบแทนของพนักงานสอบสวน ตํารวจที่ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่พนักงาน

สอบสวน 26

27 สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติจะไดรับเงินคาตอบแทน 2 จํานวน คือ (1) เงินเดือน 27

28 แบง

ตามช้ันยศดังน้ี ยศรอยตํารวจตรี ถึง รอยตํารวจเอก จะไดรับเงินเดือนในระดับ ส.1 ต้ังแตข้ัน 1 จํานวน 

6,470 บาท แตไมเกินข้ัน 46 จํานวน 38,750 บาท ยศพันตํารวจตรี จะไดรับเงินเดือนในระดับ ส.2 

ต้ังแต ข้ัน 1 จํานวน 13,160 บาท แตไมเกินข้ัน 29 จํานวน 38,750 บาท และยศพันตํารวจโท จะไดรับ

เงินเดือนในระดับ ส.3 ต้ังแตข้ัน 1 จํานวน 16,190 บาท แตไมเกินข้ัน 33 จํานวน 54,820 บาท การ

เลื่อนเงินเดือนสูงข้ึนใชระบบการสะสมข้ันเงินเดือนที่ไดรับจากผูบังคับบัญชาปละไมเกิน 2 ข้ัน (2) เงิน

เพิ่มเปนกรณีพิเศษหรือเงินประจําตําแหนง 28

29 แบงตามตําแหนงดังน้ี ตําแหนงรองสารวัตรสอบสวนไดรับ

เงินประจําตําแหนง 12,000 บาท ตําแหนงสารวัตรสอบสวนไดรับเงินประจําตําแหนง 14,700 บาท และ

ตําแหนงรองผูกํากับการสอบสวนไดรับเงินประจาํตําแหนง 17,300 บาท การปรับเพิ่มเงนิประจําตําแหนง

สูงข้ึนใชเกณฑปรับตามตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ังใหเลื่อนสูงข้ึน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาโครงสรางระบบสอบสวนคดีอาญาไทยสามารถแบงสภาพปญหาออกไดเปน 2 

ดานไดแกสภาพปญหาดานบทบาทอํานาจหนาที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและสภาพปญหาดานการบริหารงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 

และแยกประเด็นปญหาจากสภาพปญหาทั้งสองดานดังกลาวได 10 ประเด็น ดังตอไปน้ี 
 

1. สภาพปญหาดานบทบาทอํานาจหนาท่ีพนักงานสอบสวน  

1.1. ประเด็นปญหาโครงสรางอํานาจสอบสวน มีลักษณะตามแนวคิดหลักการแยก

อํานาจสอบสวนออกจากอํานาจฟองรองและเปนการแยกจากกันอยางเด็ดขาด กลาวคือในความผิด

อาญาทั่วไปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหอํานาจตํารวจมีอํานาจสอบสวนและเปน

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ โดยอัยการไมมีอํานาจสอบสวนแมแตการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีที่

พนักงานสอบวนสงสํานวนใหอัยการแลวอัยการก็ตองแจงใหตํารวจเปนผูสอบสวน แมพระราชบัญญัติ

                                                        
27 ตํารวจผูดํารงตําแหนงและทําหนาที่พนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติปจจุบันมีเพียง 3 ตําแหนง 5 ชั้นยศ คือ ตําแหนงรอง

สารวัตรสอบสวนยศรอยตํารวจตรีถงึรอยตํารวจเอก ตําแหนงสารวัตรสอบสวนยศพันตํารวจตรีถึงพันตาํรวจโท และตําแหนงรองผูกํากับการ

สอบสวนยศพันตํารวจโท  
28 บัญชีอัตราเงินเดือนตํารวจทายพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 
29 ระเบียบ ก.ตร., “วาดวยเงินเพ่ิมเปนกรณีพิเศษสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่ดานสอบสวน พ.ศ. 2559”  
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องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 (2) บัญญัติใหอัยการมีอํานาจหนาที่ในคดีอาญา

แตเปนเพียงการบัญญัติรับรองอํานาจที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว สวน มาตรา 

16 และมาตรา 17 บัญญัติใหอัยการมีอํานาจหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อัยการจะมีบทบาทอํานาจหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเฉกเชนตํารวจ

ตอเมื่อมีกฎหมายกําหนดใหอัยการมีอํานาจสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนการ

เฉพาะเรื่อง เชน การเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบของอัยการสูงสุดในคดีความผิดนอก

ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 หรือการเขารวมสอบสวนกับ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 32 และแม

อัยการจะเปนผูสอบสวนตามบทกฎหมายดังกลาวสถานะของผูถูกกลาวหาก็ยังคงเปนผูตองหาเฉก

เชนเดิมเพราะถือวาการสอบสวนของอัยการเปนการดําเนินคดีอาญาช้ันเจาพนักงานหรือช้ันกอนการ

พิจารณาคดีของศาล (pre-Trial Stage) สภาพดังกลาวกอใหเกิดปญหาผูกขาดอํานาจสอบสวน อํานาจ

สอบสวนขาดกระบวนการตรวจสอบถวงดุล และเกิดสุญญากาศทางคดีกรณีอัยการปฏิเสธไมยอมรับ

สํานวนที่ตํารวจทําการสอบสวนไวพิจารณา   

1.2. ประเด็นปญหาโครงสรางการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน มีรูปแบบการ

บังคับบัญชาและสั่งการตามลําดับช้ันยศแบบทหาร ผูบังคับบัญชาพนักงานสอบสวนมิใชผูบังคับบัญชาที่

ดํารงตําแหนงเปนพนักงานสอบสวน กอใหเกิดปญหาผูบังคับบัญชาแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่พนักงาน

สอบสวน และพนักงานสอบสวนขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการใชดุลพินิจทําความเห็น

ทางคดี  

1.3. ประเด็นปญหาอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน ปจจุบัน

อาชญากรมีรูปแบบวิธีการกระทําความผิดสลับซับซอนมากข้ึน และมีการกระทําความผิดผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆเปนจํานวนมาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหอํานาจ

พนักงานสอบสวนต้ังแตป พ.ศ. 2477 ถึงปจจุบันเปนเวลากวา 87 ป ลาสมัยไมไดสัดสวนกับลักษณะการ

กระทําผิดอาญา ตัวอยาง เชน อํานาจพิมพลายน้ิวมือผูตองหาหรือผูตองสงสัยตาม มาตรา 132 (1) 29

30  

                                                        
30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

 มาตรา 132 (1) ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจส่ิงของหรือที่ทางอันสามารถอาจใชเปน

พยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทาํภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึก

รายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางขึ้น 

       (3) หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองส่ิงของ ซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตบุคคลที่ถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง  เมื่อจัดสง

ส่ิงของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนวาไดปฏิบัติตามหมาย. 
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มิไดบัญญัติบทกําหนดโทษกรณีผูตองหาหรือผูตองสงสัยไมยินยอมใหพิมพลายน้ิวมือจึงไมมีสภาพบังคับ 

ภายหลังคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข(คปค)จึง

ออกประกาศฉบับที ่25 บัญญัติใหการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตราดังกลาวเปนความผิดมีโทษจําคุกไมเกิน

หกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาทหรอืทั้งจาํทั้งปรบั30

31 แตตอมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 2/2562 

วาประกาศ คปค.ฉบับดังกลาวสวนที่กําหนดใหเปนความผิดและกําหนดโทษทางอาญาขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ 31

32 สงผลใหประกาศ คปค ตกไปและอํานาจการพิมพลายน้ิวมือผูตองหา ผูตองสงสัยของ

พนักงานสอบสวนตามมาตรา 132 (1) ขาดสภาพบังคับอีกครั้ง ปจจุบันพนักงานสอบสวนจึงไมมีอํานาจ

พิมพลายน้ิวมือผูตองหาเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงเปนชองวางของการรวบรวมพยานหลักฐานทําสํานวน

สอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กําหนด เชน การตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจากผูตองสงสยั การเรียกพยานเอกสารสวนบุคคล การ

อายัดเงินที่ไดมาหรือไดใชจากการกระทําผิดทางอาญาไปยังธนาคารผูรับฝาก 32

33 การเรียกขอมูลจราจร

โทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งมีเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติโดยเฉพาะทางปฏิบัติผูใหบริการซึ่งครอบครอง

ขอมูลดังกลาวจะปฏิเสธที่จะเปดเผยหรือมอบขอมูลใหแกพนักงานสอบสวนโดยอางวาพนักงานสอบสวน

ไมใชเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับขอมูลดังกลาว 33

34 เปนตน ดังน้ัน อํานาจรวบรวม

พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีอยูไมเพียงพอ

รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดและไมครอบคลุมการกระทําความผิดบางลักษณะประเภท และไม

ครอบคลุมการรวบรวมพยานหลักฐานที่หากเน่ินชาพยานหลักฐานน้ันจะสูญหายและมีสภาพบังคับไม

เพียงพอ  

                                                        
31 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 25 เร่ือง การดําเนินการเก่ียวกับ

การยุติธรรมทางอาญา “ผูซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา มีหนาที่ตองพิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา ตามคําส่ังของพนักงาน

อัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบสวน ผูใดฝาฝนมีความผิดฐานกระทําความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 105 ก หนา 8  วันที่ 3 ตุลาคม 2549.  
32 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2562 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 136 ตอนที่ 37 ก  วันที่ 22  มีนาคม 2562. 
33 หนังสือธนาคารออมสิน สาขาถนนยุทธภัณฑ ที่ 38/2564 ลงวันที ่26 มกราคม 2564 ปฏิเสธการสงขอมูลทางบัญชีเงินฝากและการ

อายัดบัญชีผูตองหาตามหมายเรียกของ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอุบลราชธานีโดยใหเหตุผลวาขดัตอพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ พ.ศ.2540.   
34  หนังสือบริษัทเรียล มูฟ จํากัด ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560  ปฏิเสธการสงขอมูลจราจรและขอมูลการใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่ของ

ผูตองหาตามหมายเรียกของ พนักงานสอบสวนภูธรเมืองตราดโดยให เหตุผลวาไมใชพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ             

พนักงานสอบสวนจึงตองรองเรียนไปยัง กสทช. ขอใหส่ัง บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ใหจัดสงขอมูลประกอบการสอบสวน ตามหนังสือ 

สํานักงาน กสทช.ที่ สทช 5005/9499 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561.     
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1.4. ประเด็นปญหาการคุมครองดุลพินิจพนักงานสอบสวน การใชดุลพินิจแจงขอหา

หรือทําความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองเชนเดียวกับ

การใชดุลพินิจออกคําสั่งทางคดีของอัยการหรือการใชดุลพินิจพิจารณาพิพากษาของศาล กอใหเกิด

ปญหาพนักงานสอบสวนใชดุลพินิจต้ังขอหาหรอืทําความเห็นทางคดีอยูบนพื้นฐานความหวาดกลัวและใช

ดุลพินิจไปในทางที่ไมใหตนถูกฟองหรือถูกรองเรียนจากผูเสียหายและผูตองหามากกวาการใชดุลพินิจไป

ในทางอํานวยความเปนธรรมใหแกผูมีอรรถคดีอาญา  

1.5. ประเด็นปญหาขั้นตอนการสอบสวนและระยะเวลาควบคุมขังผูตองหา 

พนักงานสอบสวนตองสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทําความเห็นทางคดีเต็มรูปแบบทุกคดีแมคดีน้ัน

ผูตองหาจะใหการรบัสารภาพ หรือเปนคดีไมมีขอยุงยากสงผลใหตองควบคุมขังผูตองหาระหวางสอบสวน

อยางนอย 48 วัน ถึง 84 วัน บางคดีผูตองหาถูกควบคุมขังระหวางการสอบสวนมากกวาโทษที่ไดรับตาม

คําพิพากษาและพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมสูญเปลา เกิดความไมสะดวก  ความไม

รวดเร็ว และความไมเปนธรรมกับผูมีอรรถคดีอาญา  
 

2.สภาพปญหาดานการบริหารงานสอบสวน 

2.1. ประเด็นปญหาการสนับสนุนพนักงานสอบสวนของฝายอํานวยการคดี ผูชวย

พนักงานสอบสวนและเจาหนาที่งานคดีประจําสถานีตํารวจ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดใหทําหนาที่

ชวยเหลือสนับสนุนพนักงานสอบสวน มีจํานวนไมเพียงพอและขาดศักยภาพสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่

ของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนตองทําหนาที่งานดานกฎหมายและสอบสวนควบคูกับงานดาน

ธุรการคดีเพียงลําพังทําใหมีภาระงานหนักกอใหเกิดปญหาไมอยากรับคํารองทุกขไวทําการสอบสวน การ

สอบสวนลาชา การรวบรวมพยานหลักฐานทําไดไมเต็มศักยภาพความสามารถ 

2.2. ประเด็นปญหาบทบาทฝายสืบสวนและหนวยพิสูจนหลักฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร การปฏิบัติหนาที่ของฝายสืบสวนและหนวยพิสูจนหลักฐานในกระบวนการสอบสวน

คดีอาญากฎหมายไมไดกําหนดขอบเขตแนชัดวาฝายสืบสวนตองดําเนินการสืบสวนแสวงหาขอเท็จจริง

หรือหนวยพิสูจนหลักฐานจะตองตรวจเก็บพยานหลักฐานสนับสนุนการสอบสวนทําสํานวนคดีรวมกับ

พนักงานสอบสวนมากนอยเพียงใด ทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคดีที่

ไมรูตัวผูกระทําความผิดมีแนวโนมที่อาชญากรจะลอยนวลเพราะขาดกระบวนการสืบสวนแสวงหาตัว

ผูกระทําความผิดและการพิสูจนหลักฐานบงช้ีตัวผูกระทําผิดเพื่อนําตัวมาดําเนินคดี  

2.3. ประเด็นปญหาความเปนวิชาชีพของการสอบสวนคดีอาญา กระบวนการ

สอบสวนและการเขาสูตําแหนงพนักงานสอบสวนกฎหมายมิไดบัญญัติใหเปนการประกอบวิชาชีพและไม
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มีองคกรวิชาชีพทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานจรรยาบรรณและมรรยาทของพนักงานสอบสวน กอใหเกิด

ปญหากระบวนการสอบสวนคดีอาญาขาดมาตรฐานความวิชาชีพและผูปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวน

ขาดความเปนมืออาชีพ  

2.4. ประเด็นปญหาความกาวหนาของพนักงานสอบสวน การเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน

ของพนักงานสอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติใชเกณฑความเหมาะสมตามดุลพินิจของผูบังคับบัญชา

เปนหลักในการพิจารณาแตงต้ัง และผูบังคับบัญชามีอํานาจแตงต้ังตํารวจฝายอื่นที่มิใชพนักงานสอบสวน

ไปดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนในระดับสูงข้ึนเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนได หนาที่

พนักงานสอบสวนเปนการใชอํานาจกึ่งตุลาการทําสํานวนคดีอาญาตางกับหนาที่ตํารวจฝายอื่นที่มี

ลักษณะเปนการใชอํานาจการบริหารบังคับใชกฎหมายมีโอกาสสรางผลงานและความพึงพอใจใหแก

ผูบังคับบัญชามากกวาตํารวจผูดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน ตํารวจฝายอื่นจึงมีแนวโนมและโอกาส

ไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาแตงต้ังใหเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนมากกวาตํารวจผูทําหนาที่พนักงาน

สอบสวน กอใหเกิดปญหาพนักงานสอบสวนขาดความกาวหนาในอาชีพราชการและขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหนาที่  

2.5. ประเด็นปญหาคาตอบแทนพนักงานสอบสวน คาตอบแทนพนักงานสอบสวน

ไทยคิดเปนประมาณรอยละ 50 ของคาตอบแทนอัยการไทยเมื่อเทียบกับอัตราคาตอบแทนตํารวจ

ตางประเทศซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 50 ของตอบแทนอัยการเชนกัน คาตอบแทนของพนักงาน

สอบสวนไทยจึงมีความเหมาะสมระดับหน่ึงแลว แตการเลื่อนคาตอบแทนสูงข้ึนพบวาตํารวจตางประเทศ

ใชประสบการณทํางานและระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนเกณฑปรับเลื่อนคาตอบแทนสูงข้ึน

เชนเดียวกับอัยการไทยที่ใชประสบการณและระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนเกณฑปรับคาตอบแทน

สูงข้ึนแบบระบบ“ช้ันเงินเดือน” ซึ่งตางจากการปรับเลื่อนคาตอบแทนสูงข้ึนของพนักงานสอบสวนไทยที่

ตองสะสม “ข้ันเงินเดือนและไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน” จึงจะไดรับการปรับเลื่อนคาตอบแทนสูงข้ึน 

กอใหเกิดปญหาอัตราคาตอบแทนเหมาะสมแตไดรับคาตอบแทนตามความเปนจริงไมเพียงพอ  

 

ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาไทยจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายและปรับโครงสราง

องคตํารวจ โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
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1. การแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

1.1. การปรับโครงสรางอํานาจสอบสวนคดีอาญา   

1.1.1 แกไข มาตรา 18 วรรคหน่ึง จํากัดอํานาจสอบสวนของตํารวจในความผิดอาญาที่                     

อยูในอํานาจสอบสวนและรับผิดชอบของอัยการและเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติที่มี โทษ                

ทางอาญา 

1.1.2 เพิ่มเติม มาตรา 18/1 กระจายอํานาจสอบสวนใหอัยการมีอํานาจสอบสวนและเปน

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในความผิดอาญาที่กําหนดเพื่อถวงดุลอํานาจสอบสวนของตํารวจและ                

พนักงานสอบสวนฝายอื่น 

1.1.3 เพิ่มเติม มาตรา 18/2 กระจายอํานาจสอบสวนใหเจาพนักงานตามพระราชบัญญติัที่

มีโทษทางอาญาใหมีอํานาจสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในความผิดอาญา ตาม

พระราชบัญญัติที่ตนเปนเจาพนักงานเพื่อสรางพนักงานสอบสวนเฉพาะดาน ถวงดุลและลดภาระหนาที่

ของพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ  

1.1.4 เพิ่มเติม มาตรา 57 วรรคสอง กําหนดใหอัยการมีบทบาทคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนในคดีอาญาจากการใชอํานาจสอบสวนของตํารวจและพนักงานสอบสวนฝายอื่นดวยการทํา

หนาที่ตรวจสอบและใหคํารับรองคํารองขอหมายอาญาของพนักงานสอบสวนที่ย่ืนขอตอศาล   

1.1.5 เพิ่มเติม มาตรา 142 วรรคหา กําหนดใหอัยการมีหนาที่ตามกฎหมายตองรับสํานวน

สอบสวนของพนักงานสอบสวนไวพิจารณาและมีคําสั่งทุกกรณีเพื่อปองกันสุญญากาศในการดําเนินคดี

อาญา  

1.2. การปรับปรุงอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน  

1.2.1 เพิ่มเติม มาตรา 133/1  ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานทุก

ชนิดและมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีจําเปนเรงดวนภายใตการตรวจสอบของศาล   

1.2.2 เพิ่มเติม มาตรา 133/2  เพิ่มเติมอัตราโทษแกผูฝาฝนคําสั่งหรือคําบังคับของ

พนักงานสอบสวนเพื่อใหอํานาจการรวบรวมพยานหลักฐานเกิดสภาพบังคับ  

1.3. การคุมครองดุลพินิจพนักงานสอบสวน 

เพิ่มเติม มาตรา 142/1 เพิ่มบทบัญญัติคุมครองการใชดุลพินิจต้ังขอกลาวหากับผูตองหา

และการใชดุลพินิจทําความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและ

ความสุจริต  
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1.4. การปรับปรุงขั้นตอนการสอบสวนและระยะเวลาควบคุมขังผูตองหา 

เพิ่มเติม มาตรา 136 ปรับปรุงข้ันตอนการสอบสวนและทําสํานวนคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวนใหมีความกระชับเกิดความรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม เหมาะสมแกพฤติการณกรณีเพื่อลด

ระยะเวลาการควบคุมขังผูตองหาระหวางสอบสวนและการสูญเปลาของพยานหลักฐานที่รวบรวม  

1.5. การปรับปรุงบทบาทหนาท่ีฝายสืบสวนและหนวยพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 

1.5.1. เพิ่มเติม มาตรา 130/1  กําหนดบทบาทตํารวจฝายสืบสวนใหมีอาํนาจหนาที่รวมกบั

พนักงานสอบสวนในกระบวนการสอบสวนทําสํานวนคดีอาญาเพื่อเพิ่มศักยภาพการคนหาความจริง   

1.5.2. เพิ่มเติม มาตรา 130/2  กําหนดบทบาทหนวยพิสูจนหลักฐานใหมีอํานาจหนาที่

รวมกับพนักงานสอบสวนในกระบวนการสอบสวนทําสํานวนคดีอาญาเพื่อเพิ่มศักยภาพการพิสูจนความ

จริง  
 

2. การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  

2.1.การปรับโครงสรางการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน 

2.1.1.แกไขเพิ่มเติม มาตรา 10 จัดต้ังสํานักงานสอบสวนแหงชาติและกองบัญชาการ

สอบสวนแยกสายการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวนออกจากการบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ    

2.1.2. เพิ่มเติม มาตรา 11/1 และ มาตรา 12/1 กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของ

ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชา สํานักงานสอบสวนแหงชาติ เพื่อทําหนาที่บังคับบัญชาพนักงาน

สอบสวนในสังกัดสํานักงานสอบสวนแหงชาติ  

2 .1 .3 เพิ่ ม เ ติม มาตรา 13/1 กํ าหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของผูบัง คับบัญชา 

กองบัญชาการสอบสวนเพื่อทําหนาที่บังคับบัญชาพนักงานสอบสวนระดับกองบัญชาการ  

2.1.4 เพิ่มเติม มาตรา 15/1 กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา กองบังคับ

การสอบสวนเพื่อทําหนาที่บังคับบัญชาพนักงานสอบสวนระดับกองบังคับการ  

2.1.5 เพิ่มเ ติม มาตรา 15/2  กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของผูบัง คับบัญชา                      

สถานีสอบสวนและกองกํากับการสอบสวน เพื่อทําหนาที่บังคับบัญชาพนักงานสอบสวนระดับสถานี

สอบสวนหรือกองกํากับการสอบสวน  

2.2.การปรับปรุงความกาวหนาของพนักงานสอบสวน  

2.2.1 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 44 กําหนดใหตําแหนงพนักงานสอบสวนเปนตําแหนงของ              

ผูประกอบวิชาชีพสอบสวนโดยเฉพาะ  
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2.2.2 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 51 กําหนดเกณฑการแตงต้ังพนักงานสอบสวนใหแตงต้ังจาก           

ผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสอบสวนและดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนขณะไดรับการแตงต้ัง               

ใหเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน 

2.3.การปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานสอบสวน 

2.3.1 เพิ่มเติม มาตรา 68/1 กําหนดอัตราเงินเพิ่มประจําตําแหนงพนักงานสอบสวน               

ทุกระดับ 

2.3.2 เพิ่มเติม มาตรา 68/2 กําหนดใหการปรับเลื่อนเงินเพิ่มประจําตําแหนงสูงข้ึนเปน

แบบระบบ “ช้ันเงินเดือน” โดยใชประสบการณปฏิบัติหนาที่กับระยะเวลาการดํารงตําแหนง และคุณวุฒิ

การศึกษา เปนเกณฑการพิจารณา  
 

3. การปรับโครงสรางองคกร 

3.1. การจัดต้ังฝายอํานวยการงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจ  

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ลักษณะ 2 วาดวยการจัดระเบียบ

ราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยกฐานะผูชวยพนักงานสอบสวนและงานคดีประจําสถานีตํารวจเปน

ฝายอํานวยการงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจ ทําหนาที่ส นับสนุนพนักงานสอบสวนและ               

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน โดยกําหนดใหตํารวจระดับรองผูกํากับการทําหนาที่ผูอํานวยการ

ฝายคดี ตํารวจระดับสารวัตรทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายคดี ตํารวจระดับรองสารวัตรทําหนาที่หัวหนา

สวนสนับสนุน และตํารวจระดับผูบังคับหมูหรือรองผูบังคับหมูทําหนาที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติอยูภายใตการ

บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนสัญญาบัตร 4 และจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอใหงาน

อํานวยการคดีมีศักยภาพสามารถสนับสนุนพนักงานสอบสวนและใหบริการประชาชน ผูมีอรรถคดีได

อยางมีประสิทธิภาพ  

3.2. การจัดต้ังสภาวิชาชีพสอบสวน  

แก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ มพ ระ ราชบัญญั ติ ตํ า ร วจ แห ง ช า ติ  พ . ศ . 2 547  ลั กษณะ  3  ว า ด ว ย

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ จัดต้ังสภาพวิชาชีพสอบสวนประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติทํา

หนาที่สงเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสอบสวน ควบคุมมรรยาทพนักงานสอบสวน  สงเสริม

ความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาวิชาชีพสอบสวน ข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตการ

ประกอบวิชาชีพสอบสวน ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพสอบสวนตามอํานาจ

หนาที่ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพกําหนด เพื่อยกฐานะการสอบสวนคดีอาญาเปนการประกอบวิชาชีพ



 

2049 

 

สอบสวนมีศักด์ิและสิทธิเทียบเทาการประกอบวิชาชีพกฎหมายของทนายความ อัยการและผูพิพากษา 

ใหพนักงานสอบสวนไทยมคีวามเปนมืออาชีพดานการสอบสวนคดีอาญา   

3.3. การจัดต้ังคณะกรรมการพนักงานสอบสวนแหงชาติ (ก.พส.)   

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ลักษณะ 5 วาดวยคณะกรรมการขาราชการ

ตํารวจ จัดต้ังคณะกรรมการพนักงานสอบสวนแหงชาติ (ก.พส.) ทําหนาที่กําหนดนโยบาย บริหารสภา

วิชาชีพสอบสวนตามวัตถุประสงคที่กําหนด ใหความเห็นชอบการแตงต้ังการโยกยาย และการเลื่อน

ตําแหนงสูงข้ึนของพนักงานสอบสวน ใหความเห็นชอบการโอนพนักงานสอบสวนไปดํารงตําแหนงอื่นใน

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือการโอนตํารวจฝายอื่นมาตําแหนงพนักงานสอบสวน ออกระเบียบ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะเขาดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน ออก

ระเบียบกําหนดองคประกอบ หลักเกณฑ วิธีการแตงต้ัง และวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

พนักงานสอบสวนแหงชาติ ช้ีขาดเรื่องรองเรียนและวินัยของพนักงานสอบสวน ตรวจสอบถวงดุลคําสั่งไม

ฟองของอัยการ เพื่อใหการช้ีขาดปญหาในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาและการปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานสอบสวนไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการทีม่ีความรู ความเช่ียวชาญและเขาใจกระบวนการ

สอบสวนดําเนินคดีอาญาช้ันพนักงานสอบสวนอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันขอมูลสวนบุคคลถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมในทาง

เศรษฐกิจอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงการโอนขอมูลขามพรมแดนที่มีจํานวนเพิ่มมากย่ิงข้ึน ซึ่งสงผลให

เกิดการละเมิดขอมูลสวนบุคคลตามมา ในการน้ีองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เห็นความสําคัญของ

การสงเสรมิและคุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทําคูมือ OECD Guidelines on the Protection of 

Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980)  ที่ประกอบดวยหลักการของการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล และกําหนดแนวทางการดําเนินงานในเรื่องน้ี เชน การสงเสริมและสนับสนุนให

เกิดทักษะการเรียนรูและความเขาใจของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยประเทศสมาชิกสามารถนําหลักการและแนวทางการดําเนินงานดังกลาวไป

ปรับใชภายในประเทศของตนในเรื่องของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

คําสําคัญ: การคุมครองขอมูลสวนบุคคล, องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,  

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
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Abstract 

 

 At present, personal data protection plays a key role to drive economic activity, 

especially cross-border business.  A large amount of personal data flow affects the high 

rate of personal data breach.  In this regard, The Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) recognized the importance of supporting and protecting 

personal data.  Therefore, it issued OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 

Transborder Flows of Personal Data (1980) which composed of data protection principles.  

Moreover, it issued OECD privacy framework which aim to guide action plans to comply 

with the principles of data protection such as encouraging learning skill of data protection, 

supporting research and development to improve relevant technology.  As a result, 

member countries can adopt data protection principles and action plans in terms of 

personal data protection in their countries.  

 

Keywords: personal data protection, The Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), personal data breach 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมา OECD มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการเคารพในสทิธิของ

ความเปนสวนตัว ในฐานะที่เปนพื้นฐานสําคัญของการเคลือ่นยายขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดน โดยใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 OECD ไดทบทวนขอเสนอ OECD Guidelines on the Protection of 

Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980) ที่ไดถูกจัดทําข้ึนเพื่อวางกรอบการ

คุมครองขอมลูสวนบุคคล เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคแหงขอมลูขาวสารทีม่ีพฒันาการทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศทีก่าวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการติดตอสื่อสารและการเผยแพรขอมูลตาง ๆ 

สามารถเคลื่อนยายและเช่ือมโยงกันไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่อีกตอไป จากความสะดวกรวดเร็วใน

การติดตอสือ่สารดังกลาว กอใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวเกี่ยวกบัขอมลูสวนบุคคล

ของบุคคลอื่นไดโดยงาย โดยเฉพาะปญหาการจัดเก็บขอมลูสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การจัดเกบ็

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตอง และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต ในป 
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พ.ศ. 2523 OECD จึงไดออกคูมือ OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 

Transborder Flows of Personal Data (1980) ซึ่งถือเปนคูมือระหวางประเทศเรื่องขอมลูสวนบุคคล

ฉบับแรกที่มผีลโดยตรงตอการบัญญัติกฎหมายหรอืนโยบายภายในของประเทศสมาชิกและประเทศอื่น ๆ 

ในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยคูมอืฉบับน้ีกําหนดใหขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับการคุมครอง

ที่เหมาะสมในทุกข้ันตอนต้ังแตการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเปดเผย2

3  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาหลักการและแนวทางการดําเนินงานของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายใต

องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

2. เพื่อสรางกรอบความคิดเรื่องการดําเนินงานของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับประเทศ

ไทย โดยศึกษาเปรยีบเทียบจากหลักการตางๆที่ปรากฎเรื่องหลักการและแนวทางการดําเนินงานของการ

คุมครองขอมูลภายใตองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใชวิธีการโดยการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสาร ซึ่งประกอบดวย OECD 

Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980) 

และ เอกสาร OECD Privacy Framework 2013 หลังจากน้ันจะนําหลักการตางๆที่ไดจากการศึกษามา

วิเคราะหเพื่อสรุปผลการศึกษา 

 

สรุปผลการวิจัย 

OECD มีการจัดทําหลักการและแผนการดําเนินงานในเรื่องการคุมครองขอมลูสวนบุคคล โดยมี

ประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี  

1. การสงเสริมและคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีการจัดทํามีคูมือ OECD Guidelines on the 

Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980) โดยคูมือฉบับน้ีกําหนดให

ขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับการคุมครองที่เหมาะสมในทุกข้ันตอนต้ังแตการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา 

                                                        
3 รศ.สุธรรมอยูในธรรมและคณะ. (2559) .โครงการศึกษากฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและผลกระทบของรางพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลตอประเทศไทย.คณะนติิศาสตรมหาวิทยาลัยหอการคาไทยโดย ผศ.ดร.อรรถพลสืบพงศกร ดร.ศิริญญาดุสิตนานนท ดร.อร

อมลอาระพล อ.ชุติมาเกษียรสินธุ. 



 

2056 

 

และการเปดเผย และมีคความตองการในความพยายามที่จะใหเกิดมิติที่ทั่วโลกใหความสําคัญในเรื่องของ

ความเปนสวนตัวผานการทํางานรวมกัน โดยแนวคิดเหลาน้ี ประกอบดวย 

• กลยุทธความเปนสวนตัวแหงชาติ (National privacy strategies) 

• โครงการการจัดการความเปนสวนตัว (Privacy management programme) 

• การแจงเตือนเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยของขอมูล (Data security breach 

notification) 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดทักษะการเรียนรูและความเขาใจ โดย OECD ทํา

ขอเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับ Internet Policy Making เพื่อใหเกิดความสอดคลองและมปีระสิทธิภาพใน

เรื่องการคุมครองความเปนสวนตัวในระดับโลก และเริ่มมีโครงการตางๆ เกิดข้ึนมากมายในเรื่องน้ีใน

กระบวนการและระบบตาง ๆ เชน  

• การจัดใหมีหนวยงานที่มีอํานาจบังคับในเรื่องความเปนสวนตัวตาม EU Binding 

Corporate Rules (BCRs) ในกรณีที่มีการโอนขอมูลขามพรมแดน 

• APEC Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

3. การสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยOECD เห็นความสําคัญของ

มาตรการทางเทคโนโลยีวามีสวนสําคัญในการทําใหมาตรการทางกฎหมายเรื่องการคุมครองความเปน

สวนบุคคลสมบูรณ และมีมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาและการนําไปใชงานของเทคโนโลยีที่มี

ความเปนสวนตัวในระดับที่เพิ่มมากข้ึน (privacy-enhancing technologies: PETs) 

     นอกจ าก น้ี  OECD ได จั ดทํ า  OECD Guidelines for the Security of Information 

Systems and Networks เพื่อที่จะกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติของการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล การจัดทําการประเมินผลกระทบดานความเปนสวนตัว (privacy impact 

assessments-PIAs) จะชวยใหองคกรวิเคราะหวัฏจักรขอมูลสวนบุคคลและคํานึงถึงความเปนสวนตัว

กอนที่จะนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมใดๆมาใช 

 

อภิปรายผล 

1. หลักการท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดข้ึนสงผลใหการใชขอมูลสวนบุคคลโดยผูควบคุม

ขอมูลเปลี่ยนแปลงไป การใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใด ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ระบุไวขณะที่มี

การเก็บขอมูลเริม่เพิม่มากข้ึนเรื่อย ๆ  รวมถึงอัตราการละเมิดขอมูลสวนบุคคลกเ็ริม่เพิม่สงูข้ึนเชนเดียวกนั 
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ดั ง น้ั น  OECD จึ ง มี ก า ร ป รับป รุ ง แก ไ ข  OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 

Transborder Flows of Personal Data (1980) ในป พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มระดับการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอันสงผลใหระดับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ในประเทศสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งการทบทวน OECD Guidelines on the Protection of 

Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980) ไดถูกจัดใหมีข้ึนในป พ.ศ. 2554 โดยทํา

การเปรียบเทียบสถานการณในเรื่องที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในชวงระยะเวลา 30 ป 

นับแตมีคูมือฉบับน้ี ทําใหพบการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางมากมายทางดานขอมูลสวนบุคคลในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตประจําวัน เชน 

 ปริมาณของขอมูลสวนบุคคลที่ถูกรวบรวม ใช หรือถูกเก็บไว 

 ขอบเขตของการวิเคราะหที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เพื่อที่จะเขาถึงแนวโนมเรื่องตาง ๆ 

ของกลุมบุคคล ความสนใจ กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมบุคคล  

 คุณคาเชิงผลประโยชนในทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ถูกทําใหเกิดข้ึนโดยเทคโนโลยีและ

การใชขอมูลสวนบุคคล 

 จํานวนและความหลากหลายของผูที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอความเปนสวนตัวหรือปกปอง

ความเปนสวนตัว 

 ความถ่ีและความซับซอนของการมีปฏิสัมพันธที่มีความเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล 

 ความพรอมระดับนานาชาติในเรื่องขอมูลสวนบคุคล ที่ถูกสนับสนุนโดยเครือขายสังคม

และการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายขอมูลแบบเช่ือมโยง 

โ ดย  OECD Privacy Guidelines OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 

Transborder Flows of Personal Data (1980) ที่ไดถูกปรับปรุงใหมไดแบงสาระสําคัญเปนหมวดหมู 

ดังน้ี 

1) หลักการทั่วไป ที่กําหนดนิยามตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data 

controller) นิยามของขอมูลสวนบุคคล (personal data) นิยามของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองความเปนสวนตัว (Laws protecting privacy) นิยามของหนวยงานผูกํากับดูแล (privacy 

enforcement authority) และนิยามของการโอนขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดน และกําหนดขอบเขต

ของการใชคูมือฉบับน้ีวาปรับใชกับขอมูลสวนบุคคลไมวาขอมูสวนบุคคลจะถูกใชในภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน  
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2) หลักการพื้นฐานที่กําหนดใหประเทศสมาชิกนําไปปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศ ซึ่ง

ประกอบไปดวยหลักการในเรื่อง ดังตอไปน้ี 

-  การจํากัดการเก็บ รวบรวมขอมูลสวนบุคคล จัดเก็บดวยวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมาย 

และไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

-  คุณภาพของขอมูล วาควรเปนขอมูลที่เก็บตามวัตถุประสงค เปนขอมูลที่ถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

-  การแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจะตองทําการแจงในขณะทําการเกบ็ 

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

-  การจํากัดการใชขอมูลสวนบุคคล ซึ่งจะตองใชขอมูลภายใตวัตถุประสงคที่ไดแจงไว

เทาน้ัน และดวยความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเปนไปตามกฎหมาย  

-  มีมาตรการในการรักษาขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย ไมมีความเสี่ยงตอการสูญ

หาย หรือเขาถึงขอมูล ขอมูลถูกทําลาย หรือแกไข หรือใช โดยไมไดรับอนุญาต 

-  การจัดใหมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่เคารพตอขอมูล

สวนบุคคล 

-  การใหประชาชนมีสวนรวม มีสิทธิตางๆ เชน การติดตอกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล   

-  การกําหนดภาระและความรับผิดของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากมีกรณีละเมิดขอมลู

สวนบุคคล 

 3) หลักการในการกําหนดภาระและความรับผิดของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เชน จัดใหมี  

โครงการการจัดการความเปนสวนตัว 

 4) หลักการในการปรับใหมีการรองรับหลักการเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลระหวาง

ประเทศ โดยสนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนยายขอมลูขามพรมแดนโดยเสร ีโดยเปนไปตามขอจํากดัเรือ่งการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย 

 5) การกําหนดแนวปฏิบัติใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามคูมือฉบับน้ี เชน ประเทศสมาชิกควร

พัฒนากลยุทธเพื่อที่จะสะทอนแนวทางความรวมมือระหวางองคกรของรัฐตางๆ การมีกฎหมายที่

คุมครองความเปนสวนตัว  

 6) การมีความรวมมือระหวางประเทศและการทํางานรวมกนั 
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2. มาตรการหรือแนวทางดานการสงเสริม และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

OECD ไดจัดโครงการในประเด็นที่เกี่ยวของกับการโอนขอมูลขามพรมแดนที่เกิดจากการใช

คอมพิวเตอร ซึ่งไดเริ่มในป 1969 โดย Expert Group ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะหปญหา

รวมกันในเรื่องความเปนสวนตัว และไดรับความคิดเห็นและประสบการณจากภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคอุตสาหกรรม เครือขายการสื่อสารขอมูลระหวางประเทศ ผูใหบริการประมวลผลขอมูล และองคกร

ระหวางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งในที่สุด Expert Group ก็ไดจัดทําคูมือเรื่อง กฎ ระเบียบพื้นฐานใน

การกํากับดูแลการโอนขอมูลขามพรมแดน  OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 

Transborder Flows of Personal Data (1980 )และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและความเปน

สวนตัว เพื่อชวยใหเกิดความสอดคลองของกฎหมายในประเทศแตละประเทศ และไมขัดกับขอตกลง

ระหวางประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากสภายุโรป (Council of Europe) และ สหภาพยุโรป คูมือ

ฉบับน้ีมีหลักการทีจ่ะตองพิจารณารวมกนัในระหวาง OECD และสภายุโรป เชน ประเด็นที่เกี่ยวกับขอมลู

ออนไหว ที่ในความเปนจริงแลวเปนการยากที่จะระบุประเภทของขอมูลออนไหวใหมีลักษณะเดียวกันทั่ว

ทั้งโลก ประเด็นเรื่องการเลือกใชกฎหมายที่จะมีผลใชบังคับ และเขตอํานาจศาลหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน 

เปนตน  

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 

Data (1980) ไดถูกจัดทําข้ึนในป 1980 และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคมทั่วโลกที่

กอใหเกิดการทบทวน จึงไดมีการจัดต้ังคณะทํางานที่ประกอบดวยผูมีสวนไดเสียจากหลายภาคสวน เปน

กลุมผูเช่ียวชาญจากรัฐบาลของหลายประเทศสมาชิก หนวยงานที่มีอํานาจในเรื่องการรักษาความเปน

สวนตัว นักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคสังคมและผูเช่ียวชาญดานสังคมบนอินเทอรเน็ต ที่ทําการทบทวนคูมือ

ฉบับน้ี โดยเนนหนักใน 2 ประเด็น คือ ประการแรก ตองการใหมีการนําไปใชจริงในเรื่องการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลผานวิธีดําเนินการที่อยูบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง ประการที่สอง คือ ความ

ตองการในความพยายามที่จะใหเกิดมิติที่ทั่วโลกใหความสําคัญในเรื่องของความเปนสวนตัวผานการ

ทํางานรวมกัน โดยแนวคิดเหลาน้ี ประกอบดวย 

• กลยุทธความเปนสวนตัวแหงชาติ (National privacy strategies) ในขณะที่มีกฎหมาย

เกี่ยวกับการรักษาความเปนสวนตัวที่มีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะมีการสนับสนุนใหมีกลยุทธสําหรับการ

รักษาความเปนสวนตัวที่รัฐบาลตองใหความสําคัญ โดยขอ 19 ของ OECD Privacy Guidelines ได

บัญญัติใหประเทศสมาชิกพัฒนากลยุทธแหงชาติที่สะทอนถึงแนวทางในการทํางานรวมกันระหวาง

องคกรของรัฐบาลตางๆ เพื่อใหเปนการยกระดับความสําคัญของการคุมครองความเปนสวนตัวใหอยูใน
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ระดับที่สูงสุด ภายในกรอบความชวยเหลือของรัฐบาลที่จะพัฒนาการคุมครองความเปนสวนตัวใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบที่เพิ่มเติมข้ึนมาของกลยุทธความเปนสวนตัวแหงชาติคํานึงถึงความรวมมือ

ของหนวยงานตางๆภายในรัฐบาล ประเทศสมาชิกควรที่จะสนับสนุนใหมีความเช่ือมโยงกันในเรื่อง

กฎระเบียบในระหวางหนวยงานระดับตางๆภายใตรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลควรปฏิบัติตนในฐานะผูคิด

นโยบายสําหรับการดําเนินการของภาคเอกชน และใหความเช่ือมั่นวาการทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานตางๆในรัฐบาลมีความจําเปนสําหรับกลยุทธความเปนสวนตัวแหงชาติ นอกจากน้ี การใชขอมูล

สวนบุคคลของหลายๆหนวยงานในรัฐบาล โดยข้ันตอนสุดทายกลยุทธความเปนสวนตัวระดับชาติจะตอง

เสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายอืน่ๆ

ที่เกี่ยวของ (เชน กลยุทธการปองกันภัยไซเบอรแหงชาติ)  

  นอกจากน้ีในขอ 19 ของ OECD Privacy Guidelines ไดกําหนดใหประเทศสมาชิก

พิจารณาเรื่องการนํามาตรการตางๆมาใชเพื่อใหการปฏิบัติการตามคูมือมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ซึ่ง

รวมถึง การใหการศึกษา การสรางความตระหนักรู การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของ และการสงเสริม

มาตรการทางเทคนิคตางๆ เพื่อชวยคุมครองความเปนสวนตัว OECD ไดทําการคิดกรอบแนวคิดนโยบาย

ในเรื่องน้ีดวยมาตรการสําหรับการใหการศึกษาและการสรางความตระหนักรูใหเปนสวนหน่ึงของกรอบ

นโยบาย รวมถึงการใหผูมีสวนไดเสียทั้งรัฐบาล หนวยงานกํากับดูแล องคกรกํากับดูแลตนเอง องคกร

ภาคสังคม และองคกรการศึกษา มีสวนรวมในกรอบนโยบาย ประเทศสมาชิกควรใหความสําคัญแกการ

ใหความรูและทักษะที่จําเปนในเรื่องความเปนสวนตัวแกเยาวชน ที่ถือวาเปนกลุมบุคคลออนไหว เพื่อให

พวกเขาใชอินเทอรเนตไดอยางปลอดภัย3

4  

• โครงการการจัดการความเปนสวนตัว (Privacy management programme) ที่จะ

เปนเสมือนกลไกการจัดการที่สําคัญขององคกรในการคุมครองความเปนสวนตัว โดยขอ 15 ของ OECD 

Privacy Guidelines ไดกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลควรที่จะจัดใหมีโครงการการจัดการความ

เปนสวนตัวที่ : 

- ชวยใหเกิดผลตามคูมือฉบับน้ีสําหรับขอมูลสวนบุคคลภายใตการควบคุมของผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

- ชวยปรับโครงสราง ขนาด มูลคาและความออนไหวของการบริหารจัดการ 

                                                        
4Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). OECD Privacy framework 2013. P.32 Retrieved 

from https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf (accessed 23 November 2020). 
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- จัดเตรียมการปองกันที่มีความเหมาะสม โดยอยูบนพื้นฐานของการประเมินความ

เสี่ยงเรื่องความเปนสวนตัว 

- สามารถผสมผสานใหเขากับโครงสรางการบริหารของภาครัฐ และสรางกลไกการ

กํากับดูแลภายใน (internal oversight mechanism)  

- ชวยวางแผนในการตอบสนองตอขอเรียกรองและสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 

- เปนการดําเนินการที่ทันสมัยในเรื่องการเฝาระวังและการประเมินคุณภาพตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

นอกจากน้ียังตองแสดงรายละเอียดของโครงการตามความเหมาะสม หากไดรับการรองขอ 

จากหนวยงานผูกํากับดูแลหรอืหนวยงานอื่นใดที่มีความรับผิดชอบ ในการที่จะสนับสนุนใหเกิดการปฏิบติั

ตามประมวลจริยธรรมหรือการดําเนินการที่คลายคลึงกันเพื่อใหเกดิผลตามคูมือฉบับน้ี รวมถึงดําเนินการ

แจงแกหนวยงานผูกํากับดูแลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหากมีการละเมิดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และแจงแกเจาของขอมูลสวนบุคคล4

5 

• การแจงเตือนเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยของขอมูล (Data security breach 

notification) เปนขอกําหนดที่ครอบคลุมการแจงเตือนและระบบเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยของ

ข อมู ล  ซึ่ ง  OECD Guidelines ฉบับ น้ี ได กํ าหนดหลักการ The Security Safeguards Principle 

สาระสําคัญคือ การกําหนดใหมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่มีความเหมาะสมแกขอมูลสวน

บุคคลเพื่อปองกันความเสีย่ง ความเสียหายหรือ การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล การทําลาย การใช การแกไข 

หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต  

  การละเมิดขอมูลสวนบุคคลเกิดจากการปฏิบัติงาน เชน ความไมระมัดระวังของลูกจาง

ในหนวยงานที่ไมดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม การเขาถึงฐานขอมูลโดยบุคคลที่มีความชํานาญใน

เรื่องคอมพิวเตอร  หรือการเปดโอกาสใหมีการขโมยขอมูลจากอุปกรณที่ไมมีการปองกันความปลอดภัย 

ซึ่งกรณีของการละเมิดขอมูลสวนบุคคลที่อาจจะเกิดข้ึนตางๆเหลาน้ี กอใหเกิดตนทุนคาใชจายเพื่อ

จัดเตรียมมาตรการปองกันไมใหเกิดเหตุการณเหลาน้ีซ้ําอีก และอาจสงผลถึงช่ือเสียงของบริษัทในดาน

ความนาเช่ือถือ ดังน้ันประเด็นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยจึงเปนเรื่องที่รัฐบาล ภาคธุรกิจและ

ปจเจกชนตองใหความสําคัญ  

  กฎหมายการแจงเตือนเมื่อมกีารละเมิดขอมูลสวนบุคคล ตองการใหผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลมีความรับผิดชอบในการแจงแกบุคคลหรือหนวยงานทราบ หากมีกรณีละเมิดขอมูลสวนบุคคล ซึ่ง

                                                        
5 ขอ 16 OECD Privacy Guidelines 
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กฎหมายในลักษณะน้ีมีการถูกเสนอและไดถูกใหความเห็นชอบในหลายประเทศ หลักการพื้นฐานของ

กฎหมายฉบับน้ีแสดงใหเห็นวาผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีแรงจูงใจคอนขางนอยในการเปดเผยเรื่องการ

รั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล  การแจงเตือนจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจสามารถทําใหบุคคลมี

มาตรการในการปกปองตนเองเพื่อไมใหเกิดการขโมยขอมูลอื่นๆอันระบุตัวตนของบุคคลหรือภัยอื่นๆที่

เกี่ยวของได  ทั้งยังชวยใหหนวยงานกํากับดูแลเตรียมการบังคับใชหรือกระบวนการเพื่อดําเนินการ

สอบสวนหรือกระทําการอยางใดๆ ทายที่สุดกฎหมายการแจงเตือนเมื่อมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลจะ

ชวยสรางแรงจูงใจแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในการมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 5

6  

อยางไรก็ดี กฎหมายในเรื่องน้ีอาจมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน การกําหนดวา

เมื่อไหรตองมีการแจงเตือน เวลาในการแจงเตือน หนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย และอํานาจหนาที่อื่นๆ 

ซึ่งประสบการณเหลาน้ีจะชวยใหสามารถหารูปแบบของแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการแจงเตือนหากมีการ

ละเมิด อยางไรก็ดี การละเมิดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในแตละประเทศอาจแตกตางกันไป 

ดังน้ันหากมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดนจะตองพิจารณาเงื่อนไขของการแจงเตือนกรณีมี

การละเมิดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนพิเศษ หากประเทศตางๆทําความรวมมือกัน สราง

กลไกรวมกันเพื่อสนับสนุนหรือชวยเหลือการบริหารจัดการการแจงเตือนเมื่อมีการละเมิดขอมูลสวน

บุคคล การจัดการเหลาน้ันจะชวยทําใหลดความขัดแยงเน่ืองมาจากระบบกฎหมายของแตละประเทศที่

แตกตางกัน6

7 

 

3. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดทักษะการเรียนรูและความเขาใจเก่ียวกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของประเทศสมาชิกใน

กลุม 

OECD ทําขอเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับ Internet Policy Making เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

และมีประสิทธิภาพในเรื่องการคุมครองความเปนสวนตัวในระดับโลก โดยมีวัตถุประสงคที่ตองการให

รัฐบาลของประเทศสมาชิกตระหนักถึงการทํางานรวมกันในเรื่องน้ี อีกทั้งสนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนยาย

ขอมูลสวนบุคคลทั่วโลก นอกจากน้ีในขอเสนอแนะมีวัตถุประสงคใหประเทศสมาชิกในการพัฒนาการ

                                                        
6 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). OECD Privacy framework 2013. P.26 Retrieved 

fromhttps://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf (accessed 5 September 2020). 
7 Ibid. p.27 
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ทํางานรวมกันในเรื่องกรอบความคิดของความเปนสวนตัวผานการทําขอตกลงระหวางประเทศที่จะชวย

ใหเกิดแนวปฏิบัติที่เปนไปตามคูมือฉบับน้ี จะเห็นไดจากกรณี US-EU Safe Harbour Framework ที่

ไดรับหลักการเรื่องการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามแนวปฏิบัติของ EU ในป พ.ศ. 

2543 โดยหลักการ Safe Harbour ไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อชวยใหองคกรตางๆของสหภาพยุโรปปฏิบัติตาม 

European Directive on Data Protection เพื่ อ ให มี ก าร โอนข อมู ลส วนบุ คคล ไป ยั งประ เทศ

สหรัฐอเมริกา โดยองคกรตางๆในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตามหลักการ 

Safe Harbour ตองแสดงไดวาตนมีมาตรการในการคุมครองความเปนสวนตัวที่พอเพียงตามที่กําหนด

โดยคณะกรรมาธิการยุโรป7

8 

นอกเหนือจากหลักการ Safe Harbour ที่ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมในกลุม

ประเทศสมาชิกรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัว ก็เริ่มมีโครงการตางๆ เกิดข้ึน

มากมายในเรื่องน้ีในกระบวนการและระบบตาง ๆ เชน 

 การจัดใหมีหนวยงานที่มีอํานาจบังคับในเรื่องความเปนสวนตัวตาม EU Binding 

Corporate Rules (BCRs) ในกรณีที่มีการโอนขอมูลขามพรมแดน ซึ่งถือไดวาเปนการแสดงความ

รับผิดชอบของหนวยงานในการอํานวยความสะดวกในการโอนขอมูลขามพรมแดน และการประมวลผล

ขอมูลที่อยูนอกสหภาพยุโรปโดยองคกรระหวางประเทศ BCRs เปนประมวลในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลในกรณีที่มีการโอนขอมูลและเพื่อที่จะยืนยันวามีการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลทีเพียงพอ

ภายใตเงื่อนไขของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป สาระสําคัญของ BCRs ไดแก การ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลควรจะตองมีการปฏิบัติโดยสมาชิกในกลุมบริษัท รวม

ไปถึงพนักงานแตละคนก็ควรที่จะถูกผลักดันจากบริษัทใหปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล บริษัทจะตองแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม  

เชน จัดใหมีนโยบายในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พนักงานควรไดรับการอบรมและมีความ

ตระหนักรูในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม มีการแตงต้ังบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่อง

การปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีระบบในการรับขอรองเรียนตางๆ 

และองคกรจะตองมีความโปรงใสในการโอนขอมูล กลาวโดยสรปุคือ BCRs ผลักดันใหองคกรตองแสดงวา

ไดปฏิบัติตามในทุกแงมุมตามกฎหมายเรื่องการคุมครองขอมูล  

 APEC Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซึ่ง

เปนกลไกในการปฏิบัติตหลักการ APEC Privacy Framework โดยมีการกําหนดภาระความรับผิดชอบที่

                                                        
8 Ibid. p.106 
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ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติตาม CBPRs ที่ไดรวบรวมหนาที่ตางๆของหนวยงานผูรับผิดชอบ ซึ่ง

อาจจะรวมถึงการใหตรารับประกันความนาเช่ือถือแกองคกรหรือหนวยงาน กรณีศึกษาตัวอยาง เชน การ

ใหตรารับประกันแกเว็บไซตที่มีการคุมครองความเปนสวนตัวแกลูกคาของตน หรือการระบบการให 

PrivacyMark ในประเทศญี่ปุนแกองคกรที่มีมาตรการในการคุมครองความเปนสวนตัว 

 การพิจารณา Convention 108 เรื่องการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติของสภายุโรป 

ถึงแมวาConvention 108 จะมีความแตกตางจาก OECD Guidelines ในหลายๆแงมุม แตหลักการ

สําคัญหลายหลักการก็มีความสอดคลองกับ OECD Guidelines  

ขอกําหนดในเรื่องน้ีระบุถึงคุณคาของกรอบแนวคิดในการดําเนินงานรวมกันในระดับโลกที่

ตองการใหเกิดการคุมครองขอมูลที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการโอนขอมูลสวนบุคคลขาม

พรมแดนทั่วโลก OECD Guidelines กําหนดใหประเทศสมาชิกพัฒนากรอบแนวคิดในการทํางานรวมกนั

ผานการดําเนินการระหวางประเทศที่จะกอใหเกิดผลกระทบในแนวปฏิบัติตามคูมือฉบับน้ี The US EU 

Safe Harbour Framework เปนตัวอยางที่ ดีในการดําเนินการรวมกันระหวางประเทศที่ปรับ ใช

มาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป นับต้ังแตน้ันมาก็ไดมีการริเริ่มวิธีการตางๆ

และระบบในการคุมครองขอมูล รวมถึงการทํางานของหนวยงานที่ดูแลความเปนสวนตัวภายใตแนวคิด

ของ EU Binding Corporate Rules และ the APEC Cross-Border Privacy Rules System ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก ซึ่งในขณะที่ไดมีการทบทวน OECD Guidelines สภายุโรปไดดําเนินการพิจารณา 

Convention 108 เรื่องการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยอัตโนมัติ  

เครือขายของหนวยงานผูกํากับดูแลที่เขมแข็งและมีการทํางานรวมกันจะเปนกาวแรกของการ

ดําเนินการรวมกันในระดับโลก  ในป 2005 OECD ไดติดตามการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานผู

กํากับดูแล ผลปรากฏวามีการคิดกรอบแนวคิดใหมเรื่องความรวมมือขามพรมแดนในขอเสนอป 2007 

โดยขอเสนอดังกลาวเนนในเรื่องความพยายามที่จะทําใหหนวยงานผูกํากับดูแลมีอํานาจเพียงพอที่จะ

จัดการเรื่องบทลงโทษอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคในหนาที่ 

ขอกําหนดดังกลาวกําหนดใหสมาชิก OECD มีความผูกพันในการยกระดับความรวมมือระหวางหนวยงาน

ผูกํากับดูแล โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศสมาชิกจะตองระบุถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดวาเปนประเด็นใน

เรื่องขอกฎหมายหรือเปนปญหาในแนวปฏิบัติ และนําขอมูลดังกลาวมาแบงปนกันในระหวางหนวยงานผู

กํากับดูแล เพื่อขับเคลื่อนความรวมมือและการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะ

ชวยใหเกิดประโยชนตอการโอนขอมูลขามพรมแดน นอกจากน้ียังชวยองคกรตางๆในการปฏิบัติตาม
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เงื่อนไขในการคุมครองความเปนสวนตัว และเปนการสรางความตระหนักรูและความเขาใจแกปจเจกชน

ใหรูถึงสิทธิของตนในระดับสากล 8

9 

ในสวนของการทําความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องน้ีมีหลายแงมุมที่เกี่ยวของ เชน การทํา

ความตกลงทางโทรคมนาคม ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกเรื่องความสัมพันธและความรวมมือระหวาง

ประเทศในการที่จะตระหนักถึงสิทธิของการกํากับดูแลโทรคมนาคมซึ่งเปนอํานาจอธิปไตยของแตละ

ประเทศ (The International Telecommunications Convention of 1973) การคุมครองขอมูลและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหแตละประเทศมีแนวคิดในการรางกรอบกฎหมายภายในของแตละ

ประเทศเพื่อคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากน้ียังมีขอตกลงที่เกี่ยวของอีก เชน ความตกลงที่มี

การใชขอมูลรวมกันที่อาจปรากฎในการใหบริการทางสุขภาพ การใหบริการทางกระบวนการยุติธรรม 

เปนตน ซึ่งหลายๆขอตกลงก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเสรีภาพในการ

เ ผ ยแพร ข อ มู ล  เ ช น  European Convention of Human Right of 4th November, 1950 แล ะ 

International Convenant on Civil and Political Rights (United Nation, 19th December, 1996)  

 

4. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหกับประเทศสมาชิกในกลุม 

OECD เห็นความสําคัญของมาตรการทางเทคโนโลยีวามีสวนสําคัญในการทําใหมาตรการทาง

กฎหมายเรื่องการคุมครองความเปนสวนบุคคลสมบูรณ และมีมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาและ

การนําไปใชงานของเทคโนโลยีที่มีความเปนสวนตัวในระดับที่เพิ่มมากข้ึน (privacy-enhancing 

technologies: PETs) เชน ประเทศสมาชิกอาจเลือกทีจ่ะสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคซึ่งมี

หลักการในเรื่องความเปนสวนตัวที่มีความกาวหนามากข้ึน การริเริ่มใหเกิดมาตรฐานสากลในการทํางาน

รวมกันระหวาง PETs ซึ่งจะชวยใหเกิดการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีประเภทน้ีอยางกวางขวาง 

นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน และ

ออกคําแนะนําในเชิงกฎระเบียบ9

10 

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุมครองความเปนสวนตัวไดถูกพูดถึง

ในชวงป 2010s แนวคิดเรื่อง Privacy Enhancing Technologies (PETs) ถูกริเริ่มในชวงป 1990s 

                                                        
9 Ibid. p. 34 
10 Organisation for Economic Co-operationand Development. (2013). OECD Privacyframework 2013. 

Retrievedfromhttps://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf (accessed 5 September 2020). 
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คณะกรรมการยุโรป (European Commission) จัดประชุมในเรื่องน้ีในป 2003 และป 2009 แนวคิด

เรื่อง Privacy by design หรือหลักการที่ผูควบคุมขอมูลตองคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของเจาของ

ขอมูลถูกนํามาใชในระบบ IT หรือแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจ เทคโนโลยี กระบวนการ และแนวปฏิบัติตางๆ

จะถูกสรางข้ึนเพื่อคุมครองความเปนสวนตัวโดยที่ไมตองมีการเพิ่มเติมโครงสรางเพื่อคุมครองความเปน

สวนตัวข้ึนมาในภายหลัง  จุดมุงหมายหน่ึงในการใชเทคโนโลยี PET คือเพื่อใหเกิดความโปรงใสระหวาง

ผูใชและผูใหบริการในการที่จะนําสวนประกอบของโครงสรางในระบบ ซึ่งถือวาเปนความทาทายใน

รูปแบบใหมที่จะชวยใหปจเจกชนสามารถควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตนเองได  โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

เขาถึงและการแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนผานเทคโนโลยีและอุปกรณมาตรฐาน โดยเทคโนโลยีและ

อุปกรณมาตรฐานเหลาน้ีจะสามารถบันทึกวัฎจักรของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและการเก็บขอมูล

สวนบุคคลโดยองคกรและยังอาจชวยการบริหารจัดการขององคกรในเรื่องขอมูลสวนบุคคล และ

ดําเนินการในสวนตามภาระความรับผิดชอบในเรื่องน้ี1 0

11 OECD จึงเห็นความสําคัญของการจัดการขอมูล 

และมีการริเริ่มโครงการหลายโครงการในการคุมครองความเปนสวนตัวของขอมูล หน่ึงในโครงการที่

เกี่ยวของไดแก โครงการที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีมาตรการทางเทคนิคในการคุมครองความเปนสวนตัว 

โครงการการจัดการวัฏจักรขอมูลสวนบุคคล 

นอกจากน้ี OECD ยังไดดําเนินการอีกหลายๆโครงการเนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการโอนขอมูล โดย

ในป  1992 OECD ได จั ดทํ า  OECD Guidelines for the Security of Information Systems and 

Networks เพื่อที่จะกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติของการรักษาความปลอดภัยของขอมลู 

การจัดทําการประเมินผลกระทบดานความเปนสวนตัว (privacy impact assessments-PIAs) จะชวย

ใหองคกรวิเคราะหวัฏจักรขอมูลสวนบุคคลและคํานึงถึงความเปนสวนตัวกอนที่จะนําเทคโนโลยีหรือ

โปรแกรมใดๆมาใช โดยการทําประเมินผลกระทบดานความเปนสวนตัวจะอยูแนวคิดโครงการดานการ

จัดการขอมูล PIA ไดถูกเริ่มนํามาใชในโครงการดานการจดัการขอมลูในชวงป 1990 ในฐานะที่เปนวิธีการ

ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะลดปญหาที่เกี่ยวของกับความเปนสวนตัวทั้งในสวนของภาครัฐเมื่อมี

การริเริ่มการใชเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส และภาคเอกชนก็สามารถนําการประเมิน PIA ไปใชไดเชน

เกียวกัน กฎหมายบางฉบับกําหนดเงื่อนไขใหมีการประเมิน PIA เชน  

- ประเทศสหรัฐอเมริกา- the US E-Government Act of 2002 กําหนดใหมีการทําประเมิน 

PIA สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลกลางที่มีการเก็บขอมูลสวนบุคคลที่ระบุตัวตนของ

                                                        
11 Ibid. p. 104 
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บุคคล ได  Alberta’s Health Information Act กํ าหนดใหต องมี การทํ าประเมิ น PIA ในบาง

สถานการณ 

- คณะกรรมาธิการยุโรป (European commission) ทําขอเสนอเรื่องเทคโนโลยี Radio 

Frequency Identification (RFID) ที่กําหนดใหผูใหบริการเทคโนโลยี RFID ตองทําการประเมินการนํา

เทคโนโลยี RFID ไปใชในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัว ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวย

ใหหนวยงานหรือองคกรมีความรับผิดชอบในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัว ทํา

ใหองคกรนาเช่ือถือและปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และชวยลดภาระคาใชจายในระยะยาวหาก

เกิดการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการคุมครองความเปนสวนตัว11

12 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาหลักการเรื่องการคุมครองขอมูลภายใต OECD Guidelines on the Protection 

of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980) และ  OECD Privacy Framework 

ซึ่งไดกําหนดหลักการและแนวทางในการดําเนินการตามหลักการเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ประเทศสมาชิกสามารถนําหลักการเรื่องการคุมครองขอมูลไปเปนหลักการในการบัญญัติกฎหมายภายใน

ของประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบดวยหลักการตางๆ ถึงแมวาประเทศไทยไมไดเปนสมาชิกของ OECD แต

ประเทศไทยก็ไดนําหลักของการคุมครองขอมูลมาเปนหลกัแนวคิดพื้นฐาน ซึ่งปจจุบันประเทศไทยก็ไดนํา

หลักการตางๆมาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดแก หลักการทั่วไป

ที่กําหนดนิยามตางๆที่เกี่ยวของ และหลักการพื้นฐานที่กําหนดใหประเทศสมาชิกนําไปปรับใชเปนหลัก

กฎหมายภายในประเทศ เชน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล การใหสิทธิเจาของขอมูลในการแกไขขอมูลที่

ถูกตองและเปนปจจุบัน การแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การจํากัดการใชขอมูลสวน

บุคคล เปนตน นอกจากน้ีในเรื่องแนวทางการดําเนินงานตางๆ ประเทศไทยก็สามารถนําแนวทางตาม 

OECD Privacy Framework มากําหนดเปนแผนในการปฏิบัติงานในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการสงเสริมและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน 

แนวคิดกลยุทธความเปนสวนตัวแหงชาติ (National privacy strategies) โครงการการจัดการความเปน

สวนตัว (Privacy management programme) การแจงเตือนเมื่อมีการละเมดิความปลอดภัยของขอมลู 

เพื่อใหเกิดการสงเสรมิการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน มาตรการ

ในการสนับสนุนการพัฒนาและการนําไปใชงานของเทคโนโลยีที่มีความเปนสวนตัวในระดับที่เพิ่มมากข้ึน 

                                                        
12 Ibid. p. 104 



 

2068 

 

(privacy-enhancing technologies: PETs) หรือการจัดทําการประเมนิผลกระทบดานความเปนสวนตัว 

(privacy impact assessment-PIAs) ตลอดจนการสนับสนุนใหมีการพัฒนาแนวทางการคุมครองขอมลู

สวนบุคคลใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน การทําขอเสนอแนะเรื่อง Internet Policy Making หรือ

การจัดทําขอตกลง Binding Corporate Rules (BCRs) ซึ่งการดําเนินงานตามที่ OECD ไดกําหนดไวใน 

privacy framework จะชวยใหแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกฎหมาย และยกระดับของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยใหเปนที่

ยอมรับในระดับสากล 
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กฎหมายเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษีของผูประกอบธุรกิจอคีอมเมิรซ 

Laws Regarding Collecting Tax from e-Commerce Entrepreneurs 

 

อภิญญา บัณฑิตวุฒสิกุล 0

1 

 

บทคัดยอ 

ธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศไทยมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง ทําใหมีผูประกอบธุรกิจอี

คอมเมิรซทั้งจากในไทยและตางประเทศสรางรายไดเปนจํานวนมาก แตยังมีผูประกอบการบางสวนที่ยัง

เสียภาษีไมถูกตองครบถวน จึงจําเปนตองมีการออกกฎหมายภาษีอีเพยเมนท (e-Payment) กฎหมายอี

เซอรวิส (e-Service) เพื่อแกปญหาการจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซในปจจุบัน อยางไรก็ดี การออก

กฎหมายดังกลาว แมจะชวยสรางกฎระเบียบในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีได แตหากรัฐสามารถดึงให

ธุรกิจอีคอมเมิรซเขาสูระบบดวยการจดทะเบียนธุรกิจนาจะทําใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเปน

รูปธรรมมากข้ึน  

คําสําคัญ: อีคอมเมิรซ, อีเพยเมนท, อีเซอรวิส, ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ, ภาษี 

 

Abstract 

E-commerce in Thailand is scaling up constantly resulting in revenue growth for 

Thai and foreign e-Commerce businesses in Thai market. However, some of e-Commerce 

entrepreneurs do not properly pay their income tax or avoid their tax duty. As a result, 

the State recently passed e-Payment law and e-Service law in order to resolve e-

Commerce tax collection problems. Apart from passing e-Payment and e-Service laws, 

the State should encourage e-Commerce entrepreneurs to register their businesses with 

relevant State offices. The registration would help bringing e-Commerce businesses into 

the system and further benefit the Revenue Department in collecting e-Commerce tax.  

Keywords: e-Commerce, e-Payment, e-Service, Specific transaction, Tax       
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากข้ึน ทําใหธุรกิจอีคอมเมิรซมีการขยายตัว

อยางตอเน่ือง ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับตนของโลกอยางประเทศสหรัฐอเมริกา มี

ยอดขายอีคอมเมิรซสูงถึง 861.12 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2020 เพิ่มข้ึนจาก 598.02 พันลาน

เหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2019 หรือเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 44 ในขณะที่ธุรกิจคาปลีก (retail) มียอดขาย

เพิ่มสูงข้ึนเพียงรอยละ 6.92 ในประเทศไทยเอง การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซเปนไปอยางรวดเร็ว 

อัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึนรอยละ 48.7 ในป ค.ศ. 2016 และรอยละ 26.8 ในปถัดมา2

3 ในป ค.ศ. 2019 

อีคอมเมิรซในประเทศไทย มีมูลคาสูงถึง 163,300 ลานบาท และเติบโตข้ึนรอยละ 35 เปนมูลคา 

220,000 ลานบาท ในป ค.ศ. 20204  และคาดหมายวา อีคอมเมิรซจะขยายตัวข้ึนมากกวาสามเทาในอีก 

5 ปขางหนา4

5   

ย่ิงจากผลของการแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหธุรกิจรานคาซึ่งประสบปญหาตองปดหนา

รานอันเปนชองทางขายสินคาและบริการแบบออฟไลน ตองหาชองทางในการขายสินคาและบริการให

ผูบริโภคในชองทางออนไลนแทน จึงเปนโอกาสใหธุรกิจอีคอมเมิรซเติบโตข้ึนไดอยางรวดเร็ว และคาดวา

แมสถานการณ COVID-19 จะดีข้ึน แตธุรกิจอีคอมเมิรซนาจะยังคงเติบโตตอไปได เน่ืองจากพฤติกรรม

ของผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคุนชินกับการซื้อสินคาและบริการออนไลนมากข้ึน 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการออกกฎหมายมาเพื่อรองรับธุรกิจอีคอมเมิรซหลายดาน รวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีของธุรกิจอีคอมเมิรซเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยทั่วไปแลว การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม เปน

หนาที่ของผูมีเงินได ที่ตองนําสงภาษีใหกับรัฐ โดยมีหนวยงานของรัฐคือกรมสรรพากร ทําหนาที่ในการ

                                                        
2 Fareeha Ali. (2021). Charts: How the coronavirus is changing ecommerce. [ออนไลน]. สืบคนจาก:  

https://www.digitalcommerce360.com/2021/02/15/ecommerce-during-coronavirus-pandemic-in-charts/. [2021, 14 

เมษายน] 
3 E-commerce Payments Trends: Thailand, J.P. Morgan Global Payment Trends. 2019. [ออนไลน]. สืบคนจาก:  

https://www.jpmorgan.com/europe/merchant-services/insights/reports/thailand. [2021, 14 เมษายน] 
4 Priceza Thailand Shopping Data, e-Conomy SEA 2019 by Google Temasek Bain&Company (2020). [ออนไลน]. 

สืบคนจาก: https://www.priceza.com/insights/e-commerce/thailand-e-commerce.html. [2021, 14 เมษายน] 
5 Chandler Nguyen. (2020). Thailand e-commerce landscape: key trends and data points. [ออนไลน]. สืบคนจาก:  

https://www.chandlernguyen.com/blog/2020/07/17/thailand-e-commerce-landscape-key-fact-and-trends-update-

2020/. [2021, 14 เมษายน] 
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จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งหากผูมีหนาที่ตองเสียภาษีไมชําระภาษีในกําหนดเวลา หรือชําระไม

ถูกตอง จะมีบทลงโทษในการตองเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และอาจตองรับโทษทางอาญาในบางกรณีอีก

ดวย5

6  

สําหรับผูมีรายไดจากธุรกิจอีคอมเมิรซยอมมีภาระภาษีตามกฎหมายเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี 

พบวาการจัดเก็บภาษีกลุมผูมีรายไดจากธุรกิจอีคอมเมิรซยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ครบถวน 

เน่ืองจากการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วของรานคาออนไลนที่มีหลากหลายชองทาง ทั้งชองทางอีมารเก็ต

เพลสแพลตฟอรม (E-marketplace platform) เชน Shopee, Lazada ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 35 

ของตลาดอีคอมเมิรซหรือชองทาง Social media ตางๆ เชน Facebook, Line, Intargram ที่คิดเปน

สัดสวนถึงรอยละ 40 ของตลาดอีคอมเมิรซ6

7 ดวยจํานวนรานคาออนไลนที่มีจํานวนมากทําใหยากตอการ

ติดตามและตรวจสอบการเสียภาษี 7

8 อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากโครงสรางตลาดอีมารเก็ตเพลสแพลตฟอรม

ของไทยในปจจุบัน พบวาผูครองสัดสวนตลาดรายใหญกลับเปนบริษัทตางชาติที่เขามาประกอบธุรกิจใน

ไทย 8

9 ซึ่งอาจทําใหเกิดชองวางและความเหลื่อมล้ําในการจัดเก็บภาษีระหวางผูประกอบการไทยกับ

ตางชาติ  

กรมสรรพากรไดออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรหลายฉบับ ต้ังแตป พ.ศ. 

2562 เปนตนมา เพื่อวางแนวทางในการจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี การ

ออกกฎหมายดังกลาวนับเปนจุดเริ่มตนของการวางแนวทางเพื่อจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบหลายดาน ดังน้ัน บทความน้ี จึงนําเสนอสภาพปญหาของการ

จัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซในปจจุบัน และผลกระทบที่เกิดจากกฎเกณฑการจัดเก็บภาษีธุรกิจอี

คอมเมิรซในประเทศไทย ภายใตกรอบกฎหมายดังกลาว 

 

 

                                                        
6 กรมสรรพากร. ถาไมชําระในกําหนดเวลาหรือชําระไมถูกตองจะมคีวามรับผดิอยางไรบาง. [ออนไลน]. สืบคนจาก:  

https://www.rd.go.th/562.html#:~:text=กรณีไมชําระภาษีภายใน,รายการจนถึงวันชําระภาษี&text=กรณีเจตนาละเลยไมยื่น,หรือทั้ง

จําทั้งปรับ. [2021, 14 เมษายน] 
7 ETDA E-Commerce Survey 2018, [ออนไลน]. สืบคนจาก:  https://contentshifu.com/blog/ecommerce-trends-priceza. 

[2021, 14 เมษายน] 
8 ธวัลรัตน เชื้อวงศบุญ และคณะ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา: กรณีตลาดออนไลนบนเฟสบุค

ในประเทศไทย ในป 2560, วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. 27 (2), 26-27. 
9 Kriddikorn. (2563). สํารวจธุรกจิอคีอมเมิรซไทย บริษัทตางชาตคิรองตลาด คาดป 63 มูลคา 2.2 แสนลาน. [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

https://workpointtoday.com/ecommerce-thailand-in-2020/. [2021, 14 เมษายน] 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศไทย  

2. นําเสนอผลกระทบและขอเสนอแนะในการบังคับใชกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

ธุรกิจอีคอมเมิรซใหมีประสิทธิภาพ  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) ตํารา หนังสือ 

งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความตางๆ ตัวบทกฎหมาย และคําพิพากษาของศาลทั้งของประเทศไทยและ

ตางประเทศ เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงขอมูลทางอิเล็คทรอนิกสที่ปรากฎบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสภาพปญหาของการจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศไทย 

2. มีแนวทางการบังคับใชกฎระเบียบการจัดเก็บธุรกิจอีคอมเมิรซใหมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการวิจัย 

โดยทั่วไปแลว ผูมีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการทางออนไลนที่เปนบุคคลธรรมดายอมมี

หนาที่ในการเสียภาษีตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหากมีเงิน

ไดสุทธิจากการขายสินคาและการใหบริการมากกวา 150,000 บาท ตอป 910 สวนกรณีนิติบุคคลมีหนาที่

ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรารอยละ 2011 ยกเวนเปนกิจการ SMEs ที่มีทุนชําระแลวไมเกิน 5 

ลานบาท ประกอบกับมีรายไดจากการขายหรือการใหบริการไมเกิน 30 ลานบาท หากกิจการ SMEs 

ดังกลาว มีกําไรสุทธิไมเกิน 300,000 บาท ตอป ไมตองเสียภาษี11

12 นอกจากน้ี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ

                                                        
10 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560  
11 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 
12 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฏากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฏากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฏากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฏากร (ฉบับที่ 603) พ.ศ. 2559 
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บุคคล ยังมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการมากกวา 

1,800,000 บาทตอป12

13  

ปจจุบัน กรมสรรพากรวางขอกําหนดสําหรับธุรกิจอีคอมเมิรซใหผูประกอบการที่ตองย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษี มีดังตอไปน้ี13

14  

1. ผูประกอบการที่มีรายไดจากการใหบริการ หรือขายสินคาทางเว็บไซต 

2. ผูประกอบการที่มีรายไดจากการขายสินคาบนชุมชนเว็บบอรด (Community Web) 

3. ผูประกอบการที่มีรายไดจากการขายสินคาทางเว็บไซตหางสรรพสินคาออนไลน (e-

Market Place) เชน Shopee, Lazada 

การเสียภาษีถือเปนหนาที่ตามกฎหมาย อยางไรก็ดี จากการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วของธุรกิจ อี

คอมเมิรซที่มีหลากหลายชองทางทั้งทางเว็บไซต, โซเชียลมีเดียอยาง Facebook, line, Instagram, และ

ทางอีมารเก็ตเพลส อยาง Shopee, Lazada เปนตน ทําใหมีผูประกอบการรายใหมเกิดข้ึนเปนจํานวน

มาก ซึ่งอาจจะยังมีความไมเขาใจในขอกฎหมายในเรื่องการเสียภาษี หรืออาจจงใจที่จะหลีกเลี่ยงภาษี 

จากการสํารวจของกรมสรรพากร พบวาธุรกิจอีคอมเมิรซสวนใหญยังย่ืนภาษีไมถูกตอง หรือจงใจ

หลีกเลี่ยงภาษี ทําใหรัฐสูญเสียรายไดมหาศาล 14

15 และเกิดความไมเทาเทียมกับผูประกอบการที่เสียภาษี

อยางถูกตอง 

เพื่อเปนการจัดระเบียบและแกไขปญหาการเสียภาษีไมถูกตองของผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ

จึงมีการออกกฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับเพื่อวางแนวทางในการควบคุมและดูแลการประกอบ

ธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศไทยใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขึ้นทะเบียนธุรกิจอีคอมเมิรซ 

1. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กําหนดใหผูประกอบการ

ที่ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตองย่ืนจดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับสํานักงานคณะกรรมการ

                                                        
13 ประเด็นสําคญัทางภาษี. [ออนไลน]. สืบคนจาก: https://www.rd.go.th/26218.html. [2021, 14 เมษายน] 
14 กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนกิสทีต่องย่ืนแบบแสดงรายการภาษี. [ออนไลน]. สืบคนจาก: https://www.rd.go.th/26215.html. [2021, 

14 เมษายน] 
15 อนุรักษ นิยมเวช. (2562). กฎหมายที่เกี่ยวกับอคีอมเมิรซ (E-commerce) ที่ภาคธุรกจิและประชาชนควรรู. [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

http://www.anurakbusinesslaw.com/www.anurakbusinesslaw.com/Article_files/Articles/2015/15_ecommerce.html . 

[2021, 14 เมษายน] 
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คุมครองผูบริโภค (สคบ.) หากยังไมไดจดทะเบียนตองหามไมใหประกอบธุรกิจ 15

16 ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไม

เกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําปรับ และตองถูกปรับตอเน่ืองอีกวันละไมเกินหน่ึง

หมื่นบาทตลอดชวงเวลาที่ฝาฝนอยู16

17 

การออกกฎหมายฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภค โดยการวางกฎระเบียบใหกับผู

ประกอบธุรกิจปฏิบติัตามในการเสนอขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภคแบบทางไกล ซึ่งหมายรวมถึง

ชองทางออนไลนดวย เน่ืองจากการเสนอขายสินคาทางไกลหรือทางออนไลน ผูบริโภคไมมีโอกาสได

พิจารณาตัวสินคาหรือบริการน้ันจริงๆกอน เพียงแตพิจารณาจากคําโฆษณาหรือรายละเอียดที่ไดรับจาก

ผูขายทางออนไลน ทําใหอาจไมไดรับสินคาหรือบริการตรงกับคํากลาวอางโฆษณาของผูขาย ดังน้ัน เพื่อ

เปนการคุมครองผูบริโภค การเสนอขายสินคาหรือบริการทางออนไลนจึงเขาขายเปนการประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรง ทําใหผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซมีหนาที่ตองจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.  

2. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผู

ประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

กระทรวงพาณิชยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ออกประกาศ

กระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) ในป พ.ศ. 2553 

ซึ่งตามประกาศฉบับดังกลาว ไดมีการกําหนดใหผูประกอบพาณิชยกิจการซื้อขายสินคาหรือบริการโดย

วิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และการบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขาย

สินคาหรือบริการ โดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตองจดทะเบียนกับ

สํานักงานทะเบียนพาณิชย หากฝาฝนมีโทษปรบัไมเกินสองพันบาท และปรับตอเน่ืองอีกวันละไมเกินหน่ึง

รอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง17

18 

ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจขายสินคาและบริการออนไลนที่เขาขายตองจดทะเบียนพาณิชย ไดแก ผู

ประกอบธุรกิจอีมารเก็ตเพลส และผูประกอบธุรกิจที่เสนอขายสินคาและบริการผานชองทางออนไลนทกุ

ประเภท เชน ทางเว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ การออกกฎเกณฑดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมี

การยืนยันตัวตนของผูประกอบธุรกิจอีคอมเมริซและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภควารานคาออนไลนน้ัน

เปนรานคาที่มีตัวตนไมใชมิจฉาชีพ 

                                                        
16 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
17 มาตรา 51/1 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
18 มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
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จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองจดทะเบียนตลาดแบบตรงกบั

สคบ. และจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานทะเบียนพาณิชย แมวาทั้งสองหนวยงานมี

วัตถุประสงคในการข้ึนทะเบียนและการตรวจสอบผูประกอบธุรกิจออนไลนที่แตกตางกัน แตการตองไป

จดทะเบียนทีห่นวยงานถึงสองแหง อาจเปนการสรางภาระใหกับผูประกอบการมากเกินควร ประกอบกบั

ผูประกอบการไมเห็นถึงความสําคัญของการข้ึนทะเบียน จากสถิติการข้ึนทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ต้ังแตป พ.ศ. 2546-2564 พบวามีผูประกอบการข้ึนทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพียง 67,075 ราย 

หรือคิดเปนจํานวนรานคาออนไลน 72,826 ราน 18

19 นับวาเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับรานคา

ออนไลนตามความเปนจริงที่มีอยู 

แสดงใหเห็นวาผูประกอบธุรกิจ อีคอมเมิรซไมเห็นความสําคัญของการข้ึนทะเบียน หรืออาจไม

ทราบขอกฎหมาย ดังน้ัน จึงควรพิจารณาการประชาสัมพันธขอบังคับในการจดทะเบยีนธุรกิจอีคอมเมริซ

ใหแพรหลายมากข้ึน นอกจากน้ี ควรมีการพิจารณาควบรวมการจดทะเบียนของทั้งสองหนวยงานเขา

ดวยกัน เพื่อความสะดวกของผูประกอบธุรกิจ และเพื่อดึงดูดผูประกอบการใหมาจดทะเบียนน้ัน ภาครัฐ

ควรเพิ่มสิทธิประโยชนที่ไดจากการข้ึนทะเบยีน เชน ลดภาระทางภาษี หรือการจัดเก็บภาษีในอัตราพเิศษ 

เพื่อดึงดูดใหผูประกอบการเขามาจดทะเบียนกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดเก็บ

ขอมูลของผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซที่รัฐสามารถนําไปใชประโยชนไดในอนาคต นอกจากน้ีรัฐควรมี

มาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบและลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหผูประกอบการเห็น

ความสําคัญ และสรางมาตรฐานที่ดีใหกับตลาดอีคอมเมิรซตอไป 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซ 

1. กฎหมายภาษีอีเพยเมนท (e-Payment)  

เพื่อเปนการวางหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิรซและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของ

ผูคาออนไลน กรมสรรพากรไดออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 

2562 ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีมักถูกเรียกวากฎหมายภาษีอีเพยเมนท 

                                                        
19 สถิตขิอมูลการออกเคร่ืองหมายรับรองผูประกอบธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนกิส. (2563). [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

https://www.trustmarkthai.com/th/news/detail/6861af00-f414-11ea-977e-89db9f8f6af0. [2021, 14 เมษายน] 
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กฎหมายภาษีอีเพยเมนทเปดชองใหมีการย่ืนรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส 19

20 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว กรมสรรพากรไดพัฒนาระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ที่ประกอบไปดวย  

1. e-Withholding tax การจัดการหักและนําสงภาษีเงินได ณ ที่จายทางอิเล็กทรอนิกส 

2. e-Tax invoice และ e-Receipt ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส 

3. e-filing การย่ืนแบบเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส 

โครงการพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพากร สอดรับกับการ

ดําเนินธุรกิจอีคอมเมิรซที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จึงสามารถเพิ่มความสะดวก และลดตนทุนจาก

การทําเอกสาร โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชเช่ือมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งผูประกอบธุรกิจ 

ธนาคาร และกรมสรรพากรเขาดวยกัน 

นอกจากน้ีกฎหมายภาษีอี เพย เมนท ยังกําหนดใหสถาบันการเงินและผูใหบริการเงิน

อิเล็กทรอนิกสมีหนาที่ในการรายงานขอมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปที่ลวงมาตอ

กรมสรรพากร โดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะหมายถึงธุรกรรมในปที่ลวงมาที่มีลักษณะดังตอไปน้ี 

1) การรับฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกันมากกวาสามพันครั้ง 

2) การรับฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกันมากกวาสี่รอยครั้งและมียอดรับฝากหรือโอนเงิน

รวมกันมากกวาสองลานบาท 

การออกหลักเกณฑการรายงานขอมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะของบุคคลของกรมสรรพากร ถูก

มองวาเปนความพยายามในการจัดเก็บภาษีของผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซที่ยังปฏิบัติไมถูกตองตาม

กฎหมาย เน่ืองจากพบวาภาพรวมปริมาณธุรกรรมรายยอยในประเทศเพิ่มข้ึนทุกป20

21 เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ อันแสดงใหเห็นถึงรายไดของผูคาออนไลน ที่อาจมาจาก

ชองทางโอนเงินทางธนาคาร และยังไมไดมีการเสียภาษีอยางถูกตอง การรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

จึงชวยใหกรมสรรพากรมีขอมูลในการใชประมวลผลเพื่อตรวจสอบภาษีและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีได

21

22  

                                                        
20 มาตรา 3 โสฬส แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 
21 สํารวจพฤติกรรมการชําระเงินไทยยุคดจิิทัลพุงเกือบ 400 ลานลานบาท/ป ผานมือถอืโตแรงสดุ สาขาหดตัวมากสุด. (2018). 

[ออนไลน]. สืบคนจาก: https://thaipublica.org/2018/04/e-payment-9-4-2561/. [2021, 14 เมษายน] 
22 จารุณี มณีศรี. การนําเทคโนโลยี e-Payment มาใชในการตรวจสอบภาษียุคดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

http://www.ba-abstract.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/69.ru. [2021, 14 เมษายน]  
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การตรวจสอบธุรกรรมลักษณะเฉพาะอาจเปนชองทางในการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร

ได อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับน้ีกําหนดหนาที่เฉพาะกับสถาบันการเงินและผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส

ในประเทศไทยเทาน้ัน ซึ่งอาจทําใหมีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมลักษณะเฉพาะ โดย

ผูประกอบการอาจเลี่ยงไปใชบริการสถาบันการเงินหรือผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศ

แทน เพราะไมมีหนาที่ตองรายงานตอกรมสรรพากร นอกจากน้ี ผูประกอบการอาจอาศัยโอกาสจาก

ชองวางทางกฎหมาย โดยการเปดบัญชีเพื่อรับเงินในนามบุคคลตางๆ หลายๆบัญชี เพื่อลดจํานวน

ธุรกรรมยอยที่เกิดข้ึน ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมลกัษณะเฉพาะ หรืออาจเปลี่ยนชอง

ทางการรับชําระเงินเปนเงินสดแทน ซึ่งทําใหยากตอการติดตาม 22

23 ดังน้ัน จึงควรตองมีการพิจารณา

ปรับปรุงกฎระเบียบใหครอบคลุมสถาบันการเงินหรือผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศที่

ใหบริการกับธุรกิจอีคอมเมิรซที่มีรายไดจากประเทศไทย และสนับสนุนใหมีการชําระเงินผานชองทางที่

ตรวจสอบไดดวย เพื่อใหครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  

2. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 105/2561 เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากร สําหรับการนําของเขาและการสงของออกทางไปรษณียระหวางประเทศ 

โดยทั่วไปแลวสิ่งของที่นําเขาจากตางประเทศตองชําระอากรนําเขา แตตามประกาศขางตน กรม

ศุลกากรยกเวนอากรนําเขาของที่สงทางไปรษณียระหวางประเทศที่มีราคารวมคาขนสงและคาประกันภัย

ไมเกินหน่ึงพันหารอยบาท23

24 ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูคาออนไลนจากตางประเทศเขามาเสนอขายสินคา

ผานชองทางอีมารเก็ตเพลส ในประเทศไทยในราคาที่ถูกกวา เมื่อเทียบกับราคาของผูคาออนไลนใน

ประเทศ เน่ืองจากไดรับประโยชนจากการยกเวนอากรนําเขา จึงสามารถเสนอขายสินคาจากแหลงผลิต

ในประเทศตนเองไดในราคาถูก เมื่อเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันของผูประกอบการในไทยที่ตองบวก

ตนทุนอากรนําเขาสินคาจากตางประเทศ 24

25 ดังน้ัน จึงไมนาแปลกใจวาแพลตฟอรมอีมารเก็ตเพลสใน

ประเทศไทยอยาง Shopee, Lazada และ JD Centrral มีจํานวนสินคาจากผูคาจากตางประเทศ

                                                        
23 ปยนันท ศรีทองทิม และพิชญสินี ศรีสวัสดิ์. (2563, พฤษภาคม-สิงหาคม). ผลกระทบที่เกิดจากการรายงานขอมูลบุคคลที่มธีุรกรรม

ลักษณะเฉพาะ. วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก. 38(2), 90. 
24 ขอ 3(1) แหงประกาศกรมศุลกากร ที่ 105/2561 เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากร สําหรับการนําของเขา

และการสงของออกทางไปรษณียระหวางประเทศ 

25 ประเทศไทยไดอะไรจากเทศกาล 9:9 10:10 11:11 12:12. (2564). [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

https://www.prachachat.net/columns/news-589871. [2021, 14 เมษายน]  
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โดยเฉพาะจากจีน คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 77 หรือกวา 174 ลานช้ิน โดย 135 ลานช้ินเปนสินคาจาก

จีน25

26 

แมการยกเวนอากรนําเขาของที่มีราคาไมเกินหน่ึงพันหารอยบาทจะเปนประโยชนกับผูบริโภค

ทําใหไดซื้อสินคาในราคาถูก แตอาจไมเปนผลดีกับผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศ โดยเฉพาะราย

ยอย เน่ืองจากเกิดความเหลื่อมล้ําในการเก็บภาษีที่ผูคาออนไลนจากตางประเทศไดเปรียบในแงตนทุน

การขายสินคาที่ปลอดอากรนําเขาจึงสามารถขายสินคาไดในราคาที่ตํ่ากวา  ดังน้ัน รัฐจึงควรออกกฎ

เกณทในการจัดเก็บภาษีผูประกอบธุรกิจอีคอมเมริซอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนผูประกอบการในประเทศ

หรือตางประเทศ เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม 

ปจจุบันกําลังมีการศึกษาแนวทางการยกเลกิการยกเวนอากรนําเขาของที่มีราคาไมเกินหน่ึงพัน

หารอยบาทเพื่อใหเกิดความเทาเทียมในดานภาระการเสียภาษีของผูประกอบการอีคอมเมริซตางประเทศ

และในประเทศไทย ซึ่งนาจะทําใหผูคาออนไลนในประเทศไทยมีโอกาสในการทําธุรกิจมากข้ึน และสราง

รายไดเพิ่มเติมจากการจัดเก็บภาษีใหกับรัฐ26

27 

3. กฎหมายอีเซอรวิส (E-service)  

กฎหมายอีเซอรวิสหรือพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 

ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 กันยายน 2564 ออกมาเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการ

ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศใหกับผูใชบริการในประเทศไทย ในกรณีที่ผูใหบริการไมใช

ผูประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยกฎหมายกําหนดใหผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส และ

ผูประกอบการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศทั้งหลายที่มีรายไดเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป จาก

การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการในประเทศไทย มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 ซึ่งจะ

เปนการเพิ่มรายไดจากการจัดเกบ็ภาษีใหกับรัฐอีกชองทางหน่ึง โดยคาดหมายวาการออกกฎหมายฉบับน้ี 

จะทําใหเก็บภาษีเพิ่มข้ึนไดอีกประมาณ 5,000 ลานบาทตอป27

28 

เน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบัน ทําให

ผูบริโภคนิยมใชบริการแพลตฟอรมออนไลนจากตางประเทศเพิ่มมากข้ึน ทั้งบริการดูหนัง ฟงเพลง จาก 

                                                        
26 K. Boonyen. (2021). สนิคาจีนบกุทะลวงตลาดอคีอมเมิรซประเทศไทยอยางไร?. [ออนไลน]. สืบคนจาก: https:// 

bizpromptinfo.com/สินคาจีนบุกทะลวงตลาด/. [2021, 14 เมษายน]  
27 ศุลกากร เตรียมเก็บภาษีนาํเขาพัสดุ ตปท.ต่ํากวา 1,500 บาท แกทจุริต-สรางความเปนธรรมเอสเอ็มอีไทย. (2564). [ออนไลน]. 

สืบคนจาก: https://www.matichon.co.th/economy/news_2634675. [2021, 14 เมษายน]  
28 มีผลบงัคบัใชแลว กฎหมาย “อี-เซอรวิส”. (2564). [ออนไลน]. สืบคนจาก: https://www.prachachat.net/finance/news-612047 

. [2021, 14 เมษายน]  
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Netflix, Youtube และ Spotify หรือการใชบริการการซื้อขายสินคาออนไลนจากแพลตฟอรม อีมารเกต็

เพลสอยาง Amazon, ebay หรือผูใหบริการดาวโหลดสินคาออนไลน เชน เกมส, แอปพลิเคช่ัน, ซอพท

แวร หรือแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียตางๆที่มีรายไดจากการโฆษณาในไทย เชน Facebook, Line, Tiktok 

ทําใหผูใหบริการเหลาน้ีมีรายไดจากผูบริโภคในประเทศไทยจํานวนมาก แตกลับไมจําเปนตองเสียภาษี

ใหกับประเทศไทยเลย 

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองออกกฎหมายอีเซอรวิส เพื่อสรางความเปนธรรมใหกับผูใหบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่เสียภาษีอยางถูกตอง อีกทั้งยังเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวทาง

สากลที่ใชจัดเก็บภาษีของผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส และผูประกอบการอิเลก็ทรอนิกสแพลตฟอรมใน

อีกหลายๆประเทศกวา 60 ประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เกาหลี

ใต, ญี่ปุน และออสเตรเลีย เปนตน28

29 

 เน่ืองจากการออกกฎหมายฉบับน้ีสอดคลองกับแนวทางสากล จึงคาดวานาจะไดรับความรวมมือ

จากผูใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส และผูประกอบการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมตางประเทศเปนอยางดี 

อยางไรก็ดี ภาระภาษียอมทําใหตนทุนการใหบริการของผูประกอบการสูงข้ึน และอาจทําใหผูใหบริการ

ตัดสินใจเพิ่มราคาบริการเพื่อใหครอบคลุมภาระทางภาษี และอาจมีการผลักภาระในการชําระ

ภาษีมูลคาเพิ่มใหกับผูบริโภคแทน 29

30 ดังน้ัน จึงอาจเปนไปไดวาผูบริโภคในประเทศไทยอาจตองจาย

คาบริการในราคาที่สูงข้ึนหลังจากที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลใชบังคับ 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 ธุรกิจอีคอมเมิรซเปนธุรกิจที่สรางรายไดและโอกาสใหกับผูประกอบการทั้งในประเทศไทย และ

ในตางประเทศไดเปนอยางมาก เมื่อผูประกอบธุรกิจมีรายไดก็จําเปนตองเสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนด 

อยางไรก็ดี การจัดเก็บภาษีสําหรับธุรกิจอีคอมเมิรซใหครอบคลุมและครบถวน เปนเรื่องที่ทําไดยาก 

เน่ืองจากปญหาหลายดาน เชน ผูประกอบการธุรกิจอีคอมเมิรซมีเปนจํานวนมาก และสามารถเกิดข้ึน

ใหมไดอยางรวดเร็ว ทําใหใหยากตอการติดตามและตรวจสอบ นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ

เปนโลกไรพรมแดน จึงมีการเสนอใหบริการสินคาและบริการออนไลนจากผูประกอบการในตางประเทศ

                                                        
29 ภาษีอีเซอรวิส เร่ิมใช 1 กันยายน 2564 เก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูใหบริการ 7%. (2021) [ออนไลน]. สืบคนจาก: 

https://www.accrevo.com/articles/item/76. [2021, 14 เมษายน]  
30 สุเทพ พงษพิทักษ. (2021). คําอธิบาย พระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564. [ออนไลน]. สืบคน

จาก: https://www.taxguruthai.com/topic/189/คาํอธิบาย-พระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร-ฉบับที่-53-พ-ศ-2564. 

[2021, 14 เมษายน] 
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ได ซึ่งผูใหบริการตางชาติที่มีรายไดจากประเทศไทยเหลาน้ี อาจไมไดย่ืนเสียภาษีอยางถูกตอง ทําใหรัฐ

สูญเสียรายไดจากภาษีที่ควรจะไดรับ  

 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองออกกฎระเบียบเพื่อใหครอบคลุมการจัดเก็บภาษีของผูประกอบ

ธุรกิจอีคอมเมิรซหลายเรื่อง ไมวาจะเปนกฎหมายอีเพยเมนทที่ชวยใหกรมสรรพากรสามารถติดตาม

ขอมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะเพื่อนํามาตรวจสอบการเสียภาษีของผูคาออนไลน หรือกฎหมายอีเซอรวิสที่

กําหนดหนาที่ใหผูใหบรกิารทางออนไลนจากตางประเทศตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งนาจะทําใหรัฐมีรายได

จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากข้ึน  

การออกกฎหมายดังกลาวจึงถือเปนจุดเริ่มตนในการวางกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ

ธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศไทย ที่ตองคอยๆปรับและเพิ่มเติมใหเปนระบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจอี

คอมเมิรซที่ครบถวนและครอบคลุมตอไป เน่ืองจากภายใตกรอบกฎหมายปจจุบัน การตรวจสอบภาษี

ธุรกิจอีคอมเมิรซ ทําไดโดยอาศัยการตรวจสอบธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่รายงานมายังกรมสรรพากร

เทาน้ัน เน่ืองจากยังมีธุรกิจอีคอมเมิรซอีกมากที่ยังไมไดจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมายทําใหยากตอ

การตรวจสอบ การกระตุนใหมีการจดทะเบียนเพื่อนําผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซเขาสูระบบจึงมีความ

จําเปน  

 ดังน้ัน นอกจากการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการวางโครงสรางเพื่อจัดเก็บภาษีธุรกิจอี

คอมเมิรซแลว รัฐควรประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซมีความเขาใจถึงกฎระเบียบ และเพิ่ม

สิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อดึงดูดใหผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซที่อยูนอกระบบ เขามาในระบบการจด

ทะเบียน และเสียภาษีอยางถูกตอง นอกจากน้ี รัฐควรตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และลงโทษผู

ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อสรางมาตรฐานที่ดีใหเกิดข้ึนตอไป 
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บทคัดยอ 

 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 ไดแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 10 หมวด 3 ความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา 301 และมาตรา 305 

โดยในสวนที่เกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยน้ันอยูในมาตรา 305 ซึ่งบัญญัติใหผูกระทําไม

มีความผิดหากเปนการกระทําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเปนการกระทําตามหลักเกณฑของ

แพทยสภา ทําใหการกระทําบางประการขัดตอหลักจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ควรเปน

การกระทําเพื่อบําบัดความเจ็บปวยกลายเปนการยุติชีวิตของทารกในครรภมารดา และเปนเหตุใหเกิด

ปญหาเมื่อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิเสธที่จะดําเนินการทําแทงใหแกหญิงตามเงื่อนไขในมาตรา 305 

ดังกลาว กลาวคือ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้ันจะมีความผิดฐานไมชวยเหลือผูที่ตกอยูในภยันตรายซึ่ง

ตนสามารถชวยเหลือได (มาตรา 374 แหงประมวลกฎหมายอาญา) หรือไม หรือจะมีความผิดฐานเจา

พนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่ (มาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา) หรือไม หรือจะไดรับผล

อยางไรจากการไมปฏิบัติตามมาตรา 55 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เรื่อง

สิทธิที่ประชาชนจะไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง หากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปน

ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ หรือหากทารกน้ันคลอดแลวรอดชีวิตอยูก็จะเกิดปญหาวาผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมผูทําแทงจะทําอยางไรตอไป รวมทั้ง ในทางตรงกันขาม เมื่อตามมาตรา 305 แหง

ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติยกเวนใหการทําแทงของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมมีความผิดน้ัน 

อาจเปนแรงจูงใจใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระทําการขัดตอหลักจริยธรรมเสียเอง 

คําสําคัญ:  การทําแทง;  ทําแทงตามกฎหมายใหม;  ความผดิฐานทําใหแทงลูก; จริยธรรมแพทย 
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Abstract 

 Act Amending the Criminal Code (No.28) 2564 has amended the Criminal Code, 

Title 10, chapter 3 Offenses of abortion section 301 and section 305. The part concerning 

the medical professionals or doctors is stated in section 305 where if performed in 

accordance with the standard of The Medical Council of Thailand, the medical 

professionals and doctors are exempted from the liabilities and offenses.  This is in 

contradiction with the medical ethics which is to save the patients.  This may cause 

obstacles when some of the medical professionals deny to conduct abortion for the 

women who fall under section 305 as the question would be whether they be charged 

for not helping another person who is in danger (section 374 of the Criminal Code) or for 

when an officer is not exercising any of his or her functions to the injury of any person 

(section 174 of the Criminal Code) or what will be the effect of not proceeding in section 

55 of the Thai Constitution 2017 ensuring that the people receive efficient public health 

services, for the case, that the medical professional is working for a government hospital 

or if the child is alive after the birth what will be the next step of the medical practitioner? 

In contrary, as section 305 of the Criminal Code has determined and exempted the 

liabilities of the medical petitioner, this may persuade the medical practitioners to act 

against the ethics. 

Keywords: Abortion, abortion in new law, Offense of miscarriage, Medical ethics 

 

1. บทนํา 

 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 ไดประกาศในราช

กิจจานุเบกษาในวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 โดยเปนการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาลกัษณะ 

10 หมวด 3 ความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา 301 และมาตรา 305 โดยในสวนที่เกี่ยวกับผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยน้ันจะอยูในมาตรา 305 ซึ่งบัญญัติใหผูกระทําไมมีความผิดหากเปนการ

กระทําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเปนการกระทําตามหลักเกณฑของแพทยสภา อาจเปนเหตุ

ใบางการกระทําในบทบัญญัติมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา ขัดตอหลักจริยธรรมของผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ควรเปนการกระทําเพื่อบําบัดความเจ็บปวย ดังที่ไดบัญญัติไวในขอบังคับ
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แพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ ขอ 28 วา “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตองไมปฏิเสธ

การชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคําขอรอง และตนอยูในฐานะที่จะชวยได

เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองใหคําแนะนําที่

เหมาะสม” กลับกลายเปนการยุติชีวิตของทารกในครรภมารดา 

 จากหลักจริยธรรมดังกลาวของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ

แพทยปฏิเสธที่จะกระทําการตามบทบัญญัติในมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมน้ันจะมีความผิดตามมาตรา 374 แหงประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญญัติวา “ผูใดเห็น

ผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต ซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวย

ตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

หรือไม หรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้ันจะไดรับผลอยางไรจากการไมปฏิบัติบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในเรื่องสิทธิที่ประชาชนจะไดรับการบริการ

สาธารณสุขอยางทั่วถึง ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 55 “รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริม

สุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยให

เกิดประโยชนสูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม 

และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมี

คุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเน่ือง” หรือไม ในทางตรงกันขาม การกระทําที่ไดรับการยกเวน

ความผิดมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา อาจเปนแรงจูงใจใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระทาํ

การขัดตอหลักจริยธรรมเสียเอง 

 

2. หลักจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 ขอ 4 ไดให

ความหมายของคําวา “วิชาชีพเวชกรรม” ไววา “วิชาชีพเวชกรรม หมายถึง วิชาชีพที่กระทําตอมนุษย

เกี่ยวกับการตรวจโรค วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวย

เลนสสัมผัส การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรค หรือเพื่อระงับความรูสึก และหมายความรวมถึง 

การกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยา หรือสสาร การสอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย ทั้งน้ี

เพื่อการคุมกําเนิด การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย จะเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบติัตนใน

เรื่องตางๆ ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” 
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 เมื่อมีการเจ็บปวยเกิดข้ึน การรักษาพยาบาลเปนหนทางที่จะชวยใหผูปวยหายจากโรคภัยไขเจ็บ

ที่เปนอยู จึงเปนภาระสําคัญของผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขที่จะพึงปฏิบัติตอผูปวย 

ดังในคําสาบานของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทยของกรีกที่เรียกวา “คําปฏิญาณของฮิบโปเค

รติส” (Hippocratic Oath) ซึ่งไดกลาวถึงหนาที่ของแพทยที่พึงปฏิบัติโดยคํานึงถึงสิทธิของผูปวยไวดังน้ี 

 “I will carry out that regimen, which according to my power and discernment, 

shall be for the benefit of the sick and will keep them from harm and wrong. 

 ขาพเจาจะทําการรักษาเพื่อประโยชนแหงคนไขของขาพเจาดวยความสามารถและสติปญญา

ของขาพเจา และจะไมกออันตรายและความบกพรองแกผูใด” 

 เน้ือหาของคําสาบานน้ีนับวาเปนจรรยาแพทยที่เปนลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดและเปน

รากฐานของจรรยาแพทยสากลที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติของแพทยในทุกประเทศ (วิฑูรย อึ้งประพันธ, 

2537 : 11 – 12) 

 โดยในวงการแพทยยังคงยึดถือคําปฏิญาณของฮิปโปเครติส (Hippocratic Oath) เปนแนวทาง

ในการกําหนดขอบังคับทางจริยธรรมในวิชาชีพแพทยทั่วโลก ซึ่งฮิปโปเครติสไดกลาวในสวนที่เปน

จริยธรรมทางการแพทยไววา “...ขาพเจาสาบานตอเทพเจาทั้งหลายวา ขาพเจาจะเคารพครูผูประสาท

วิชาเย่ียงบิดามารดา จะทําการรักษาเพื่อประโยชนตอคนไขและจะรักษาและวินิจฉัยใหดีที่สุดเทาที่

ความสามารถของขาพเจาจะทําได จะไมทําสิ่งใดใหเกิดอันตรายแกคนไข จะไมใหสารใดที่จะเขาไปทําให

ชีวิตของคนไขยุติลง จะไมกระทําการใดๆ ใหผูหญิงแทงลูก ตลอดจนจะไมรวมมือในการกระทําน้ัน

และไมแนะนําใหผูใดกระทํา จะดํารงชีพอยางซื่อตรง จะหามใจมิใหไขวเขวตามสิ่งท่ียั่วยวน และจะ

รักษาความลับของคนไข โดยหากปฏิบัติตามน้ีไดขอใหขาพเจามีความเจริญรุงเรือง แตหากขาพเจาปฏิบติั

ในทางตรงกันขามขอใหมีแตความฉิบหาย...” และคําปฏิญาณน้ีได แปรเปลี่ยนเปนจริยธรรมของแพทย

ในเวลาตอมา (เอกชัย ศรีวิลาศ, 2555)  

 ปจจุบัน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่จะเปน

แนวทางปฏิบัติตอคนไขอยางถูกตองและเหมาะสม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงเปน

หลักเกณฑความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยหลักการแลวจริยธรรมเปนแนวทางปฏิบัติ

ที่ไมไดมีอํานาจทางกฎหมายบังคับ แตเปนสิ่งที่ตองควบคุมตนเองเพราะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ

แพทยตองผานการอบรมจนความรูความเช่ียวชาญที่เกินกวาวิญูชนทั่วไปจะเขาใจและตรวจสอบได 

ดังน้ัน หากแพทยประกอบวิชาชีพที่ผิดไปจากหลกัเกณฑมาตรฐานหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ     ก็

อาจจะเกิดความเสียหายตอประชาชนได จึงควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ ถูกตองเหมาะสม โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อใหวิชาชีพไดรับการ

ยอมรับจากสังคม และเพื่อรักษาไวซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ (สัญญา ภัทราชัย, 2551 : 67 – 74) 

 ในประเทศไทย การควบคุมจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะมีขอบังคับแพทยสภาวา

ดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 บัญญัติข้ึนเพื่อควบคุมการปฏิบัติตนในทาง

วิชาชีพของแพทย ซึ่งถือวาเปนระบบของคุณธรรมจริยธรรมที่ใชประเมินคาและตัดสินการปฏิบัติของ

แพทย (เอกชัย ศรีวิลาศ, 2555) โดยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมในขอบังคับแพทยสภาฯ จะ

ไดแก การดํารงตนใหอยูในเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ การไมโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลักการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การปฏิบัติตนตอผูรวมวิชาชีพ การปฏิบัติตนตอผูรวมงาน การศึกษาวิจัยและ

การทดลองในมนุษย การปลูกถายอวัยวะ การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากผูบริจาค เปนตน 

 โดยในสวนที่เกี่ยวของกับการทําแทงน้ันจะมีบทบัญญัติของขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษา

จริยธรรมทางวิชาชีพเวชกรรมฯ ที่เกี่ยวของ คือ ขอ 28 ซึ่งบัญญัติไววา “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตอง

ไมปฏิเสธการชวยเหลือ ผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจบ็ปวย เมื่อไดรับคําขอรอง และตนอยูในฐานะที่

จะชวยได เวนแตผูปวยไมอยูในสภาวะฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวิต โดยตองให

คําแนะนําที่เหมาะสม” จะเห็นไดวา ขอ 28 น้ี บัญญัติใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการ

ชวยเหลือผูท่ีอยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวย จึงควรตองตีความคําวา “ผูที่อยูในระยะอันตราย

จากการเจ็บปวย” วา หญิงต้ังครรภตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับใหม) โดยเฉพาะ 

(3) (4) และ (5) น้ัน เปนผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยหรือไม เพราะหากหญิงดังกลาวน้ันถือ

วาเปนผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวย ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยก็ไมอาจปฏิเสธการ

ทําแทงตามมาตรา 305 ได มิฉะน้ันจะถือไดวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้ันไมปฏิบัติตามขอบังคับ

แพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

 นอกจากน้ัน หากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยไดทําใหหญิงผูซึ่งยืนยันวาตนมีครรภ

เน่ืองจาก   มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือหญิงมีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาหแลวยืนยันที่จะยุติ

การต้ังครรภ หรือหญิงอายุครรภเกิน 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห และไดรับคําปรึกษาแลวน้ันแทง

ลูก แมจะไมขัดตอประมวลกฎหมายอาญา แตอาจจะขัดตอหลักคุณธรรมที่ถูกปลูกฝงมาต้ังแตโบราณวา 

แพทยเปนผูชวยชีวิตไมใชผูทําลายชีวิต ก็อาจจะเปนเหตุใหแพทยปฏิเสธการทําแทงก็เปนได 

 

3. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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 “สิทธิของผูปวย” หมายความถึง ความชอบธรรมที่ผูปวยรวมถึงผูที่ไปรับบริการทางการแพทย

และสาธารณสุขในทกุประเภทจะพึงไดรับจากบริการทางการแพทย เพื่อคุมครองหรือรักษาผลประโยชน

อันพึงมีพึงไดของบุคคลดังกลาว สังคมสมัยใหมถือวาสิทธิของผูปวยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 1948 มาตรา 25 บัญญัติรับรองวา “บุคคลมีสิทธิที่จะไดมี

มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร 

เสื้อผา ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล บริการสังคมที่จําเปน และมีสิทธิที่จะไดรับความมั่นคงในการ

วางงาน เจ็บปวย ทุพภลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือการขาดปจจัยในการดํารงชีวิตอื่นใดในพฤติการณที่

เกินความสามารถของตน” (Universal Declaration of Human Rights : Article 25 “Everyone has 

the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of 

his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social 

services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 

widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.) 

(แสวง บุญเฉลิมวิภาส และอเนก ยมจินดา, 2540 : 232 – 240) 

 สําหรับประเทศไทย แมกฎหมายไทยจะมิไดบัญญัติถึงสิทธิของผูปวยไวโดยตรง แตมีบทบัญญัติ

ของกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับสิทธิของผูปวยไวเชนกัน ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560มาตรา 55 ซึ่งบัญญัติไววา “รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสขุทีม่ี

ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรค และสงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชน

สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ตองครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและ       

มีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเน่ือง” จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว แสดงใหเห็นวา รัฐพึงใหการ

บริการเพื่อสุขภาพตอพลเมือง โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบริการดานสาธารณสุขอยาง        

เทาเทียมกันโดยไมคํานึงวาบุคคลผูน้ันมีความสามารถในการรับภาระคาบริการไดหรือไม 

 ดังน้ัน หากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยปฏิเสธการทําแทงใหแกหญิงผูซึ่งยืนยันวาตนมี

ครรภเน่ืองจากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือหญิงมีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาหแลวยืนยันที่จะ

ยุติการต้ังครรภ หรือหญิงอายุครรภเกิน 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห และไดรับคําปรึกษาแลว ตาม

เงื่อนไขขอยกเวนใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมมีความผิดตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมาย
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อาญา (แกไขเพิ่มเติม) น้ัน อาจจะเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ถาเปนการปฏิเสธของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยในหนวยงานของรฐั 

 

4. การทําแทงโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 305 ประมวลกฎหมายอาญา (แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.2564) 

 4.1 การทําแทง หมายความวา การยุติการต้ังครรภโดยการนําทารกที่อยูในครรภออกจากมดลูก

กอนถึงกําหนดคลอด (Grimes DA. and Stuart G., 2010 : 93-6) ในประเทศไทยจะใชเกณฑการ

ต้ังครรภที่มีอายุครรภนอยกวา 28 สัปดาหเปนเกณฑการแทง แตองคการอนามัยโลกจะใชเกณฑอายุ

ครรภนอยกวา 22 สัปดาห สวนในยุโรปหรอืสหรัฐอเมริกาจะใชเกณฑอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 20 

สัปดาห เปนเกณฑการแทง (Medthai, 2021) การทําแทงน้ัน อาจสงผลตอสขุภาพรางกายและจิตใจของ

หญิงได เชน สรางความเจ็บปวดเปนอยางย่ิงใหกับผูถูกทําแทง เกิดการอักเสบและติดเช้ือ และอาจเปน

มะเร็งมดลูกหากทําไมถูกวิธี ตลอดจน เกิดความรูสึกผิดบาป เปนตน (ธ.ธรรมรักษ, 2555) 

 การทําแทงในตางประเทศยังคงมีแนวความคิดและมุมมองที่แตกตางกันออกไปตาม

วัฒนธรรมของแตละประเทศ กลาวคือ 

 4.1.1 ประเทศอังกฤษ กําหนดวา ผูหญิงสามารถทําแทงไดถาไดรับการรับรองจากแพทย 2 

คนข้ึนไป และตองมีอายุครรภไมเกนิ 24 สัปดาห (Abortion Act 1967 CHAPTER 872) แตในไอรแลนด

                                                        
2 Medical termination of pregnancy. 

(1) Subject to the provisions of this section, a person shall not be guilty of an offence under 

the law relating to abortion when a pregnancy is terminated by a registered medical practitioner if 

two registered medical practitioners are of the opinion, formed in good faith— 

(a) that the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the 

continuance of the pregnancy would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of 

injury to the physical or mental health of the pregnant woman or any existing children of her family; 

or 

   (b) that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the 

physical or mental health of the pregnant woman; or 

   (c) that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the 

pregnant woman, greater than if the pregnancy were terminated; or 
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เหนือ กําหนดวา การทําแทงหลังจาก 24 สัปดาห จะกระทําไดตอเมื่อการต้ังครรภน้ันเปนภัยคุกคาม

รายแรงตอชีวิตหรือสุขภาพจิตของมารดา หรือมีหลักฐานชัดแจงถึงความผิดปกติของทารกในครรภ การ

ขมขืนกระทําชําเรายังไมเพียงพอตอการที่จะทําแทงไดอยางถูกกฎหมาย (วิชิตา คะแนนสิน, 2561) 

 4.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายอนุญาตใหทําแทงไดมานานเกอืบ 50 ปแลว โดยใน

ภาพรวมใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของหญิง ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมี

แนวความคิดวา ผูหญิงมีสิทธิในรางกายของตนเหนือกวาสิทธิของตัวออนในครรภ ผูหญิงจึงสามารถเลอืก

ที่จะทําแทงไดโดยถือวาเปนการจัดการชีวิตของตนเอง (วิชิตา คะแนนสิน, 2561) 

 4.1.3 ประเทศโปแลนด อันเปนประเทศที่มีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิค และถือวาเปนประเทศที่มีกฎหมายควบคุมการทําแทงที่เขมงวดมากที่สุดประเทศหน่ึงใน

ยุโรป โดยกําหนดสาเหตุแหงการทําแทงไดแค 2 กรณีเทาน้ัน คือ การต้ังครรภที่เกิดจากการกระทํา

ความผิดทางเพศซึ่งตองมีคําสั่งของอัยการ หรือการต้ังครรภที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีผลกระทบ

ตอสุขภาพกายและจิตของหญิง หากไมเขาหลักเกณฑ 2 กรณีน้ี ถือวาเปนการทําแทงที่ผิดกฎหมายทัง้สิน้ 

(Nattatiti K., 2564) 

 4.1.4 ประเทศจีน สามารถรองขอทําแทงโดยถูกตองตามกฎหมายไดข้ึนอยูกับความ

ตองการของหญิงแตละคน โดยมีเงื่อนไขตองกระทําภายในเวลาอายุครรภ 3 เดือนแรก และหญิงตอง

ไมไดทําแทงมากอนภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา (จรินทร คิดอาน, 2556 : 77) 

 4.1.5 ประเทศญี่ปุน มกีฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง 2 ฉบับ ประมวลกฎหมายอาญา และ

กฎหมายการคุมครองการปรบัปรุงลักษณะทางพันธุกรรม (Eugenics Protection Law) อนุญาตใหทํา

แทงไดโดยถูกตองตามกฎหมายในกรณีดังตอไปน้ี (จรินทร คิดอาน, 2556 : 83)  

                                                        

   (d) that there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such 

physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.] 

(2) In determining whether the continuance of a pregnancy would involve such risk of injury 

to health as is mentioned in paragraph (a) [or (b)] of subsection (1) of this section, account may be 

taken of the pregnant woman’s actual or reasonably foreseeable environment. 

(3) Except as provided by subsection (4) of this section, any treatment for the termination of 

pregnancy must be carried out in a hospital vested in [the Secretary of State for the purposes of his 

functions under the [F4National Health Service Act 2006] or the National Health Service (Scotland) Act 

1978 [or in a hospital vested in ...a National Health Service trust] [or an NHS foundation trust] or in a 

place approved for the purposes of this section by the Secretary of State] 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/87/section/1#commentary-c1992369
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 1) ทารกเกิดความบกพรองหรือเปนโรคทางพันธุกรรม 

   2) การต้ังครรภหรือการคลอดอาจเปนอันตรายแกมารดาทั้งดานสุขภาพและ

เศรษฐกิจ โดยตองมีอายุครรภไมเกิน 22 สัปดาห 

   3) ต้ังครรภเน่ืองจากการกระทําความผิดทางเพศ แตตองไดรับความยินยอมจาก

บิดามารดาหรือผูแทน 

   4) ผูต้ังครรภและคูสมรสตองทนทุกขจากโรคทางพันธุกรรมและโรคจิต 

   5) ผูต้ังครรภและคูสมรสตองทนทุกขจากโรครายในระยะที่ ๔ 

   6) ผูต้ังครรภและคูสมรสเปนโรคเรื้อน 

   7) ผูต้ังครรภเกิดความผิดปกติทางรายกาย 

 4.1.6 ประเทศไทย ไดตราประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564) ซึ่ง

บัญญัติไววา 

   มาตรา 301 “หญิงใดทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูกขณะมี

อายุครรภเกินสิบสองสัปดาห ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ” 

   มาตรา 305 “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เปนการ

กระทําของ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑของแพทยสภาในกรณีดังตอไปน้ี ผูกระทําไมมี

ความผิด 

  (1) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากหากหญิงต้ังครรภตอไปจะเสี่ยงตอการไดรับอันตรา

ตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงน้ัน 

  (2) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากมีความเสีย่งอยางมากหรือมเีหตุผลทางการแพทยอนั

ควรเช่ือไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง 

  (3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเน่ืองจากมีการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

  (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาหยืนยันที่จะยุติการต้ังครรภ 

  (5) หญิงซึ่งมีอายุครรภเกินสิบสองสัปดาห แตไมเกินย่ีสิบสัปดาห ยืนยันที่จะยุติการ

ต้ังครรภภายหลังการตรวจและรับคําปรึกษาทางเลือกจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูประกอบ

วิชาชีพเวชอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดย
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คําแนะนําของแพทยสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการ

ต้ังครรภในวัยรุน” 

  จากบทบัญญัติมาตรา 305 ดังกลาวขางตน ไดบัญญัติยกเวนความผิดใหแก “ผูอื่น” 

ที่เปนผูลงมือทําใหหญิงแทงลูกตามมาตรา 301 และมาตรา 302 หากผูกระทําเปนผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมและดําเนินการทําแทงใหเปนไปตามหลักเกณฑของแพทยสภา และเปนไปตามเงื่อนไขใน (1) – (5) 

ซึ่งอาจแบงอายุครรภของหญิงได ดังน้ี (เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, 2564) 

  1) หญิงมีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห และยืนยันที่จะยุติการต้ังครรภ 

   2) หญิงมีอายุครรภเกิน 12 สัปดาห โดยมีอายุครรภข้ันสูงเทาใดก็ได  

   ในกรณีน้ี การทําแทงจะไมเปนความผิดหากผูกระทําเปนผูประกอบวิชาชีพ    

เวชกรรมและดําเนินการทําแทงตามหลักเกณฑของแพทยสภา และเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา 305 (1) 

(2) หรือ (3) คือ 

    2.1) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากหากหญิงต้ังครรภตอไปจะเสี่ยงตอการไดรับ

อันตรายตอสุขภาพ ทางกายหรือจิตใจของหญิงน้ัน 

    2.2) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากมีความเสี่ยงอยางมากหรือมีเหตุผลทาง

การแพทยอันควรเช่ือไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง 

หรือ 

    2.3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเน่ืองจากมีการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ 

   3) หญิงมีอายุครรภเกิน 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห  

   การทําแทงจะไมเปนความผิดหากผูกระทําเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ

ดําเนินการทําแทงตามหลักเกณฑของแพทยสภาและเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา 305 (1) (2) หรือ (3) 

เชนกัน คือ 

   3.1) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากหากหญิงต้ังครรภตอไปจะเสี่ยงตอการไดรับ

อันตรายตอสุขภาพ ทางกายหรือจิตใจของหญิงน้ัน 

   3.2) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากมีความเสี่ยงอยางมากหรือมีเหตุผลทาง

การแพทยอันควรเช่ือไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง 

หรือ 
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   3.3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเน่ืองจากมีการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ 

   โดยประเด็นที่เปนปญหาสําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้ัน จะอยูในมาตรา 305 

(1) (3) และ (4) คือ 

   มาตรา 305 (1) จําเปนตองกระทําเน่ืองจากหากหญิงต้ังครรภตอไปจะเสี่ยงตอการ

ไดรับอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงน้ัน 

  มาตรา 305 (3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเน่ืองจากมี

การกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ 

  มาตรา 305 (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาหยืนยันที่จะยุติการต้ังครรภ 

 จะเห็นไดวา สวนใหญประเทศตางๆ อนุญาตใหหญิงทําแทงไดอยางถูกกฎหมาย โดยมีการ

กําหนดอายุครรภข้ันสูงของมารดาไวไมใหมีอายุครรภที่มากจนอาจเปนอันตรายทั้งมารดาและทารก แต

ในประเทศไทย มาตรา 305 (1) (3) และ (4) แหงประมวลกฎหมายอาญา อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมไมอยากดําเนินการทําแทงใหแกหญิงน้ัน ดวยเหตุที่เปนการขัดตอหลักจริยธรรมทางการแพทย

ที่เปนหลักสากล เพราะมาตรา 305 (1) เปนแคเพียงอันตรายตอจิตใจ หรือมาตรา 305 (3) อายุครรภไม

มีข้ันสูง หรือมาตรา 305 (4) เปนกรณีที่ไมสมเหตุสมผลในการทําแทง ดังน้ี หากผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมไมสมัครใจทําแทงใหแกหญิงผูน้ัน จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีไมชวยเหลือผูที่

อยูภยันตรายทั้งที่ตนสามารถชวยเหลือได หรือเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่และกระทําการ

ขัดตอรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิของผูปวยที่จะไดรับการรักษาอยางทั่วถึงหรือไม อยางไร 

 

5. ปญหาของการทําแทงโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 จากบทบัญญัติ มาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา (แกไขเพิ่มเติม) จะเห็นไดวาการ     ทํา

แทงภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวผูกระทําจะไมมีความผิด แตหากผูกระทําปฏิเสธการทําแทงจะมี

ความผิดหรือไม เน่ืองจาก ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทําแทงน้ัน มิไดมีขอกําหนดบังคับหรือไม

บังคับใหผูประกอบวิชาชีพ  เวชกรรมตองกระทําหรือไม จึงเปนเหตุใหในทางปฏิบัติผูประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมตกอยูในภาวะลําบากใจที่จะกระทําการที่ขัดตอหลักจริยธรรมทางการแพทยในการรักษาชีวิต

ของคนไขมากกวาการยุติชีวิต 

 5.1 กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิเสธการทําแทงในกรณีที่หญิงมีครรภมิไดเปนอันตรายตอสุขภาพ

กายหรือจิตใจ จะถือวาแพทยผิดลหุโทษ มาตรา 374 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือไม  
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 มาตรา 374 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหง

ชีวิต ซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”  

  ดังน้ัน หากหญิงมีครรภยืนยันที่จะทําแทง อาจจะดวยสาเหตุจากการต้ังครรภโดยไมพรอม 

หรือภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งมิใชเรื่องทางสุขภาพของมารดาหรือทารก แลวผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ปฏิเสธการทําแทงให ดังน้ี จะเปนกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระทําความผิดตามมาตรา 374 แหง

ประมวลกฎหมายอาญาหรือไม แมการทําแทงเพราะเหตุต้ังครรภโดยไมพรอมหรือเพราะภาวะทาง

เศรษฐกิจจะไมใชภยันตรายแหงชีวิตก็ตาม แตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไดปฏิเสธการทําแทงใหหญิง

ดังกลาวอาจเกรงวาตนจะมีความผิดตามมาตรา 374 เพราะไมอาจตัดสินใจหรือไมอาจตีความไดอยางชัด

แจงวากรณีที่หญิงยืนยันที่จะทําแทงน้ันเปนภยันตรายแหงชีวิตหรือไม  

 5.2 กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐปฏิเสธการทําแทง จะ

ถือวาเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา และเปน

กระทําการขัดตอ มาตรา 55 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม  

  มาตรา 55 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไววา “รัฐ

ตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชน

มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริม และสนับสนุนใหมีการ

พัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ตอง

ครอบคลุมการสงเสริมสขุภาพ การควบคุม และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย 

รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอยางตอเน่ือง” 

  มาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละ

เวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดย

ทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ” 

  จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ใน

โรงพยาบาลของรัฐ จะเปนพนักงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวย เมื่อผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู

เปนเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐน้ันปฏิเสธการทําแทงใหแกหญิงต้ังครรภซึ่งยืนยันที่จะทําแทงโดย

มิไดมีภาวะวิกฤตทางสุขภาพเน่ืองจากการต้ังครรภ เพราะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมเห็นเหตุผล

สมควรในการทําแทงของหญิงต้ังครรภน้ัน หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตาม จะถือวาผูประกอบวิชาชีพเวช



 

2096 

 

กรรมดังกลาวเปนเจาหนาที่ละเวนกระทําการซึ่งเปนการขัดตอบทบญัญัติแหงรฐัธรรมนูญในเรือ่งสิทธิการ

ไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง และเปนเจาพนักงานกระทําการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 

157 แหงประมวลกฎหมายอาญา อันมีโทษจําคุกหรือไม 

  ในกรณีน้ีคงตองพิจารณาวา การทําแทงของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 305 

น้ัน เปนหนาที่ที่ตองกระทําหรือไม เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรือ่ง

การทําแทงแลว พบวาไมมีการบัญญัติอยางชัดแจงวาเปนหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม ซึ่ง

แตกตางจากกฎหมายที่อนุญาตใหทําแทงของประเทศอังกฤษ คือ Abortion Act 1967 : Section 4 ที่

รับรองอยางชัดแจงวา การอนุญาตใหหญิงทําแทงภายใตเงื่อนไขของ Section 1 มิไดบังคับใหอยูใน

หนาที่ของแพทยถาการทําแทงน้ันเปนการขัดตอความเช่ือทางจริยธรรมของแพทย เวนแตมีความจําเปน

ในการรักษาชีวิตหรือมีผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจอยางรายแรงและถาวร 2

3 จึงอาจเปนเหตุใหผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปนเจาพนักงานของรัฐมีความกังวลวาหากปฏิเสธการทําแทงใหแกหญิงจะ

ทําใหตนตองมีความผิดฐานกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญและฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามประมวล

กฎหมายอาญา และอาจถูกฟองรองได 

 

 

                                                        
3 Abortion Act 1967 : Section 4  

“Conscientious objection to participation in treatment. 

(1)  Subject to subsection (2) of this section, no person shall be under any duty, whether by 

contract or by any statutory or other legal requirement, to participate in any treatment authorised by 

this Act to which he has a conscientious objection: 

Provided that in any legal proceedings the burden of proof of conscientious objection 

shall rest on the person claiming to rely on it. 

(2) Nothing in subsection (1) of this section shall affect any duty to participate in treatment 

which is necessary to save the life or to prevent grave permanent injury to the physical or mental 

health of a pregnant woman. 

(3) In any proceedings before a court in Scotland, a statement on oath by any person to the 

effect that he has a conscientious objection to participating in any treatment authorised by this Act 

shall be sufficient evidence for the purpose of discharging the burden of proof imposed upon him by 

subsection (1) of this section.” 
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5.3 กรณีทําแทงแลวแตทารกยังมีชีวิตอยู 

  กลาวคือ ถาการดําเนินการทําแทงในหญิงที่มีอายุครรภมากเพียงพอที่ทารกสามารถมีชีวิต

รอดเมื่อคลอดออกมาแลวทารกยังมีชีวิตรอดอยู อาจเปนเหตุใหเกิดปญหาไดเชนกัน 

  5.3.1 เมื่อทําแทงแลว ปรากฏวาทารกยังมีชีวิตรอดอยู ดังน้ี กระบวนการตอไปจะตองทํา

อยางไร เน่ืองจากมารดาไมไดมีความตองการทารกน้ันมาต้ังแตแรกจึงมาใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดําเนินการทําแทงให เมื่อทารกคลอดแลวมีชีวิตอยู ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ไมอาจยุติชีวิตทารกน้ัน

ในภายหลังได เพราะจะกลายเปนการฆาคนตายโดยเจตนา ดังน้ัน ทางเลือกที่เปนไปไดตอไป คือ สงตัว

ทารกน้ันตอสถานสงเคราะหซึ่งก็จะเกิดปญหาไมตางกับการต้ังครรภดวยความไมพรอมแลวทอดทิ้งเด็ก 

จนทําใหกลายเปนเด็กที่มีปญหา หรือ 

  5.3.2  ในทางตรงกันขาม เมื่อทําแทงแลว ปรากฏวาทารกยังมีชีวิตรอดอยู แตผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมหลอกลวงมารดาวาทารกน้ันไมมีชีวิตอยูแลว จากน้ันผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดทํา

การขายทารกใหผูที่มีความตองการเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรได ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอขอบังคับ

แพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 ขอ 21 ผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมตองไมหลอกลวงผูปวยใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชนของตน และขอ 29 ผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมตองไมใช หรือสนับสนุนใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือวิชาชีพใดๆ ทางการแพทยหรือ

สาธารณสุข หรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย และที่รายแรงที่สุดคือ ผูประกอบวิชาชีพ      

เวชกรรมผูน้ันมีความผิดฐานคามนุษยซึ่งมีโทษที่รุนแรง 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 จากปญหาของการทําแทงโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับจริยธรรมแหงวิชาชีพที่กลาวมา

ขางตน ผูเขียนมีความเห็นควรเสนอแนะขอแกไขดังน้ี 

 6.1 กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิเสธการทําแทงในกรณีที่หญิงมีครรภมิไดเปนอันตรายตอสุขภาพ

กายหรือจิตใจ จะถือวาแพทยผิดลหุโทษ มาตรา 374 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือไม และกรณีที่ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐปฏิเสธการทําแทง จะถือวาเปนเจาพนักงาน

ละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา และเปนกระทําการขัดตอ มาตรา 

55 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม 

 จะเห็นไดวา แมบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทําแทงมิไดการบังคับให      

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองทําแทงใหแกหญิงต้ังครรภที่อยูในเงื่อนไขของมาตรา 305 ที่อนุญาตให
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ดําเนินการทําแทงไดแมไมไดมีภาวะอันตรายดานสุขภาพก็ตาม แตก็มิไดมีบทบัญญัติยกเวนอยางชัดแจง

หากมีการกระทําที่เขาองคประกอบของความผิดตามมาตราอื่นๆ ไว ทําใหประมวลกฎหมายอาญาที่แกไข

เพิ่มเติมน้ีไมเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จะปฏิบัติตามหลักการจริยธรรมที่

ไดรับการสั่งสอนมาและสอดคลองกับหลักของกฎหมายในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน ผูประกอบวิชาชีพอาจจะ

จําเปนตองดําเนินการทําแทงใหเพราะเกรงตอการผิดอาญาบานเมือง ทั้งๆ ที่เปนการขัดตอความรูสึก

และความเช่ืออันดีงามของแพทยวาเปนผูใหชีวิตมากกวาทําลาย หรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจยึด

มั่นในหลักจริยธรรมหรือความเช่ือจนปฏิเสธการทําแทงใหแกหญิงซึ่งมิไดมีภาวะวิกฤตทางสุขภาพ

เน่ืองจากการต้ังครรภจนทําใหเกิดการฟองรองข้ึน ทําใหทุกฝายตองเสียเวลาและเสียทุนทรัพย 

 ปญหาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรอืแพทยไมทําแทงใหแกหญิงต้ังครรภในเงื่อนไขของ

กฎหมายอาญาน้ัน ปจจุบันประเทศไทยจะมี “สายดวนทองไมพรอม 1663” หรือ “1300 ศูนยชวยเหลือ

สังคม” (lovecarestation.com) ที่ใหการปรึกษาปญหาเพศสัมพันธที่ไมไดปองกันหรือกังวลวาจะ

ต้ังครรภหรือติดเช้ือเอดส และปญหาทองไมพรอม รวมทั้งประสานหนวยงานบริการตามทางเลือกที่

ปลอดภัยก็ตาม แตผูเขียนก็ยังเห็นวาวิธีการดังกลาวไมใชการแกปญหาในประเด็นของการที่ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเกรงกลัวที่จะถูกฟองรองหรือเกรงตอกฎหมายบานเมือง ดังน้ัน รัฐบาลหรือกระทรวง

สาธารณสุขควรมีแนวทางที่ชัดเจนใหแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการปฏิบัติตนใหสอดคลองทั้งกับ

จริยธรรมและกฎหมาย หรือควรยกเลิกบทบัญญัติที่ใหอิสระแกหญิงต้ังครรภในการทําแทงทั้งๆ ที่ไมไดมี

ภาวะวิกฤตใดๆ อันเปนเหตุใหตองคราชีวิตทารก  

6.2 จากปญหาในกรณีทําแทงแลวแตทารกยังมีชีวิตอยู จนอาจเปนเหตุใหเกิดปญหาสังคม หรือ

เกิดปญหาการคามนุษย 

  ผูเขียนมีความเห็นวา ควรมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 อีกครั้ง 

โดยควรกําหนดอายุครรภในการอนุญาตใหทําแทงโดยถูกตองตามกฎหมาย ใหมีอายุครรภนอยมากจน

อวัยวะตางๆ ในรางกายยังไมสมบูรณ โดยระบุเปนขอบเขตในทุกกรณีของการอนุญาตใหทําแทงได 

ดังเชนกฎหมายอนุญาตใหทําแทงโดยถูกตองตามกฎหมายในตางประเทศ เชน ไมเกิน 20 สัปดาห เปน

ตน 

 จะเห็นไดวา เกิดปญหาคอนขางมากในการแกไขประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ทําแทง ภาครัฐจึงควรที่จะทบทวนทั้งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาและในกระบวนการตอจาก

การทําแทง เพื่อใหเกิดความสับสนและชองวางนอยลง 

 

https://www.lovecarestation.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/
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การเพิ่มทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเพือ่ปองกัน 

การครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร 

Capital Increase of Listed Company in Stock Exchange  

to Prevent Hostile Takeover 
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บทคัดยอ 

การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนวิธีหน่ึงที่สามารถนํามาใชเพื่อปองกัน

การครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรในประเทศไทยได เน่ืองจากการเพิ่มทุนใหแกกลุมผูถือหุนเดิมของ

บริษัทจดทะเบียนที่ถูกซื้อกิจการ ทําใหสัดสวนการถือครองหลักทรพัยของกลุมผูถือหุนเดิมมีมากข้ึน และ

ลดสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูเขาซื้อกิจการใหลดลงจนทําใหการครอบงํากิจการไมประสบ

ความสําเร็จ โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถใชการเพิ่มทุนเพื่อปองกนั

การครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรไดเชนเดียวกับกลยุทธ Flip-in pill ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของกลยุทธ 

Poison pill ที่ใชกันอยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการที่เหมาะสม คือ การออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหแกผูถือหุนรายเดิม และกําหนดใหผู

ถือหุนรายเดิมสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเมื่อบริษัทถูกครอบงํากิจการจากบุคคลภายนอก ซึ่งการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญน้ี แมวาตองไดรับการอนุมัติดวยมติพิเศษจากที่ประชุมผูถือหุน แต

ก็สามารถนําเสนอตอที่ประชุมไดกอนที่จะเกิดการครอบงํากิจการ ซึ่งสิทธิออกเสียงสวนใหญยังเปนของผู

ถือหุนรายเดิม และยังไมเกิด Dilution effect หากวายังไมไดใชสิทธิ ทําใหมีโอกาสอยางมากที่จะไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

คําสําคัญ: การเพิ่มทุน, บริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย, การครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร 
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Abstract 

Capital increase of a listed company is one of several methods that can be used 

to prevent hostile takeover in Thailand. Due to the capital increase by the existing 

shareholders of the target company, the shareholding proportion of the existing 

shareholders will be increased and the shareholding proportion of the acquirers will be 

reduced. Thus, the hostile takeover will be not successful. The listed company in the 

Stock Exchange of Thailand can use capital increase to prevent hostile takeover in the 

same manner of the Flip-in pill strategy which is one form of the Poison pill strategy 

widely used in the United States. The appropriate method of Flip-in pill is to issue 

warrants to the existing shareholders to purchase common stocks at a price lower than 

the market price under the condition that the existing shareholders can exercise their 

right of warrants when the company is taken over by a third party. Although the issuance 

of warrants to purchase common shares must be approved by extraordinary resolution 

from the shareholders' meeting, it will be presented to the meeting before the takeover 

occurs which most of the voting rights still belong to the existing shareholders. Moreover, 

since this method does not have dilution effect if the rights are not exercised, there is 

high possibility that the issuance of warrants will be approved by the shareholders' 

meeting. 

Keywords: Capital Increase, Listed Companies, Stock Exchange, Hostile Takeover 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

แมวาปจจุบันพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดกลไก

เกี่ยวกับการครอบงํากิจการที่มีสวนชวยปองกันปญหาการครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียนแบบไม

เปนมิตรไวพอสมควร เชน การสรางตนทุนใหแกผูซื้อกิจการโดยกําหนดใหผูซื้อกิจการตองทําคําเสนอซื้อ

กิจการทั้งหมดของผูถูกซื้อกิจการเมื่อถือครองสิทธิออกเสียงต้ังแต 25% ข้ึนไปของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ การใหนับรวมหุนของผูที่ถือหุนโดยออม ผูที่เกี่ยวของ และผูที่รวมกันครอบงํากิจการ 

ซึ่งรวมกันใชสิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน (Acting in Concert) เปนตน อยางไร

ก็ตามกลไกดังกลาวอาจไมสามารถปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เน่ืองจากบางกรณีผูซื้อกิจการก็มีเงินทุนเพียงพอที่จะทําคําเสนอซื้อกิจการทั้งหมด และบางกรณีผูซื้อ

กิจการก็ใชวิธีเขาซื้อกิจการโดยแบงกันถือครองหุนภายใตกลุมของตนเองที่มีสายสัมพันธอันแนบแนน ซึ่ง

การนําสืบถึงสายสัมพันธของกลุมผูถือหุนดังกลาวอาจทําไดยากในทางปฏิบัติ 

ทั้งน้ีแนวทางในการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนวิธีหน่ึงที่สามารถ

นํามาใชเพื่อปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรในประเทศไทยได เน่ืองจากการเพิ่มทุนใหแกกลุม

ผูถือหุนเดิมทําใหสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของกลุมผูถือหุนเดิมมีมากข้ึน และลดสัดสวนการถือ

ครองหลักทรัพยของผูเขาซื้อกิจการใหลดลงจนทําใหการครอบงํากิจการไมประสบความสําเร็จ ดังน้ัน

การศึกษาถึงแนวทางการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวจากประเทศที่นาสนใจ คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการ

ควบรวมกิจการกันอยางแพรหลาย จึงมีประโยชนสําหรับการนํามาประยุกตใชกับประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อใหทราบถึงปญหาการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อปองกัน

การครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรของประเทศสหรฐัอเมริกา 

3. เพื่อนําแนวทางในการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อปองกันการ

ครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรของประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกตใชกับประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาเอกสาร (document analysis) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ 

งานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเพื่อปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. บทนํา 

การนําบริษัทเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทําใหเกิดการระดมทุนจากผูลงทุนที่มีเงินทุน

สวนเกินไปยังกิจการที่ตองการเงินทุนเพื่อนําไปใชลงทุนในโครงการตางๆ ที่กิจการไดวางแผนไว ภายใต

ระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตามดวยระบบการซื้อขาย
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แลกเปลี่ยนหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ กลับนํามาซึ่งความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยที่อาจถูกบุคคลภายนอกเขาครอบงํากิจการไดงาย เน่ืองจากผูถือครองหลักทรัพยมีความ

ตองการขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนออกไปใหบุคคลอื่นเพื่อทํากําไรอยูตลอดเวลา ดังน้ัน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงไดวางหลักเกณฑเพื่อกํากับดูแลการเขา

ถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการใหมีความโปรงใสและเปนธรรมตอทั้งบรษัิทจดทะเบียนและผูลงทุนของ

บริษัทจดทะเบียน เชน กําหนดใหบุคคลที่ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มข้ึนหรือลดลง

ในสัดสวนทุกๆ 5% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน มีหนาที่ตองรายงานการ

ไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(สํานักงาน ก.ล.ต.) กําหนดใหบุคคลที่ซื้อหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจนถึงสัดสวน 25% 

หรือ 50% หรือ 75% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน มีหนาที่ทําคําเสนอซื้อ

กิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยตองย่ืนคําเสนอซื้อกิจการดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. เปนตน ซึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกํากับดูแลการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการของบริษัทจด

ทะเบียนมีดังน้ี 

 

2. การถือครองหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

การครอบงํากิจการถือเปนสวนหน่ึงของการรวมธุรกิจ ซึ่งตามกฎหมายแขงขันทางการคา การ

รวมธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ1

2 ไดแก (1) การที่ธุรกิจหน่ึงรวมกับอีกธุรกิจหน่ึงอันจะมีผล

ใหสถานะของธุรกิจหน่ึงคงอยูและอีกธุรกิจหน่ึงสิ้นสุดลง หรือเกิดเปนธุรกิจใหมข้ึน (2) การเขาซื้อ

สินทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือ

การจัดการ และ (3) การเขาซื้อหุนทั้งหมดหรือบางสวนของธุรกิจอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อ

ควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการจัดการ  

ทั้งน้ีหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดมุงกํากับดูแลการรวมธุรกิจตามรูปแบบ (3) ดังที่กลาวมาขางตน โดยการ

พิจารณาวาบุคคลใดครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สามารถพิจารณาไดจาก

สัดสวนของสิทธิออกเสยีงทั้งหมดของกิจการน้ัน ซึ่งมาตรา 247 แหงพระราชบัญญัติหลกัทรพัยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดวางหลักไววา บุคคลใดเสนอซื้อหรือไดมาไมวาโดยตนเองหรือรวมกับบุคคลอื่น

หรือกระทําการอื่นใด อันเปนผลหรือจะเปนผลใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการรวมกัน

                                                        
2 มาตรา 51 วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 
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ถึงรอยละ 25 ข้ึนไปของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการน้ัน ใหถือวาเปนการเขาถือหลักทรัพย

เพื่อครอบงํากิจการ ซึ่งบุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อกิจการ  (Tender offer) ของบริษัทจด

ทะเบียนน้ัน โดยย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากน้ีขอ 6 ของประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 ไดวาง

หลักไววา บุคคลใดซื้อหรือกระทําการอื่นใดอันเปนผลใหตนไดมาซึ่งหุนหรือเปนผูถือหุนของกิจการใด ณ 

สิ้นวันใดวันหน่ึงเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขามจุดรอยละ 25 หรือ 50 หรือ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ บุคคลน้ันตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

 จากหลักเกณฑที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาทุกครั้งที่มีการถือครองหลักทรัพยของบริษัทจด

ทะเบียนในสัดสวนที่ขามจุด Trigger point ไดแก 25% หรือ 50% หรือ 75% ผูที่เขาถือหลักทรัพยขาม

จุดดังกลาวตองทําคําเสนอซื้อกิจการ ดวยการขอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการจากผู ถือครอง

หลักทรัพยเดิม สําหรับเหตุผลที่ตองใหทําคําเสนอซื้อกิจการเมื่อขามจุด Trigger point น้ัน เน่ืองจากทั้ง

บทบัญญัติตามประมวลแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 ตางก็กําหนดใหการดําเนินงานบางเรื่องของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตองผานที่

ประชุมผูถือหุน ซึ่งหากเปนเรื่องทั่วไป การใหความเห็นชอบของที่ประชุมผูถือหุนตองใชมติการลงคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสยีง (มติทั่วไป) และหากเปนเรื่องสาํคัญ เชน การเพิ่มทนุ

และการลดทุน ก็ตองใชมติการลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีง (มติพิเศษ) 

ทั้งน้ีหากเกิดกรณีที่ผูถือหุนรายใหมเขามาถือหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงของบรษัิทจดทะเบียนขามจดุ 25% ข้ึน

ไป ยอมทําใหกลุมผูถือหุนรายเดิมใชมติพิเศษเพื่อลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 (คิดเปนสัดสวน 75%) ไดยาก

ข้ึน ซึ่งสงผลใหอํานาจควบคุมของกลุมผูถือหุนรายเดิมลดลงอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันจึงตองมีการกําหนด

หลักเกณฑใหผูถือหุนรายใหมทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของกิจการ เพื่อใหกลุมผูถือหุนรายเดิมที่ไมพอใจ

ตอการเขามามีอํานาจควบคุมกิจการของผูถือหุนรายใหมมีโอกาสไดขายหุนของตัวเองออกไป นอกจากน้ี

หากเกิดกรณีที่ผูถือหุนรายใหมเขามาถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มข้ึนโดยขามจุด 

50% ข้ึนไป ยอมทําใหกลุมผูถือหุนรายเดิมใชมติทั่วไป (คิดเปนสัดสวน 50%) ไดยากข้ึน ซึ่งสงผลให

อํานาจควบคุมของกลุมผูถือหุนรายเดิมลดลงมากกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญ จึงตองกําหนดหลักเกณฑใหผู

ถือหุนรายใหมทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของกิจการอีกครัง้ รวมถึงในกรณีกรณีที่ผูถือหุนรายใหมเขามาถือ

หุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มข้ึนโดยขามจุด 75% ข้ึนไป ก็ตองทําคําเสนอซื้อหุน

ทั้งหมดของกิจการอีกครั้งเชนกัน 

 นอกจากน้ีมาตรา 246 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ได

กําหนดกลไกการแจงเตือนในกรณีที่มีการทยอยซือ้หุนหรือขายหุน โดยวางหลักไววา บุคคลใดกระทําการ
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ไมวาโดยตนเองหรือรวมกับบุคคลอื่น อันเปนผลใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการใน

จํานวนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง เมื่อรวมกันแลว มีจํานวนทุกรอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการน้ัน บุคคลน้ันตองรายงานการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจํานวนหลักทรัพยในทุกรอยละ 5 ของจํานวน 

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง 

  

3. การนับจํานวนหลักทรัพยท่ีถือครอง 

ดังที่กลาวมาขางตนวาการพิจารณาอํานาจควบคุมของผูครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียน 

ตองพิจารณาจากสัดสวนของสทิธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจหลบเลีย่งไมถือครอง

หลักทรัพยโดยตรง แตอาจถือครองโดยออม หรือใหผูที่เกี่ยวของถือครองแทน ดังน้ันการนับจํานวน

หลักทรัพยที่ถือครอง จึงตองพิจารณาใหครอบคลุมถึงกรณีที่หลีกเลี่ยงการถือครองหลักทรัพยโดยตรง

ทั้งหมด ซึ่งอาจแบงการพิจารณาไดดังน้ี 

3.1 การถือครองหลักทรัพยโดยตรง 

เปนการนับจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของผูที่เขาซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียนในนามของ

ตนเองโดยตรง  

3.2 การถือครองหลักทรัพยโดยออม 

ในกรณีที่มีการถือครองหลักทรพัยโดยออมผานนิติบุคคลอื่น ตองนับรวมหลักทรัพยน้ันเขากับ

หลักทรัพยที่ถือครองโดยตรงดวย ซึ่งการถือครองหลักทรัพยโดยออมเปนการนับจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงซึ่งผูที่เขาซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียนไดถือโดยออมผานการครอบงําผานนิติบุคคลอื่นตามหลัก 

Chain Principle ซึ่งเปนไปตามขอ 8 ของประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากจิการ ที่ไดวางหลักไววา กรณีที่บุคคลใดเขาซื้อหุนที่มี

สิทธิออกเสียงต้ังแต 50% ข้ึนไปในนิติบุคคลอื่น (อาจถือตอกันเปนทอดๆ) หรือไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน

นิติบุคคลอื่น2

3 และนิติบุคคลทอดสุดทายน้ันไดถือหุนต้ังแต 25% ข้ึนไปในบริษัทจดทะเบียน ใหบุคคลที่

เขาซื้อหุนของนิติบุคคลอื่นน้ัน (ถือหุนโดยออม) มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท

จดทะเบียน 

3.3 การถือครองหลักทรัพยโดยผูท่ีเก่ียวของ 

                                                        
3 เชน มีการสงบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการสงบุคคลเขาเปนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพ่ือควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลหรือของกิจการ 
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ในกรณีที่มีการถือครองหลักทรัพยโดยผูที่เกี่ยวของ ตองนับรวมหลักทรัพยน้ันเขากับหลักทรัพย

ที่ถือครองโดยตรงดวย โดยมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ไดกําหนดสถานะของผูที่เกี่ยวของไวอยางครอบคลุม เชน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ

บุคคลที่เขาครอบงํากิจการ บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูถือหุนในนิติบุคคลที่เขาครอบงํากิจการเกินรอยละ 30 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว (โดยใหนับรวมสิทธิออกเสยีงของคูสมรสและบตุร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหุนน้ันดวย) นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนในนิติบุคคลที่เขาครอบงํากิจการเกิน

รอยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกลาว เปนตน 

3.4 การถือครองหลักทรัพยของผูท่ีรวมกันครอบงํากิจการ 

 ในกรณีที่มีการถือครองหลักทรัพยโดยผูที่รวมกันครอบงํากิจการ (Acting in Concert) ตองนับ

รวมหลักทรัพยน้ันเขากับหลักทรัพยที่ถือครองโดยตรงดวย โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับ

บุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ไดกําหนดใหนับรวมหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ของบุคคลอื่นที่ใชสิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกับผูที่ถือครองหลักทรัพยโดยตรง เชน บุคคลที่มีขอตกลง

เกี่ยวกับการใชสิทธิออกเสียงที่คูสัญญามีอยูไปในทางเดียวกัน บุคคลที่ชักชวนบุคคลอื่นไมวาโดยตนเอง

หรือโดยบุคคลอื่นที่ตนมอบหมาย เพื่อใหไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการในเวลาเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกัน เปนตน 

 

4. การครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียนแบบไมมิตรในประเทศไทย 

 การครอบงํากิจการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจควบคุมกิจการสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท

ใหญๆ ไดแก (1) การครอบงาํกิจการแบบเปนมิตร (Friendly Takeover) ซึ่งเปนกรณีที่ผูซื้อกิจการเขา

ซื้อกิจการของผูถูกซื้อกิจการ โดยผูถือหุนเดิมรายอื่นของผูถูกซื้อกจิการเหน็ชอบดวยกับการเขาซื้อกจิการ

ดังกลาว ซึ่งการเขาซื้อกิจการดังกลาวมักเปนไปโดยเปดเผย และ (2) การครอบงํากิจการแบบไมเปนมติร 

(Hostile Takeover) ซึ่งเปนกรณีที่ผูซื้อกิจการเขาซื้อกิจการของผูถูกซื้อกิจการ โดยผูถือหุนเดิมรายอื่น

ของผูถูกซื้อกิจการไมเห็นชอบดวยกับการเขาซื้อกิจการดังกลาว ซึ่งการเขาซื้อกิจการดังกลาวมักไม

เปนไปโดยเปดเผย เชน แอบซื้อจากผูถือหุนเดิมบางราย โดยผูถือหุนเดิมรายอื่นไมทราบ เปนตน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสามารถถูกซื้อขายไดโดยงายผาน

ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ทําใหการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรมีโอกาสเกิดข้ึนไดงายกวา
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บริษัททั่วไปที่อยูนอกตลาดหลักทรัพย โดยในอดีตที่ผานมา ไดมีกรณีการเขาซื้อกิจการของบริษัทจด

ทะเบียนแบบไมมิตรในประเทศไทยที่นาสนใจหลายกรณี ตัวอยางเชน 

กรณีท่ี 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) เขาครอบงํากิจการของบริษัท มติชน 

จํากัด (มหาชน) แบบไมเปนมิตร3

4 

ในป พ.ศ. 2548 บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“GMMM”) ไดรายงานตอตลาด

หลักทรัพยวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการลงทุนของ GMMM ในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ ใน

ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน 2548 โดยจะเขาซื้อหุนสามัญของบรษัิท มติชน จํากัด (มหาชน) (“MATI”) 

จากผูถือหุนเดิมชาวตางประเทศบางรายจาํนวนทั้งสิ้น 65,961,100 หุน คิดเปนประมาณ 32.18% ของ

ทุนที่ชําระแลว 205 ลานบาทของ MATI ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนหุนสามัญของ MATI ที่ GMMM ไดมา

กอนหนาน้ีจํานวน 116,000 หุน จะเปนผลให GMMM ถือหุนสามัญของ MATI เปนจํานวนทั้งสิ้น 

66,077,100 หุน คิดเปนประมาณ 32.23% ของทุนที่ชําระแลว โดยภายหลังจากการซื้อหุนดังกลาว 

GMMM จะทําคําเสนอซื้อหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทดังกลาวจากประชาชนเปนการทั่วไป 

(Tender Offer) เน่ืองจากมีการเขาถือครองหุนของ MATI เกิน 25%  

อยางไรก็ตาม กรณีที่ GMMM จะเขาซื้อหุนของ MATI ดังกลาว กลับไดรับการคัดคานอยางมาก

จากกลุมผูถือหุนเดิมและประชาชน เน่ืองจากเห็นวาเปนการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร และมี

วัตถุประสงคเพื่อการครอบงําสือ่ ทั้งน้ีเมื่อถูกกดดันจากสังคมอยางหนัก ผูถือหุนของ GMMM และ MATI 

ไดมีการเจรจากัน และไดผลสรุปวา GMMM จะจํากัดการถือหุนใน MATI ไมเกิน 20% สวนที่เหลืออีก

ประมาณ 12% จะขายคืนใหผูถือหุนกลุมเดิมของ MATI ทําใหการดําเนินการเพื่อครอบงํากิจการแบบไม

เปนมิตรไดยุติลง 

 กรณีท่ี 2 บริษัท โซลูชั่น คอรเนอร จํากัด (มหาชน) เขาครอบงํากิจการของบริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) แบบไมเปนมิตร4

5 

 เมื่อวันที่ 18 ธันาคม พ.ศ. 2557 บริษัท โซลูช่ัน คอรเนอร จํากัด( มหาชน) (“SLC”) ไดเขาถือ

หุนสามัญของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) ดวยสัดสวน 12.27% และซื้อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ของ NMG อีก 6% นอกจากน้ียังมีนิติบุคคลและบุคคล

                                                        
4 ผูจัดการออนไลน. (2548). แกรมมี่เขยาวงการ นสพ. ฮุบ "มตชิน - โพสต" [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

https://mgronline.com/business/detail/9480000124495 [2564, 31 มีนาคม] 
5 ไทยเอ็นจีโอ. (2558). เนชั่น จี้ ก.ล.ต.เรงสอบ SLC และพวก รวบซื้อหุน NMG เกิน 25% [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

http://www.thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=1272 [2564, 30 มีนาคม] 
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อื่นซึ่งมีความสัมพันธอันแนบแนนกับ SLC ถือหุนใน NMG ดวยเชนกัน ทําให SLC และกลุมที่มี

ความสัมพันธกันน้ันถือครองหุนสามัญโดยรวมใน NMG มากกวา 25% อยางไรก็ตาม กรณีที่ SLC เขาถือ

ครองหุนใน NMG ดังกลาวกลับสรางความไมพอใจและถูกคัดคานจากกลุมผูถือหุนเดิมของ NMG ซึ่งการ

เขาถือครองหุนดังกลาวถือเปนการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร 

ตอมาวันที่ 29 เมษายน 2558 กลุมผูถือหุนเดิมไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งมผีู

ถือหุนกลุมเดิมและผูถือหุนกลุมใหมเขามาประชุมจํานวนมาก แตปรากฏวาฝายลงทะเบียนของผูถือหุน

กลุมเดิมไมรับลงทะเบียนผูถือหุนกลุมผูถือหุนใหมทั้งหมด เพราะเปนบุคคลที่มีรายช่ือถูกหามเขาประชุม 

โดยอางวาเปนคําสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัท NMG โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ 

NMG ขัดขวางไมใหผูถือหุนกลุมใหมเขารวมประชุม ขณะเดียวกันในที่ประชุมมีผูถือหุนพยายามซักถาม

เหตุผลที่ตัดสิทธิผูถือหุนกลุมใหม แตประธานที่ประชุมไมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และประธานที่

ประชุมกลับดําเนินการประชุมอยางเรงรีบ ไมเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและซักถาม  

หลังจากเหตุการณดังกลาว ผูถือหุนกลุมใหมไดฟองคดีตอศาลวาการกระทําดังกลาวของผูถือหุน

กลุมเดิมของ NMG ไมเปนไปตามมาตรา 1025

6 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

มาตรา 89/26 6

7 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงไมเปนไปตาม

หลักการบริหารจัดการหรือธรรมมาภิบาลที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย

การจัดประชุม การสงหนังสือนัดประชุม และการลงมติในที่ประชุมผูถือหุนของบรษัิทจดทะเบียน ซึ่งศาล

ก็ไดพิพากษาใหการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 และมติที่

ประชุมทั้ง 9 วาระน้ันตกเปนโมฆะ 

                                                        
6 มาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บัญญัติวา 

ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนก็ได ในการนี้ใหนํามาตรา 33 วรรคสอง วรรคส่ีและวรรคหา และมาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบ

ฉันทะใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้นมิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและ

กําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 
7 มาตรา 89/26 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บัญญัติวา 

ในการประชุมผูถือหุน บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการ

กําหนด และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันนั้น ทัง้นี้ 

สิทธิของบุคคลดงักลาวยอมไมไดรับผลกระทบ แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุมผูถือหุน จะมีขอมูลที่เปล่ียนแปลงไปแลว 

วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุม ผูถือหุนไมเกินสองเดือน แตตองไมกอนวันที่

คณะกรรมการอนุมัติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวันเพ่ือกาหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะ

เปล่ียนแปลงมิได 
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จากการพิจารณาถึงการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรทั้ง 2 กรณีขางตน จะเห็นไดวา

หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหผูซื้อกิจการตอง

ทําคําเสนอซื้อกิจการทั้งหมดของผูถูกซื้อกิจการเมื่อถือครองหุนต้ังแต 25% ข้ึนไป รวมถึงกลไกในการ

แจงเตือนที่กําหนดใหตองรายงานเมื่อมีการซื้อขายหุนต้ังแต 5% ข้ึนไป ไมสามารถปองกันการครอบงํา

กิจการแบบไมเปนมิตรได เน่ืองจากบางกรณีผูซื้อกิจการก็มีเงินทุนเพียงพอที่จะทําคําเสนอซื้อกิจการ

ทั้งหมด ดังเชนในกรณีที่ GMMM ตองการเขาครอบงํากิจการของ MATI รวมถึงบางกรณีผูซื้อกิจการก็ใช

วิธีเขาซื้อกิจการโดยแบงกันถือครองหุนภายใตกลุมของตนเองที่มสีายสัมพันธอันแนบแนน ดังเชนในกรณี

ที่ SLC เขาครอบงํากิจการของ NMG ซึ่งแมวาจะมีหลักเกณฑที่หามการกระทําแบบ Acting in Concert 

แตการนําสืบถึงสายสัมพันธของกลุมผูถือหุนน้ันก็อาจทําไดยากในทางปฏิบัติ 

 

5. การเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรในประเทศไทย 

โดยทั่วไป กลยุทธการปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรมีหลายวิธีที่สามารถนํามาใชได

7

8 เชน การแยกบริษัทเปนหลายหนวยธุรกิจ (Spin off)9 กลยุทธการจายคาตอบแทนพิเศษ (Green 

mail)10 การทําขอตกลงใหสิทธิประโยชนเพื่อยุติการเขาครอบงํากจิการ (Standstill agreement)11 การ

วางยาพิษ (Poison pill)12 เปนตน 

สําหรับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนน้ัน ถือเปนแนวทางภายใตกลยุทธการวางยาพิษ 

(Poison pill) ซึ่งสามารถนํามาใชปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรได เน่ืองจากการเพิ่มทุน

ใหแกกลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกซือ้กิจการ ทําใหสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของกลุม

ผูถือหุนเดิมมีมากข้ึน และลดสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูเขาซื้อกิจการใหลดลงจนทําใหการ

ครอบงํากิจการไมประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยก็เคยมีการใชวิธีการเพิ่มทุน

จดทะเบียนเพื่อปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรอยูบาง ตัวอยางเชน  

                                                        
8 กิตติพงศ อุรพีพัฒนพงศ. การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เจเอสที พับลิชชิ่ง จํากดั, 2549 
9 เปนการแยกบางหนวยธุรกิจออกมาเพ่ือนําไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในขณะที่อํานาจควบคุมกิจการอยูที่บริษัทผูถือหุน (Holding 

company) ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงอยูนอกตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เมื่อมีการเขาครอบงํากิจการของหนวยธุรกิจที่แยกออกมาเปนบริษัทจด

ทะเบียนโดยไมเปนมิตร ก็จะไมสงผลกระทบตอหนวยธุรกิจอ่ืนที่อยูนอกตลาดหลักทรัพย 
10 เปนกรณีที่ที่กลุมผูถือหุนในบริษัทเปาหมายที่จะถูกซ้ือกิจการไดจายเงินซ้ือหุนของบริษัทตนเองในราคาทีแ่พงกวาปกติจากผูถือหุนรายอ่ืน

ที่ไดสะสมหุนไว เพ่ือปองกันไมใหผูถือหุนรายอ่ืนเขารวมกับบุคคลอ่ืนในการเขาซ้ือกิจการ  
11 เปนกรณีที่บริษัทซ่ึงเปนเปาหมายหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทซ่ึงเปนเปาหมายเขาเจรจาเพ่ือทําขอตกลงใหสิทธิประโยชนแกผูที่จะซ้ือ

กิจการ เพ่ือใหยุติการเขาซ้ือหุนเพ่ือเขาครอบงํากิจการ 
12 เปนกรณีที่ผูถือหุนกลุมเดิมไดออกหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพไวลวงหนา หรือใหสิทธิผูถือหุนเดิมซ้ือหุนเพ่ิมทุนในราคาถูกเปนพิเศษ 
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 กรณีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท12

13 

 ในป พ.ศ. 2557 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนทจํากัด (มหาชน) (“NOBLE”) ไดประกาศเพิ่มทุน

เพื่อจัดสรรใหนักลงทุนประเภทเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 200 ลานหุน คิดเปน 40% 

ของทุนจดทะเบียน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการเพิ่มทุนดังกลาวเกิดข้ึนจากการพิจารณาในที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2557 โดยไมไดแจงผูถือหุนลวงหนา สงผลมีผูถือหุนรายยอยไมเห็นดวยและได 

รวมตัวกันไปย่ืนฟองรองตอศาลแพง ทําใหแผนการเพิ่มทุนดังกลาวตองระงับลง ซึ่งมีการคาดเดาวา

แผนการเพิ่มทุนครั้งน้ีอาจเปนการปองกนัเพื่อไมใหถูกซื้อกจิการแบบไมเปนมติร เน่ืองจากที่ผานมามกีลุม

นอมินีตางประเทศไดทยอยซื้อหุนจนถือครองหุนในสัดสวนที่มากข้ึนเรื่อยๆ  

จากกรณีของ NOBLE ขางตน จะเห็นไดวาการเพิ่มทุนจดทะเบียนน้ันตองไดรับการสนับสนุน

จากผูถือหุนรายยอยดวย เน่ืองจากตองไดรับมติพิเศษดวยการลงคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีเปนไปตามมาตรา 136 

แหงพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให บริษัทมหาชนจํากัดสามารถเพิ่มทนุ

จากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหมเพิ่มข้ึนภายใตเงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก หุนทั้งหมด

ไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือตอง

เปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรอืใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน โดยที่ประชุมผูถือหุนตองลง

มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน และตองนํามติน้ันไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 

วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติดังกลาว 

 

6. กรณีศึกษาการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การใชกลยุทธการวางยาพิษ (Poison pill) เพื่อปองกันการครอบงํา

กิจการดวยการออกหุนเพิ่มทุนของบรษัิทจดทะเบียนใหแกผูถือหุนรายเดิมของบรษัิทน้ัน ไดรับความนิยม

                                                        
13 กรุงเทพธุรกิจ. (2557). แผนขายหุนพีพี ‘โนเบิล’ สะดดุ [ออนไลน]. สืบคนจาก :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/585050?fbclid=IwAR3OIFrLJIhaZVcF51K-

4vR7P0bkXXi4HgzHOyRE8AMcgNICzQY2Ru2XueQ [2564, 30 มีนาคม] 
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อยางแพรหลาย เน่ืองจากเปนกลยุทธที่ไดรับการยอมรับโดยศาลของหลายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมรกิา

13

14 โดยกลยุทธ Poison pill สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก14

15 

6.1 Flip-over pill  

เปนกรณีที่ใหสิทธิแกผูถือหุนของบริษัทเปาหมายที่จะซื้อหุนจากบริษัทผูซื้อกิจการในราคาที่มี

สวนลด โดยสิทธิดังกลาวสามารถใชไดก็ตอเมื่อเกิดการควบรวมกิจการแลว ตัวอยางเชน ในคดี Moran v 

Household Int’l, Inc. ศาลตัดสินวาขอกําหนดที่ใหสิทธิแกผูถือหุนของบริษัทที่ถูกซื้อกิจการเขาซื้อหุน

สามัญของบริษัทผูซื้อกิจการที่มีมูลคา 200 เหรียญสหรัฐดวยราคาใชสิทธิเพียง 100 เหรียญสหรัฐ ใน

กรณีที่มีการควบรวมกิจการ ขอกําหนดดังกลาวสามารถนํามาบังคับใชได  

อยางไรก็ตาม แมวาศาลจะรับรองวากลยุทธ Flip-over pill สามารถทําได แต Flip-over pill 

ก็เปนกรณีที่ทําไดยากในทางปฏิบัติ เน่ืองจากตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทผู

ซื้อกิจการ หรือขอบังคับของบริษัทผูซื้อกิจการไดกําหนดใหทําได ดังน้ันกลยุทธ  Flip-over pill จึงไม

เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายเทากลยุทธ Flip-in pill  

 6.2 Flip-in pill  

เปนกรณีที่ใหสิทธิผูถือหุนเดิมของบริษัทที่เปนเปาหมายใหซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทเปาหมายได

ในราคาถูกกวาราคาตลาด ซึ่งจะกําหนดใหผูถือหุนเดิมสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเมื่อบริษัทถูกครอบงํา

กิจการจากบุคคลภายนอก โดยหลังจากกลุมผูถือหุนเดิมใชสิทธิแลว จํานวนหุนของกลุมผูถือหุนเดิมก็จะ

เพิ่มข้ึนจนทําใหผูซื้อกิจการไมสามารถครอบงํากิจการไดสําเร็จ ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 2012 หลังจาก 

Carl C. Icahn ไดเขาซื้อหุนของ Netflix ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพย NASDAQ จํานวน 10% ของหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมด ที่ประชุมผูถือหุนของ Netflix ไดใชกลยุทธ Poison pill โดยอนุมัติการประกาศ

แผนการใชสิทธิของผูถือหุนเดิม โดยอนุญาตใหผูถือหุนเดิมมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมไดในราคาเพยีง 

50% (ซื้อ 2 หุน ในราคาเทากับ 1 หุน) หากมีการครอบงํากิจการอันนําไปสูการขายสินทรัพยของบริษัท

15

16 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการออกหุนเพิ่มทุนใหผูถือหุนรายเดิมเปนการเฉพาะเจาะจงใน

ราคาตํ่ากวาราคาตลาดน้ัน มักจะกําหนดไวในแผนการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม ซึ่งผูถือหุนรายเดิมจะ

                                                        
14 เชน Delaware, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Texas, Wisconsin เปนตน 
15 Emiliano Catan and Marcel Kahan. (2015). The Law and Finance of Anti-Takeover Statutes, p.6-8 
16 David Goldman (2012). Netflix adopts poison pill to fend off Icahn. [Online]. Available :       

https://money.cnn.com/2012/11/05/technology/netflix-poison-pill/index.html [2021, 7 April] 
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ใชสิทธิหรอืไมใชสิทธิดังกลาวก็ได ดังน้ันการออกหุนเพิ่มทุนภายใตกลยุทธ Flip-in pill จึงมักจะออกให

ในรูปแบบของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrants) โดยกําหนดใหการครอบงํากิจการเปน

เงื่อนไขในการใชสิทธิ ซึ่งวิธีการดังกลาวไมทําใหเกิดผลกระทบจากการเจือจางของกําไรตอหุน (Dilution 

Effect)17 ในทันที แตจะเกิด Dilution effect ก็ตอเมื่อมีการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร ทั้งน้ีบริษัท

จดทะเบียนที่ออกหุนเพิ่มทุนใหผูถือหุนรายเดิมมีหนาที่ตองรายงานตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา (SEC) และการออกหุนเพิ่มทุนตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผูถือหุน  

 

อภิปรายผล 

 การครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียนแบบไมเปนมิตรเปนปญหาที่เกิดข้ึนไมบอยนักใน

ประเทศไทย ซึ่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดกลไกเกี่ยวกับการ

ครอบงํากิจการที่มีสวนชวยปองกันปญหาการครอบงํากิจการของบริษัทจดทะเบียนแบบไมเปนมิตรไว

พอสมควร เชน การสรางตนทุนใหแกผูซื้อกิจการโดยกําหนดใหผูซื้อกิจการตองทําคําเสนอซื้อกิจการ

ทั้งหมดของผูถูกซื้อกิจการเมื่อถือครองสิทธิออกเสียงต้ังแต 25% ข้ึนไปของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ การใหนับรวมหุนของผูที่ถือหุนโดยออม ผูที่เกี่ยวของ และผูที่รวมกันครอบงํากิจการ ซึ่ง

รวมกันใชสิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน (Acting in Concert) การสรางกลไกการ

แจงเตือนการเขาถือหุนโดยกําหนดใหผูซื้อกิจการตองรายงานเมื่อมีการซื้อขายหุนต้ังแต 5% ข้ึนไป เปน

ตน อยางไรก็ตามกลไกดังกลาวอาจไมสามารถปองกันการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากบางกรณีผูซื้อกิจการก็มีเงินทุนเพียงพอที่จะทําคําเสนอซื้อกิจการทั้งหมด และ

บางกรณีผูซื้อกิจการก็ใชวิธีเขาซื้อกิจการโดยแบงกันถือครองหุนภายใตกลุมของตนเองที่มีสายสัมพันธ

แนบแนน ซึ่งการนําสืบถึงสายสัมพันธของกลุมผูถือหุนดังกลาวอาจทําไดยากในทางปฏิบัติ 

 ดังน้ันการเพิ่มทุนเพื่อปองกันการครอบงํากิจการจึงเปนวิธีหน่ึงที่สามารถนํามาใชไดในประเทศ

ไทย ทั้ ง น้ี เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มทุนดังกลาวภายใตกลยุทธ  Poison pill ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบวามีการใชกลยุทธดังกลาวใน 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก การใหสิทธิแกผูถือหุนของบริษัท

                                                        
17 ตัวอยางของการเจือจางของกําไรตอหุน เชน บริษัท ก. มีกําไรสุทธิ หลังจากหักดอกเบ้ียและภาษีแลว 10,000,000 บาท บริษัท ก. 

ตองการจายเงินปนผล 30% ของกําไรสุทธิใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ดังนั้นเงนิที่จายปนผลคิดเปน 3,000,000 บาท ผูถือหุนเดิมของ

บริษัทถือหุนทั้งหมด 1,000,000 หุน ดังนั้นผูถือหุนเดิมจะไดเงินปนผลคิดเปน 3,000,000 / 1,000,000 =  3 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม 

หากกอนที่จะจายเงินปนผล บริษัท ก. ไดออกหุนเพ่ิมทุนจํานวน 500,000 หุน ดังนั้นกําไรตอหุนจะลดลง (กําไรตอหุนเจือจาง) เหลือ 

3,000,000 / 1,500,000 = 2 บาทตอหุน 
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เปาหมายที่จะซื้อหุนจากบรษัิทผูซื้อกิจการในราคาที่มีสวนลดภายหลังเกดิการควบรวมกิจการแลว (Flip-

over pill) และการใหสิทธิผูถือหุนเดิมของบริษัทที่เปนเปาหมายซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทเปาหมายไดใน

ราคาถูกกวาราคาตลาดในกรณีที่บริษัทเปาหมายถูกครอบงํากิจการจากบุคคลภายนอก (Flip-in pill)  

ทั้งน้ีกลยุทธ Flip-in pill ถือเปนรูปแบบที่มีความนาสนใจ เน่ืองจากมีความเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติมากกวา Flip-over pill ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ใชกลยุทธ Flip-in pill มักจะใชวิธีออกหุนเพิ่มทุน

ในรูปแบบของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนรายเดิม โดยกําหนดใหการครอบงํา

กิจการเปนเงื่อนไขในการใชสิทธิ ซึ่งวิธีการดังกลาวมีขอดี คือ ไมทําใหเกิดผลกระทบจากการเจือจางของ

กําไรตอหุนในทันที แตจะเกิด Dilution effect ก็ตอเมื่อมีการครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร นอกจากน้ี

แมวาการออกหุนเพิ่มทุนหรือการออกใบสําคัญแสดงสทิธิในการซื้อหุนสามัญตองไดรับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมผูถือหุน แตการอนุมัติใหใชสิทธิแปลงสภาพสามารถทําไดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

สวนใหญถูกแตงต้ังโดยผูถือหุนใหญรายเดิม ดังน้ันกลยุทธ Flip-in pill จึงสามารถทําไดรวดเร็วและทัน

ตอการปองกันการเขาครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร 

 

ขอเสนอแนะ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถใชการเพิ่มทุนเพื่อปองกันการ

ครอบงํากิจการไดเชนเดียวกับกลยุทธ Flip-in pill ในประเทศสหรัฐอมเริกา ทั้งน้ีโดยทั่วไปผูถือหุนของ

บริษัทมักจะกลัว Dilution effect ที่ทําใหกําไรตอหุนของตนเองลดลง ดังน้ันวิธีการออกหุนเพิ่มทุนซึ่งทาํ

ใหเกิด Dilution effect ในทันทีจึงไมเหมาะสม นอกจากน้ีการออกหุนเพิ่มทุนภายหลังจากที่ทราบวามี

การครอบงํากิจการแลวก็อาจมีปญหาเกี่ยวกับการลงมติพิเศษในที่ประชุมผูถือหุน เน่ืองจากผูถือหุนราย

ใหมที่เขาครอบงํากิจการก็มีสิทธิเขาประชุมผูถือหุนเชนกัน ทําใหการอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนแกกลุมผูถือ

หุนรายเดิมทําไดยาก อีกทั้งกลุมผูถือหุนรายเดิมก็ไมสามารถกีดกันการเขาประชุมของกลุมผูถือหุนราย

ใหมได 

ดังน้ันการเพิ่มทุนเพื่อปองกันการครอบงํากิจการ จึงควรใชวิธีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการ

ซื้อหุนสามัญ (Warrants) ในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดใหแกผูถือหุนรายเดิม และกําหนดใหผูถือหุนราย

เดิมสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเมื่อบริษัทถูกครอบงํากิจการจากบุคคลภายนอก ซึ่งการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิในการซื้อหุนสามัญน้ี แมวาตองไดรับการอนุมัติดวยมติพิเศษจากที่ประชุมผูถือหุน แตก็สามารถ

นําเสนอตอที่ประชุมไดกอนที่จะเกิดการครอบงาํกิจการ ซึ่งสิทธิออกเสียงสวนใหญยังเปนของผูถือหุนราย
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เดิม และยังไมเกิด Dilution effect หากวายังไมไดใชสิทธิ ทําใหมีโอกาสอยางมากที่จะไดรับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน  

ทั้งน้ีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญโดยมีราคาใชสิทธิตํ่ากวาราคาตลาด ตองเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอ

ขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ซึ่งนอกจากจะตองไดรับอนุมัติโดยมติพิเศษแลว ตองไมมีผูถือหุน

จํานวนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คัดคานการเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน นอกจากน้ีหากเกิดการ

ครอบงํากิจการแบบไมเปนมิตร การอนุมัติใหใชสิทธิแปลงสภาพก็สามารถทําไดโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนอีก ทําใหการปองกันการเขาครอบงํากิจการ

แบบไมเปนมิตรสามารถทําไดอยางรวดเร็วและทันทวงที 
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ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทย 

ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

Consistency of Objectives, Origins and Authorities of Thai Senate  

Under Democratic Regime    

 

อาภัสรา เทพจํานงค01 

Arpasara Thepjumnong1 

 

บทคัดยอ 

 ประเทศไทยเริ่มใชระบบรัฐสภาคูโดยกําหนดใหมีวุฒิสภาข้ึนเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหวุฒิสภาเขามาทําหนาที่ตรวจสอบและ

กลั่นกรองการออกกฎหมายตอจากสภาผูแทนราษฎรและตอจากน้ันรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็ไดกําหนดให

มีวุฒิสภาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2560) แตจากการศึกษารัฐธรรมนูญ ที่มา

และอํานาจหนาที่ เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการมีวุฒิสภาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวา

รัฐธรรมนูญในอดีตหลายฉบับรวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดกําหนดใหที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไมสอดคลองกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มีที่มาสืบเน่ืองจากการรัฐประหาร มักจะใชวุฒิสภาเปน

ฐานอํานาจสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอํานาจของตน โดยรัฐธรรมนูญเหลาน้ีจะกําหนดให

วุฒิสภามาจากการแตงต้ังโดยคณะรัฐประหารหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งขาดความยึดโยงกับประชาชนผูเปน

เจาของอํานาจอธิปไตย แตกลับกําหนดอํานาจหนาที่วุฒิสภาไวมากเทียบเทากับสภาผูแทนราษฎรที่มา

จากการเลือกต้ัง การที่สภาที่สองมาจากการแตงต้ังแตมีอํานาจเหนือฝายเลือกต้ังจึงเปนการไมเหมาะสม

อยางย่ิงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

คําสําคัญ: วุฒิสภา, การเลือกต้ัง, ระบอบประชาธิปไตย 
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Abstract 

 Thailand commenced the bicameral senate in the Constitution B.E. 2489  with 

aims to render the senate to act like a mentor to examine and screen the law legislation 

after the House of Representatives. After that, the permanent Constitution provided the 

Senate all along until the current Constitution (the Constitution B.E 2560) .  However, 

according to the study of the Constitution, backgrounds and authorities to realize 

objectives of the senate from the past until present, several previous Constitutions as 

well as the existing one determined origins and authorities of the Senate are not 

consistent with the democracy especially for the Constitution as a consequence of a 

coup that the Senate was exploited as a power base to support the government from 

their succession. These Constitutions stipulated that the Senate would be derived from 

appointment by the coup council or the Prime Minister which lacked connection with 

people who are truly owned sovereignty. The authorities of the Senate were equivalent 

to the House of Representatives from election, and the fact that the second council was 

appointed to be superior to the elected party was extremely inappropriate in the 

democracy.  

Keywords: Senate, Election, Democracy 

 

บทนํา 

รัฐสภาถือเปนองคกรทางการเมืองที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยโดยใชระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary system) ทั้งน้ีเพราะนอกจากรัฐสภาจะ

เปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติแลว รัฐสภาในระบบรัฐบาลน้ียังมีอํานาจใหความเห็นชอบผูที่จะเขามา

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนารัฐบาล ตลอดจนมีอํานาจตรวจสอบและควบคุมการทํางานของ

รัฐบาล ดวยอํานาจและหนาที่เชนน้ีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยจึงตองเปนองคกรที่มีความยึดโยงกับ

ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย น่ันคือ สมาชิกรัฐสภาจึงตองมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนไม

วาทางตรงหรือทางออม  

สําหรับประเทศที่ใชระบบรัฐสภาเด่ียว (Unicameral Assembly) โดยทั่วไปแลวสมาชิกรัฐสภา

จะตองมาจากการเลือกต้ัง และถือวาสภาดังกลาวน้ันเปนศูนยรวมซึ่งการแสดงออกถึงความคิดเห็นและ



 

2118 

 

ความปรารถนาของคนในชาติ 1

2 แตสําหรับประเทศที่ใชระบบรัฐสภาคู (Bicameral Assembly) สมาชิก

สภาลางหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองมาจากการเลือกต้ังเสมอ สวนสมาชิกสภาสูงหรือสมาชิก

วุฒิสภาจะมาดวยวิธีการใดน้ัน ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูรางรัฐธรรมนูญในแตละประเทศวามี

วัตถุประสงคในการจัดต้ังใหมีสภาที่สองน้ันข้ึนมาเพื่ออะไร หากกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ไมมาก

นัก เชน มาทําหนาที่ชวยกลั่นกรองกฎหมายรวมกับสภาผูแทนราษฎร หรือควบคุมการทํางานของรัฐบาล

โดยไมลงมติไมไววางใจ วุฒิสภาไมจําเปนตองมีที่มาจากการเลือกต้ังแตอาจมาดวยวิธีการอื่นได เชน การ

แตงต้ัง หรือมาโดยตําแหนง ฯลฯ แตหากกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่เทียบเทาหรือมากกวาสภาลาง 

เชน สามารถเสนอรางกฎหมายได ขอเปดอภิปรายโดยลงมติไมไววางใจหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองได ที่มาของวุฒิสภาก็ควรมาจากการเลือกต้ัง ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย 

เพราะหากสภาที่สองมาจากการแตงต้ังแตมีอํานาจเหนือฝายเลือกต้ังก็ยอมไมเหมาะสม2

3 

สําหรับประเทศไทย วุฒิสภาไดถือกําเนิดข้ึนเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 และตอจากน้ันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรทุกฉบับก็ไดกําหนดใหมี

วุฒิสภาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตที่กําหนดใหมีวุฒิสภาเปนสภาที่สองน้ันมีอยู

ดวยกันทั้งสิ้น 9 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแตละฉบับไดกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒสิภาแตกตางกันออกไป 

โดยสามารถแบงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาออกไดเปน 4 วิธี ไดแก การแตงต้ัง (6 ฉบับ) 3

4 การเลือกต้ัง

ทางตรง (1 ฉบับ) 4

5 การเลือกต้ังทางออม (1 ฉบับ) 5

6 และแบบวิธีผสม (1 ฉบับ) 6

7 โดยบทความน้ีมุงที่จะ

ศึกษาวาที่มาของสมาชิกวุฒิสภากับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญแตละฉบับในอดีตน้ันมีความ

สอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม โดยจะเริ่มศึกษาต้ังแตประวัติความเปนมา

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่กําหนดใหมีวุฒิสภาทั้ง 9 ฉบับ วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

และอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา เพื่อนํามาวิเคราะหวาที่ผานมาวุฒิสภาไทยน้ันมีข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงคอัน

                                                        
2 (หยุด แสงอุทัย, 2526: 87-88) 
3 (วิษณุ เครืองาม, 2530: 392) 
4 รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง 6 ฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช   

  2490 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511รัฐธรรมนูญแหง   

  ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

  พุทธศักราช 2534   
5 รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางตรง ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
6 รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางออม ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
7 รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากระบบผสม ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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ใด ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภามีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจริงหรือไม โดยจะนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการไดมาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

วัตุประสงคหรือความมุงหมายของการกําหนดโครงสรางใหมีสภาท่ีสอง (วุฒิสภา) 

สําหรับวัตถุประสงคของการมีสภาที่สองหรือวุฒิสภาในแตละประเทศ โดยทั่วไปแลวอาจมี

วัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี7

8 

1. มีสภาที่สองเพื่อถวงอํานาจระหวางสภานิติบัญญัติกับรัฐบาล เพราะเกรงวาหากมีสภาเดียว

และสมาชิกสวนมากเปนฝายรัฐบาลแลวรัฐบาลจะครอบงํารั ฐสภาทั้ งหมด หรือที่ เ รียกวา  

“เผด็จการรัฐสภา” 

2. มีสภาที่สองเพื่อเหน่ียวรั้งหรือคานอํานาจกับสภาผูแทนราษฎร เน่ืองจากสภาผูแทนราษฎร

อาจจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเรียบรอย ดังน้ันสภาที่สองจึงมีบทบาทเขามาคอยเหน่ียวรั้งถวงอํานาจ

ดวยการพิจารณายังย้ังการออกกฎหมายของสภาผูแทนราษฎร การเสนอกฎหมายไดเอง เปนตน ดวย

วัตถุประสงคดังกลาว ทําใหสภาที่สองน้ีมีอํานาจเทากับหรือมากกวาสภาผูแทนราษฎร ดังน้ันวิธีการไดมา

ซึ่งสมาชิกสภาที่สองจึงตองมาจากการเลือกต้ังเพื่อใหสอดคลองตามระบอบประชาธิปไตย 

3. มีสภาที่สองเพื่อตรวจสอบหรือทักทวงเพื่อใหการออกกฎหมายรอบคอบและถูกตองมาก

ย่ิงข้ึน โดยสภาที่สองมีหนาที่เปนเพียงผูทักทวง ยับย้ังหรือเปนที่ปรึกษาไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ออกกฎหมายโดยผลีผลามหรือไมรอบคอบ ดวยวัตถุประสงคดังกลาวควรใชระบบแตงต้ังเพราะสภาที่

สองมีบทบาทและอํานาจนอย  

4. มีสภาที่สองเพื่อเปนเวทีหรือเปดโอกาสใหกลุมคนบางอาชีพหรือบางตําแหนงที่มีอํานาจทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองหรือที่เรียกวา “กลุมผลประโยชน” เขามาแสดงความคิดเห็นหรือเขามา

ดูแลปกปองผลประโยชนของกลุมตน เพราะในสภาผูแทนราษฎรอาจไมมีสมาชิกหลากหลายอาชีพมาก

เชนน้ี สําหรับวิธีการไดมาของสมาชิกสภาที่สองตองมาจากการแตงต้ังเพื่อใหไดกลุมพลังตางๆ ที่

หลากหลายและทั่วถึงพอที่จะเปนผูแทนของกลุมดังกลาว แตตองจํากัดบทบาทและอํานาจหนาที่ใหนอย

กวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกต้ัง 

5. มีสภาที่สองเพื่อเปนฐานอํานาจหรือฝายรัฐบาล โดยสภาที่สองจะเปนพี่เลี้ยงของรัฐบาล 

เพราะสมาชิกสภาน้ีจะมาจากการแตงต้ังเพี่อเปนฐานอํานาจของฝายรัฐบาลในรัฐสภา สมาชิกมักจะ

                                                        
8 (เพ่ิงอาง: 391-394) 
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พัฒนามาจากคณะบุคคลที่กอการปฏิวัติรัฐประหารหรือสถาปนาการปกครองใหมและมีสวนรวมในการ

รางรัฐธรรมนูญ บุคคลเหลาน้ีไมไดลงสมัครรับเลือกต้ังและตองประคับประคองรัฐบาล สภาที่สองน้ีจึงมี

อํานาจเทียบเทาหรืออาจมากกวาสภาลาง ซึ่งสภาที่สองเชนน้ีถือวาขัดตอระบอบประชาธิปไตย  

นอกจากน้ีเหตุผลของการเกิดสภาที่สองอาจจะเกิดจากประวัติและวิวัฒนาการของประเทศน้ันๆ 

เองหรืออาจจะเกิดจากรูปแบบของรัฐ เชน รัฐรวมมักจะกําหนดใหมีสภาที่สองเปนตัวแทนแตละมลรัฐ 

เปนตน 
 

ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีและท่ีมาของสภาท่ีสองในระบอบประชาธิปไตย 

 จากการศึกษาวัตถุประสงคของการมีสภาที่สองในระบอบประชาธิปไตยพบวา มีความผกผันกับ

การกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาที่สองหรือวุฒิสภา กลาวคือ หากสภาที่สองมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อทํา

หนาที่ทักทวง ยับย้ังหรือเปนที่ปรึกษาไมใหสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายโดยผลีผลามหรือไมรอบคอบ 

หรือมีสภาที่สองข้ึนเพื่อใหเปนเวทีหรือเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนตางๆ เขามามีพื้นที่ในสภาเพื่อ

แสดงความคิดเห็นหรือปกปองผลประโยชนของกลุมตนเอง อํานาจหนาที่ของสภาที่สองจะมีไมมากเมื่อ

เทียบกับสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน โดยสภาที่สองมักจะมีอํานาจหนาที่นอย

กวาสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ มีอํานาจหนาที่หลักเพียงกลั่นกรองกฎหมาย แตหากสภาที่สองมี

วัตถุประสงคเพื่อเขามาเหน่ียวรั้งหรือคานอํานาจกับสภาผูแทนราษฎร เชน มีอํานาจพิจารณายังย้ังการ

ออกกฎหมาย การริเริ่มเสนอกฎหมายไดเอง รวมตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยเปดอภิปรายไมไว 

ฯลฯ อํานาจหนาที่ของสภาที่สองก็จะมีมากเทียบเทาหรือมากกวาสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ัง 

เปนตน  

หลังจากที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของสภาที่สองเรียบรอยแลว ข้ันตอไปคือการกําหนดที่มา

ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของสภาที่สอง โดยหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางออม 

(Indirect Democracy) อํานาจสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยประชาชนจะตองเปนผู

เลือกผูแทนเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน รัฐสภาถือเปนองคกรหลักที่ใชอํานาจนิติบัญญัติซึ่งเปนหน่ึง

ในอํานาจอธิปไตย ดังน้ันวิธีการไดมาของสมาชิกรัฐสภาจึงตองมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนเทาน้ัน

ในกรณีที่ใชระบบรัฐสภาเด่ียว แตหากใชระบบรัฐสภาคูสภาลางจะตองมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน

เสมอ แตสภาสูงหรือวุฒิสภาน้ันอาจจะมาจากการเลือกต้ังหรือไมข้ึนอยูกับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาวามี

อํานาจหนาที่มากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับสภาลางหรือสภาผูแทนราษฎร หากสภาสูงมีอํานาจหนาที่

เทียบเทาหรือมีอํานาจมากกวาสภาลางก็ควรมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนเชนกัน มิฉะน้ันจะถือ

วาขัดตอหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากสภาลางที่มาจากการเลือกต้ังโดยจาก
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ประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยจะมีอํานาจเทียบเทาหรือนอยกวาสภาสูงที่ไดรับการคัดเลือก

หรือแตงต้ังจากบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงถือวาไมเหมาะสม 

สําหรับที่มาของวุฒิสภาในตางประเทศ พบวามักกําหนดที่มา 6 รูปแบบดวยกัน8

9  ไดแก  1. การ

สืบตระกูล 2. มาจากการดํารงตําแหนง 3.  การแตงต้ัง 4. การเลือกต้ังโดยตรง 5. การเลือกต้ังโดยออม 

6. การเลือกต้ังหรือแตงต้ังจากกลุมผูแทนกลุมชน โดยวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในตางประเทศที่มี

ความกาวหนาในระบอบประชาธิปไตยน้ันมักจะสอดคลองและสัมพันธกับอํานาจหนาที่ของสมาชิก

วุฒิสภาตามที่ควรจะเปน กลาวคือ สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกต้ังประเทศที่ใชระบบน้ีจะพบวา

ระบบประชาธิปไตยน้ันมีการตรวจสองถวงดุลทางการเมืองที่เขมขน จึงกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของ

วุฒิสภาไวมาก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุนและประเทศฟลิปปนส 

แตกตางจากสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงต้ัง เชน สหราชอาณาจักร ประเทศแคนนาดา ซึ่งในประเทศ

ที่ใชระบบน้ีอํานาจวุฒิสภาจะมีจํากัด เน่ืองจากไมไดมาจากฐานอํานาจประชาชน จึงไมมีอํานาจถอดถอน

หรือใหคุณใหโทษนักการเมือง คงมีแตอํานาจทั่วไปในการตรวจสอบถวงดุลยเทาน้ัน สําหรับวุฒิสภาที่มา

จากแบบผสม เชน ประเทศเบลเย่ียม ประเทศมาเลเซีย ก็จะจํากัดอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม

ไดมาจากการเลือกต้ังใหนอยกวาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง9

10 

 

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีและท่ีมาของวุฒิสภาไทยจากอดีตถึงปจจุบัน 

สําหรับวุฒิสภาไทยไดถือกําเนิดข้ึนเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 และตอจากน้ันรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็ไดกําหนดใหมีวุฒิสภาเรื่อยมาจนกระทั่งถึง

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราข 2560 

จากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พบวามีรัฐธรรมนูญที่นําเอาระบบรัฐสภาคูโดย

กําหนดใหมีวุฒิสภาเปนสภาที่สองรวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ  

ในที่น้ีจะขอสรุปโดยจัดทําเปนตารางเพื่อเปรียบเทียบประวัติความเปนมาของรัฐธรรมนูญที่มา

และอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนํามาวิเคราะหหาวัตถุประสงคของการมีวุฒิสภาไทย ดังน้ี 

                                                        
9 (มานิตย จุมปา, 2550) 
10 (วัชรพล โรจนวรวัฒน, 2560: 179-180) 
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รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

1. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2489 

จัดทําโดยคณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญโดยแตงตั้งขึ้นใน

สมัยรัฐบาลม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 

ดวยเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับ

เดิม ป 2475 ใชมาเปน

เวลานานและไทยจะเขาเปน

ภาคีองคการสหประชาชาติ จึง

ตองทําใหชาวโลกเห็นวาไทย

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

เต็มรูปแบบ 

มาจากการเลือกตั้งทางออม 

จํานวน 80 คน โดยใหมี “องคการ

เลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา” ซ่ึง

ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรทีม่าจากการเลือกตั้งจาก

ราษฎรโดยตรงเปน 

ผูเลือกสมาชิกพฤฒสภา 

*** แตไมทันจัดใหมีการเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกเสียกอน*** 

- กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎร 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันเก่ียวกับงานใน

หนาที่ในที่ประชุมวุฒิสภา  

- มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมฝายบริหารโดยการลง

มติความไววางใจในนโยบายการบริหารราชการแผนดิน

ของฝายบริหาร***  

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

-เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหสภา

ผูแทนราษฎรออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

2. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับ

ช่ัวคราว) 

พุทธศักราช 

2490 

คณะรัฐประหารซ่ึงนําโดยพลโท 

ผิน ชุณหวัณ ไดมีการลมลาง

รัฐธรรมนูญป 2489 และ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  

แทน  

มาจากการแตงตั้งโดย

พระมหากษัตริย ทรงเลือกตั้ง

จํานวนเทาสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร (ในทางปฏิบัติ นายควง 

อภัยวงศนายกฯเปนผูเสนอช่ือ) 

 

- ริเริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติได*** 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันเก่ียวกับงานใน

หนาที่ในที่ประชุมวุฒิสภา 

- มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมฝายบริหารโดยการลง

มติความไววางใจในนโยบายการบริหารราชการแผนดิน

ของฝายบริหาร***  

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

 

-เพื่อเหน่ียวรั้งหรือ

คานอํานาจกับสภา

ผูแทนราษฎร  

-เพื่อสนับสนุนหรือ

เปนฐานอํานาจให

รัฐบาล  

 



 

2123 

 

รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

3. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2492  

มาจากการรางฯ โดยสภาราง

รัฐธรรมนูญจํานวน 40 คนโดย

เลือกจากส.ส. 10 คน ส.ว. 10 

คนและจากบุคคลภายนอก 20 

คน ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับ

ช่ัวคราว) พ.ศ. 2490 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 

ในสมัยนายควง อภัยวงศเปน

นายกฯ  

มาจากการแตงตั้ง โดย

พระมหากษัตริยทรงเลือกและ

แตงตั้งจากบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร รับสนองพระบรมราช

โองการโดยประธานองคมนตรี 

- ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา*** 

-กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจาก

สภาผูแทนราษฎร 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรใีนเรื่องอันเก่ียวกับงานใน

หนาที่ในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ลดอํานาจวุฒิสภาโดยขอเปดอภิปรายทั่วไปปญหาอัน

เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินแตไมมีอํานาจลงมติ

ไมไววางใจ 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

-เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหสภา

ผูแทนราษฎรออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

4. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2511 

มีที่มาจากธรรมนูญการปกครอง 

พ.ศ. 2502 ประกาศโดยจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต กําหนดใหมี

สภารางรัฐธรรมนูญ (สมาชิก

ทั้งส้ิน 240 คน โดยสมาชิกสภา

รางฯ สวนมากประกอบไปดวย

ทหารและขาราชการ) 

มาจากการแตงตั้งโดย

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก

ผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการ

ตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแก

การปกครองแผนดิน จํานวนสาม

ในส่ีของสมาชิกทั้งหมดของสภา

ผูแทนราษฎร (120 คน) ไมระบุ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

- ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา*** 

- ริเริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติได*** 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องอันเก่ียวกับงานใน

หนาที่ในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล*** 

- ขอเปดอภิปรายทั่วไปในปญหาที่อภิปราย หรือขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ

ช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมต ิ

-เพื่อเหน่ียวรั้งหรือ

คานอํานาจกับสภา

ผูแทนราษฎร  

-เพื่อสนับสนุนหรือ

เปนฐานอํานาจให

รัฐบาล 



 

2124 

 

รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

5. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2517 

เปนรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น

หลังจากเหตุการณเรียกรอง

ประชาธิปไตย 14 ตลุา 16 

จัดทําโดยคณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญโดยนายสัญญา 

ธรรมศักดิ์ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรี

ในขณะน้ันเปนผูแตงตั้ง   

มาจากการแตงตั้งโดย

พระมหากษัตริยทรงเลือกและ

แตงตั้ง โดยรัฐธรรมนูญกํานหนด

ใหประธานองคมนตรี เปนผูลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ (100 

คน) ในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรี

ทูลเกลารายช่ือตอพระมหากษัตริย 

ตอมารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (แกไขเพิ่มเติม) 

พุทธศักราช 2518 ให

นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับ

สนองพระบรมราชโองการแทน  

- กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎร 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเก่ียวกับงาน

ในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

- เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหสภา

ผูแทนราษฎรออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

 

6. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2521 

มีที่มาจากธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 ที่

ประกาศโดย พลเรือเอกสงัด 

ชลออยู หัวหนาคณะปฏิวัติ โดย

ธรรมนูญการปกครองดังกลาว   

ไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติซ่ึง

มาจากการแตงตั้งโดย

พระมหากษัตริยจํานวนไมเกินสาม

ในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร โดยรัฐธรรมนูญมิไดระบุ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการไว 

- กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎร 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเก่ียวกับงาน

ในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา 

-เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหสภา

ผูแทนราษฎรออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 



 

2125 

 

รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

แตงตั้งโดยประธานสภานโยบาย

แหงชาติทําหนาที่จัดทํา

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

(ในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีเปนผู

เสนอช่ือ) 

- ใหอํานาจแตเฉพาะสภาผูแทนราษฎรขอเปดอภิปราย

แตใหดําเนินการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล

โดยรวมกันทั้งสองสภา*** 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

-เพื่อสนับสนุนหรือ

เปนฐานอํานาจให

รัฐบาล 

 

7. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2534 

มีที่มาจากธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ได

กําหนดใหสภานิติบัญญัติ

แหงชาติซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก

ประธานสภารักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติทําหนาที่ราง

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

มาจากการแตงตั้งโดย

พระมหากษัตริยจํานวน 270 คน 

(แตในบทเฉพาะกาลกําหนดให

ประธานสภารสช.เปนผูลงนามรับ

สนองพระบรมราชโองการ มีวาระ 

4 ป) ตอมามีการแกไขเพิ่มเติม

จํานวนของสมาชิกวุฒิสภาใหมี

จํานวนสองในสามของจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย

กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรับ

สนองพระบรมราชโองการ (ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

พุทธศักราช 2538 

-กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจาก

สภาผูแทนราษฎร 

-มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรใีนเรื่องใดอันเก่ียวกับงาน

ในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ใหอํานาจแตเฉพาะสภาผูแทนราษฎรขอเปดอภิปราย

แตใหดําเนินการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล 

โดยรวมกันทั้งสองสภา*(บทเฉพาะกาล 4 ป)*** 

- พิจารณาพระราชกําหนดรวมกันทั้งสองสภา (บท

เฉพาะกาล            4 ป) *** (ตอมาถูกยกเลิกโดย

รัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ป2538) 

- ขอเปดอภิปรายทั่วไปในปญหาที่อภิปราย หรือขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ

ช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมต ิ(ตอมาถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ป2538) 

- เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหสภา

ผูแทนราษฎรออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

-เพื่อสนับสนุนหรือ

เปนฐานอํานาจให

รัฐบาล 

 



 

2126 

 

รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

8. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2540 

เปนรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ

พฤษภาทมิฬและมีกระแส

เรียกรองการปฏิรูปการเมือง 

โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึง

ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงมา

จากประชาชนเปนผูราง และ

ไดรับการขนานนามวาเปน              

“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 

จํานวน 200 คน 

- กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎร 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเก่ียวกับงาน

ในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ขอเปดอภิปรายทั่วไปในปญหาที่อภิปราย หรือขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ

ช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมติ 

- มีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ

ตางๆ เปนอํานาจที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- มีอํานาจในการเลือก แตงตั้งใหคําแนะนํา และให

ความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกร

อิสระ*** 

- มีอํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง*** 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

-เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหสภา

ผูแทนราษฎรออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

- เพื่อตรวจสอบการใช

อํานาจของฝายบริหาร 

9. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

มีที่มาจากรัฐธรรมนูญ (ฉบับ

ช่ัวคราว) ป 2549 ไดกําหนดให

มีสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับ

มาจากการเลือกตั้งและแตงตั้ง

ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 150 

คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแตละ

- กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ

จากสภาผูแทนราษฎร 

- เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงเพื่อใหการออก
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รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

ไทย พุทธศักราช

2550 

การสรรหาจํานวน 1,982 คน 

ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 

คน และคณะมนตรีความม่ันคง

แหงชาติ ทําการคัดเลือกเหลือ 

100 คน ทําหนาที่ราง

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

จังหวัด จังหวัดละ 1 คน (76 

จังหวัด 76 คน) และมาจากการ

สรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

(74 คน) 

- มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเก่ียวกับงาน

ในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ขอเปดอภิปรายทั่วไปในปญหาที่อภิปราย หรือขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ

ช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมติ 

- ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ เปนอํานาจที่

ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- มีอํานาจใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใน

องคกรอิสระ*** 

- มีอํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง*** 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

- เพื่อตรวจสอบการใช

อํานาจของฝายบริหาร 

10. รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช

2560 

มีที่มาจากรัฐธรรมนูญ (ฉบับ

ช่ัวคราว) ป 2557แกไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 ได

กําหนดใหคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ (คสช.) 

แตงตั้งคณะกรรมาการยกราง

รัฐธรรมนูญประกอบดวย

ประธาน 1 คน กรรมการไมเกิน 

-วุฒิสภามีจํานวน 200 คน มาจาก

การเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมี

ความรูความเช่ียวชาญ 

ประสบการณอาชีพ ลักษณะ หรือ

ประโยชน รวมกัน หรือทํางานหรือ

เคยทํางานดานตางๆ  ที่

หลากหลายของสังคม  

-กล่ันกรองและยับยั้งกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจาก

สภาผูแทนราษฎร 

-มีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเก่ียวกับงาน

ในหนาที่ไดในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ขอเปดอภิปรายทั่วไปในปญหาที่อภิปราย หรือขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ

ช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไมมีการลงมติ 

- เพื่อตรวจสอบหรือ

ทักทวงเพื่อใหการออก

กฎหมายรอบคอบและ

ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

- เพื่อตรวจสอบการใช

อํานาจของฝายบริหาร 
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รัฐธรรมนูญ ประวัติความเปนมาของ

รัฐธรรมนูญ 

องคประกอบและที่มา 

ของสมาชิกวุฒิสภา 

อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา วัตถุประสงคของการ

มีวุฒิสภาไทย 

24 คน ทําหนาที่ยกราง

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี โดย

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดผานการลง

ประชามติเหน็ชอบจาก

ประชาชนคิดเปนรอยละ 61.35 

ของผูมาใชสิทธิลงประชามติ 

- ใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ เปนอํานาจที่

ตองกระทําในนามของรัฐสภา 

- การตั้งคณะกรรมาธิการ 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

ตามบทเฉพาะกาล 

- มาจากการแตงตั้งโดย

พระมหากษัตริยแตงตั้งตามที่คณะ

รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 

(คสช.) แนะ จํานวน 250 คน  

- ใหความเห็นชอบบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตร*ี** 

- ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ*** 

- พิจารณารางพระราชบัญญัติเพื่อดําเนินการปฏิรูป

ประเทศ*** 

- พิจารณารางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภา

ผูแทนราษฎรยับยั้งไวรวมกับสภาผูแทนราษฎร หาก

เปนรางเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมโทษหรือองคประกอบ

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือหนาที่ในการ

ยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ อันมีผลใหผูกระทําความผิดพนจาก

ความผิดหรือไมตองรับโทษ หรือเปนราง

พระราชบัญญัติที่มีผลกระทบตอการดําเนิน

กระบวนการยุตธิรรมอยางรายแรง*** 

-เพื่อสนับสนุนหรือ

เปนฐานอํานาจให

รัฐบาล 

-เพื่อเหน่ียวรั้งหรือ

คานอํานาจกับสภา

ผูแทนราษฎร 

- เพื่อทําหนาที่ในการ

ขับเคล่ือนการปฏิรูป

ประเทศ 

*** หมายถึง อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่เที่ยบเทากับสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง หรือมีอํานาจหนาที่พิเศษ  
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จากการศึกษาและวิเคราะหประวัติความเปนของรัฐธรรมนูญไทย วัตถุประสงค ท่ีมาและ

อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันทําใหไดขอสังเกตท่ีนาสนใจ ดังน้ี  

1. ประวัติความเปนมาของรัฐธรรมนูญแตละฉบับมีสวนสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค 

และอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาไทยในแตละชวงสมัย 

จากการศึกษาประวัติความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทยในแตละฉบับจะพบวามีสวนสําคัญตอการกําหนด

วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทย โดยรัฐธรรมนูญที่มีประวัติความเปนมาจากการรางในขณะที่

ประเทศไทยอยูในบรรยากาศของประชาธิปไตย มักจะกําหนดใหวุฒิสภามีข้ึนดวยวัตถุประสงคหลัก

เพื่อใหเปน “สภาพี่เลี้ยงในการตรวจสอบหรือทักทวงสภาผูแทนราษฎรใหออกกฎหมายรอบครอบและ

ถูกตองมากย่ิงข้ึน” และมักจะกําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภานอยกวาเมื่อเทียบกบัสภาผูแทนราษฎรซึง่

มีที่มาจากการเลือกต้ัง โดยสวนใหญวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีอํานาจหนาที่เพียงแคกลั่นกรอง

และยับย้ังกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร การใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ 

ที่ตองกระทําในนามของรัฐสภา สวนการควบคุมการทํางานของรัฐบาลก็มักจะมีอํานาจแตเพียงการต้ัง

กระทูถามหรือการเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมลงมติไววางใจรัฐบาล ฯลฯ ดังเชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ที่ประเทศไทยตองการเขาเปนภาคีองคการสหประชาชาติ จึงตอง

จัดทํารัฐธรรมนูญใหมีหลักการประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2492 ที่มีที่มาจากการรางของสภารางรัฐธรรมนูญตามการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2490 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 ในสมยันายควง อภัย

วงศ ซึ่งเปนรัฐบาลพลเรือน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ที่เกิดข้ึนภายหลัง

เหตุการณเรียกรองประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 และที่นาสนใจอยางย่ิง คือ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนภายหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ

และมีกระแสเรียกรองใหประเทศไทยปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับน้ีรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญที่

ไดรับการเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนจนไดรับการขนานนามวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

ไดกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนพิเศษแตกตางจากรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานมา 

กลาวคือ วุฒิสภานอกจากมีวัตถุประสงคเพื่อเขามาทําหนาที่เปนสภาพี่เลี้ยงในลักษณะตรวจสอบหรือ

ทักทวงสภาผูแทนราษฎรใหออกกฎหมายรอบคอบและถูกตองมากย่ิงข้ึนแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อให

เปนสภาตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารอีกดวย ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดเพิ่มอํานาจ

หนาที่ของวุฒิสภาใหมีอํานาจในการถอดถอนนักการเมืองออกจากตําแหนงอํานาจในการเลือกรวมถึงมี

อํานาจแตงต้ังใหคําแนะนําและใหความเห็นชอบบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระอีกดวย 
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 ในทางตรงกันขาม รัฐธรรมนูญที่มีประวัติความเปนมาสืบเน่ืองจากการรัฐประหารมักจะ

กําหนดใหมีวุฒิสภาข้ึนเพื่อเปน “สภาเหน่ียวรั้งหรือคานอํานาจกับสภาผูแทนราษฎร” รวมถึงมี

วัตถุประสงคเพื่อใชวุฒิสภา “สนับสนุนหรือเปนฐานอํานาจใหกับรัฐบาล” ที่มักจะสืบทอดอํานาจมาจาก

คณะรัฐประหาร ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 

ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรฐัประหารนําโดยพลโท ผิน ชุณหวัณ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2511 รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 ซึ่งมีที่มาจากคณะ

ปฏิวัตินําโดยจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสวนใหญประกอบไปดวยทหารและ

ขาราชการ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2521 มีที่มาจากธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ซึ่งประกาศใชโดยคณะปฏิวัตินําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยูและ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2534 มีที่มาจากธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2534 ซึ่งมีที่มาจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ โดยรัฐธรรมนูญเหลาน้ีมักจะ

กําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเทียบเทากับสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีที่มาจากการเลือกต้ัง เชน 

กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจริเริ่มเสนอกฎหมายได กําหนดใหวุฒิสภาสามารถลงมติไมไววางใจ

คณะรัฐมนตรีไดเชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร หรือการกําหนดใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา 

เปนตน และที่นาสนใจไปกวาน้ันก็คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งมีที่มาจากการยกรางของคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญซึง่ไดรับการแตงต้ัง

มาจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 น้ันกลับมีการเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ใหกับวุฒิสภามากที่สุดเมื่อเทียบกับ

รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่ผานมา โดยนํามาบัญญัติไวในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ไดแก การ

กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจใหความเห็นชอบบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี มีอํานาจ

พิจารณารางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรยับย้ังไวรวมกับสภาผูแทนราษฎรในบาง

กรณีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งอํานาจเหลาน้ีแตเดิมเปนอํานาจของสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ

เลือกต้ังเทาน้ัน นอกจากน้ี ยังไดเพิ่มวัตถุประสงคใหวุฒิสภาเขามาทําหนาที่ดําเนินการตามแผนปฏิรูป

ประเทศตามที่คณะคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.)  ไดกําหนดแผนไวอีกดวย 

2.  ความไมสอดคลองระหวางท่ีมาและอํานาจหนา ท่ีของวุฒิสภาไทยตามระบอบ

ประชาธิปไตย   

จากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแตละฉบับพบวารัฐธรรมนูญหลายฉบับได

กําหนดที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทยไมสอดคลองตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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ทั้งน้ีเน่ืองจากวุฒิสภาไทยมักจะมีที่มาจากการ “แตงต้ัง” ซึ่งขาดความยึดโยงกับประชาชนซึ่งเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตย แตกลับมอบอํานาจหนาที่ใหกับวุฒิสภาเทยีบเทาหรือมากกวาสภาผูแทนราษฎรที่มาจาก

การเลือกต้ังโดยประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐธรรมนูญที่สืบเน่ืองมาจากการทํารัฐประหารมักจะ

กําหนดใหวุฒิสภาที่มาจากการแตงต้ังมีอํานาจหนาที่เทียบเทากับสภาผูแทนราษฎร เชน มีอํานาจริเริ่ม

เสนอรางกฎหมายได มีอํานาจลงมติไมไววางใจเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได ทั้งๆ ที่วุฒิสภา

ไมไดเปนองคกรที่ใหความเห็นชอบบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตามหลักการของ

ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย แตหากมีเพียงสภาผูแทนราษฎรสภาเดียวเทาน้ันที่มี

อํานาจใหความเห็นชอบบุคคลผูมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ีเพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ัน

ไดรับการเลือกต้ังโดยประชาชน จึงถือวาไดรับมอบอํานาจจากเจาของอํานาจอธิปไตยเขาไปเลือกผูแทนที่

จะเขาไปใชอํานาจบริหารประเทศ คือนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีอํานาจตรวจสอบการทํางานของฝาย

บริหารได เพราะถือวาฝายบริหารน้ันมาจากความไววางสภาผูแทนราษฎร ดังน้ันการใหวุฒิสภาเขาไปมี

อํานาจในการลงมติไมไววางใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินดังเชนสภาผูแทนราษฎรจึงไม

สอดคลองกับหลักระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ตัวอยางเหลาน้ีเห็นไดจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2521 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ที่กําหนดอํานาจวุฒิสภาเที่ยบเทากับสภาผูแทนราษฎร แต

กําหนดใหวุฒิสภามาจากการแตงต้ังโดยพระมหากษัตริย ซึ่งในทางปฏิบัติผูที่มีอํานาจที่แทจริงในการ

แตงต้ังวุฒิสภาไดแก “บุคคลผูมีอํานาจในการปกครองขณะน้ัน” เชนอาจเปนผูกอการปฏิวัติรัฐประหาร

หรือในยามปกตินายกรัฐมนตรีจะเปนผูเสนอแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภา โดยอาจมีการระบุไวในรัฐธรรมนูญ

โดยชัดแจงใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการหรือในกรณีที่ไมมีการระบุผูรับสนอง

พระบรมราชโองในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีก็จะเปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการ โดยที่ผานมาผูมี

อํานาจแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภามักจะแตงต้ังผูที่เปนพวกพองหรือบุคคลผูที่จะอํานวยประโยชนใหกับผูที่

แตงต้ังมากกวาที่จะคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนการเจตนาบิดเบือนเจตนารมณ

ด้ังเดิมที่ตองการใหวุฒิสภาเปนองคกรทําหนาที่เปน“สภาพี่เลี้ยง”แกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาจึง

กลายเปนองคกรที่สนับสนุนรัฐบาลหรอืคํ้าจุนฝายบรหิารผูซึง่แตงต้ังวุฒสิภาน่ันเอง10

11 ดังน้ันหากพิจารณา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสวนของบทเฉพาะกาลซึ่งบังคับใชอยูในขณะน้ี

แลว ย่ิงทําใหพบวาที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาชุดน้ีไมสอดคลองตอหลักประชาธิปไตยอยางย่ิง 

                                                        
11 (เพ่ิงอาง, 2560: 142-143) 
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เพราะรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลน้ีไดเพิ่มบทบัญญัติใหวุฒิสภามีอํานาจมากข้ึน เชน กําหนดใหวุฒิสภา

มีอํานาจใหความเห็นชอบผูทีจ่ะเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่ง

เปนอํานาจของวุฒิสภาที่ไมเคยปรากฎมากอน นอกจากน้ียังเพิ่มอํานาจใหวุฒิสภาสามารถรวมพิจารณา

รางกฎหมายในบางกรณีที่ถูกยับย้ังรวมกับสภาผูแทนราษฎร ซึ่งแตเดิมมีเพียงสภาผูแทนราษฎรเทาน้ันที่

จะมีอํานาจพิจารณาข้ันสุดทาย แตวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากลับบัญญัติใหมีที่มาจากการแตงต้ังโดย

ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติซึ่งเปนผูทําการรัฐประหารในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 และกําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาไวถึง 250 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาจํานวน

สมาชิกวุฒิสภาในยามปกติ และจากการที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติไดรับความไววางใจจากรัฐสภาใหเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอันเน่ืองมาจาก

การสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา 250 เสียงทําใหปฏิเสธไมไดวาวุฒิสภาชุดน้ีมีวัตถุประสงคข้ึนมาเพื่อใช

เปนฐานอํานาจหรือสนับสนุนรัฐบาลที่สืบอํานาจมาจากการรัฐประหาร  

สําหรับรัฐธรรมนูญที่กําหนดที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไวเหมาะสมและสอดคลองกับ

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากที่สดุ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2540 ที่กําหนดใหวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน และไดเพิ่มวัตถุประสงคใหวุฒิสภาเขามา

ทําหนาที่อื่นๆ นอกเหนือไปจากการกลั่นกรองกฎหมายตอจากสภาผูแทนราษฎร อันไดแก การเพิ่ม

อํานาจใหวุฒิสภาทําหนาที่แตงต้ังบุคคลผูมาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและมีอํานาจในการถอดถอน

นักการเมืองออกจากตําแหนง จึงถือวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางที่มาและอํานาจหนาที่  

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ซึ่งกําหนดใหพฤฒสภามาจากการเลือกต้ัง

ทางออมของประชาชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหวุฒิสภามา

ดวยวิธีการผสม คือ มาจากการเลือกต้ังสวนหน่ึงและอีกสวนหน่ึงมาจากการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

สรรหาที่มีความเปนกลางและอิสระ และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (บังคับ

ใชยามปกติ) ไดมีการกําหนดใหวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลตามกลุมความรูความเช่ียวชาญ 

ประสบการณและอาชีพ ถึงแมรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับน้ีจะไมไดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดก็ตาม แตก็ถือวาเปนที่มาที่ยอมรับไดเมื่อเปรียบเทียบกับอํานาจ

หนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญกําหนด 
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สรุปและเสนอแนะ 

จากการศึกษาประวัติความเปนมาของรัฐธรรมนูญ ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทย พบวา

วัตถุประสงคด่ังเดิมของการนําระบบรัฐสภาคูมาใชในประเทศไทยคือ ตองการใหวุฒิสภาเปนสภาพี่เลี้ยง

คอยตรวจสอบกลั่นกรองการออกกฎหมายของสภาผูแทนราษฎรใหรอบคอบ แตอยางไรก็ดี หลังจากมี

การรัฐประหารและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

2490 ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการรัฐประหารอีกหลายครั้งในเวลาตอมา วุฒิสภาไดถูกแปรเปลี่ยน

วัตถุประสงคใหเปนองคกรที่มีข้ึนมาเพื่อสนับสนุนหรือเปนฐานอํานาจคํ้าจุนใหกับรัฐบาลที่มาจาก

รัฐประหาร สงผลใหผูมีอํานาจในการรางรัฐธรรมนูญในขณะน้ันกําหนดที่มาและอํานาจหนาที่ของ

วุฒิสภาไมสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นไดจากในอดีตกอนป พ.ศ. 

2540 รัฐธรรมนูญที่มีประวัติความเปนมาสืบเน่ืองจากการรัฐประหารมักจะกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามี

ที่มาจากการแตงต้ังโดยบุคคลผูมีอํานาจในขณะน้ันซึ่งมักไดแก นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐประหาร ทําให

วุฒิสภาไมมีความเช่ือมโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย แตกลับมอบใหวุฒิสภามีอํานาจใน

การออกกฎหมายหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดินเทียบเทากับสภาผูแทนราษฎรที่มีที่มาจากการ

เลือกต้ัง ซึ่งเปนการไมเหมาะสมที่จะใหสภาที่มาจากการแตงต้ังมีอํานาจเทียบเทาหรือเหนือกวาสภาที่มา

จากการเลือกต้ัง จนตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

วุฒิสภาจึงถูกปฏิรูปครั้งสําคัญไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนที่มาจาก “การแตงต้ัง”มาเปน “การเลือกต้ัง” 

โดยประชาชน การกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหมีความเปนกลางปลอดจากการเมือง และการ

เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหมีมากข้ึน สงผลทําใหวุฒิสภากลายเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญมาก

ย่ิงข้ึนตอการปฏิรูปการเมืองไทย เพราะนอกเหนือไปจากการเขามาทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมายและการ

ควบคุมการบริหารราชการแผนดินแลว วุฒิสภายังมีบทบาทในการพิจารณาเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง

ในองคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีอํานาจหนาที่ในการถอดถอนนักการเมืองที่ทุจริตประพฤติมิ

ชอบตามกฎหมาย แตอยางไรก็ดี หลังจากน้ันวัฎจักรการเมืองไทยก็ไดถอยหลังกลบัไปสูวงลอแหงการ

รัฐประหารและนําวุฒิสภากลับเขามาสูวังวนเดิมๆ คือ การใชวุฒิสภาเขามาเปนเครื่องมือเพื่อคํ้าจุน

รัฐบาลที่สืบทอดอํานาจมาจากทหาร ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ซึ่งมีบทเฉพาะกาลที่กําหนดใหวุฒิสภามีที่มาจากการแตงต้ังโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอย

แหงชาติ และกําหนดอํานาจหนาที่ใหกับวุฒิสภาเทียบเทากับสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ัง โดย

อายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลน้ีมีกําหนด 5 ปนับต้ังแตวันแตงต้ัง หลังจากพนระยะเวลาดังกลาว

ที่มาและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไทยจึงจะกลับเขาสูวิถีประชาธิปไตยตามที่ควรจะเปน และหวังวา
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ตอไปในอนาคตหากประเทศไทยตองมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรืออาจจัดทํารัฐธรรมนูญข้ึนใหมทั้ง

ฉบับดังที่มีกระแสเรียกรองในขณะน้ี หากผูรางรัฐธรรมนูญยังคงเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบ

รัฐสภาคูมาใช ผูรางรัฐธรรมนูญตองมีความชัดเจนวาสภาที่สองหรือวุฒิสภาน้ันมีข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงค

และประโยชนอันใด จากน้ันจึงนําวัตถุประสงคดังกลาวมากําหนดอํานาจหนาที่และวิธีการไดมาซึ่ง

วุฒิสภาไทย โดยการกําหนดวิธีการไดมากับอํานาจหนาที่ตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ี ยังคงเห็นวาการคงระบบรัฐสภาคูหรือการมีวุฒิสภาไวนาจะเปน

ประโยชนสําหรับประเทศไทย เพราะนอกจะมีวุฒิสภาไวเปนองคกรเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบหรือ

ทักทวงใหการออกกฎหมายใหมีความรอบคอบและถูกตองมากย่ิงข้ึนแลว วุฒิสภายังอาจมีประโยชนในแง

เปนองคกรที่ใชถวงดุลอํานาจระหวางสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาล หากเกิดกรณีที่สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรสวนใหญเปนฝายเดียวกับรัฐบาล จนเกิดสภาวะรัฐบาลครอบงํารัฐสภาหรือที่เรียกวา “เผด็จการ

รัฐสภา” นอกจากน้ีหากเราตองการใหวุฒิสภาเขามามีบทบาทในการปฏิรูปการเมืองมากย่ิงข้ึน เชนเขา

มาทําหนาที่เปนสภาตรวจสอบ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังเชนวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ควรกําหนดวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากการ

เลือกต้ังและกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงเปนวุฒิสภาตองเปนกลางทางการเมือง       

ซึ่งแตกตางจากคุณสมบัติของผูจะเขามาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชนน้ีจะทําใหเปน

วุฒิสภาเปนองคกรที่โปรงใสปลอดจากการเมือง แตอยางไรก็ดี ปญหาที่พบในวุฒิสภาที่มาจากการ

เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ก็คือ การกําหนดใหวุฒิสภามีที่มา

จากการเลือกต้ังโดยใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหพรรคการเมืองซึ่งมี

ความชํานาญและมีฐานเสียงอยูในเขตเลือกต้ังอยูกอนแลวไดเปรียบและอาศัยชองวางของรัฐธรรมนูญสง

คนของตนลงสมัครรับเลือกต้ัง จนทําใหวุฒิสภาเปนองคกรที่ถูกการเมืองครอบงํา สงผลใหวุฒิสภาขาด

ความนาเช่ือถือและไมสามารถใชอํานาจหนาที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณที่รฐัธรรมนูญไดวาง

ไว ดังน้ัน หากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒสิภาใหเหมาะสมกับประเทศไทย ตัวอยางเชน 

เปลี่ยนจากเดิมที่ใชวิธีการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในเขตเลือกต้ังมาเปนวิธีการสรรหาผูสมัครกอน

เพื่อนํามาเสนอใหประชาชนมาเลือกต้ังอีกทีหน่ึง หรืออาจปรับเปลี่ยนมาเปนวิธีการเลอืกต้ังทางออม โดย

ใหประชาชนเลือก “คณะผูเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา” เพื่อไปเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกทีหน่ึง เปนตน เชนน้ีก็

จะทําใหวุฒิสภามีที่มาที่มีจุดยึดโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย การไปกําหนดคุณสมบัติ

ใหสมาชิกวุฒิสภามีความเปนกลาง อิสระและไมถูกครอบงําทางการเมือง รวมไปถึงการเพิ่มอํานาจหนาที่

ในการตรวจสอบใหกับวุฒิสภา สิ่งเหลาน้ีจะทําใหวุฒิสภากลายเปนองคกรที่มีบทบาทในการชวยสงเสริม
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ใหการตรวจสอบถวงดุลอํานาจของสองสภาในฝายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงเขามามี

สวนรวมตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหารใหเปนไปอยางถูกตอง อันจะกอใหเกิดความชอบ

ธรรมในการใชอํานาจรัฐมากย่ิงๆ ข้ึนไป 
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การสรางหองเรียนภาษาอังกฤษออนไลนที่สนุกและนาสนใจตองอาศัยสองฝายรวมมือกัน 

It Takes Two to Create an Engaging Online English Classroom:  
 

ปรียานุช จันทรประเสรฐิ0

1 

Preeyanuch Chanprasert1 
 

บทคัดยอ 

 ดวยเหตุที่เราไมสามารถคาดการณไดวาสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จะยุติลง

เมื่อใด การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในแทบทุกรายวิชา ไมเวนวิชาภาษาอังกฤษ จึงจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนสูรูปแบบหองเรียนออนไลนอยางหลีกเลี่ยงไมได บรรยากาศที่อบอุนเห็นหนากันในหองเรียน

ที่ติดต้ังเทคโนโลยีเพื่อชวยสอน ถูกปรับเปนการเรียนออนไลนผานแพลตฟอรมประชุมออนไลนตางๆ แม

การปฏิสัมพันธกับผูเรียนในช้ันเรียนจะหายไป ผูสอนยังตองคงบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุก มี

ความสุข สามารถทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึนไวใหได ดวยเหตุน้ี การเตรียมความพรอม

กอนเรียน กิจกรรมออนไลนและขอตกลงระหวางเรียน รวมทั้งการติดตามหลังเรียนหรือความเห็นของ

ผูเรียน จึงสําคัญอยางย่ิง จากประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษออนไลนของผูเขียน การที่ผูเรยีน

และผูสอนเขาใจบทบาทของตนในหองเรียนออนไลน และยอมปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนที่ลงตัวที่สุด

รวมกัน จะนําไปสูหองเรียนภาษาอังกฤษออนไลนที่สนุกและนาสนใจข้ึนได 

คําสําคัญ: การเรียนออนไลนผานแพลตฟอรมประชุมออนไลนตางๆ  บทบาทตางๆ ในหองเรียนออนไลน   

             หองเรียนภาษาอังกฤษออนไลนที่สนุกและนาสนใจ 

 

Abstract 

Since we cannot predict when the COVID-19 pandemic will end, learning and 

teaching in almost all courses in many universities in Thailand, English courses included, 

have undergone unavoidable modification so as to become virtual classrooms. Warm, 

face-to-face environments in tech-equipped classrooms have been converted into online 

learning domains using online meeting platforms. Even though in-person interaction 
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disappears, the instructor still has to maintain a satisfyingly rewarding and happy 

classroom environment where learner engagement can be promoted. Therefore, before-

class preparation, online classroom activities and rules, together with follow up after class 

activities and feedback are of critical importance. Based on the writer’s experience of 

teaching English language subjects online, she believes that understanding the roles of 

learners and instructors in the online classroom and willingness to adjust, with the goal 

of teaching in partnership with students, is the key to a more engaging online classroom.  

Keywords: Online learning using online meeting platforms, roles in the online classroom,  

                a more engaging online classroom 

 

Introduction  

 The COVID-19 pandemic has adversely affected nearly all industrial sectors, and 

people working in different industries have indirectly been forced to adjust their ways of 

working in order to survive. Handling uncertainty in the COVID-19 era is onerous, but 

inevitable. The impact of COVID-19 was immeasurable. In Thailand, it is reported that in 

the second quarter of 2020, the COVID-19 pandemic had led to far-reaching job losses, 

affecting both middle-class and low-income households. An estimated 8.3 million 

workers whose jobs are related to tourism and services will be at risk due to the COVID-

19 crisis (“Major impact FROM COVID-19 to Thailand's ECONOMY, Vulnerable Households, 

Firms: REPORT,” 2020). For example, Thai Airways, Thailand's national carrier which had 

been facing financial difficulties since 2012, announced a serious reduction of managerial 

positions in the company cutting these positions from 740 to only 500. Moreover, the 

current economic slowdown in Thailand, resulting from the pandemic, also forced many 

companies to close down and/or lay off their employees. Pongpara Codan Rubber 

Company, for instance, announced its sudden closure and laid off almost 1,000 workers 

in Samut Sakhon province with no advance warning (Abrupt company closure means 

about 1,000 workers lose their jobs,” 2019). Likewise, the COVID-19 pandemic has raised 

significant challenges for universities in Thailand. In light of the global health emergency, 
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it is quite impractical for universities to run regular classes and, in some places, students 

and academics were not allowed onto campuses. Most teaching sessions and learning 

activities have had to be conducted online. This situation is not only happening in 

Thailand, but it is affecting universities worldwide. Mr. Suvit Maesincee, a former Minister 

of Higher Education, Science, Research and Innovation, spoke to the Bangkok Post saying 

that the COVID-19 situation has also forced school and universities in Thailand and 

worldwide to adopt online teaching and learning which seems to continue to persist in 

the post-pandemic era (“Covid-19 hastens university revolution,” 2020). 

 In this article, the author, as a university lecturer teaching business English subjects 

to second-year, non-English major students at a private university in Bangkok, would like 

to share her personal experience of transforming ways of teaching from face-to-face 

classrooms into online meeting platforms and ways in creating engaging English online 

classrooms. The author found that cooperation and understanding are needed from both 

teachers and students in order to make online English classrooms more appealing. If an 

English online course is compared to a plate of prepared food, its preferred taste cannot 

be cooked without having a master chef who realizes customers’ needs and knows their 

limitations. Similarly, as an online teacher, the challenges are that we need to know our 

roles, as well as understand our students’ needs and limitations, in order to create a 

more pleasing online classroom.  

Objectives of the Study  

This article aimed to present the author’s role as an online instructor whose goal 

is creating a more attractive online English classroom and to share effective ways used 

to keep students actively involved in the online English classroom.    

Data Collection and Analysis 

 An online survey form entitled “Maximizing University Student Engagement in 

English Classes Online” was used to collect data from the 92 students enrolled in one 

business English course, which was taught online due to the pandemic. The survey form 

aimed to check the students’ opinions towards the online English course, their online 
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learning preparation before class, and what they expect from the teacher during and after 

the English online class. Their responses were used in this article to ensure that the 

author’s roles in the three phases, namely, pre-lecture, in-class, and after-class activities 

or feedback could help create a more engaging online English classroom.  Importantly, 

since this survey was an internet-based survey, the author had included implied consent 

in the survey informing the respondents that completing the survey implies their 

agreement to provide information for the article.                                                  

Roles of a Teacher in an English Online Classroom  

Based on the author’s experience, to create an engaging online English classroom, 

a teacher needs to be well-prepared for the three class phases - before class, during 

class and after class - since the three phases are of equal importance. Online classes are 

very different from face-to-face ones in terms of roles of teachers, ways of teaching, the 

learning environment and teaching tools, etc. It is true that in both settings, the role of 

the instructor is to teach. However, Brown (2019) stated that in an online setting, teachers 

are not on-stage teaching what they have prepared in their lesson plans until the class 

ends, anymore.  Online instructional contents can be re-read and re-watched again and 

again, as many times as students require until they feel confident that they understand 

the contents. Moreover, in an online class, facilitating student efforts to think critically, 

and applying learning to make them realize that the fact of “new knowledge” is more 

important than lecturing them to intake teacher information. 

1. Pre-lecture Roles 

1.1 Checking Students’ Opinions towards Online Learning 

 In order to better prepare students for an online class, a teacher needs to know 

how they feel towards online learning. Students’ positive opinions about online classes 

will lead to successful teaching and learning. On the other hand, their negative opinions 

will cause problems. Therefore, teachers should support students in their efforts to adjust 

themselves to be ready for their online learning. Thomas (2020) mentioned students’ 

attitudes towards online learning in the students who are familiar with onsite learning 
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may have trouble adjusting to the online experience. Teachers are the ones who can 

help them develop in this new environment. Bull (2020) also stated that an online 

teacher is like a tour guide. While a tour guide leads people through places, an online 

teacher guides student through online learning experiences. In the same manner, while 

a good tour guide doesn’t want anyone to miss out on the highlights of the tour, a good 

online teacher directs and redirects the attention of learners toward key concepts and 

ideas. 

1.2 Online Learning Preparation 

 In terms of online learning preparation, Thomas (2020) also stated that an 

introductory video for the course should be provided for students to watch before the 

course starts so that the students will be able to learn how to study online, know course 

requirements, and estimate the time they should spend each week, 

2. In-class Roles 

 Throughout the course, the author found that some techniques to engage the 

students in the online English classroom are to let them know online classroom rules, to 

make them feel connected, and to get them animated, to get them involved in a fun 

and easy to understand way, and to assure them that they won’t be left alone until the 

course ends. Based on different learning styles, Chen (2020) stated that to keep students 

engaged in a virtual classroom, a teacher needs to make a virtual classroom a fun place 

to learn. This includes games that complement lessons, interesting lessons, creative 

teaching techniques, and bite-sized lessons. The techniques that the author used include 

frequent learning outcome assessment, clear content presentation and well-organized 

learning materials,  bite-sized content which is fun and not too difficult to digest, 

preventing isolation by increasing the presence of the instructor, getting the students to 

take action on what they have learned like answering the teacher’s questions, discussing 

with friends, using videos to deliver the teacher’s feedback on all assignments, informing 

all students of the classroom routine such as when and where the online class link will 

be posted each week, how to submit class assignments online, etc., appropriate online 
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classroom management by the teacher such as muting the students’ microphones while 

lecturing, always turning on the teacher’s camera, allowing students to ask questions by 

using the chat, etc., doing activities in smaller groups in Webex  ฺBreakout Rooms, and 

having a good quality teacher’s microphone. These techniques were successfully used 

throughout the online course.  

3. After-Class Roles 

 The after-class role of teachers are of equal importance compared to the two 

previous roles. Unlike a face-to-face classroom, an online classroom has no time 

constraints. Students may feel easier to communicate with a teacher after class in a 

stress-free way via different online platforms. An online teacher should consider this 

communication as an after-class activity to engage students. In an online course, there is 

no “before” or “after” class since much of community-building often occurs throughout 

the day. An online teacher should create after-class spaces like a social media page for 

students to share their current events and common interests apart from the contents 

studied in class ((Wehler, 2020). 

Students’ Needs and Limitations 

 Throughout the online course, the author surveyed the students’ needs and 

limitations in order to prepare lessons and activities to serve what they require and help 

solve their learning problems (if any).  

Survey Results  

1. Pre-lecture Roles 

1.1 Students’ Opinions towards Online Learning 

Based on the survey mentioned earlier, the students’ opinions towards the online 

English course the author taught were positive. The highest number of respondents (35) 

agreed that they are excited about going to this online English course. In addition, the 

highest number (37) answered they are eager to participate in this online English class 

(See Table 1). 
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Table 1: Students’ Opinions towards Online Learning 

      
1.2 Online Learning Preparation 

 Likewise, to get students well-prepared for the English online classes, the author 

sent the links for a video clip showing how to sign in to the university Registrar to check 

the instructor’s messages for students’ online attendance, an online class attendance 

mini manual, a Cisco Webex student manual, and a Microsoft Teams Student Manual to 

the students. The highest number of the students who responded to the online learning 

preparation questions were, 36 to the introductory video clip, 37 to the online class 

attendance mini manual, 35 to the Cisco Webex student manual, and 36 to the Microsoft 

Teams Student Manual respectively, agreed that they can prepare for the English online 

class better after watching the video and studying the manuals (See Table 2). 
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Table 2:  Online Learning Preparation  

      
2. In-class Roles 

To confirm the positive results of the techniques, among the 92 respondents, the 

highest number 44, 40, 42, 40, 36, 39, 35, 35, 32, and 38, respectively, agreed that the 

techniques (1-10) mentioned can keep them engaged more in the online English class. 

Interestingly, frequent learning outcome assessment was mentioned as the most engaging 

technique by 44 respondents (See Table 3). 
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Table 3: Techniques Used to Engage the Students 

 
3. After-Class Roles 

 In connection with after-class communication, the author created class Line 

groups and MS Teams classrooms as additional online platforms to communicate with 

the students after class. The responses concerning the after-class communication 

revealed that the highest number of respondents (41) agreed that they felt engaged in 

this course when they connected with the teacher in Line groups and MS Teams 

classrooms (See Table 4). 
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Table 4: After-class Communication 

 
Students’ Needs and Limitations 

The students’ needs based on their responses are to have additional rewarding 

and useful games and activities, to have less homework, but more in-class Q-A sessions, 

to have more in-class group work, to give extra marks for active students who always 

answer the teacher’s questions, and to provide before-class lessons and vocabulary for 

them to prepare. In terms of the limitations, they mentioned not having enough time to 

think about good answers when the teacher asked questions in class, since many of them 

are slow learners, or have slow internet connection, low self-confidence in answering 

questions in English, and video camera shyness respectively.  

 

Discussion and Conclusion 

As the author mentioned earlier in the introduction that like cooking a must-eat 

dish, creating an engaging online classroom needs involvement from two parties, teachers 

and students. Teachers’ roles before the online course begins, during teaching each class, 

and after the class ends are important as tools to create a more engaging online 

classroom. To engage students more in class, you need to facilitate your students to feel 

ready and to prepare themselves for their online classes, prepare fun and easy to 

understand online lessons as well as employ techniques to keep the students engaged 

throughout your online course. Besides, you should create additional online platforms to 
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communicate with your students after class since some of your students may feel more 

motivated to talk to you individually. More importantly, you need to know what your 

students require in order to make them study online in a fun and more engaging way. In 

addition, you need to know if the activities are at a learning level which is too high and 

difficult for the students, resulting in the students disengaging from the activities in your 

online class. This is consistent with previous research which indicated that the student 

online engagement strategies can be clearly categorized into five sections which are 1) 

creating and maintaining a positive learning environment, 2) building a learning 

community, 3) giving consistent feedback in a timely manner, 4) practicing flexibility using 

correct technology to deliver the right content, and 5) providing a proper support system 

(Chakraborty, 2014). In terms of the importance of teachers’ presence and the quality of 

the digital content to enhance student engagement, the results of this survey support 

the findings in a previous study by Khlaif et al. (2021). The findings of the study revealed 

that various factors influence student engagement in online learning of the Middle school 

(5th to 9th grade) in Palestine during the crisis, and teachers’ presence and quality of 

content were stated as the major factors.  

In conclusion, to be a good online teacher, please do not be afraid to transform 

and be open-minded and listen to your students since it takes two to create an engaging 

online classroom. 

 

Limitations 

There are two limitations in the study. First, the before-class preparation, the 

online classroom activities and techniques, together with the after-class communication 

presented in this article are only based on the author’s experience. Therefore, additional 

different techniques may be required in order to create a more suitable and engaging 

online classroom for other teachers and students. Second, the limited number of the 

survey respondents limits the validity of the study. For this reason, the study might serve 

as a preliminary exploration for further studies. 
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กลวิธีการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซตจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

Translation Strategies of Trail Race Information on a Website  

from Thai to English 
 

สิริกลุ วิธีจงเจรญิ0

1, นฤพนธ สอนศรี12 

Sirikul Witeechongcharoen1, Narupon Sonsri2 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหกลวิธีการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซต

จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ขอมูลที่แปลข้ึนจะทําใหกลุมเปาหมายที่เปนผูรับสารในบริบทตาง

วัฒนธรรมเขาใจและรับทราบถึงสาระในการจัดการแขงขันว่ิงเทรลที่เผยแพรออกไป ขอมูลที่ใชใน

การศึกษามาจากเว็บไซต thailandbyutmb.com โดย Thailand by UTMB การศึกษาครั้งน้ีใชกรอบ

แนวคิดของ Newmark (1988) และพบวาการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลดังกลาวใชกลวิธีที่เนน

ภาษาตนฉบับเปนหลัก รองลงมาคือกลวิธีที่เนนภาษาปลายทาง และไมพบการใชสํานวนที่ตองอาศัยการ

ตีความในบทแปล 

คําสําคัญ: การแขงขันว่ิงเทรล  การแปล การแปลไทยเปนองักฤษ 

 

Abstract 

This article aimed at studying and analyzing the Translation strategies of trail race 

information on a website from Thai to English. The information was translated to make 

the target audiences in different cultural contexts understand and be informed about the 

contents of the trail race events. The trail race information selected for the study was 

from thailandbyutmb.com by Thailand by UTMB. The concepts of Newmark (1988) were 

the frames of this study. The study showed that the translation strategies of the trail race 

emphasized the source language and the target language, respectively. The use of idioms 

that need interpretations was not found in the translated version.  

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
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ความสําคัญและท่ีมา 

 เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบันทําใหการ

เดินทางทองเที่ยวในตางประเทศเปนเรื่องยาก ทั้งตองผานกระบวนการคัดกรองและการกักตัวตาม

มาตรการเพื่อลดการแพรระบาด การทองเที่ยวภายในประเทศไทยจึงไดรับการสงเสริมเพื่อกระตุน

เศรษฐกิจของประเทศในชวงวิกฤตการณโรคระบาดน้ี โดยหน่ึงในการทองเที่ยวภายในประเทศที่ไดรับ

ความนิยมคือการทองเที่ยวแนวผจญภัย  (Adventure Tourism) (ดวงพร เจียรสุธรรมพร, 2563) ซึ่ง

หมายรวมถึงกิจกรรม “การว่ิงเทรล  (Trail Running)” ที่เปนที่นิยมใน พ.ศ. 2564 ดังที่นายพิพัฒน รัช

กิจประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดกลาวถึงการว่ิงเทรลในงานแถลงขาว 

Ultra-Trail Thailand Series เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ไววา การว่ิงเทรลกําลังเปนเทรนดในหมู

บุคคลทั่วไปในป พ.ศ. 2564 สนามแขงขันใหมที่จัดโดยทาง Thailand by UTMB (Ultra Trail Du 

Mont Blanc) จะเปนอีกหน่ึงอีเวนทที่จะผลักดันเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ  พรอมทั้งสราง

ความเช่ือมั่น ดึงดูดนักกีฬาและนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศใหเดินทางเขามารวมแขงขัน  

หลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย  ดวยเสนหของ

สนามแขงขันว่ิงเทรลที่นักว่ิงจะไดสัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติในสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั่วไปไม

เคยไป หรือ Unseen Thailand รวมถึงประสบการณของฝายจัดการแขงขันที่ยกระดับมาตรฐานมากข้ึน 

และที่สําคัญคือประเทศไทยเรามีศักยภาพและมาตรการปองกันโรคที่ทั่วโลกยอมรับ โดยการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) เช่ือวากิจกรรมน้ีจะดึงดูดนักว่ิงและนักทองเที่ยว

จากทั่วโลกมาเขารวม และยังสามารถชวยใหชุมชนมีรายไดเสริมและฟนฟูเศรษฐกิจภายในทองถ่ินไดตาม

นโยบายที่ต้ังไว (ขอมูลจาก https://www.sat.or.th/2021/)   จากการแถลงดังกลาวแสดงใหเห็นวา

ปจจุบันการว่ิงเทรลเปนอีกหน่ึงกีฬาแนวผจญภัยที่ไดรับความนิยม อีกทั้งยังไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ

และเอกชนจึงทําใหมีการนําเสนอขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลผานสื่อตางๆอยางแพรหลายไปยัง

กลุมเปาหมายทั้งคนไทยและและชาวตางชาติ 

การว่ิงเทรล (Trail Running) เปนการว่ิงระยะไกลประเภทหน่ึง ซึ่งไดรับการอธิบายในเว็บไซต  

rukrun.com แหลงรวมสาระและความรูเกี่ยวกับเรือ่งว่ิง ดังสรุปไดวาการว่ิงเทรลเปนการว่ิงระยะไกลทีม่ี

ความยากลําบากมากกวาประเภทอื่น เพราะจะตองเผชิญกับปาเขา ทุงหญา ที่ทําใหการว่ิงมีอุปสรรคมาก

ข้ึน สําหรับระยะการว่ิงแบงออกเปน 3 ระยะ โดยเริ่มต้ังแต 10 กิโลเมตร  25 กิโลเมตร และ 50 
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กิโลเมตร การว่ิงเทรลมีขอดีในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง และชวยสรางสมาธิไดเปนอยางดี 

เพราะดวยเสนทางที่ลําบากทําใหนักว่ิงตองมีสมาธิในการว่ิงมากข้ึน จุดเดนหน่ึงของการว่ิงเทรลคือการได

สัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด และเน่ืองจากเสนทางการว่ิงเทรลสวนมากจะเปนเสนทางไมเรียบและ

เสนทางทุรกันดาร ผูเขารวมแขงขันจึงตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและเตรียมอุปกรณและสิ่งปองกัน

เหตุฉุกเฉินตางๆใหพรอม เชน แวน ผาคลุมปดปาก เปนํ้าปลอกแขน และ ไมเทาพับได  

ขอมูลการเขงขันว่ิงเทรล (Trail Race) ทางสื่อออนไลนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความสําคัญใน

การดึงดูดคนไทยและชาวตางชาติจํานวนมากใหเขารวมแขงขัน ดังที่ ดร. กองศักด์ิ ยอดมณี ผูวาการการ

กีฬาแหงประเทศไทย กลาวถึงการนําเสนอขอมูลการว่ิงเทรลทางสือ่ออนไลนไวดังสรปุไดวา  การนําเสนอ

ขอมูลออนไลนในรูปแบบสามมิติจะทําใหนักว่ิงทุกคนเขาถึงขอมูลเสนทางการแขงขันและงายตอการ

เขาใจ กอปรกับจะมีการพัฒนาสนามแขงขันใหมีศักยภาพที่มากข้ึน การนําเสนอขอมูลดวยเทคโนโลยี

ดังกลาวทั้งในภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คาดวาจะชวยกระตุนการรับรู และความนาสนใจของการ

จัดแขงขันไดมากข้ึน และหวังวาจะมีนักกีฬาตางชาติเขารวมการแขงขันเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม 

ตอง ข้ึนอยูกับสถานการณการแพรระบาดของโรค ติดเ ช้ือ ไวรัส โค โรนา 2019 (ขอมูลจาก 

matichon.co.th/sport/news_2653211) 

ดังน้ัน ในดานของการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ

และเปนที่สนใจแกบุคคลทั่วไป ผูแปลในฐานะผูสงสารจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในการแขงขัน

ว่ิงเทรลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนพื้นฐาน ผูรับสารทั่วโลกจึงจะไดรับขอมูลตรงตามเปาประสงค

ของภาษาตนฉบับที่ประกอบดวยภาษาเฉพาะในแวดวงว่ิงเทรล อาทิ กฎ กติกา เงื่อนไข อุปกรณ และ

การเตรียมความพรอม โดยผูแปลตองคํานึงถึงความเทียบเคียงกับตนฉบับ และการสื่อสารขามวัฒนธรรม

ดวย  เน่ืองจากผูรับสารฉบับภาษาอังกฤษเปนผูที่อยูในบริบทตางถ่ินกันกับผูสงสารที่อยูในพื้นที่จัดการ

แขงขันซึ่งในบทความน้ีคือในประเทศไทย ทั้งขอมูลเฉพาะดานพิกัด     ภูมิประเทศ เสนทางธรรมชาติ 

และชุมชน ที่เปนจุดเดนในการว่ิงเทรลดังที่กลาวไว ลวนตองมีการถายทอดสูภาษาปลายทางใหถูกตอง

เหมาะสม  จากเหตุผลและความทาทายในการแปลขอมูลการว่ิงเทรลขางตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะ

รวบรวมและวิเคราะหกลวิธีการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลไวเพื่อเปนแนวทางการแปลในแวดวงการ

แขงขันว่ิงเทรลของประเทศไทยที่มีแนวโนมจะขยายตัวตอไปในอนาคต  โดยในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษา

วิเคราะหขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซต thailndbyutmb.com โดยThailand by UTMB เปน

รายการแขงขันว่ิงเทรลในครอบครัวของรายการแขงขันระดับโลก Ultra Trail du Mont Blanc – 

UTMB ซึ่งเปนเสมือนงาน “Olympic” ของนักว่ิงเทรลทั่วโลก  



 

2153 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาวิเคราะหกลวิธีการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซตจากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนขอมูลที่ตองใหผูรับสารในบรบิทตางวัฒนธรรม เขาใจถึงบริบทในการแขงขันว่ิงเทรล

ในประเทศไทย 

ขอบเขตการศึกษา 

1. การศึกษาในหัวขอน้ีใชขอมูลการว่ิงเทรลที่จะจัดข้ึนในจังหวัดเชียงใหมวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 

2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ที่แปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต 

thailandbyutmb.com ที่เผยแพรระหวางวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลจากหัวขอหลักใน 6  หนาเว็บไซต ซึ่งรวมหัวขอยอยในน้ัน

อีก 22 หัวขอ ดังน้ี หนา Home ไมมีหัวขอยอย, หนา Race Info มีหัวขอยอย 4 หัวขอแตผู

ศึ กษา ได ศึกษา  3 หั วข อซึ่ ง ได แก หั วข อ  Intro, Rule และ  Agenda ไม ร วม  Medical 

Certification ที่มีแตบทแปลภาษาอังกฤษ, หนา Course Map มีหัวขอยอยแบงตามระยะทาง

ว่ิงต้ังแต Inthanon 10 – 6 รวมถึง Follow the race รวม 6 หัวขอยอย, หนา Runners มี 4 

หัวขอยอยแตผูศึกษาไดศึกษา 3 หัวขอซึ่งไดแก Security, Equipment และ Runner’s Guide 

ไมรวม Participant 2021 เน่ืองจากทางผูจัดจะประกาศรายช่ือนักว่ิงหน่ึงเดือนกอนการแขงขัน, 

หนา Plan Your Trip ซึ่งจะประกอบไปดวยหัวขอยอย คือ Transportation ที่ประกอบดวย 3 

หัวขอแยกยอยลงไปอีก ไดแก  Your Country to Thailand,  Access to Thailand และ 

Shuttle Services  นอกจาก น้ี ใน  Plan your Trip ยั งประกอบอี ก  3  หั วข อย อย  คือ 

Accommodation, Food& Convenience stores และ Covid-19  หนาสุดทายคือ Blog ซึ่ง

มีจํานวน 7  เรื่องดวยกันซึ่งไมรวมหัวขอ UTMB® WORLD SERIES - RUNNING STONES 

และUTMB® WORLD SERIES เน่ืองจากผูแปลยังไมแปลหัวขอดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ียังมีขอมูลจากหนาหลักอีก 4 หัวขอหลัก ไดแก Past Edition,  Registration, Press 

Release  และ Contacts  ที่ผูศึกษาไมไดนํามาวิเคราะหดวยเน่ืองจากบางหัวขอไมมีขอมูลและ

บางหัวขอเปนเพียงเว็บไซตยอยสําหรับการลงทะเบียนและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากทางผูจัด

เทาน้ัน 

2. การศึกษาในหัวขอน้ียึดขอมูลและการเขียนดังปรากฏในเว็บไซตที่ระบุขางตน 
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3. การศึกษาครั้งน้ีเนนตัวอยางกลวิธีการแปลในระดับประโยค เน่ืองจากขอมูลที่ศึกษามีความเกาะ

เกี่ยวเช่ือมโยงคําเปนกลุมทัง้ในภาคประธานและภาคแสดง และเพื่อแสดงใหเหน็ถึงบริบทของคํา

ตางๆที่ปรากฎอยูในประโยคน้ันๆ 

แนวคิดท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดที่ใชในการศึกษากลวิธีการแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซตจากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ ที่มีขอมูลเปนเรื่องราวบริบททางวัฒนธรรม เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และชุมชนอันเปน

องคประกอบของเสนทางธรรมชาติในการแขงขันว่ิงเทรล ผูศึกษาจึงใชแนวคิดการแปลที่เกี่ยวของกับการ

แปลขามวัฒนธรรมของ Newmark (1988) มีสังเขปตอไปน้ี 

แนวคิดของ ปเตอร นิวมารค (Newmark, 1988) ที่ไดแบงกลวิธีการแปลไวสองประเภทหลัก 

ประเภทที่หน่ึงคือ การแปลแบบเนนภาษาตนฉบับ (SL Emphasis, SL คือ Source Language) 

ประกอบดวย การแปลคําตอคํา (Word-for-Word Translation), การแปลตรงตัว (Literal 

Translation), การแปลตามตนฉบับ (Faithful Translation), และการแปลเชิงอรรถศาสตร 

(Semantic Translation) ที่ เรียงลําดับจาก SL Emphasis มากที่สุดไปถึงนอยที่สุด และ

ประเภทที่สองคือ การแปลแบบเนนภาษาเปาหมาย (TL Emphasis, TL คือ Target Language) 

ประกอบดวย การแปลเชิงสื่อสาร (Communicative Translation) , การแปลแบบสํานวน 

( Idiomatic Translation) , การแปลเอาความ (Free Translation) , และ การ ดัดแปลง 

(Adaptation) ที่เรียงลําดับจาก TL Emphasis นอยที่สุดไปถึงมากที่สุด 

วิธีดําเนินการศึกษา 

1.  สืบคนขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซตของ Thailand by UTMB (thailandbyutmb.com) ที่มี

การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

2.  ศึกษาขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลบนเว็บไซตของ Thailand by UTMB (thailandbyutmb.com) ที่มี

การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับประโยคและสวนประกอบที่เกี่ยวของ เชน ถอยคํา 

ภาพประกอบ และแผนที ่

3.  ศึกษาแนวคิดกลวิธีการแปลของ Newmark (1988)  

4.  วิเคราะหกลวิธีการแปลตามแนวคิดขางตน 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
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ผลการศึกษา 

จากขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลในเว็บไซตของ Thailand by UTMB(thailandbyutmb.com) 

ผูศึกษาวิเคราะหรูปประโยคทั้งสิ้นจํานวน 100 ประโยค จากหัวขอหลักใน 6 หนาเว็บไซต ซึ่งรวมหัวขอ

ยอยในน้ันอีก 22 หัวขอ จากวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  โดยจาก

จํานวนประโยคดังกลาวผูศึกษาไดจําแนกกลวิธีการแปลขอมูลดังกลาวจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

ตามแนวคิดดานกลวิธีการแปลของ Newmark (1988) โดยสามารถจําแนกประเภทของกลวิธีไดดังน้ี  

1. กลวิธีประเภทท่ีหน่ึงคือ การแปลแบบเนนภาษาตนฉบับ (SL Emphasis, SL คือ Source 

Language) ประกอบดวย 4 กลวิธี  ดังน้ี 

1.1 การแปลแบบคําตอคํา(Word-for-Word Translation) พบจํานวนทั้งสิ้น23ประโยค ซึ่ง

ผูศึกษาพบตัวอยางประโยคจากหนา Home หนา Race Info หนา Course Map และหนา 

Runners ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนาRunners ในหัวขอ Security 

ตนฉบับภาษาไทย: หากคุณมองไมเห็นเครื่องหมายบอกทางใหมองดูรอบๆและกลับไปที่

เครื่องหมายกอนหนา 

 บทแปลภาษาอังกฤษ: If you lose sight of the way-markers: turn round and go back 

to the previous marker. 

จากตัวอยางขางตนวิเคราะหไดวาผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบคําตอคํา (Word-for-Word  

Translation) โดยยังคงรักษาคําและลําดับคําตามตนฉบับไว 

1.2 การแปลแบบตรงตัว (L i t e r a l  T r a n s l a t i o n) พบจํานวนทัง้สิ้น 1 9  ประโยค  

ซึ่งผูศึกษาพบตัวอยางประโยคจากหนา Race Info หนา Race Info หนา Runners และ

หนา Plan Your Trip ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนา Race Info ในหัวขอ Rule 

 ตนฉบับภาษาไทย:  ผูเขาแขงขันแตละรายตองนําอุปกรณบังคับ รวมถึงอุปกรณที่ผูจัดเตรียมให

มาตรวจสอบเพื่อรับหมายเลขการแขงขัน และตกลงวาจะเก็บรักษาอุปกรณบังคับเหลาน้ันตลอด

การแขงขัน 
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 บทแปลภาษาอังกฤษ:   Each participant must therefore present their mandatory 

gear, including the kit activated by the organisers, in order to retrieve their race-

bib, and agree to keep it with them throughout the event. 

 จากตัวอยางขางตนวิเคราะหไดวาผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบตรงตัวในหัวขอ Rule เน่ืองจาก

เปนขอมูลที่สําคัญดานกฎกติกาที่ไมควรปรับเสริมใดๆ กลวิธีแปลในตัวอยางน้ีตรงกับคําอธิบาย

ของ Newmark (1988) คือ การแปลตรงตัว  (Literal Translation) เพราะผูแปลมีการใช

โครงสรางทางไวยากรณในภาษาปลายทาง แตยังคงใหความสําคัญของความหมายคําตาม

ตนฉบับ 

1.3 การแปลตามตนฉบับ (Fa i th fu l  T rans l a t i on ) พบจํานวนทัง้สิ้น 13 ประโยค  

ซึ่งผูศึกษาพบตัวอยางประโยคจากหนา Race Info หนา Course Map หนา Runners 

และหนาBlog ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนา Course Map ในหัวขอเสนทางว่ิงระยะ Inthanon6  

ตนฉบับภาษาไทย: เปนเสนทางที่นักว่ิงจะไดมีโอกาสว่ิงรอบดอยอินทนนท โดยการแขงขันจะ

เริ่มตน เวลา 13.00 น. วันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอิน-ทนนท 

 บทแปลภาษาอังกฤษ: This race will give the opportunity for runners to circle around 

Doi Inthanon. Start at Doi Inthanon National Park Headquarters 13:00 of Friday 29 

October, 2021. 

 จากตัวอยางขางตนวิเคราะหไดวาผูแปลใชกลวิธีการแปลตามตนฉบับ (Faithful Translation) 

ดังที่  Newmark (1988) ไดอธิบายไววาเปนกลวิธีที่ผูแปลพยายามแปลขอความและคง

ความหมายเดิมของภาษาตนฉบับไวแตใหอยูในวงจํากัดของไวยากรณทางภาษาปลายทาง ซึ่ง

จากตัวอยางตนฉบับภาษาไทยขางตนผูเขียนภาษาตนฉบับไดเขียนเน้ือหาทั้งหมดในประโยค

เดียว แตเมื่อแปลในบทแปลภาษาอังกฤษ ผูแปลไดแบงเน้ือหาเปนสองประโยคแตยังคง

ความหมายเดิมไว อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนลาํดับคําในประโยค เชน ในตนฉบับภาษาไทยจะใช 

“เวลา” ข้ึนตน แตเมื่อเปนโครงสรางภาษาอังกฤษ โดยผูแปลเลือกนํา “ช่ือสถานที่” ข้ึนกอน 

ทั้งน้ีขอมูลสําคัญยังเก็บครบตามตนฉบับ 

1.4 การแปลเชิงอรรถศาสตร (Semantic Translation) พบจํานวนทั้งสิ้น 11 ประโยค  
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ซึ่งผูศึกษาพบตัวอยางประโยคจากหนา Race Info หนา Runners หนา Plan Your Trip 

และหนา Blog ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนา Security ในหัวขอบงัคับใหนักว่ิงทกุคนเปดโทรศัพทมอืถือ 

 ตัวบทภาษาไทย:  แนะนําใหใชโทรศัพทแบบสมารทโฟนเพื่อใชแอพลิเคช่ัน LiveRun  

 โดย LiveTrail® ซึ่งจําเปนตอความปลอดภัยของนักว่ิง  

 บทแปลภาษาอังกฤษ: Smartphones are highly recommended for using the LiveRun 

by LiveTrail® app which is indispensable for your safety. 

 จากตัวอยางขางตน วิเคราะหไดวาผูแปลใชกลวิธีการแปลเชิงอรรถศาสตร (Semantic 

Translation) ตรงตามคําอธิบายที่ Newmark (1988) ไดอธิบายไววา เปนกลวิธีที่แปลแตกตาง

จากตนฉบับ โดยผูแปลจะเนนใหขอความมีความสละสลวยและเหมาะสมกับภาษาปลายทาง

มากข้ึน ซึ่งจากขางตนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ไวยากรณของภาษาตนฉบับไปสูโครงสราง

ไวยากรณในภาษาฉบับแปลที่เทาเทียมกันอยางใกลเคียงที่สุด โดยในตัวอยางที่เปนตนฉบับ

ภาษาไทยขางตนผูเขียนไดแตงประโยคโดยเนนความหมายที่คํากริยา  “แนะนําใหใช”  ข้ึนตน

กอน แตเมื่อแปลเปนภาษาอังกฤษผูแปลไดเปลีย่นโครงสรางทางไวยากรณและเนนความหมายที่

กรรมในตัวบทภาษาไทย “โทรศัพทแบบสมารทโฟน” ที่ แปลเปนภาษาอังกฤษวา  

“Smartphones”  มาข้ึนตนแทน   

2. กลวิธีประเภทท่ีสอง คือ การแปลแบบเนนภาษาเปาหมาย (TL Emphasis, TL คือ Target 

Language) ประกอบดวย 4 กลวิธีดังน้ี 

2.1 การแปลเชิงสื่อสาร (Communicative Translation) พบจํานวนทั้งสิ้น 12 ประโยค ซึ่ง

ผูศึกษาพบตัวอยางประโยคจากหนา Race Info หนา Course Map และหนา Blog ดัง

ตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนา Course Map ในหัวขอเสนทาง ว่ิงระยะ Inthanon 3-6  

 ตนฉบับภาษาไทย: จากน้ันข้ึนผาต้ังเพื่อชมวิวดอยหัวเสือ โครงการหลวงขุนแมยะ ผานไปจนถึง

หนวยจัดการตนนํ้าแมอวมที่เปนปาสนสลับกับตนกลวยที่แปลกตาไปอีกแบบ 
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 บทแปลภาษาอังกฤษ: Then the route will take runners on a climb up to Pha Tang 

for the sublime view of Doi Hua Sua. Khun Mae Ya Royal Project, and further on 

to Mae Aum Watershed Management Unit, where the pine forest and banana tree 

plantations are mixed. 

 จากตัวอยางขางตน ผูศึกษาวิเคราะหไดวา ผูแปลไดใชการแปลเชิงสื่อสารในการแปลเสนทางว่ิง

ไดตรงตามคําอธิบายของ Newmark (1988) ที่วาเปนกลวิธีการแปลที่พยายามแปลจากตนฉบับ

ใหเปนภาษาเปาหมายที่ผูอานสามารถเขาใจและยอมรับได  

2.2 การแปลแบบสํานวน (Idiomatic Translation)  

ผูศึกษาไมพบตัวอยางประโยคที่สอดคลองกับทฤษฎีดังกลาว  

 การแปลแบบสํานวนเปนกลวิธีการแปลที่ผูแปลพยายามจะแปลขอความของภาษาตนฉบับเปน

ภาษาปลายทางโดยปรับบทแปลใหเปนสํานวนหรือสุภาษิตตามภาษาปลายทาง โดยเน้ือความ

อาจจะไมไดใชรูปแบบเดียวกันกับภาษาตนฉบับ (Newmark, 1988) ซึ่งจากขอมูลที่เก็บจาก

เว็บไซต Thailand by UTMB (thailandbyutmb.com) ดังในขอบเขตการศึกษา  ผูศึกษาไม

พบตัวอยางการแปลที่สอดคลองกับกลวิธีน้ี 

2.3 การแปลเอาความ (Free Translation) พบจํานวนทั้งสิ้น 18 ประโยค ซึ่งผูศึกษาพบ

ตัวอยางประโยคจากหนา Home หนา Race Info หนา Course Map หนา Runners และ

หนา Plan Your Trip ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนา Runners ในหัวขอความปลอดภัย 

 ตนฉบับภาษาไทย: จุดบริการที่มีสัญลักษณจะมีพื้นที่สําหรับใหนักว่ิงไดพักจากอาการลาที่เกิด

จากการว่ิงระยะไกล ซึ่งปลอดภัยกวาการหยุดพักบนเสนทางที่อาจเกิดอันตรายทั้งจากสัตวหรือ

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ  

บทแปลภาษาอังกฤษ: Aid stations with the sign has reserved area for fatigue runners. 

Rest areas are available at aid stations for a few moments sleep. It is dangerous 

to stop to sleep alone in open country. Fatigue and the lack of vigilance can be 

the cause of an accident.  
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 จากตัวอยางขางตน ผูศึกษาวิเคราะหไดวา ผูแปลไดใชการแปลเอาความ (Free Translation) 

ตรงตามคําอธิบายของ Newmark (1988) ที่วาเปนกลวิธีที่ผูแปลจะอางอิงความหมายเดิมของ

ตนฉบับแตไมคงรูปแบบเดิมไว และนําขอความดังกลาวมากลาวใหมอีกครั้งในภาษาเปาหมายใน

ลักษณะขอความที่ยาวข้ึน 

2.4 การดัดแปลง (Adaptation) พบจํานวนทั้งสิ้น 4 ประโยค ซึ่งผูศึกษาพบตัวอยางประโยค

จากหนา Race Info และหนา Course Mapดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางจากขอมลูการว่ิงเทรลทางเว็บไซตของThailandbyUTMB(thailandbyutmb.com) 

หนา Blog ในหัวขอ  UTMB GROUP ชวยใหนักว่ิงมองไปขางหนาและเตรียมพรอมสําหรบั

ฤดูกาล 2021 

ตนฉบับภาษาไทย: นักว่ิงเทรลที่ตองการสํารวจจุดหมายปลายทางใหมจะตองหลงรกั Thailand 

by UTMB® ซึ่งเสนทางว่ิงรอบๆ ดอยอินทนนท ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย Thailand by 

UTMB® จะพานักว่ิงข้ึนไปบนจุดสุดยอดของการทองเที่ยวตามเสนทางเทรล 

บทแปลภาษาอังกฤษ: Based around the country’s highest mountain, Doi Inthanon, 

the second edition of Thailand by UTMB®, which will take place between the 29-

31 October, will literally takes runners to the rooftop of this tourism mecca. 

จากตัวอยางขางตน ผูศึกษาวิเคราะหไดวา ผูแปลไดใชการดัดแปลง (Adaptation) ตรงตาม

คําอธิบายของ Newmark (1988) ที่วาเปนกลวิธีที่ผูแปลสามารถแปลไดอยางอิสระโดยที่เรียบ

เรียงประโยคข้ึนมาใหมไดโดยดัดแปลมาจากภาษาตนฉบับอีกที 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 100 ประโยคจากเว็บไซตของ Thailand by UTMB 

(thailandbyutmb.com) รวมกบัการวิเคราะหขอมลูขางตน พบกลวิธีการแปลตามที่ Newmark (1988) 

ไดอธิบายไวดวยกันสองประเภท ไดแก ประเภททีห่น่ึงคือ การแปลแบบเนนภาษาตนฉบับ (SL 

Emphasis, SL คือ Source Language) ประกอบดวยการแปลคําตอคํา (Word-for-Word 

Translation), การแปลตรงตัว (Literal Translation), การแปลตามตนฉบับ (Faithful Translation), 

และการแปลเชิงอรรถศาสตร (Semantic Translation) และ ประเภททีส่องคือ การแปลแบบเนน

ภาษาเปาหมาย (TL Emphasis, TL คือ Target Language) ประกอบดวย การแปลเชิงสื่อสาร 

(Communicative Translation) การแปลเอาความ (Free Translation) และการดัดแปลง 
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(Adaptation) แตไมพบการแปลแบบสํานวน (Idiomatic Translation) โดยมีจํานวนความถ่ีที่ปรากฏ

ตามลําดับมากไปนอยดังน้ี  

ลําดับท่ี 1 การแปลคําตอคํา (Word-for-Word Translation) พบใน 23 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 23 (SL Emphasis) 

ลําดับท่ี 2 การแปลตรงตัว (Literal Translation) พบใน 19 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 19 (SL Emphasis) 

ลําดับท่ี 3 การแปลเอาความ (Free Translation) พบใน 18 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 18 (TL Emphasis) 

ลําดับท่ี 4 การแปลตามตนฉบับ (Faithful Translation) พบใน 13 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 13 (SL Emphasis) 

ลําดับท่ี 5 การแปลเชิงสื่อสาร (Communicative Translation) พบใน 12 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 12 (TL Emphasis) 

ลําดับท่ี 6 การแปลเชิงอรรถศาสตร (Semantic Translation) พบใน 11 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 11 (SL Emphasis)  

ลําดับท่ี 7 การดัดแปลง (Adaptation) พบใน 4 ประโยค  

คิดเปนรอยละ 4 (TL Emphasis) 

ลําดับท่ี 8 การแปลแบบสํานวน (Idiomatic Translation) ไมพบในประโยคใด 

คิดเปนรอยละ 0 (TL Emphasis) 

จากขอมูลขางตนน้ี ผูแปลใชกลวิธีที่เนนแบบเนนภาษาตนฉบับ (SL Emphasis, SL คือ Source 

Language)  รวมทั้งสิ้นใน 66 ประโยค (รอยละ 66) และการแปลแบบเนนภาษาเปาหมาย (TL 

Emphasis, TL คือ Target Language) รวมทั้งสิ้นใน 34 ประโยค (รอยละ 34) อันแสดงใหเห็นวากลวิธี

การแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในการศึกษาครั้งน้ีเนนที่ภาษาตนฉบับ 

กลาวคือ ผูแปลไดรักษาสาระในประเด็นตางๆของการแขงขันว่ิงเทรลไวตามขอมูลตนฉบับ สวนการแปล

โดยเนนภาษาเปาหมายเปนกลวิธีที่ใชรองลงมาตามความถ่ีที่ปรากฏขางตน เพื่อใหสื่อความไดในภาษา

ฉบับแปล ในกลุมกลวิธีทั้งหมดในครั้งน้ี ไมพบการแปลแบบสํานวน (Idiomatic Translation) เน่ืองจาก

การแปลขอมูลการแขงขันว่ิงเทรลเนนการสื่อความหมายตรงตัว ขอมูลหลัก วัน เวลา สถานที่ เสนทาง

การแขงขัน จึงไมมีการใชสํานวนที่ตองตีความหรือสํานวนสรางอรรถรสในภาษาฉบับแปล ขอสังเกตอีก

ประการหน่ึงคือ ตัวอยางสวนใหญอยูในหัวขอ Race Info หรือ Runners ที่อธิบายยอยออกมาในเรื่อง
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ตางๆ อยาง กฎ กติกา ความปลอดภัย ซึ่งผูแปลเลือกที่จะเก็บรักษารายละเอียดของหัวขอเหลาน้ีไวให

เทียบเคียงไดกับตนฉบับ   

ขอมูลในการแขงขันว่ิงเทรลภาษาไทยมีความโดดเดนอีกประการหน่ึงคือ เสนทางการแขงขันที่

เนนเสนทางธรรมชาติ ทั้งในทางปกติและทุรกันดาร ในการแปลขอมูลดังกลาวเปนภาษาอังกฤษจึงมี

ความจําเปนที่ตองรักษาความเทียบเคียงของภาษาตนฉบับ (SL) ไวในภาษาเปาหมาย  (TL) เน่ืองจาก

บริบทเสนทางการแขงขันว่ิงเทรลจะทําใหผูสนใจเขารวมการแขงขันเห็นภาพ และทําความเขาใจกับ

สิ่งแวดลอมในการแขงขันในบริบทที่ตางไปจากถ่ินหรือวัฒนธรรมตน จะไดเตรียมการตางๆใหพรอม ทั้ง

เครื่องแตงกาย อุปกรณ และยา เผื่อกรณีฉุกเฉิน  

การศึกษาครั้งน้ีพบวาแมบริบททางภาษาและทางวัฒนธรรมในตนฉบับและในฉบับแปลจะ

แตกตางกัน แตผูแปลยังสามารถใชกลวิธีการแปลแบบเนนภาษาตนฉบับและเนนภาษาเปาหมาย  อัน

สอดคลองกับแนวคิดของ Newmark (1988) มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมแกขอมูลในแตละประเภท 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาคิดวาการศึกษาเรื่องน้ีจะเปนประโยชนตอผูแปลหรือผูที่ตองการถายทอดขอมูลการ 

แขงขันว่ิงเทรลที่จัดในประเทศไทยเปนภาษาอังกฤษไปยังผูรับสารที่อยูตางบรบิทวัฒนธรรม และเสนอให

ศึกษาคําศัพทเฉพาะในแวดวงการแขงขันว่ิงเทรลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประมวลเปน

หมวดหมูและสะดวกตอการแปลในอนาคต  
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Exploration of English Communication Needs and Desirable 

Characteristics through the Voices of Alumni  
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Abstract 

This study aimed to explore English communication needs and desirable characteristics 

of English Business Communication (EBC) graduates. In order to investigate the views and 

insightful information, semi-structured interview was conducted with seven EBC alumni, 

all of whom had a minimum of one year of work experience. Most of the questions were 

about the job-specific English language skills, tasks and employability skills needed in 

their professions. The responses of the interviews were recorded, transcribed and then 

analyzed by mean of coding process in themes. Findings revealed that English seems to 

be compulsory for all graduates. In corresponding to foreign companies and clients, 

English is the main medium of communication, regardless of accents. English e-mails are 

the most commonly used channel both inside and outside the organization.  

Keywords: needs analysis, desirable characteristics, alumni’s voices, curriculum  

               development 

 

Background  

 On the verge of drastic change in current workforce, a number of higher education 

institutions have been struggling to develop curricula that meet the needs of stakeholders 

in business sectors (Ranai et al., 2012; Kaewpet, 2009; Poedjiastutie & Oliver, 2017; 

Puspitasari, 2018). Formerly, the curriculum had been designed based on educators’ 

intuitions, which did not fit in the current context of workforce. Currently, core 

competencies in terms of human resources are heavily emphasized. Thus, any one-size-
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fits-all curriculum failed to develop its learners to be employable in the labor market 

(Chan, 2019).  

Among the students who major in English Business Communication (EBC), they 

are facing the challenges of finding a job in the market where communication skills in 

English have become the basic requirement. The English skills, in terms of reading, writing, 

listening, and speaking, seem to be the basic skills that most job applicants must have. 

English for Specific Purposes (ESP) is, therefore, necessary for EBC students to be 

equipped when they work in a particular context that requires specific skills in English 

language used in professional contexts. The language used in one context is often 

different in the other contexts (Dudley-Evans and St John, 1998). Not knowing enough 

about the language skills needed at work or in different contexts, teachers are unlikely 

to be aware of planning the courses or preparing the students to meet the needs of the 

prospective employers. Lacking of further analyses of the stakeholders’ needs, this would 

lead to what West (1994) called, TENOR, Teaching English for No Obvious Reason. 

However, there must be the key information that will help the teachers to prepare them 

in terms of academic and language literacy, social skills, cultural aspects and 

professionalism (Cheater, 2006; Cowling, 2007; Vandermeeren, 2005). These qualifications 

have been congruent with core competencies and essential skills—ethics, knowledge 

skills, intelligence skills, interpersonal and responsibility skills, and mathematics, 

communication and IT analysis skills—emphasized on core curriculum in Thai higher 

education (Office of the Higher Education Commission, 2006). For this reason, not only 

language and communication needs in the workplace but also core competencies and 

essential skills should be explored. 

In respect of the context of this study, there has been an EBC curriculum 

improvement of a private university. On-going needs analysis should be conducted to 

provide the most relevant information as the milestone of the long-term improvement 

of the curriculum. As stated in the main body of literature: Crosling & Ward (2002); 

Teillafer, (2007); Lehtonen & Karjalainen (2008); Moslehifar & Ibrahim (2012); Chan (2019), 
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the language communication skills and the additional constructs: personalities, soft-skills, 

etc. have been heavily emphasized for pedagogical improvement.  

In this way, the participants who are able to be informative and bridge the gaps 

between the curriculum and the current trends in business sectors seems to be the 

‘graduates’ or the ‘alumni’ of the EBC curriculum in the context of the study. It is 

because they used to study at the institution and have been working in a variety of 

business contexts. With this, this study focused intensely on the alumni’s perspectives of 

salient language needs and employable characteristics particularly pertinent to their 

works. Also, the gaps between the curriculum and the real practice can be identified by 

their in-depth information from the analysis of this study, which could lead to the 

pedagogical implications and the forthcoming curriculum development. There are three 

research questions as follows:  From the alumni’s point of view, (1) what are the English 

communication skills needed in the current business sectors? (2) what are the desirable 

characteristics able to increase the employability degree? (3) what can be the future 

trends in both language skills and characteristics? 

The deep information from the alumni here were heavily focused in this study 

for the upcoming development in the field of education, especially in the context of 

higher education where the English course design as well as the curriculum improvement 

seems to be a must. Hopefully, the information explored from the analysis can be 

translated into similar context for further contributions.              

So far, there has been a wide range of studies e.g. Crosling & Ward (2002); Teillafer, 

(2007); Lehtonen & Karjalainen (2008); Moslehifar & Ibrahim (2012); Chan (2019) focusing 

on the graduates’ language and communication needs in business companies through 

the lens of the graduates themselves as well as their employers. 

Crosling & Ward (2002) did the survey study of oral communication needs at work 

and the business graduate employment. The important results were employed to 

develop the assessment tools associated with the oral communication skills in the 



 

2166 

 

business and commerce curriculum. The results highlighted frequent uses of oral 

communication regarded as success in profession; communicative tasks, such as (1) 

formal presentation, (2) casual conversation between colleagues, and (3) work-oriented 

discussion were the most often used ones. Similar to the work of Moslehifar & Ibrahim 

(2012), oral communication was proved to be the most frequent use in the tasks of 

engineering and architecture e.g. project development, execution, and management. 

Be that as it may, Teillafer (2007) pointed out that a number of graduates had 

some difficulties in oral communication skills comparing to other skills. They also called 

for the active collaboration between the stakeholders i.e. university academics, 

employers, and so on to provide the needs analysis thereby capturing the authentic use 

of language skills. Salient information from a needs analysis can be utilized to design a 

curriculum more direct to the context of the target learners. Following the project 

‘Language Needs at the Workplace’ from Lehtonen and Karjalainen (2008), 19 recruiters 

of 15 business sectors, in which the graduates in the study context had been employed, 

participated in the interview session, stressing the importance of communicative language 

needs relevant to the workplace. The findings still reiterated the basic requirement of 

language skills as well as the tailor-made curriculum direct to the needs of current trends 

in the labor force.  

Apart from language skills needed in any workplace, some soft skills along with 

the personal qualities were indispensable in the work context e.g. Chan (2019). 

Interestingly, they can help employees gain trust and recognition in their organization. As 

observed in Lim and Kim’s (2020) study, their educational needs suggested important 

career competencies, communication skills, and soft skills i.e. interpersonal skills, which 

helps newly graduates thrive on the organization and create some people networks from 

a variety of work background. 

With regard to career competencies in Lim and Kim (2020), the Youth Panel Survey 

had been employed to analyze the educational needs. Core competencies were 

explored as follows:  
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“ … understanding a document, creating a document, communication, customer relationship 

management, foreign language conversation, foreign language reading and writing, math 

problem solving, computer literacy, professional knowledge, professional practice 

knowledge, ability to cooperate, adaptability to change, creative problem solving, planned 

lifestyle, and self-learning.” (Lim and Kim, 2020)   

 Here, their findings proved not only language skills but also key competencies or 

soft skills relevant to the trends in labor market should be included in the target 

curriculum. Going forward, creativity at work, problem-solving skills, and self-learning skills 

are likely to be more necessary in terms of recruitment and long-term employment. This 

would signalize the improvement of the language curricula, courses, or lessons to be 

integrated with these key competencies and skills mentioned above. 

 Many studies also put emphasis heavily on additional competencies together with 

soft skills needed in organizations worldwide. In the works of Hogan et al. (1996) and 

Wellman (2010), the recruiters regarded personality resources as the thing portraying the 

applicants’ potential work performances as well as success in their positions. Moreover, 

some individual thinking skills, such as creativity, self-studying, giving reasons, decision 

making, and problem solving, can be the intellectual resources potential employee 

should have for their forthcoming employment (Reid & Anderson, 2012). Similar to the 

work of Finch et al. (2016), they found that there were four resources and skills potentially 

making job applicants more employable: (1) job-specificity, (2) desirable personality, and 

(3) intellectual skills, (4) meta-skills. In this way, meta-skills have something to do with a 

variety of skills and personal traits that a potential employee should possess e.g. language 

communication skills, self-adaption, social sensitivity, managing relationships, time 

management, task completion, and teamwork, which boosts up the opportunity for them 

to be employed (Finch et al, 2016). 

 In respect of employability, Fareen (2018) conducted the analysis of employability 

skills and needs of communication among the three groups of stakeholders e.g. final-year 

students, alumni, and Human Resources managers. The findings revealed that 

communicative skills, along with non-verbal communication were perceived as 
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indispensable among the group of the HR managers and that of the alumni. These two 

skills were commonly used in the tasks as well as the interaction at work. The study also 

suggested the inclusion of the company visit and the alumnus-led meeting for the senior 

students to widen the perspectives on current trends in business industries. The prime 

examples can be recruitment information, globalization and relevant employability skills 

needed.            

 In Thailand, Office of the Higher Education Commission (2006) designed the Thai 

Qualifications Framework for higher education institutions as guidelines for planning and 

developing programs and for prospective employers to understand the competencies 

and skills of graduates that they employ. In accordance with the aforementioned studies, 

this framework has included the skills and the qualifications comprising five domains: (1) 

ethical and moral development, (2) cognitive skills, (3) interpersonal skills and 

responsibility, (4) analytical and communication skills, and (5) numerical analysis, 

communication and information technology. These domains that are expected as 

learning outcomes of students have been applied into all fields in Thai higher education 

institutions. 

 In the studies mentioned earlier, there have been a wide range of terms, such as 

soft skills and personal quality (Chan, 2019), job competencies (Lim and Kim, 2020), 

intellectual, personality, meta-skill and job-specific resources (Finch et al., 2016), 

extensively explored along with the language needs. This would predict the current 

trends in needs analysis. That is to say, additional elements more than common 

communicative needs e.g. work-related skills or competencies should be investigated. 

Regarding the methodological issues, the triangulation by sources or methods of the 

needs information has commonly been encouraged (Serafini et al., 2015). Accordingly, 

this would provide detailed information to emphasize the real working competencies. 

However, there have been, as yet, very few needs analyses which focused on in-depth 

stakeholders and graduates’ perspectives.  
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To provide the field of Education with the rich information, it is of particular 

importance to provide the investigation into ‘whether’ and ‘how’ the characteristics 

drawn primarily from the Qualification Framework established by the Office of the Higher 

Education Commission (2006) really fit in the stakeholders’ needs. Apart from this, the 

current communicative needs varied in business sectors should be analyzed for further 

pedagogical improvements in order to serve the authenticity of the real working 

situations. One of the informants able to give detailed information particularly relevant 

to these questions seems to be the group of alumni. Due to the fact that they used to 

study in the institution and now have been working in business sectors, it is established 

that alumni are able to identify key aspects important to instructional development, such 

as the current trends in communication skills and resources, the gaps between classroom 

context and real situations at work, and the prediction about language skills and desirable 

characteristics largely playing a pivotal role in forthcoming pedagogical improvement, 

innovation, and curriculum particularly relevant to the future trends for employability in 

the labor market.                

 

Materials and Method  

According to higher education contexts in Thailand, in every four years, the curriculum 

development must be revised in order to fit the trends of labor market. This year, it is 

now the time for EBC curriculum to be improved. In the past, most students, who were 

major in EBC, had faced many challenges and struggled to find a job. In other words, 

they still had some difficulties in specific English communicative skills, especially when 

they had to discuss, convince, clarify and negotiate in their professions. This might be 

the important evidence that the English communicative skills that they had received 

from classroom did not reflect the real demands of the current workforce. That is to 

say, there seems to be gaps between the EBC curriculum and the practical use in real 

world professions. In an attempt to enhance the forthcoming curriculum development 

and to increase students’ employability skills, in this research, needs analysis was 
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conducted with the alumni from various business sectors. The alumni voices, here, 

were used to bridge the gaps as they could provide the in-depth information of what 

the employers need and what should be included in the EBC curriculum.    

Participants  

 To obtain the target language needs and the employable characteristics, seven 

EBC alumni were selected from different business sectors. All of the alumni had a 

minimum of one year of work experience in the same position as shown in the table 

below. 

Table 1: The participant features 

Data collection and analysis 

 This study was undertaken with qualitative case study research design. In order 

to investigate the views and insightful information, semi-structured interview was 

conducted with seven EBC alumni. All of the questions in the semi-structured interview 

were received from literature reviews and experts’ advice. Most of the questions were 

about the job-specific English language skills, tasks and employability skills needed in 

their professions. Some questions asked about demographic information in an attempt 

to understand deeply about their work. The responses of the interviews were recorded 

and then transcribed. Then the data were analyzed by means of coding process: (1) open-

coding, (2) initial coding, and (3) axial coding. Themes were generated along with the 

Name Business sector Position/Task Experience 

Kevin Food and Beverages (Pet food) Import and export manager 7 years 

Annie Fashion (Jewelry Accessories) Jewelry store owner 5 years 

Natalie Textile Manufacturing (Underwear) Import and export 

administrator 

4 years 

Sandra Fashion (Eyewear) Import and export  

administrator 

2 years 

Patricia Accommodation (Hotel)  Hotel reception 2 years 

Priscilla Health care (Hospital) Director’s secretary 2 years 

Charlotte Financial services (Bank) Debt collector 1 year 
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descriptions where the evidence, i.e. participants’ responses, was included. Although this 

study may not capture the concept of generalizability, it rather focuses on transferability 

where the information can be applicable to similar contexts.  

Findings and Discussions 

In response to the questions, most alumni were aware of the role of English 

communication in business. All of them accepted that English is the global language that 

every graduate needs to be equipped with. To have a decent job and to work in a good 

position, the ability to communicate in English is no longer an option as English is the 

medium of communication between foreign companies worldwide.  

“I am in charge of dealing with export. My business partners and I have agreed to use English 

because I have many business-related parties from different countries. So we decided to 

communicate in English.” (Kevin) 

This finding is supported by Crystal (2003), saying that one out of every four users 

of English in the world is a native speaker of English. Most speakers of English are non-

native. English is, therefore, a contact language between speakers with different mother 

tongues and is viewed as a global language. When English is chosen as the means of 

communication among people from different countries, Seidlhofer (2005) prefers to term 

it ‘English as a lingua franca’. 

In English Business Communication, most alumni were not worried about their 

accents in speaking. Being able to adapt to different English accents is likely to be 

essential as each country has their own accent. People in business sectors do not judge 

their business partners by their accents. They rather focus on getting their tasks done.  

“Various accents of English are acceptable in my organization. We are doing business with 

many countries. And our partners in each country have different accents of English. We do 

not judge them by their accents.” (Sandra) 

Variations in accents of English across countries are complex and not completely 

understood. ‘World Englishes’ is the term describing these variations worldwide; the 

variety of accents is directly related to differences in pronunciation across 
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regions/societies. Dialect is the other aspect of World Englishes, which not only concerns 

pronunciation but also grammar and vocabulary (Melchers & Sundkvist, 2019).  

In some organizations such as hospital and bank, it is likely that people with 

native-like accent of English represent a good image of the organization. Speaking with a 

good accent can build trust in client and can also be promoted in a higher rank at work. 

However, speaking with good accent of English is not sufficient. Negotiation skills are also 

important in working in business sectors, especially those who work in sales, marketing, 

etc.   
“In my organization, you may be allowed to speak with incorrect grammar, but you must 

speak with most native-like accent. You must be fluent if you want to be outstanding.” 

(Pricilla) 

“You should be negotiating both in Thai and English. Knowing how to persuade 

the clients to purchase your products is really important.” (Annie) 

In Thailand, it is not surprising why native-like accents of English are more 

preferable. The most common reasons are because of the prestige and high status. 

People who speak good English with either British accent or American accent are 

considered ‘educated’, ‘smart’ and ‘high-class’. A native-like accent can also be a tool 

to get promoted in a better position at work and to work in an international organization 

(Jindapitak&Teo, 2013).  

In addition to speaking skills, most alumni reported that they often write e-mails 

to communicate with colleagues and to correspond to clients outside the organization. 

Moreover, they are required to write in English. Although some organizations are owned 

by Thais, their officers’ nationalities are mixed. English e-mails are, thus, the medium of 

communication. Moreover, the staff needs to attend some trainings conducted in English. 

If you cannot comprehend, you may not pass the test after the training.  
“I am working in a bank where English is commonly used in communication. I write reports 

in English and submit them via e-mail. There are also some compulsory trainings conducted 

by English-speaking instructors. You must be able to interact with them in English; otherwise, 

you may not be able to do the post-tests.” (Charlotte) 
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“I most often use e-mails to communicate with clients and business partners. I 

am creating documents to purchase and to import and export goods. I must be more 

careful when writing an e-mail. If I am mistaken in making a correct sentence structure, it 

will be a major problem because the meaning will be changed. This is the case which is 

the most problematic.” (Natalie) 

It is undeniable that email plays a pivotal role in business communication. Millions 

of emails are sent from companies to clients and from one colleague to another every 

day. DeKay (2010) suggests that rhetorical strategies should be applied effectively when 

one designs email messages for corporate readers; otherwise, it may result in serious 

communication breakdown.  

When being asked about the most qualification expected from new graduates, all 

alumni have unanimously agreed that soft skills are crucial attributes required by most 

of the organizations both in Thailand and in other countries. To begin with positive 

attitude, willingness to learn and accept diversity at work was mentioned in the interviews 

by the alumni. Students who graduated with good grades and from prestigious universities 

tend to be so proud of and confident in themselves that they do not listen to others. As 

a result, they cannot collaborate with their colleagues. Some do not even develop 

themselves and lack patience. It can be concluded from the participants that soft skills—

positive attitude, teamwork and professionalism—are more important than language 

skills.  
“I give you an example of my colleague who is new graduate. She is very confident in herself 

because she got TOEIC scores of 800. I gave her some advice on making business deals with 

partners, but she did not listen to me. Practically, high TOEIC scores do not reflect true 

abilities when she gets to do the real work”. (Natalie) 

“New graduates should be able to work in teams and to adapt themselves to work with 

colleagues with different backgrounds. They should be able to work with anyone in any 

department and to keep good relationships with them.” (Patricia) 

In line with Robles’ (2012) research findings in which business employers consider 

soft skills a crucial attribute in new employees, he identified 10 most important soft skills: 
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integrity, communication, courtesy, responsibility, social skills, positive attitude, 

professionalism, flexibility, teamwork, and work ethic. In the present study, positive 

attitude, teamwork and professionalism are greatly emphasized by the alumni.  

Pedagogical Implications 

 Analyzing the feedback from the English Business Communication alumni, there 

are some factors that need to be considered when revising the curriculum.  

1. English Medium Instruction (EMI), the use of the English language to teach, should be 

taken seriously. It is the best way to prepare students in order to get them familiar with 

the real work contexts in which English communication is commonly used. Due to the 

fact that most speakers are non-native, practicing listening skills through World Englishes 

activities or from people with different accents should be made compulsory. These 

activities will boost students’ confidence when communicating with non-native speakers 

of English.  

2. Various genres of email messages should be presented to students, so they will be 

less anxious at writing the messages. In order to avoid communication failure, effective 

principles of writing emails should be included in the lessons.  

3. Soft skills such as positive attitude, teamwork and professionalism should be integrated 

into English language lessons. In today’s workplace, knowing only English language skills 

is not sufficient. 

4. Students need to be encouraged to use technologies in class activities. In authentic 

work settings, employers may expect them to be more literate in technology.   

 

Conclusion  

 This study is aimed to explore English communication needs and work-related 

characteristics of English Business Communication (EBC) graduates. Data obtained from 

the interviews of EBC alumni were analyzed and coded as themes in order to find out 

the demands of the business workplace. All of the alumni unanimously agreed that 

English is a global language that speakers with different first languages are using. As English 
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is a world language now, EBC graduates should be able to adapt to various accents. Apart 

from speaking, they should be able to write emails effectively for corporate readers, 

which is the specific genre that needs to be strategically crafted. Furthermore, soft skills 

have to be integrated into the English language lessons as employers in business sectors 

are likely to take them very seriously in new employees.  

In closing, needs analysis research may not contribute novel findings to the field, 

but it is an ongoing study that needs to be conducted annually in order to find trends 

and demands of the industry in the rapidly changing world. With the obtained results, 

the researchers can use them to revise the curriculum that meets the needs of today’s 

workplace.  
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วิเคราะหการแปลและนําเสนอบทแปสนุทรพจน “คณุกลาดียังไง!” ของเกรตา ธนัเบิรก

Greta Thunberg’s Speech ‘How dare you!’: Analysing  

a Thai Translation; Proposing a New Translation 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะการแปลสุนทรพจนภาษาไทย ‘How dare 

you!’ ของบทแปลทีป่รากฎในเว็บไซตเวิรคพอยททเูดย โดยใชแนวคิดเรื่องลักษณะของการแปลและการ

ปรับบทแปลระดับคําและระดับโครงสราง ของสัญฉวี สายบัว (2550) เปนกรอบการวิเคราะห และ

นําเสนอบทแปลของผูวิจัยโดยใชแนวคิดดังกลาวเปนแนวทางในการแปล จากการศึกษาพบวา บทแปล

ในเว็บไซตฯ มีลักษณะการแปลแบบเอาความเปนสวนใหญ และมีการปรับบทแปลที่ไมเทียบเคียงกบั

กรอบแนวคิดที่ใช สวนบทแปลที่นําเสนอใชการแปลตรงประมาณครึ่งหน่ึงของสุนทรพจนทั้งหมด สวน

การปรับบทแปลสามารถใชแนวคิดน้ีเปนแนวทางในการแปลไดเกือบทั้งหมด 

คําสําคัญ: เกรตา ธันเบิรก, คุณกลาดียังไง!, การแปลสุนทรพจน 

 

Abstract 

The objectives of this paper are to analyse a Thai translation of Greta Thunberg’s speech 

‘How dare you!’ appeared on the Workpointtoday website using Sanchawee Saibua’s 

(2007) types of translation and translation adjustment as the analytical framework and 

to propose the researchers’ translation of the same speech applying the same framework 

as the guideline for translation. The results show that Workpointtoday’s version seems 

to apply the free translation style, most of which are non-equivalent to the framework. 

                                                        
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
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The proposed version, on the contrary, shows that the literal translation can be mostly 

used while the translation adjustment can mostly follow the framework. 

Keywords: Greta Thunberg, How dare you, Speech Translation 

 

1. บทนํา 

 

         เกรตา ธันเบิรก (Greta Thunberg) เปนเยาวชนหญิงนักกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมชาวสวีเดนวัย 

18 ป (เกิด 3 มกราคม พ.ศ.2546) ในชวงกลางป พ.ศ.2561 เมื่อมีอายุได 15 ป เกรตาเริ่มหยุดเรียนใน

ทุกวันศุกรเพื่อไปถือปายที่ เ ขียนวา “หยุดเรียนประทวงเรื่องสภาพอากาศ” (School Strike for 

Climate) ที่หนารัฐสภาสวีเดนในกรุงสต็อกโฮลม เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลสวีเดนเรงรัดการลดอัตราการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไดตามขอตกลงสนธิสัญญากรุงปารีสป 2558 การประทวงของเกรตา

ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึนผานสื่อสังคมออนไลน ทําใหมีนักเรียนทั้งในสวีเดน ยุโรป และประเทศตาง ๆ  นับ

ลานคน เขารวมการประทวงที่จัดข้ึนทุกวันศุกรตามเมืองตาง ๆ  ทั่วโลก ภายใตการรณรงคที่ช่ือวา “ทุก

วันศุกรเพื่ออนาคต” (Fridays for Future) เกรตาเริ่มเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ในยุโรปเพื่อเขารวมการ

ประทวงที่นักเรียนในเมืองน้ัน ๆ จัดข้ึน และไดรับเชิญจากองคกรและหนวยงานของรัฐในประเทศตางๆ 

เพื่อกลาวสุนทรพจนเรื่องการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศของโลก เชน ในรายการเท็ดเอ็กซสต็อกโฮลม 

(TEDxStockholm) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในการประชุมภาคีแหงสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้ งที่  24 (24th Conference of the Parties of United Nations 

Framework Climate Change Convention) หรือ COP 24 ในเดือนธันวาคมปเดียวกันที่ประเทศ

โปแลนด ในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ครั้งที่ 48 ที่สวิสเซอรแลนด ใน

เดือนมกราคม พ.ศ.2562 และในการประชุมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมยุโรป (The 

European Economic and Social Committee) ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนตน2

3  

ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 เกรตาไดรับเชิญใหไปกลาวสุนทรพจนในการประชุมสุดยอดวา

ดวยการดําเนินการดานสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2562 (United Nations Climate Action Summit 2019) 

ที่จัดข้ึนทีส่ํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ ในกรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา สุนทรพจนที่ช่ือ 

                                                        
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg#Social_media_activism ขอมูลวันที่ 11 เมษายน 2564 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Speeches_of_Greta_Thunberg ขอมูลวันที่ 11 เมษายน 2564 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg#Social_media_activism
https://en.wikipedia.org/wiki/Speeches_of_Greta_Thunberg
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“How dare you!” ของเธอมีความยาวประมาณสี่นาที34 วิจารณผูนําประเทศตาง ๆ ที่ไมสามารถลด

ปริมาณการผลิตกาซคารบอนไดออกไซดทีเ่ช่ือวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได 

สุนทรพจนน้ีไดรบัการเผยแพรทั้งในรูปของคลิปวีดีโอและบทพูดในเว็บไซตตาง ๆ โดยเฉพาะเว็บไซตของ

หนังสือพิมพและสํานักขาวตางประเทศเปนจํานวนมาก เชน เดอะการเดียนส ของอังกฤษ ซเีอ็นเอ็น และ

เอ็นบซีีนิวส ของสหรัฐอเมริกา4

5 ฯลฯ และไดรับการกลาวถึงจากบุคคลสําคัญตาง ๆ วาเปนสุนทรพจนที่

เปยมดวยพลัง5

6  นอกจากน้ียังไดมีการแปลออกเปนภาษาตาง ๆ  เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสโลวัก 6

7 รวมทั้ง

ภาษาไทย ที่ผูศึกษาคนไดจากคลปิวีดีโอในเว็บไซตยูทูป ซึ่งเปนคลปิของเวิรคพอยททูเดย โดยไมปรากฎ

ช่ือผูแปล เปนสิง่ทีผู่ศึกษาต้ังขอสังเกตวา สุนทรพจนน้ีแมวาจะไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในหลาย

ประเทศ และแปลเปนภาษาตาง ๆ แตในประเทศไทย ผูศึกษาพบบทแปลจากเว็บไซตของบริษัทดังกลาว

เพียงหน่ึงแหงเทาน้ัน ในการศึกษาครัง้น้ี ผูศึกษามีวัตถุประสงคประการแรกเพื่อวิเคราะหลักษณะการ

แปลสุนทรพจน How dare you! ของเกรตา ธันเบริก เพือ่ดูการถายทอดความหมายจากภาษาตนฉบบั

มาสูภาษาไทย โดยใชแนวคิดเรื่องลักษณะของการแปลและการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว (2550) 

เปนกรอบการวิเคราะห และประการที่สอง ผูศึกษาตองการนําเสนอบทแปลที่ใชแนวคิดเดียวกันเปน

กรอบในการแปล การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนกบัการศึกษาดานการแปล โดยเฉพาะกบัการแปล

สุนทรพจนจากภาษาอังกฤษเปนไทยสําหรบันักแปลมอือาชีพและการเรียนการสอนดานการแปล 

ตลอดจนการใชแนวคิดดานการแปลเปนแนวทางในการแปล 

 

2. แนวคิดดานการแปลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

         สัญฉวี สายบัว (2550, น.43-44) กลาวถึงลักษณะการแปลสองลกัษณะในตัวบททั่วไป คือ 1) การ

แปลแบบตรงตัว (literal translation) ซึง่เปนการแปลที่พยายามรักษารปูแบบ (form) ของตนฉบบัใน

ฉบับแปล ต้ังแตการเรียบเรียงคํา สํานวนและวลี การเรียบเรียงกลุมความหมายในประโยค การเรียบเรียง

                                                        
4 https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok ขอมูลวันที ่11 เมษายน 2564 
5 https://www.nbcnews.com/news/world/read-greta-thunberg-s-full-speech-united-nations-climate-action-n1057861 

ขอมูลวันที่ 11 เมษายน 2564 

https://edition.cnn.com/2019/09/23/weather/greta-thunberg-unga-climate-speech-intl/index.html ขอมูลวันที่ 11 เมษายน 

2564 
6 https://ngthai.com/environment/24974/gretaspeechinunclimatesummit/ขอมูลวันที่ 11 เมษายน 2564 
7 https://youtu.be/Elv-c3ZTkYgขอมูลวันที ่11 เมษายน 2564 

https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok
https://www.nbcnews.com/news/world/read-greta-thunberg-s-full-speech-united-nations-climate-action-n1057861
https://edition.cnn.com/2019/09/23/weather/greta-thunberg-unga-climate-speech-intl/index.html
https://ngthai.com/environment/24974/gretaspeechinunclimatesummit/
https://youtu.be/Elv-c3ZTkYg
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ประโยคเปนขอความ (discourse) และการใชเครือ่งหมายวรรคตอนตาง ๆ และ 2) การแปลแบบเอา

ความ (free translation) ที่ใหความสําคัญกบัเรื่องความหมายที่ตนฉบับตองการถายทอด และเรื่องความ

เขาใจที่ถูกตองของผูอานฉบบัแปล โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียบเรียงคํา สํานวนและวลี การ

เรียบเรียงกลุมความหมายในประโยค และการโยกยายสลบัตําแหนงประโยคในขอความ ตัวบทแปลบท

หน่ึงอาจพบลักษณะการแปลทั้งสองลกัษณะน้ี แตอาจมลีักษณะการแปลลักษณะใดลักษณะหน่ึงมากกวา 

และไมไดหมายความวาบทแปลบทหน่ึงจะมลีักษณะใดลกัษณะหน่ึงอยางเดียวเทาน้ัน  

Balázs (2014) กลาวถึงลักษณะการแปลสองลักษณะเชนเดียวกันที่ผูแปลตองเลอืกในการแปล

สุนทรพจน คือ 1) การแปลแบบตรงตัว (literal translation) ซึ่งนําเสนอความคิดของผูพูดหรือ

อุดมการณทีม่ีอยูในตัวบทตนฉบบัอยางซื่อสัตยและใกลเคียงมากที่สุด และ 2) การแปลแบบเอาความ 

(free translation) ที่ไมอิงรูปแบบและความหมายเดิมของตนฉบับ แตอาจมีการตัด ปรบัหรือสราง

ขอความใหมและอาจแฝงดวยความคิดเห็นของผูแปลในตัวบทแปลน้ันดวย  

Reiss (2000) กลาวถึงสุนทรพจนวาเปนตัวบทที่ตองการดึงดูดผูฟงหรือผูอาน ในบรบิทการแปล

จึงจําเปนที่ฉบบัแปลจะตองรกัษาลักษณะของการดึงดูดผูฟงหรือผูอานของตนฉบับเอาไวใหได และ

เพื่อทีจ่ะสามารถยังคงลกัษณะเฉพาะดังกลาวน้ีไว ผูแปลจงึสามารถทีจ่ะปรับรูปแบบและเน้ือหาของ

ตนฉบับไดมากกวาตัวบทประเภทอื่นๆและเน่ืองจากเปาหมายหลักของสนุทรพจนน้ีคือการทําใหผูฟงหรือ

ผูอานเกิดความคิดคลอยตาม ความสําคัญอันดับแรกของสนุทรพจนจงึอยูที่อารมณในตัวบท มากกวา

องคประกอบดานความหมายเสียอกี 

สุนทรพจนถือเปนตัวบทประเภทหน่ึงที่มีการเรียบเรียงภาษาเขียนเพื่อใชในการกลาวตอหนา

กลุมผูฟง สัญฉวี สายบัว (อางแลว, น.47-48) แบงประเภทของงานเขียนออกเปนสามประเภทหลัก ๆ  คือ 

1) ประเภทรจนาสาร เพื่อเปนการระบายความรูสึกและอารมณของผูเขียน สวนมากมักใชคําสรรพนาม

บุรุษที่หน่ึง แตอาจจะไมไดกําหนดกลุมผูรับสารวาเปนกลุมใด เปนตัวบทแบบพรรณนาความ อาจใช

ภาษาภาพพจนและผูเขียนเลือกใชคําที่มีลักษณะเฉพาะ 2) ประเภทอรรถสาร เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง 

ใหความสําคัญกับเน้ือหาที่ถูกตองของตัวบท มีกลุมผูรับสารที่แนนอน ใชภาษาธรรมดา หรือภาษา

ทางการ หรือศัพททางวิชาการ และ 3) ประเภทโฆษณาสาร เพื่อชักจูงใหเช่ือ ใหคลอยตาม แกนของตัว

บทอยูที่ผูรับสารมีกลุมผูรับสารทีแ่นนอนใชภาษาที่มีพลังมีความหมายแฝงที่ใหเกิดความรูสกึรวมที่รนุแรง 

เชนเดียวกันกับลักษณะการแปลที่ตัวบทหน่ึงๆ น้ัน อาจมีประเภทของงานเขียนหลายประเภทปรากฎอยู

ในสวนตางๆ ไมจําเปนที่จะตองมีประเภทเดียวแตอาจมีประเภทใดประเภทหน่ึงที่ผูเขียนเนนและให

ความสําคัญมากที่สุด 
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เมื่อการแปลสุนทรพจนอาจมีความจําเปนในการปรับบทแปลจากการเลือกใชการแปลแบบเอา

ความน้ัน สัญฉวี สายบัว (อางแลว, น.64-76) กลาววา การปรับบทแปลสามารถทําไดสองระดับ คือ ระดับ

คําและระดับโครงสราง การปรับบทแปลในระดับคํา จะใชในกรณีที่คําหรือสํานวนที่ปรากฎในตนฉบับน้ัน

ไมมีใชในภาษาหรือวัฒนธรรมแปล การปรบัในระดับคําสามารถทําไดโดย การเพิ่มคําอธิบาย การใชวลี

หรือประโยคแทนคํา การใชคําที่มีความหมายกวางข้ึน การเติมตัวเช่ือมระหวางกลุมความคิด และการตัด

คําทิ้ง สวนการปรับบทแปลในระดับโครงสราง จะใชเพื่อทําใหฉบับแปลมีลกัษณะการใชโครงสรางภาษาที่

เปนธรรมชาติตามบริบทของภาษาแปล ซึง่ทําไดในสีร่ะดับ คือ ระดับเสียง ไดแก การถายเสียง การทับ

ศัพท ระดับโครงสรางของคํา เชน การใชคําในภาษาแปลเพือ่แสดงความเปนพหพูจน ระดับประโยค เชน 

การเรียงลําดับคํา สํานวนและวลีในประโยค การเปลี่ยนประโยคเปนวลีและวลีเปนประโยค การใชรูป

ปฏิเสธ การใชกรรตุวาจกและกรรมวาจก และการเพิ่มและละคําในประโยค และระดับสุดทายคือระดับสงู

กวาประโยค เชน ลีลาและทํานองการเขียนตัวบท การสลับประโยคภายในยอหนา หรือการสลบัโยกยาย

ยอหนา 

ผูศึกษาไดคนควางานวิจัยดานการแปลสุนทรพจนระหวางคูภาษาอังกฤษและไทย และสามารถ

สืบคนตัวเลมจากระบบออนไลนไดมีเพียงงานวิจัยของคณขวัญ รัชตานันทวิช (2560) เทาน้ัน 7

8 ซึ่งเปน

งานวิจัยที่นําเสนอบทแปลสุนทรพจนเรื่องปญหาดานเช้ือชาติในประเทศแอฟริกาใตและการออก

มาตรการควํ่าบาตรประเทศแอฟริกาใตแบบเบ็ดเสร็จ จากตนฉบับภาษาอังกฤษของโอลิเวอร ทัมโบ โดย

วิเคราะหลักษณะของสุนทรพจน ทั้งในดานความหมายตรงและความหมายแฝง รูปแบบการนําเสนอ 

ความรูสึกของผูกลาวสุนทรพจนน้ัน โดยการแปลที่ผูวิจัยใชคือการแปลแบบตรงตัว เพื่อรักษาโครงสราง

และรูปแบบทางภาษาที่มีความสําคัญทีส่ื่อเจตนาของผูพูด และใชการแปลแบบเอาความ โดยการปรับบท

แปลทั้งในระดับคําและระดับโครงสรางคําและประโยค เพื่อใหสามารถถายทอดสารใหไดถูกตองและมี

ลักษณะที่เปนธรรมชาติของภาษาไทย 

                                                        
8 ยังมีงานวิจัยของ ศุภกาญจน ผาทอง  (2543) การแปลสุนทรพจนจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ สุจิรา กิตติดุษฎีกุล (2545) การแปล

สุนทรพจน เร่ือง I Have Been to the Mountaintop และจดหมาย Martin Luther King ‘s Letter from Bermingham Jail ของ 

Martin Luther King Junior ธัญธดิา  วรัญญาพร (2551) การแปลสุนทรพจน กรณีศึกษาหัวขอ The Age of Lincoln (ยคุสมัยของ

ลินคอลน) จากหนังสือ Historic Speeches (1996) เรียบเรียงโดยไบรอัน แมคอารเธอร (Brian MacArthur) และ รัชนีวรรณ กลัดเข็ม 

(2552) เร่ือง การแปลสุนทรพจนของ Winston Churchill ที่เปนตวัเลมรายงาน ซ่ึงผูศึกษาไมสามารถสืบคนไดเนื่องจากการจํากัดการ

ใหบริการของหอสมุดในสถาบันที่มีตัวเลมวิจัยเนื่องจากสถานการณโรคโควดิ 19 
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 จากงานวิจัยดานการแปลสุนทรพจนคูภาษาอังกฤษและไทยที่มีเปนจํานวนนอยทําใหผูศึกษา

ตองการวิเคราะหลักษณะการแปลสุนทรพจน How dare you! ของเกรตา ธันเบิรก เพื่อเปนการชวย

เสริมองคความรูดานการแปลตัวบทประเภทสุนทรพจนในศาสตรดานการแปลศึกษา 

 

 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาทําการเปรียบเทียบตนฉบับ How dare you! ของเกรตา ธันเบิรก ที่ถอดเปนบทพูดจากเว็บไซต 

www.npr.org และบทแปลจาก www.workpointtoday.com ประโยคตอประโยคในตาราง เพื่อ

วิเคราะหลักษณะการแปลตามแนวคิดประเภทของการแปลและการปรบับทแปลของสัญฉวี สายบัว 

(2550) และนําเสนอบทแปลของผูศึกษาที่ใชแนวคิดของสัญฉวีเปนกรอบในการแปลลงในตารางเดียวกัน 

 

4. วิเคราะหและอภิปรายผล 

การวิเคราะหสุนทรพจน How dare you! มีขอความตนฉบบัทั้งสิ้น 30 ประโยค จากการใชแนวคิดเรื่อง

ประเภทของงานเขียนสามประเภทหลกัของสัญฉวี สายบัว (2550) พบวาสุนทรพจนน้ีมลีักษณะของงาน

เขียนทั้งสามประเภท คือ รจนาสาร โดยมกีารแสดงความรูสึกและอารมณของผูเขียน เชน How dare 

you! และ but no matter how sad and angry I am และผูเขียนใชคําสรรพนามบุรุษทีห่น่ึงคือ I และ 

we ประเภทที่สอง คือ อรรถสาร โดยใหขอมูลและขอเทจ็จริงเกี่ยวกับสภาวะโลกรอน เชน อัตราการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิโลกที่สงูข้ึน มีการใชคําศัพททางวิชาการทีเ่กี่ยวของกบัเน้ือหา 

เชน toxic air pollution และ climate justice และประเภทที่สาม คือ โฆษณาสาร ที่มีการพูดกับกลุม

ผูรบัสารที่แนนอน ใชภาษาที่มีพลัง ทําใหเกิดความรูสึกรุนแรง เชน You have stolen my dreams and 

my childhood with your empty words, People are suffering และ People are dying โดยผู

ศึกษาพบวาสุนทรพจนน้ีมีลกัษณะของงานเขียนแบบโฆษณาสารมากกวาสองประเภทแรก ซึ่งเปนเหตุผล

ใหเปนสุนทรพจนที่มกีารกลาวถึงอยางกวางขวางอยางทีก่ลาวถึงในบทนํา 

ในหัวขอน้ี ผูศึกษาจะนําเสนอการวิเคราะหบทแปลสุนทรพจน ที่มีการแปลไวบนเว็บไซตเวิรค

พอยททเูดย พรอมยกตัวอยางประกอบ กอนทีจ่ะนําเสนอบทแปลที่ผูศึกษาไดแปลเอง ตามกรอบแนวคิด

ของสัญฉวี สายบัว (2550) 

4.1 การวิเคราะหบทแปล 

http://www.npr.org/
http://www.workpointtoday.com/
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การวิเคราะหบทแปลตามลกัษณะการแปลและการปรับบทแปลตามแนวคิดของสญัฉวี สายบัว 

พบวา ผูแปลใชการแปลตรง 3 ประโยค และแบบเอาความทั้งสิ้น 27 ประโยค โดยการแปลแบบเอาความ

น้ี เปนการปรบับทแปลทั้งในระดับคําและโครงสรางประโยค  

 

 

 

4.1.1 ประโยคทีม่ีลักษณะของการแปลตรง ไดแก  

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

2 This is all wrong. น่ีมันผิดไปหมด แปลตรง 

29 

The world is waking up and 

change is coming, whether 

you like it or not. 

โลกกําลังจะต่ืน และความ

เปลี่ยนแปลงกําลังจะมา ไมวาคุณ

จะชอบมันหรือไมก็ตามเถอะ 

แปลตรง 

30 Thank you. ขอบคุณคะ แปลตรง 

4.1.2 ประโยคทีม่ีลักษณะของการแปลแบบเอาความ  

4.1.2.1 การปรบับทแปลในระดับคํา  

ก. การปรับความหมายของคํา เปนลักษณะของการแปลที่พบมากทีสุ่ด ตัวอยางเชน 

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

7 

You have stolen my dreams 

and my childhood with your 

empty words and yet I'm one 

of the lucky ones. 

คุณขโมยเอาความฝนและวัยเด็ก

ของเราดวยคําพูดจอมปลอม น่ีฉัน

ถือวาเปนกลุมคนที่โชคดีแลวนะ 

ปรับ "ของเรา" เปน 

"my"  

"จอมปลอม" เปน 

"empty" 

13 

How dare you continue to 

look away and come here 

saying that you're doing 

enough when the politics and 

solutions needed are still 

คุณกลาดีมาก ที่ไมยอมให

ความสําคัญกับมัน แลวยังมาบอก

วาพวกคุณทําดีพอแลว ทั้งๆ ที่

คําตอบทางการเมืองยังไมมีใหเห็น 

ปรับ "How" เปน "มาก"  

"continue to look 

away" เปน "ที่ไมยอมให

ความสําคัญกับมัน"  

“the politics and 
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nowhere in sight. solutions" เปน 

"คําตอบทางการเมือง"  

21 

Today that figure is already 

down to less than 350 

gigatons. 

วันน้ีตัวเลขน้ีอาจจะเหลือแค 350 

กิ๊กกะตันแลวก็ได 

ปรับ "is already 

down" เปน "อาจจะ

เหลือ"  

"less than" เปน "แค" 

         ลักษณะของการแปลแบบน้ี ผูศึกษาพบวาไมมีอยูในแนวคิดเรื่องการปรับบทแปลของสัญฉวี

สายบัว แตอยางใด แตเปนการปรับความหมายของคําตนฉบับโดยใชคําแปลอื่น ซึ่งในบางประโยคมีผล

ทําใหความหมายของตนฉบับเปลี่ยนไป เชน ประโยคที่  21 เปนตน  

ข. การเติมคําอธิบาย มีการเติมขอความสั้น ๆ เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายไดกระจางข้ึน เชน  

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

3 I shouldn't be up here. ฉันไมควรมาอยูบนเวทีน้ี เพิ่มคํา "เวที" 

9 People are dying. คนบาดเจบ็ลมตาย เพิ่มคํา "บาดเจ็บ" 

 

ลักษณะการแปลน้ี ตรงกับแนวคิดของสัญฉวี สายบัว เปนการเพิม่ความเพื่อทําใหความหมาย

ชัดเจนข้ึน และอาจเปนการเพิ่มความเขมขนของเน้ือหาของสุนทรพจนน้ี เชน ประโยคที่ 9  

ค. การตัดคํา ผูศึกษาพบวาคําและวลีในบางประโยคถูกตัดออกไป เชน  

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

5 
Yet, you all come to us young 

people for hope. 

แตพวกคุณก็เดินทางมาหา

ความหวังจากพวกเรา เยาวชน 
ตัดคํา "all"  

11 

We are in the beginning of a 

mass extinction and all you 

can talk about is money and 

fairytales of eternal economic 

growth. How dare you! 

เรากําลังจะสูญพันธุกันอยูแลว แต

พวกคุณกลับพูดกันแตเรือ่งเงินๆ 

ทองๆ และผลการเติบโตทางดาน

เศรษฐกจิ คุณกลาดีอยางไร 

ตัดคํา "mass"  

"fairytales of eternal" 

ไมมีเครื่องหมายอัศเจรีย 
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 ตามแนวคิดของสัญฉวี สายบัว การปรับบทแปลดวยการตัดคํา ทําไดหากไมทําใหสาระสําคัญ

ของขอความเสียไป และไมสงผลกระทบตอความหมายโดยรวม ซึ่งเห็นไดจากประโยคที่ 5 แตจาก

การศึกษา การตัดคําในบางประโยคทําใหบทแปลมีความหมายตางจากตนฉบบัอยูมากพอสมควร ซึ่งเห็น

ไดจากประโยคที่ 11  

 

 

 

 ง. การทบัศัพท ในบทแปลมีการทับศัพทปรากฎในสองประโยค คือ 

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

16 

The popular idea of cutting 

our emissions in half in 10 

years only gives us a 50 

percent chance of staying 

below 1.5 degrees and the 

risk of setting off irreversible 

chain reactions beyond 

human control. 

ไอเดียที่วาเราจะลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกลงครึง่หน่ึงใน 10 ป

ขางหนา จะใหโอกาสเรา 50% ใน

โอกาสที่เราจะยังหวนกลับไป

แกปญหาทุกอยางไดเทาทัน 

ทับศัพท "idea" 

17 

Fifty percent may be 

acceptable to you, but those 

numbers do not include 

tipping points, most feedback 

loops, additional warming 

hidden by toxic air pollution 

or the aspects of equity and 

climate justice. 

50% อาจจะพอรับไดสําหรบัคุณ 

แตตัวเลขเหลาน้ันยังไมรวม 

Tipping points วงจรปอนกลับอีก

มาก อากาศที่รอนข้ึนจากมลพิษ

ตางๆ และอีกหลายๆ ปจจัยที่ถา

โถม 

ทับศัพท "tipping 

points"  
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 การทบัศัพทในประโยคที่ 16 อาจไมมีผลตอผูอานบทแปล เน่ืองจากเปนคําพูดทีม่ีการทับศัพท

อยางแพรหลาย แตในกรณีของประโยคที่ 17 นาจะสงผลตอการทําความเขาใจความหมายของ tipping 

points ที่หมายถึง จุดหกัเห หรือ จุดแปรผัน ที่ประเด็นปญหาเล็ก ๆ ไดกลับกลายมาเปนประเด็นปญหา

ใหญ 

 4.1.2.2 การปรบับทแปลในระดับโครงสราง 

 

 

 

 ก. การปรับระดับประโยค เปนลักษณะการแปลที่พบมากทีสุ่ด เชน  

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

11 

We are in the beginning of a 

mass extinction and all you 

can talk about is money and 

fairytales of eternal economic 

growth. How dare you! 

เรากําลังจะสูญพันธุกันอยูแลว แต

พวกคุณกลับพูดกันแตเรือ่งเงินๆ 

ทองๆ และผลการเติบโตทางดาน

เศรษฐกจิ คุณกลาดีอยางไร 

ปรับบุพบทวลี "in the 

beginning of mass 

extinction" เปนกริยาวลี 

"กําลังจะสูญพันธุ"  

15 

Because if you really 

understood the situation and 

still kept on failing to act then 

you would be evil and that I 

refuse to believe. 

วาพวกคุณมันคือปศาจที่รูดีวาอะไร

เปนอะไร แตก็ยังลมเหลวตอการลง

มือทํางาน ฉันขอไมเช่ือวาคุณเปน

ปศาจละกัน 

ปรับอนุประโยค 

"Because if you really 

understood the 

situation" เปน "วาพวก

คุณมันคือปศาจทีรู่ดีวา

อะไรเปนอะไร" "then 

you would be evil and 

that I refuse to 

believe" เปน "ฉันขอไม

เช่ือวาคุณเปนปศาจละกัน" 

22 
How dare you pretend that 

this can be solved with just 

สถานการณอยางน้ีคุณจะยังใช

วิธีการเดิมๆ เทคนิคเดิมๆ รับมอืกับ

ปรับ "How dare you 

pretend that" เปน 
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business as usual and some 

technical solutions? 

ปญหาน้ีอยูอีกหรือ? "สถานการณอยางน้ีคุณจะ

ยัง"  

"business as usual and 

some technical 

solutions" เปน "วิธีการ

เดิม ๆ เทคนิคเดิม ๆ 

รับมอืกับปญหาน้ีอยูอีก

หรือ?" 

 

 การปรับบทแปลระดับโครงสรางประโยคดังตัวอยางที่แสดงขางบนน้ี ไมเทียบเคียงกันกับการ

ปรับบทแปลในระดับประโยคของสัญฉวี สายบัว ที่กลาวถึงการการเรยีงคําในวลีหรือประโยค การเปลี่ยน

ประโยคเปนวลี และวลีเปนประโยค การใชรปูปฏิเสธ การใชโครงสรางกรรตุวาจกและกรรมวาจก และ

การเพิม่และละคําในประโยคแตอยางใด แตในบางประโยคมีความเทียบเคียงของการปรบับทแปลกับ

ของสัญฉวี สายบัว เชน  

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

14 

You say you hear us and that 

you understand the urgency, 

but no matter how sad and 

angry I am, I do not want to 

believe that. 

คุณพูดวาคุณรับฟงและรับรูถึง

ปญหาที่เรงดวน แตไมวาฉันจะ

โกรธและเศราเพียงใด ฉันก็ไม

อยากจะเช่ือ 

ปรับโครงสรางประโยค 

"sad and angry" เปน 

"โกรธและเศรา" 

 

 ประโยคที่ 14 มีการปรบัระเบียบวิธีเรียงคําในประโยค โดยนําเสนอความรูสึกโกรธมากอนความ

เศราในบทแปล ในขณะที่ตนฉบบัใช sad and angry  

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

22 
How dare you pretend that 

this can be solved with just 

สถานการณอยางน้ีคุณจะยังใช

วิธีการเดิมๆ เทคนิคเดิมๆ รับมอืกับ

ปรับกรรมวาจก "this can 

be solved with" เปน 
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business as usual and some 

technical solutions? 

ปญหาน้ีอยูอีกหรือ? "ใช" 

 

 ประโยคที่ 22 มีการปรบัรปูกริยากรรมวาจกของตนฉบับเปน กรรตุวาจกในฉบับแปล ซึ่งทําใหมี

ความเปนธรรมชาติของภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

 ข. การปรบัระดับโครงสรางของคํา เน่ืองจากความแตกตางทางดานหนาที่ทางไวยากรณใน

ประโยคของภาษาตนฉบับและภาษาแปล โดยเฉพาะการแสดงพจนและกาล ทําใหอาจตองมีการปรบับท

แปลในลกัษณะน้ี เชน 

 

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

8 People are suffering. ผูคนอยูอยางทรมาน 

ปรับโครงสรางคํา "are 

suffering" เปน "อยูอยาง

ทรมาน” 

  

 ประโยคที่ 8 กาลของตนฉบับแสดงกริยาที่กําลงัดําเนินอยู แสดงใหเห็นความทรมานที่กําลงั

เกิดข้ึน แตในบทแปลแสดงขอเทจ็จริงทั่วไป   

ประโยค ตนฉบับ ฉบับแปล 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

11 

We are in the beginning of a 

mass extinction and all you 

can talk about is money and 

fairytales of eternal economic 

growth. How dare you! 

เรากําลังจะสูญพันธุกันอยูแลว แต

พวกคุณกลับพูดกันแตเรือ่งเงินๆ 

ทองๆ และผลการเติบโตทางดาน

เศรษฐกจิ คุณกลาดีอยางไร 

ปรับโครงสรางคํา “you” 

เปน “พวกคุณ” 

  

ประโยคที่ 11 พจนของตนฉบับ you ที่หมายถึงคนฟงทุกคน ในบทแปลจึงมกีารใชคําแสดงความ

เปนพหูพจน “พวก”  
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 จากการวิเคราะหบทแปล โดยการใชแนวคิดเรื่องลกัษณะการแปลและการปรับบทแปลของสญั

ฉวี สายบัว เปนกรอบการวิเคราะหน้ัน ผูศึกษาพบวาบทแปลมลีักษณะตรงกันกับการแปลแบบเอาความ 

เพราะมีการปรบัความหมายของบทแปลทั้งในระดับคําและโครงสราง แตเมื่อวิเคราะหการปรับบทแปล

แลวน้ัน พบวามีการปรับบทแปลที่ไมตรงกันกับแนวคิดของสัญฉวี สายบัว ที่กลาววาการปรับบทแปลควร

จะกระทําตอเมื่อมีความไมเทียบเคียงกันทางดานความหมายของคําและลกัษณะโครงสรางของคําและ

ประโยคของภาษาตนฉบับและภาษาแปล แตบทแปลทีวิ่เคราะหมีการปรบับทแปลทั้งในระดับคําและ

โครงสรางโดยที่ไมเปนไปตามแนวคิดน้ี หรืออาจกลาวไดวา แนวคิดเรื่องการปรบับทแปลของสญัฉวี 

สายบัวไมครอบคลมุการปรบับทแปลของบทแปลดังกลาวน้ี ผูศึกษาจึงเสนอบทแปลสุนทรพจนน้ี โดยใช

แนวคิดเรื่องลักษณะการแปลและการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว เปนกรอบในการแปล อันเปน

วัตถุประสงคในการศึกษาประการทีส่อง ดังน้ี 

 4.2 การนําเสนอบทแปล จากการแปลของผูศึกษา สามารถวิเคราะหบทแปลที่นําเสนอไดตอไปน้ี 

 4.2.1 การแปลตรง ผูศึกษาพบวา สามารถใชลักษณะการแปลตรงได เพื่อรักษารูปแบบในระดับ

คําและโครงสรางเดิมของตนฉบบั ในขณะเดียวกันก็สามารถถายทอดความหมายเดิมของตนฉบบัได โดย

ที่ยังมีความเปนธรรมชาติของภาษาแปล โดยมีการแปลตรง 14 ประโยคจากประโยคทัง้สิ้น 30 ประโยค 

เชน  

ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

8 People are suffering. ผูคนกําลงัทุกขรอน แปลตรง 

9 People are dying. ผูคนกําลงัลมตาย แปลตรง 

23 

With today's emissions levels, 

that remaining CO2 budget 

will be entirely gone within 

less than eight and a half 

years. 

ดวยการปลอยกาซเรือนกระจกใน

ระดับของทุกวันน้ี งบประมาณดาน

กาซคารบอนไดออกไซดทีเ่หลืออยู

จะหมดลงภายในไมเกินแปดปครึ่ง 

แปลตรง 

  

4.2.2 การแปลแบบเอาความ ในการแปลลกัษณะน้ี ผูศึกษาในแนวคิดเรื่องการปรบัคําแปล

ของสัญฉวี สายบัว เปนกรอบในการปรบัระดับคําและโครงสราง เพื่อใหยังคงความหมายเดิมและใหมี

รูปแบบประโยคตามโครงสรางประโยคภาษาไทย โดยปรับบทแปลเฉพาะเมื่อไมมีความเทียบเคียงกัน
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ทางดานความหมายและโครงสรางระหวางภาษาตนฉบับและฉบับแปล ซึ่งมีทั้งการปรบัในระดับคําและ

โครงสราง 

 4.2.2.1 การปรบัระดับคํา ผูศึกษาใชการปรบับทแปลระดับคําดวยการเติมขอความสั้น ๆ ในบท

แปล เพื่อสรางความชัดเจนในความหมาย เชน 

 

 

 

ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

3 I shouldn't be up here. ฉันไมควรมาอยูบนเวทีน้ี 
ปรับระดับคํา เติม

ขอความ "เวที" 

13 

How dare you continue to 

look away and come here 

saying that you're doing 

enough when the politics and 

solutions needed are still 

nowhere in sight. 

พวกคุณกลาดียังไงถึงเมินเฉยและมี

หนามาพูดที่น่ีวาทําดีพอแลวทั้งที่

นโยบายทางการเมืองและการแกไข

ปญหาที่จําเปนยังไมมีใหเห็น 

ปรับระดับคํา เติม

ขอความ "มีหนา" 

"นโยบาย" 

 

 ประโยคที่ 3 ผูศึกษาใชกลวิธีเดียวกันกับบทแปลของเวิรคพอยท โดยการเติมขอความเพื่อใหเห็น

ภาพของสถานที่ชัดเจนข้ึน สวนในประโยคที่ 13 เติมขอความ “มีหนา” เพื่อใหไดอารมณของผูพูดทีก่ําลงั

กลาวโทษกลุมผูฟงอยู สวนคําวา “นโยบาย” เปนการเติมเพื่อใหความหมายมีความชัดเจนข้ึนกวาคําวา 

“การเมือง” แตอยางเดียว 

 อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไดปรับความหมายระดับคําที่ไมเปนไปตามแนวคิดของสัญฉวี สายบัว อยู

สองประโยค คือ 
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ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

24 

There will not be any 

solutions or plans presented 

in line with these figures here 

today, because these 

numbers are too 

uncomfortable and you are 

still not mature enough to 

tell it like it is. 

วันน้ีคงจะไมมีทางแกไขปญหาหรือ

แผนการใด ๆ ทีส่อดคลองกับ

ตัวเลขพวกน้ีมานําเสนอ เพราะ

ตัวเลขเหลาน้ีมันนากลัวเกินไป และ

พวกคุณก็ไมโตพอทีจ่ะพูดตามความ

จริง 

ปรับระดับคํา "too 

uncomfortable" เปน 

"นากลัวเกินไป" 

26 

The eyes of all future 

generations are upon you and 

if you choose to fail us, I say: 

We will never forgive you. 

สายตาของคนรุนใหมทกุคนจองดู

พวกคุณอยู และถาพวกคุณเลือกที่

จะทําใหเราผิดหวัง ฉันก็ขอบอกเลย

วา พวกเราจะไมมีวันใหอภัยพวก

คุณ 

ปรับระดับคํา "future 

generations" เปน "คน

รุนใหม"  

 

 ประโยคที่ 24 ความหมายของ “uncomfortable” ที่หมายถึง “นาอึดอัด” อาจไมเขากันกบั

บริบทของตัวเลข ผูศึกษาจงึปรับความหมายเปน “นากลัว” ซึ่งฟงดูเปนธรรมชาติของการใชภาษาไทย

มากกวา เชนเดียวกันกับ “คนรุนใหม”  

 4.2.2.2 การปรบัระดับโครงสราง ผูศึกษาไดปรบับทแปลในระดับน้ี ดังน้ี 

 ก. ปรบัระดับโครงสรางคํา เพื่อใหคําแปลแสดงพจนในความหมายเดียวกบัตนฉบับ เชน  
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ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

1 
My message is that we'll be 

watching you. 

ขอความของฉันคือเราจะจบัตาดู

พวกคุณอยู 

ปรับระดับโครงสรางคํา 

"you" เปน "พวกคุณ" 

 

 เน่ืองจาก “you” ในตนฉบับ มีความหมายถึงกลุมผูฟง ซึ่งเปนพหูพจน ผูศึกษาจึงใชคําวา 

“พวก” เพื่อใหไดความหมายเดียวกัน  

 ข. การปรบัวิธีเรียงคําในประโยค  

ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

12 

For more than 30 years, the 

science has been crystal 

clear. 

วิทยาศาสตรพสิูจนชัดเจนมากกวา 

30 ปแลว 

ปรับโครงสรางวิธี

เรียงคําในประโยค 

"For more than 30 

years" 

          ประโยคที่ 12 ผูศึกษาไดปรับการนําเสนอความคิดตางไปจากตนฉบบั โดยนําเอาขอความหลัก

ข้ึนมากอนสวนทีเ่ปนบุพบทวลี “For more than 30 years” ในบทแปล ซึ่งอาจเปนการเนนความสําคัญ

ขอสารที่ตางไปจากตนฉบับ แตมลีักษณะเปนธรรมชาติของภาษาไทยมากข้ึน  

 ค. การปรบัรปูประโยคปฏิเสธ  

ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

16 

The popular idea of cutting 

our emissions in half in 10 

years only gives us a 50 

percent chance of staying 

below 1.5 degrees and the 

risk of setting off irreversible 

chain reactions beyond 

human control. 

ความคิดที่แพรหลายเรื่องการลด

การปลอยกาซเรือนกระจกลง

ครึ่งหน่ึงใน 10 ป ใหโอกาสเราเพียง

รอยละ 50 ในการคงอุณหภูมิไมให

สูงข้ึนเกิน 1.5 องศา และความ

เสี่ยงของการเกิดปฏิกิริยาลูกโซที่

เปลี่ยนแปลงไมไดเหนือการควบคุม

ของมนุษย 

ปรับระดับโครงสราง 

"below" เปนรปู

ปฏิเสธ "ไมใหสูงข้ึน

เกิน" 
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 ประโยคที่ 16 ผูศึกษาปรบัโครงสรางประโยคเปนรูปปฏิเสธ โดยเปลี่ยนคําวา “below” เปน 

“ไมใหสงูข้ึนเกิน” เน่ืองจากใหความหมายชัดเจนกวา “ตํ่ากวา” ใหเขากับบริบทการเพิ่มของอุณหภูมโิลก 

 ง. การเพิ่มคําในประโยค  

 

 

ประโยค ตนฉบับ บทแปลท่ีนําเสนอ 
วิเคราะหลักษณะการ

แปล 

7 

You have stolen my dreams 

and my childhood with your 

empty words and yet I'm one 

of the lucky ones. 

คุณขโมยความฝนและขโมยวัยเด็ก

ของฉันดวยคําพูดกลวง ๆ แตฉัน

เปนยังเปนคนหน่ึงทีโ่ชคดี 

ปรับระดับโครงสราง 

เพิ่มคําซ้ํา "ขโมย"  

 

 ผูศึกษาปรบัโครงสรางประโยคโดยการเพิ่มคําซ้ํา “ขโมย” ในฉบับแปลเพื่อใหความหมายของ

ประโยคภาษาไทยชัดเจนข้ึนวาทั้งความฝนและวัยเด็กถูกขโมยไป เพราะหากไมใสคํากริยาซ้ําทีห่นาวัย

เด็ก จะทําใหการเปรียบเทียบเชิงอปุลักษณในบทแปลขาดความชัดเจนไป 

 

5. สรุป 

จากการวิเคราะหบทแปลสุนทรพจนของเกรตา ธันเบริก ที่ปรากฎอยูในเว็บไซตของเวิรคพอยททเูดย โดย

ใชแนวคิดลักษณะการแปลและการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว เปนกรอบในการวิเคราะห พบวาผู

แปลใชลักษณะการแปลเอาความเปนสวนใหญ โดยมีการปรับบทแปลทั้งในระดับคําและโครงสราง มี

หลายประโยคที่ผูศึกษาไมสามารถอธิบายตามแนวคิดของสญัฉวี สายบัว ได สวนการนําเสนอบทแปลของ

ผูศึกษาเอง พบวาสามารถแปลสุนทรพจนน้ีโดยใชลักษณะการแปลตรงทีร่ักษารปูแบบและความหมาย

เดิมของตนฉบบัได 14 ประโยคจากทั้งหมด 30 ประโยค และเมื่อมีการแปลแบบเอาความ ผูศึกษาสามารถ

ใชกรอบแนวคิดของสญัฉวี สายบัว เปนแนวทางเพือ่ทําการปรับบทแปลได แมวาในการปรับความหมาย

ระดับคําในบางประโยค จะไมเทียบเคียงกันกับกรอบแนวคิดดังกลาว  

 

เอกสารอางอิง 
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การแปลและการวิเคราะหพาดหัวขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

Translating and Analysis of English News Headlines into Thai 
 

วัลดา แซลิ้ม0

1, รสสคุนธ รัตนธาดา1

2 

Wanlada Saelim1, Rossukon Rattanathada2 
 

บทคัดยอ 

บทความน้ีกลาวถึงการแปลและการวิเคราะหพาดหัวขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการแปลพาดหัวขาวโดยไมตองอานเน้ือขาวภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด โดยผูศึกษาทําหนาที่เปนผูเเปลพาดหัวขาวดวยตนเอง และหากไมสามารถแปลพาดหัวขาวได

ทันที ผูแปลจะมีวิธีการใดที่จะสามารถชวยใหสามารถแปลพาดหัวขาวหน่ึง ๆ  ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

จากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดถึงรอยละ 63.78 ที่ผูแปลสามารถแปลพาดหัวขาวไดทันทีโดยไม

ตองอานขาว และมีพาดหัวขาวรอยละ 36.22 ที่ผูแปลตองใชวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหสามารถแปลพาดหัว

ขาวได โดยวิธีการดังกลาวแบงออกเปน 4 วิธีดังน้ี (1) ผูแปลจําเปนตองอานขาวนํา (2) ผูแปลจําเปนตอง

อานขาวนําและอานเน้ือขาว (3) ผูแปลจําเปนตองอานขาวนําและหาขอมูลเพิ่มเติม (4) ผูแปลจําเปนตอง

อานขาวทั้งหมด โดยวิธีการที่ (1) และ (2) ชวยใหผูแปลสามารถแปลขาวไดถูกตองและรวดเร็ว ขณะที่

วิธีการที่ (3) และ (4) สามารถชวยใหผูแปลแปลไดถูกตองแตไมชวยใหผูแปลแปลพาดหัวขาวไดเร็วข้ึน 

คําสําคัญ: การแปลและการวิเคราะห , พาดหัวขาวภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 

 This article discussed the translating and analysis of English news headlines into 

Thai. The study aimed to find out the possibility of translating news headlines without 

reading the entire English news version by conducting self-assessment translation and to 

find out the accurate and fast translation methods used in case that the news 

headlines cannot be translated at the first sight. The study has shown that 63.78 percent 
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of the headlines can be translated immediately without reading the news. And only 36.22 

percent of the headlines, the translator needs to use 4 methods to translate them into 

its Thai version. The methods included (1) The translator also needs to read the lead of 

news (2) The translator also needs to read the lead of news and the news body (3) The 

translator needs to read the lead of news and search for more information (4) The 

translator needs to read the entire news. Method (1) and (2) can help the translator 

translates the news accurately and quickly while methods 3 and 4 can help translators 

translate accurately, but not faster. 

Keywords: Translating and Analysis, English News Headlines 

 

บทนํา 

 ปจจุบันสื่อหนังสือพิมพไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอขาวจากบนหนากระดาษมานําเสนอ

ขาวบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซตขาว สงผลใหการเรียนการสอนในรายวิชาการแปลขาว

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ผูสอนตองปรับเปลี่ยนไปใชแหลงขาวตนฉบับบนเครือขายอินเทอรเน็ตแทน

แหลงขาวตนฉบับจากหนังสือพิมพ องคประกอบขาวหน่ึง ๆ  ที่ปรากฏอยูบนเว็บไซตขาวมีองคประกอบ

ตามที่สวาสด์ิ พรรณา (2539: 9) อธิบายโครงสรางของขาวไวโดยสรุปดังน้ี ขาวโดยทั่วไปประกอบดวย

โครงสรางสําคัญ 3 สวน คือ 1. หัวขาว (Headline) เปนสวนสําคัญที่สุดของขาว ถือเปนขาวที่ยอที่สุด 2. 

ขาวนํา (Lead of News) คือขอความที่ปรากฏอยูในยอหนาแรกของขาว เปนสวนที่สรุปและเสนอแต

ใจความสําคัญ ชวยขยายความพาดหัวขาวใหผูอานเขาใจมากย่ิงข้ึน 3. เน้ือขาว (Body of News) 

ตําแหนงของเน้ือขาวคือยอหนาตอจากขาวนําหรือยอหนาที่สอง ทําหนาที่ใหรายละเอียดของขาวเพิ่ม

มากข้ึนจากขาวนํา  

เมื่อเขาไปดูขาวในเว็บไซตขาว  องคประกอบตาง ๆ ของขาวที่กลาวมาขางตนยังปรากฏใหเห็น

และพาดหัวขาวยังคงทําหนาที่ตามวัตถุประสงคหลักตามที่วรัชญ ครุจิต (2553:71) กลาวไวคือ พาดหัว

ขาวเขียนข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอานและใหสาระสําคัญของขาว เมื่อผูสอนแปลขาวนําขาว

ตนฉบับมาใหผูเรียนฝกแปล บรรทัดแรกที่ผูแปลเหน็และอานคือพาดหัวขาว แมสิทธา พินิจภูวดล (2544: 

124) จะกลาวกลาวถึงข้ันตอนการแปลขาววา เมื่อผูแปลไดรับตนฉบับจากบรรณาธิการขาวแลว สิ่งที่ตอง

รีบทําคืออานทําความเขาใจขาวทั้งหมด จากน้ันวิเคราะหประเภทของขาวและแปลใหเสร็จใหทันตาม

เวลาที่มีจํากัด ซึ่งในหองเรียนการแปลขาว ผูสอนมักจําลองสถานการณและจํากัดเวลาในการแปลใหกับ
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ผูเรียน ผูเรียนซึ่งเปนนักแปลฝกหดัก็มักกระโดดขามข้ันตอนการอานขาวทั้งหมดโดยเริม่ลงมือแปลทนัททีี่

พาดหัวขาวที่อยูบรรทัดแรก 

 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดที่ผูแปลจะลงมือแปลพาดหัว

ขาวทันทีโดยไมตองอานขาวตนฉบับทั้งหมด และหากไมสามารถแปลหัวขาวน้ัน ๆ ไดทันทีที่เห็น ผูแปล

จะมีวิธีการใดที่จะชวยใหแปลพาดหัวขาวไดถูกตองและรวดเร็วโดยที่ไมตองอานขาวยาว ๆ ทั้งหมดจนจบ 

อีกทั้งตัวอยางและวิธีการที่ไดจากผลการศึกษาน้ีจะเปนแนวทางที่มีประโยชนตอหองเรยีนการแปลขาวให

ผูเรียนสามารถแปลพาดหัวขาวไดรวดเร็วข้ึน 

ผูศึกษาเลือกขอมูลที่ศึกษาจากเว็บไซตขาวบางกอกโพสต  ซึ่งถือเปนหนังสือพิมพออนไลนฉบับ

แรกที่ใหบริการบนระบบอินเทอรเน็ตต้ังแตเดือนมีนาคม 2539 (Seepoon, 2009: 4 อางถึงใน พิสุทธ์ิ

พงศ, 2561) มีความเกาแกและนาเช่ือถือ โดยเลือกแปลเฉพาะพาดหัวขาวภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน

คอลัมน WORLD ต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเก็บ

รวบรวมพาดหัวขาวไดทั้งหมด 127 หัวขาว จากน้ันผูศึกษานําขอมูลทั้งหมดมาจัดแบงตามโครงสรางพาด

หัวขาวตามการแบงโครงสรางทางภาษาของสวาสด์ิ พรรณา (2539) 8 โครงสราง โดยขอมูลทั้งหมด

สามารถจัดลงในโครงสรางพาดหัวขาวทั้ง 8 โครงสราง ดังน้ี 

1. โครงสราง Noun + Verb (Sentence)  ไดจํานวน 88    หัวขาว คิดเปนรอยละ 69.3 

2. โครงสราง Noun + Present Participle ไดจํานวน  6      หัวขาว คิดเปนรอยละ 4.7 

3. โครงสราง Noun + Past participle  ไดจํานวน  8       หัวขาว คิดเปนรอยละ 6.3 

4. โครงสราง Noun + expected/ said/ believed/ feared ไดจํานวน  1     หัวขาว คิด

เปนรอยละ 0.8 

5. โครงสราง Noun + Infinitive   ไดจํานวน 5       หัวขาว คิดเปนรอยละ 3.9 

6. โครงสราง Noun + Adjective  ไดจํานวน 3       หัวขาว คิดเปนรอยละ 2.4 

7. โครงสราง Noun + Preposition   ไดจํานวน 6       หัวขาว คิดเปนรอยละ 4.7 

8. โครงสราง Noun Phrase   ไดจํานวน         10       หัวขาว คิดเปนรอยละ 

7.9 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 เมื่อจัดขอมูลเขากลุมตามโครงสรางขางตนแลว ผูศึกษาจึงเริ่มลงมือแปลเฉพาะพาดหัวขาวที่อาน

และแปลไดทันทีกอน ผลที่ไดตามตารางดังตอไปน้ี 

โครงสราง จํานวนพาดหัวขาวที่

แปลไดทนัท ี

(รอยละ) 

จํานวนพาดหัวขาวที่ไมสามารถแปล

ไดทนัที (รอยละ) 

1. Noun + Verb (Sentence)  58 

(รอยละ 65.9) 

30 

(รอยละ 34.1) 

2. Noun + Present Participle 4 

(รอยละ 66.6) 

2 

(รอยละ 33.4) 

3. Noun + Past participle  5 

(รอยละ 62.5) 

3 

(รอยละ37.5) 

4. Noun + expected/ said/ 

believed/ feared 

1 

(รอยละ 100) 

- 

5.  Noun + Infinitive  3 

(รอยละ 60) 

2 

(รอยละ 40) 

6. Noun + Adjective 2 

(รอยละ 66.7) 

1 

(รอยละ 33.3) 

7. Noun + Preposition 4 

(รอยละ 66.7) 

2 

(รอยละ 33.3) 

8. Noun Phrase  4 

(รอยละ 40) 

6 

(รอยละ 60) 

จํานวนรวมพาดหัวขาวทั้งหมด (รอยละ) 81 

(รอยละ 63.78) 

46 

(รอยละ36.22) 
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 จากขอมูลในตารางขางตน พบวาเมื่อผูศึกษาอานพาดหัวขาวโครงสรางตาง ๆ  แลวน้ันสามารถ

แปลไดถูกตองทันทีจํานวน 81 หัวขาวคิดเปนรอยละ 63.78 และเปนพาดหัวขาวที่ไมสามารถแปลได

ทันทีจํานวน 46 หัวขาว คิดเปนรอยละ 36.22 ดังน้ันจึงสามารถตอบวัตถุประสงคในการศึกษาขอแรกได

วาในการแปลพาดหัวขาวน้ันมีความเปนไปไดรอยละ 63.78 ที่ผูแปลจะสามารถแปลพาดหัวขาวได

ถูกตองทันทีโดยไมตองอานขาวนํา เน้ือขาว หรือหาขอมูลใด ๆ เพิ่มเลย และหากวิเคราะหแยกแตละ

โครงสราง เปรียบเทียบการแปลไดทันทีกับไมสามารถแปลไดทันทีแลว โดยรวมจํานวนรอยละของการ

แปลพาดหัวขาวในโครงสรางตาง ๆ  ไดทันทีมีตัวเลขสูงกวาพาดหัวขาวที่ไมสามารถแปลไดทันที ยกเวน

โครงสรางที่ 8 Noun Phrase ที่มีตัวเลขรอยละของการไมสามารถแปลไดทันทีสูงกวา 

 จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงนําพาดหัวขาวทั้ง 46 หัวขาวที่ไมสามารถแปลไดทันทีมาวิเคราะห

ตอวาผูแปลมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหสามารถแปลพาดหัวขาวทั้ง 46 หัวขาวใหสําเร็จลุลวงได จากการ

ลงมือแปลพาดหัวขาวทั้ง 46 หัวขาว ผูศึกษาพบวิธีการที่จะทําใหแปลพาดหัวขาวใหสําเร็จลุลวง ดังน้ี 

1. ผูแปลจําเปนตองอานขาวนํา (Lead)  

 จากขอมูลพาดหัวขาวโครงสรางตาง ๆ  ทั้ง 8 โครงสราง พบพาดหัวขาวจํานวนทั้งสิ้น 18  หัว

ขาวที่ไมสามารถอานและลงมือแปลไดทันที ผูแปลตองอานยอหนาที่ 1 หรือที่เรียกวาขาวนํา (Lead) 

กอน จึงเขาใจและมั่นใจที่จะแปลพาดหัวขาวใหไดใจความที่ถูกตอง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ตัวอยาง 1  โครงสราง  Noun + Verb (Sentence) 

 ตนฉบับ  Iran mocks report of slaying of Al-Qaeda figure 

 บทแปล  อิหรานเยยขาวการสังหารรองผูนําอัลกออิดะห 

จากพาดหัวขาวขางตน ผูแปลทราบความหมายของคําวา mock ซึ่งเปนคํากริยาหมายความถึง 

เยยหยันหรือหัวเราะเยาะ โดยใหนํ้าเสียง (tone) แบบเปนทางการ สวนคําวา figure ตามความหมายที่ผู

แปลเขาใจคือหมายถึงคนสําคัญ และ Al-Qaeda ผูแปลเลือกวิธีการอานออกเสียงตามภาษาอาหรับของ

ราชบัณฑิตวา อัลกออิดะห หากแปลทันทีโดยไมตองอานขาวนํา อาจแปลไดวา อิหรานเยยรายงานการ

สังหารคนสําคัญของอัลกออิดะห แตผูแปลก็เกิดคําถามข้ึนกับตนเองวา   “คนสําคัญของอัลกออิดะหคือ

ใคร” จึงตัดสินใจอานขาวนําเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม โดยขาวนํามีดังน้ี 

TEHRAN: Iran on Saturday dismissed a US newspaper report that Al-Qaeda's 

second-in-command was killed in Tehran by Israeli agents as "made-up 

information" and denied the presence of any of the Sunni jihadist group's 

members in the Islamic republic. 
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 เมื่ออานขาวนํา จะเห็นวาความหมายของ Al-Qaeda figure คือ Al-Qaeda’s second-in-

command ซึ่งหมายถึงรองผูนําหรือรองหัวหนา ผูแปลไดขอมูลเพิ่มเติมจากการอานขาวนําที่อยูยอหนา

แรกของขาวทั้งหมด จึงสามารถแปลหัวขาวไดตามบทแปลที่นําเสนอขางตน 

 ตัวอยาง 2  โครงสราง  Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ  Pro-Europe challenger wins Moldova presidency 

บทแปล  ไมยา ซานดู ชนะเลือกต้ังประธานาธิบดีมอลโดวา 

พาดหัวขาวตัวอยาง 2 หากแปลตรงตัวตามพาดหัวขาวที่เห็น สามารถแปลไดวา ผูทาทายท่ี

สนับสนุนยุโรปชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีมอลโดวา ซึ่งนอกจากจะเปนพาดหัวขาวที่ยาวแลว ผู

แปลยังสงสัยวา “ผูทาทายที่สนับสนุนยุโรป” คือใคร จึงไปอานที่ยอหนาแรกที่เปนขาวนําดังน้ี 

CHISINAU - Pro-European challenger Maia Sandu has won the second round of 

Moldova's presidential election and is well ahead of the pro-Russian incumbent 

with almost all ballots counted, according to the central election commission. 

เมื่ออานขาวนําแลวพบวา Pro-European challenger คือ  Maia Sandu (ไมยา ซานดู) ผูแปล

จึงเลือกนําช่ือไมยา ซานดูไปใสไวที่พาดหัวขาวแทน เพื่อใหผูอานเขาใจไดทันทีที่อานพาดหัวขาว และ

ขอมูลวาไมยา ซานดูสนับสนุนฝายใดน้ันมีอยูแลวในขาวนํา 

ตัวอยาง 3  โครงสราง Noun + Present Participle 

ตนฉบับ  Ubisoft Montreal hostage-taking report being probed as hoax: 

media 

บทแปล  สอบแลวแคขาวลวง เหตุจับคนในยูบิซอฟต มอนทรีออลเปนตัวประกัน 

พาดหัวขาวตัวอยาง 3 เมื่อผูแปลอานครั้งแรก ผูแปลไมเคยรูจัก Ubisoft Montreal วาคืออะไร 

ผูแปลจึงจําเปนตองอานขาวนํา 

MONTREAL - A report of a possible hostage-taking at the Montreal offices of 

French video game company Ubisoft that brought out a massive police 

response Friday was being investigated as a hoax, local media said. 

เมื่ ออ านแลวจึงพบคําว า  Montreal offices of French video game company Ubisoft จึ งรูวา 

Ubisoft Montreal หมายถึง บริษัทวิดีโอเกมของฝรั่งเศสที่ต้ังอยูในมอนทรีออล ประเทศเเคนาดา โดยผู

แปลเลือกตัดคําวา media ซึ่งหมายถึง สื่อทองถ่ินเปนผูใหขาวออก เพื่อใหพาดหัวขาวที่แปลกระชับข้ึน 

2. ผูแปลจําเปนตองอานขาวนํา (Lead) และอานเน้ือขาว (Body) 
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จากขอมูลพาดหัวขาวโครงสรางตาง ๆ ทั้ง 8 โครงสราง พบพาดหัวขาวจํานวนทั้งสิ้น 2 หัวขาวที่

ไมสามารถอานและลงมือแปลไดทันที ผูแปลตองอานยอหนาที่ 1 หรือที่เรียกวาขาวนํา (Lead) เพิ่มเติม 

ทวาเน้ือหาขาวที่ปรากฏในขาวนํายังไมเพียงพอในการแปลใหถูกตองและครบถวนได จึงจําเปนตองอาน

ยอหนาที่ 2 หรือที่เรียกวาเน้ือขาว (Body) ประกอบดวย จึงเขาใจและมั่นใจที่จะแปลพาดหัวขาวใหได

ใจความที่ถูกตอง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยาง 4         โครงสราง Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ            Gifts, popsicles and mass: Chinese villagers recall Biden's 2001 visit 

บทแปล            ชาวชนบทในจีนยังจําการเยือนของไบเดนในป 2001 ได 

         พาดหัวขาวน้ีใชโครงสรางประโยคสมบูรณ เมื่ออานแลวสามารถเขาใจไดทันที แตไมสามารถ

แปลไดในทันที เน่ืองจากผูแปลไมเขาใจวาวลีหนาเครื่องหมายทวิภาค (:) น้ันมีความหมายเกี่ยวของ

อยางไรกับประโยคขยายดานหลังเครื่องหมาย ผูแปลจึงจําเปนตองอานขาวนํา (Lead) ดังตอไปน้ี 

BEIJING - Nearly two decades ago, the residents of a small Chinese village near 

Beijing were visited by a foreigner who is soon to become America's most powerful 

man: Joe Biden. 

         แตในขาวนําไมปรากฏขอมูลที่ผูแปลตองการทราบ มีเพียงขอมูลในสวนของประโยคขยาย ผู

แปลจึงจําเปนตองอานเน้ือขาว (Body) หรือยอหนาที่ 2 เพิ่มเติม  

In August 2001, now President-elect Biden was chairman of the Senate Foreign 

Relations Committee when he made an official visit to China and stopped at the 

village of Yanzikou, talking with villagers and buying ice creams for the 

children. 

         เมื่ออานยอหนาน้ีจบแลว ผูแปลก็เขาใจวาวลี Gifts, popsicles and mass ในพาดหัวขาวนาจะ

หมายถึง talking with villagers and buying ice creams for the children ในเน้ือขาวของยอหนาน้ี 

ผูแปลเห็นวาหากแปลตรงตัวตามพาดหัวขาวทั้งหมด อาจทําใหพาดหัวขาวยาวจนเกินไป จึงตัดวลี Gifts, 

popsicles and mass ทิ้งแลวเก็บไวแตสวนสําคัญเพื่อใหพาดหวัขาวกระชับข้ึน แตก็ยังคงใจความสําคัญ

ของขาวไว ซึ่งสามารถแปลไดตามบทแปลที่ผูแปลใหไวขางตน 

ตัวอยาง 5         โครงสราง Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ            Bangladeshi star's comeback after Islamist death threats 
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บทแปล            ‘ริตา ดีวัน’ นักรองสาวชาวบังกลาเทศกลับมาแลวหลังถูกขูฆา เหตุเรื่อง

ศาสนา 

         พาดหัวขาวน้ีหากแปลตรงตัว สามารถแปลไดวา “ดาราชาวบังกลาเทศกลับมาแลวหลังจากถูก

กลุมคลั่งศาสนาอิสลามขูฆา” แตผูแปลมีความเห็นวาการแปลคําวา ‘Star’ วาดาราหรือคนมีช่ือเสียงน้ัน

กินความหมายกวางเกินไป และไมดึงดูดความสนใจของผูอานขาว จึงเลือกที่จะใชช่ือจรงิของเธอที่ปรากฏ

ในขาวนํา (Lead) 

DOHAR (BANGLADESH) - For years Sufi singer Rita Dewan captivated millions of 

followers in Bangladesh with her haunting ballads. 

         หลังจากทราบช่ือและอาชีพของเธอแลว ผูแปลจึงตองแปลช่ือใหเปนภาษาไทย โดยใชเกณฑการ

แปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานจึงแปลออกมาไดวา 'ริตา ดีวัน’ 

Today, she lives in fear each performance will be her last. Accused of defaming 

Islam and targeted by religious radicals -- a growing force in the Muslim majority 

country -- she spent months in hiding to escape death threats. 

โดยผูแปลจําเปนตองอานเน้ือขาวยอหนาที่ 2 เพิ่มเติมดวย เพราะตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม

วา เหตุการณการขูฆาที่เกิดจากเรื่องทางศาสนาน้ันเปนเหตุการณที่เกิดจากสาเหตุใด เพื่อใหมั่นใจวาแปล

ออกมาไดถูกตรงและตรงตามความจริงที่เกิดข้ึนใหมากที่สุด 

3. ผูแปลจําเปนตองอานขาวนํา (Lead) และหาขอมูลเพิ่มเติม  

 จากขอมูลพาดหัวขาวโครงสรางตาง ๆ ทั้ง 8 โครงสราง พบพาดหัวขาวจํานวนทั้งสิ้น 17 หัวขาว

ที่ไมสามารถอานและลงมือแปลไดทันที ผูแปลตองอานยอหนาที่ 1 หรือที่เรียกวาขาวนํา (Lead) และ

จําเปนตองหาขอมูลนอกเหนือจากเน้ือขาว (Lead) เพิ่มเติม จึงเขาใจและมั่นใจที่จะแปลพาดหัวขาวใหได

ใจความที่ถูกตอง ดังตัวอยางตอไปน้ี  

ตัวอยาง 6         โครงสราง Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ            Hong Kong disqualifies four pro-democracy legislators after China ruling 

บทแปล            รัฐฮองกงตัดสิทธ์ิส.ส. ฝงปชต. หลังจีนอนุมัติกฎหมายความมั่นคงฮองกงฉบับใหม 

         พาดหัวขาวน้ีจําเปนตองอานขาวนํา (Lead) และหาขอมูลเพิ่มเติม ไมสามารถแปลไดในทันที 

เน่ืองจากเปนขาวการเมืองของตางประเทศ ผูแปลจําตองคนหาและติดตามสถานการณในปจจุบัน
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ประกอบดวย ไมสามารถแปลโดยไมเขาใจเหตุการณของขาวน้ีได ไมเชนน้ันอาจทําใหแปลผดิและทําให

ผูอานเกิดความเขาใจผิดได  

HONG KONG: Four pro-democracy lawmakers were stripped of their seats on Wednesday, 

immediately after China gave the Hong Kong government the power to disqualify 

politicians deemed a threat to national security. 

         โดยหลังจากอานขาวนําแลว ผูแปลจึงเขาใจวา China ruling คือการออกกฎหมายเกี่ยวกับอะไร 

ตามที่ปรากฏในขาวนําวา China gave the Hong Kong government the power to disqualify 

politicians deemed a threat to national security. และแมจะทราบแลววาเปนกฎหมายเกี่ยวกับ

อะไร  แตผูแปลยังตองไปหาขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหมที่ออกโดยจีนเพิ่มเติม เพื่อไมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนและสามารถแปลออกมาไดอยางถูกตองใหมากที่สุด 

ตัวอยาง 7         โครงสราง Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ            Djokovic eyes record as Nadal seeks first ATP Finals crown 

บทแปล            'โนวัค ยอโควิช' ควาแชมป  ATP Finals เทียบช้ัน 'ราฟาเอล นาดาล' 

พาดหัวขาวน้ีเปนขาวเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส ซึ่งผูแปลไมมีความรูและไมไดอยูในแวดวงกีฬา เมื่ออานพาด

หัวขาวแลวไมสามารถแปลไดทันที จึงจําเปนตองอานขาวนํา (Lead) เพิ่มเติม 

LONDON - Novak Djokovic is bidding to win the ATP Finals for a record-equalling sixth 

time as Rafael Nadal chases the biggest title missing from his glittering resume at London's 

O2 Arena. 

         เมื่ออานขาวนําแลวจึงทราบวา 'โนวัค ยอโควิช' เปนนักกีฬาเทนนิสที่กําลังจะควาแชมปในการ

แขงขัน ATP Finals และเทียบช้ันกับ 'ราฟาเอล นาดาล ' ถึงแปลพาดหัวขาวน้ีได แตสิ่งที่เปนปญหา

สําหรับพาดหัวขาวน้ีคือ การแปลช่ือเฉพาะของนักกีฬาและช่ือการแขงขัน ผูแปลจึงไปหาขอมูลเพิ่ม 

ปรากฏวานักกีฬาเทนนิสทั้ง 2 เปนนักกีฬาช่ือดัง มีช่ือปรากฏตามขาวและเว็บไซตตาง ๆ  ผูแปลจึงแปล

ตามช่ือที่ปรากฏบนอินเทอรเน็ต และเลือกที่จะเขียนช่ือเต็มทั้งช่ือและนามสกุล สวนช่ือการแขงขัน ATP 

Finals ช่ือเต็มคือ เอทีพี เวิลด ทัวร ไฟนอล (Nitto ATP Finals) ซึ่งยาวเกินไป และทําใหพาดหัวขาวไม

กระชับ ผูแปลจึงเลือกใชช่ือการแขงขันภาษาอังกฤษโดยยอตามพาดหัวขาวภาษาอังกฤษแทน 

ตัวอยาง 8         โครงสราง Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ            US blasts WADA proposal to penalize member countries that fail to pay 

บทแปล            สหรัฐฯ ลั่นตอ ‘วาดา’ ใครไมทําตามกฎตองจาย! 
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         พาดหัวขาวในตัวอยาง 8 สามารถแปลไดตรงตามตัวเลย ไมไดมีการใชโครงสรางที่ซับซอน แตผู

แปลไมทราบวา WADA คือช่ือของอะไรหรือหมายถึงใคร จึงตองอานขาวนํา (Lead) เพิ่มเติม 

MONTREAL - Tensions between the World Anti-Doping Agency and the United States 

flared Thursday as a US government representative called a proposal to sanction 

countries that withdraw agreed upon funding "a direct attack on the United States." 

         เมื่อทราบวา ‘WADA’ คือ ‘World Anti-Doping Agency’ ผูแปลจึงหาขอมูลเพิ่มเติมวาช่ือ

องคกรในภาษาไทยใชคําแปลวา ‘องคกรตอตานการใชสารตองหามโลก’ ซึ่งยาวเกินไป ผูแปลจึงเลอืกทบั

ศัพทช่ือองคกรน้ีวา ‘วาดา’ ตามที่สํานักขาวและคนในวงการกีฬาตางเปนที่รูจักกันอยูแลวแทนการทับ

ศัพทตามกฎเกณฑของราชบัณฑิตที่สามารถเขียนไดวา “วาดา” 

4. ผูแปลจําเปนตองอานทั้งขาว  

 จากขอมูลพาดหัวขาวโครงสรางตาง ๆ ทั้ง 8 โครงสราง พบพาดหัวขาวจํานวนทั้งสิ้น 10 หัวขาว

ที่ไมสามารถอานและลงมือแปลไดทันที ผูแปลตองอานทั้งเน้ือขาว (Body) ทั้งหมดกอน จึงเขาใจและ

มั่นใจที่จะแปลพาดหัวขาวใหไดใจความที่ถูกตอง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยาง 9         โครงสราง Noun + Verb (Sentence) 

ตนฉบับ            SE Asia’s virus hotspot counts on early vaccine rollout 

บทแปล            อินโดนีเซียระบาดหนักเรงฉีดวัคซีนใหเร็วที่สุด 

         พาดหัวขาวน้ีบอกตําแหนงเฉพาะเจาะจง โดยใชวลี SE Asia’s virus hotspot หรือแปลไดวา 

พื้นที่แพรกระจายเช้ือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถาแปลตรงตัวตามพาดหัวขาวจะทําใหประโยคยาว

เกินไป เพื่อแปลหัวขาวใหกระชับข้ึน ผูแปลจึงเลือกอานเน้ือขาวตอเพื่อหาขอมูลเพิ่มวาสถานที่ดัง

กลาวคือที่ไหน ซึ่งขอมูลดังกลาวปรากฏในขาวนํา (Lead) หรือยอหนาที่ 1 ดังตอไปน้ี 

         Indonesia, the world’s fourth most-populous nation that’s battling Southeast 

Asia’s worst coronavirus outbreak, is gearing for a massive vaccination programme that 

the government wants to start as soon as next month. 

         เมื่ออานขาวนํา (Lead) แลว ผูแปลจึงทราบวาพื้นที่ที่กลาวกวาง ๆ ในพาดหัวขาวดวยคําวา SE 

Asiaดังกลาวน้ันคือ ประเทศอินโดนีเซีย แตผูแปลยังจําเปนตองอานเน้ือขาวทั้งหมดกอน เพื่อใหทราบถึง

สถานการณที่เกิดข้ึนจริงในประเทศอินโดนีเซียเทาน้ัน และสามารถแปลออกมาไดอยางถูกตอง ตรงตาม

ความจริงที่เกิดข้ึนใหมากที่สุด 
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 ตัวอยาง 10       โครงสราง Noun + Past participle (Passive voice)  

ตนฉบับ            Messi denied as Argentina held by Paraguay in World Cup qualifying 

บทแปล            ลูกควาชัยไมไดแตม! อาเจนตินาเสมอปรากวัยในศึกบอลโลกรอบคัดเลือก 

         พาดหัวขาวน้ีถาแปลตรงตัวโดยไมอานเน้ือขาว (Body) กอนแปล อาจแปลไดวา เมสซีปฏิเสธ

แมตชการแขงขันระหวางทีมชาติอาเจนตินาเจอกับปรากวัยในการแขงขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซึ่งน่ี

เปนการแปลที่ผิดทั้งความหมายและยืดเย้ือ ไมกระชับ ข้ันตอนในการแปลพาดหัวขาวน้ีจึงตองเริ่มจาก

การวิเคราะหโครงสรางหัวขาวเสียกอน พาดหัวขาวน้ีใชโครงสราง Noun + Past Participle หรือก็คือ

โครงสราง Passive Voice (Subject + Verb to be + V.3) แตมีการละ Verb to be ทิ้งในโครงสราง

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน ดังน้ัน ตองแปลหัวขาวในรูปของ Passive Voice 

BUENOS AIRES - Argentina had to come from behind to draw 1-1 with Paraguay in a World 

Cup qualifier at La Bombonera on Thursday, and Lionel Messi had what might have been 

a winning goal disallowed in the second half. 

         แตเมื่อวิเคราะหพาดหัวขาวและอานเน้ือขาวทั้งหมดแลว ผูแปลก็ยังไมสามารถแปลได เน่ืองจาก

มีขอมูลที่ไมไดปรากฏในหัวขาว น่ันก็คือขอความที่วา A winning goal disallowed ซึ่งหมายความวา

ลูกควาชัยในแมตชน้ีถูกปฏิเสธ หรือก็คือไมนับเปนคะแนน และคําวา Held by ในที่น้ีจะเทากับขอความ

ในเน้ือขาวที่วา Argentina had to come from behind to draw 1-1 with Paraguay ตองแปลวา

เสมอกันที่ 1 ประตูตอ 1 พาดหัวขาวน้ีจึงจําเปนตองวิเคราะหโครงสรางและอานเน้ือขาวเสียกอน จึงจะ

แปลไดอยางถูกตอง สามารถแปลไดดังบทแปลขางตนวา ลูกควาชัยไมไดแตม! อาเจนตินาเสมอปรากวัย

ในศึกบอลโลกรอบคัดเลือก และผูแปลเลือกที่จะตัดคําบางคําที่ปรากฏในพาดหัวขาวทิ้งเพื่อใหพาดหัว

ขาวน้ีกระชับข้ึนอีกดวย 

ตัวอยาง 11       โครงสราง Noun + Adjective 

ตนฉบับ            No.1 Johnson confident in form ahead of Masters challenge 

บทแปล            'ดัสติน จอหนสัน' โปรกอลฟมือหน่ึงมั่นใจฟอรมแนนพรอมเจอศึก ‘มาสเตอรทัวรนา

เมนต’ 

         เมื่อผูแปลอานพาดหัวขาวน้ีแลว ผูแปลไมทราบวา ‘No.1 Johnson’ คืออะไร และควรแปลคํา

วา ‘Masters challenge’ วาอยางไร จึงตองไปอานขาวนํา (Lead) 
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AUGUSTA (UNITED STATES) - Top-ranked Dustin Johnson, runner-up in three of golf's past 

six major events, enters the 84th Masters with confidence thanks to improved putting 

and greater consistency in his shotmaking. 

         จึงทราบวาขาวน้ีเปนขาวเกี่ยวกับการแขงขันกอลฟ ซึ่งผูแปลไมมีความรูเกี่ยวกับกีฬากอลฟเลย 

จําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติม ทําใหทราบวา ‘No.1 Johnson’ คือ ‘ดัสติน จอหนสัน’ โปรกอลฟอันดับ

หน่ึงของโลก ผูแปลจึงเลือกแปลนามสกุลและใสช่ือจริงของโปรกอลฟทานน้ีลงไปดวย เน่ืองจากผูแปล

เห็นวาในประเทศไทยไมนิยมใชนามสกุลในการเขียนพาดหัวขาว ผูอานอาจไมคุนชิน ผูแปลจึงเลือกใชทัง้

ช่ือและนามสกุลของนักกีฬากอลฟทานน้ี เพื่อใหผูอานไมเกิดความสับสนและยังนําไปหาขอมูลเพิ่มเติม

ตอไดอีกดวย   

 และในสวนของคําวา ‘Masters challenge’ คือ โปรแกรมการแขงขันกีฬากอลฟ สามารถแปล

ช่ือการแขงขันเปนภาษาไทยไดวา ‘มาสเตอรทัวรนาเมนต’ แตขอมูลที่ปรากฏยังไมเพียงพอใหสามารถ

แปลพาดหัวขาวน้ี ผูแปลจึงตองอานยอหนาที่เหลือทั้งหมดของขาวน้ี เพื่อใหทราบวา ดัสติน จอหนสันมี

ผลงานอะไรและฟอรมในปจจุบันเปนอยางไร ซึ่งขอมูลน้ีปรากฏในครึ่งหลังของขาว ทําใหผูแปลตองอาน

เน้ือขาวทั้งหมดกอนเริ่มลงมือแปลพาดหัวขาวน้ีได 

ตัวอยาง 12       Noun Phrase (Modifier + Noun) 

ตนฉบับ            Bombs away for DeChambeau with back-nine Masters start 

บทแปล            ผงาด! 'ไบรอนั แชมเดอโบ' เริ่ม 9 หลุมสุดทายใน ‘มาสเตอรทัวรนาเมนต’ 

         พาดหัวขาวน้ีเมื่อผูแปลอานแลว ในตอนแรกผูแปลเขาใจวาเปนขาวเกี่ยวกับสงคราม เพราะคํา

วา Bombs away ซึ่งมีความหมายวา ทิ้งระเบิด และผูแปลไมทราบวา DeChambeau คืออะไร 

เชนเดียวกับพาดหัวขาวในตัวอยางที่ 11 ถาผูแปลไมอานขาวนํา (Lead) และเน้ือขาว (Body) ทั้งหมด 

สามารถทําใหแปลผิดความหมายโดยสิ้นเชิง 

AUGUSTA (UNITED STATES) - US Open champion Bryson DeChambeau was set for an early 

morning showdown with Augusta National's Amen Corner on Thursday in the opening 

round of the 84th Masters golf tournament. 

         หลังจากอานขาวนํา (Lead) แลว ผูแปลจึงทราบวา DeChambeau คือ ไบรสัน เดอแชมโบ โป

รกอลฟช่ือดัง  และผูแปลเลือกที่จะเขียนช่ือเต็มทั้งช่ือและนามสกลุ เหตุผลเดียวกับตัวอยางพาดหัวขาวที่ 

11 เน่ืองจากผูแปลเห็นวาในประเทศไทยไมนิยมใชนามสกุลในการเขียนพาดหัวขาว ผูอานอาจไมคุนชิน 

ผูแปลจึงเลือกใชทั้งช่ือและนามสกุลของนักกีฬากอลฟทานน้ี เพื่อใหผูอานไมเกิดความสับสนและยังนําไป
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หาขอมูลเพิ่มเติมตอไดอีกดวย  สวนคําวา back-nine คืออีกหน่ึงคําที่ผูแปลมีปญหา เน่ืองจากเปน

ศัพทเทคนิคของกีฬากอลฟ ผูแปลจึงตองหาขอมูลเพิ่มเติมวา back-nine คืออะไร ซึ่งขอมูลที่หามาไดก็

คือ back-nine เปนการเรียกฝงการออกรอบฝงหลัง 9 หลุมสุดทาย ในจํานวนทั้งหมด 18 หลุมน่ันเอง 

เมื่ออานขาวทั้งหมดและหาขอมูลเพิ่มเติมแลว ผูแปลจึงสามารถแปลหัวขาวน้ีได 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสรุปไดวามีความเปนไปไดถึงรอยละ 63.78 ที่ผูแปลจะสามารถแปลพาดหัวขาวได

ถูกตองและรวดเร็วโดยไมตองอานสวนใด ๆ ของขาว มีพาดหัวขาวเพียงรอยละ 36.22 ที่ผูแปลตอง

ทํางานเพิ่มเพื่อใหแปลพาดหัวขาวไดถูกตองและรวดเร็ว โดยวิธีการที่ผูแปลจําเปนตองใชมีทั้งสิ้น 4 วิธี

ดังน้ี 1. ผูแปลจําเปนตองอานขาวนํา 2. ผูแปลจําเปนตองอานขาวนําและอานเน้ือขาว 3. ผูแปล

จําเปนตองอานขาวนําและหาขอมูลเพิ่มเติม 4. ผูแปลจําเปนตองอานขาวทั้งหมด โดยวิธี 1 และวิธี 2 

สามารถชวยใหผูแปลลัดข้ันตอนการแปลตามกระบวนการการแปลที่ตองอานขาวทั้งหมดกอนลงมือแปล

ได ทําใหผลิตงานแปลพาดหัวขาวไดถูกตองและรวดเร็ว ขณะที่วิธี 3 และวิธี 4 ชวยใหผูแปลแปลพาดหัว

ขาวไดถูกตอง แตไมชวยใหผูแปลทํางานไดเร็วข้ึนเน่ืองจากผูแปลตองใชเวลาคนหาขอมูลและอานขาว

ทั้งหมดกอนจึงจะสามารถแปลพาดหัวขาวได 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เพิ่มระยะเวลาการเก็บขอมูลใหนานข้ึนเพื่อจะไดพาดหัวขาวที่มีความหลากหลายทางโครงสราง

มากกวาน้ี 

2. สรางกลุมตัวอยางผูแปลใหมีจํานวนมากกวาหน่ึงคนเพื่อคนหาปจจัยอื่น ๆ  ที่มีผลตอการแปล

พาดหัวขาว 

3. เลือกเก็บขอมูลและศึกษาเฉพาะพาดหัวขาวโครงสราง 8 นามวลี (Noun phrase)  เน่ืองจาก

ขอมูลที่ปรากฏน้ัน พาดหัวขาวโครงสรางดังกลาวมีจํานวนรอยละของการแปลไดทันทีนอยกวา

จํานวนรอยละของพาดหัวขาวที่ไมสามารถแปลไดทันที 
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กลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทย 

เปนภาษาอังกฤษจากหนังสอื National Geographic Traveler: Thailand 

The Strategies Employed in Transferring The Meanings of Thai Cultural 

Words into English from National Geographic Traveler: Thailand 

  
นวลนอย ตระกลูกิตติไพศาล1* 

Nuannoy Trakulkittipaisal1* 

 

 

Abstract 

Strategies employed in transferring the meanings of Thai cultural words into 

English from National Geographic Traveler: Thailand aims to study strategies used in 

transferring the meanings of Thai cultural words into English and calculates the frequently 

used strategies in terms of percentage. The findings show that eight strategies were found 

being used. The most frequently used strategy in transferring the meanings of Thai 

cultural words into English is the use of loan word with general word and explanation 

followed by the use of loan word, the use of English equivalence word, the use of loan 

word with general word, the use of more general word with explanation, the use of Thai 

equivalent word, the use of more general word and literary translation respectively. 

Keywords: strategies, transferring the meanings, Thai cultural words 

 

บทคัดยอ 

กลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษจากหนังสือ 

National Geographic Traveler: Thailand มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการถายทอดความหมาย

ของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษและใชการคํานวนในแบบรอยละเพื่อดูความถ่ีในการใชกลวิธี

                                                        
1 อาจารยประจํา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
* E-mail: nuannoy_tra@utcc.ac.th 
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เหลาน้ัน ผลการศึกษาพบวา ผูเขียนไดใชกลวิธีการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปน

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 8 วิธี โดยใชคํายืมประกอบกับคําจําแนกประเภทอยางกวางๆ และมีการอธิบาย

หรือขยายความมากที่สุด (36.22%) รองลงมาคือ การใชคํายืม  (19.48%) การใชคําในภาษาอังกฤษที่มี

ความหมายเหมือนกัน  (15.87%) การใช คํา ยืมประกอบกับคําจําแนกประเภทอยางกว าง ๆ 

(15.44%) การใชคําที่มีความหมายกวางกวาและมีคําอธิบายหรือขยายความ (5.34%) การใชคําใน

ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําในภาษาไทย (4.47%) การใชคําที่มีความหมายกวาง

กวา (2.31%) และการแปลตรงตัว (0.87%) ตามลําดับ  

คําสําคัญ: กลวิธี การถายทอดความหมาย คําดานวัฒนธรรมไทย  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ภาษา คือ เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเพื่อถายทอดความคิดระหวางคนในสังคมที่ใชภาษา

เดียวกัน มีลักษณะเปนรหัสที่คนในสังคมน้ันไดตกลงและรับรูรวมกันไวกอนแลว ภาษาแตละภาษาจึงมี

สวนเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม เน่ืองจากเปนเสมือนภาพจําลองของวัฒนธรรมเฉพาะในสงัคมที่ใชภาษาน้ัน ๆ  

นอกจากน้ีภาษายังเปนเครื่องมือจัดระบบระเบียบใหกับสรรพสิ่งตามความนึกคิดของชนชาติเจาของ

ภาษา และแนนอนที่สุดภาษายอมเปนตัวกําหนดวิธีการคิด การใชเหตุผล และการสื่อความคิดของตนสู

ผูอื่น จึงอาจกลาวไดวา แตละชนชาติที่ใชภาษาแตกตางกันยอมมีโลกทัศนที่แตกตางกันและถึงแมวาจะมี

ความคิดบางสวนที่เปนสากลรวมกันสาํหรับทุกชาติทุกภาษา  แตวิธีการที่จะถายทอดความคิดน้ันก็ยัง

แตกตางกันอยูน่ันเอง เพราะฉะน้ันคนแตละชาติแตละภาษาจึงมีวิธีการรับรูและวิธี การมองโลกใน

รูปแบบเฉพาะตัวและแตกตางกันไป 

 คนในสังคมหน่ึง ๆ จะมีการใชภาษาผานคํา ซึ่งคําเปนสิ่งที่ใชแสดงความหมาย เปนสิ่งที่ใชอางองิ

ถึงสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในโลกน้ี ไมวาจะเปนสิ่งของ ความรูสึก ความคิด หรือ ประสบการณอยางใดอยางหน่ึง 

ซึ่งเปนที่ตกลงและรับรูในระหวางผูใชภาษาในสังคมน้ัน การที่เราเขาใจความหมายของ   คําไดเน่ืองจาก

เราสามารถเช่ือมโยงคําน้ันไปสูสิ่งที่เราไดกําหนดไวสําหรับคํา ๆ น้ันแลว การมีประสบการณรวมระหวาง

ผูสงสารและผูรับสารจึงเปนสิ่งจําเปน ถาผูรับสารเห็นคํา ๆ น้ันแตไมเคยมีประสบการณรวม ไมวา

ทางตรงหรือทางออมมากอน ยอมไมรูความหมายที่แทจริงของคําน้ันได 

เชวง จันทรเขตต (2528) กลาววา การรูภาษาของผูอื่นจะเทากับการรูจักวัฒนธรรมของเขาดวย

เพราะภาษาจะสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของชนชาติน้ัน ๆ วา มีวิวัฒนาการ วิถีการดํารงชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนคานิยมทางสังคมเปนอยางไร  วัฒนธรรมจึงเปนเครื่องบอกลักษณะ
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ประจําของสังคมหรือของชาติและเปนเครื่องวัดความเจริญของบานเมืองได วัฒนธรรมเปรียบเสมือน

มรดกของสังคมที่มีการถายทอดจากคนรุนกอนมาสูคนรุนปจจุบัน แตการที่วัฒนธรรมของแตละชนชาติมี

ความแตกตางกันจึงนํามาสูปญหาในการแปลที่วา ผูแปลไมสามารถเลือกหาคําที่มีความหมายเทียบเคียง

กับคําน้ัน ๆ ได โดยเฉพาะอยางย่ิงความแตกตางทางดานความนึกคิด ความรูสึก ขนบธรรมเนียม

ประเพณี การดําเนินชีวิตของคนในสังคมน้ัน เปนตน เชน เมื่อผู เ ขียนเปรียบเทียบคูบาวสาววา 

“เหมาะสมกันราวก่ิงทองใบหยก” ก็ยากที่จะแปลความคิดดังกลาวใหเปนภาษาของชนชาติที่ไมมี

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ีและทําใหผูอานในภาษาฉบับแปลเขาใจความหมายที่ชัดเจนได จึงนํามาสูความ

สนใจที่ตองการศึกษากลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษ

จากหนังสือ National Geographic Traveller: Thailand เน่ืองจากหนังสือเลมน้ีเปนหนังสือที่เขียน

เรื่องราวของประเทศไทยเปนภาษาอังกฤษโดยใหขอมูลในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา วิถีชีวิต อาหารและเครื่องด่ืม และสถานที่สําคัญในประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดย National 

Geographic Society ซึ่ ง เปนหนวยงานที่มีความเ ช่ียวชาญดานการทําสารคดีประเภทตาง ๆ   

ภาษาอังกฤษที่ใชในการถายทอดความหมายจึงเปนภาษาที่ถูกตองและเปนการถายทอดโดยเจาของ

ภาษาโดยตรง จึงเหมาะในการใชศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรม

ไทยเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักแปลหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจตอไป  

           

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษากลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษและ

ใชการคํานวนในแบบรอยละเพื่อดูความถ่ีในการใชกลวิธีเหลาน้ัน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบกลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษ

จากเจาของภาษาโดยตรง 

2. เพื่อเปนแนวทางในการแปลความหมายของคําดานวัฒนธรรมจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

ใหกับนักแปลและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
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ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาขอมูลจากหนังสือ National Geographic Traveller: Thailand เขียนโดย Phil 

Macdonald และ Carl Parkes ในหัวขอ History & Culture, Bangkok และ Around Bangkok 

 

วิธีการศึกษา 

1. เก็บรวบรวมคําดานวัฒนธรรมไทยที่มีการถายทอดความหมายเปนภาษาอังกฤษจากหัวขอที่

กําหนด 

2. วิเคราะหกลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําน้ัน ๆ  

3. จัดประเภทของกลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมโดยใชผลจากการ

วิจัยของพิมพันธุ เวสสะโกศล (2549) และแนวทางในการแกปญหาเมื่อตองแปลสิง่ที่ไมมีในภาษาฉบับ

แปลทีสุ่พรรณี ปนมณี (2546) ไดกลาวไวเปนเกณฑ 

4. นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบเปนรอยละ เพื่อหาวา วิธีใดมีการใชมากทีสุ่ด 

5. สรุปและการอภิปรายผล 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เมื่อตองถายทอดความหมายของคําที่ใชอางอิงในวัฒนธรรมหน่ึงแตไมมีในวัฒนธรรมอื่นน้ัน 

ปญหาที่มักพบคือ ผูแปลไมมีความรูในวัฒนธรรมของภาษาตนฉบับอยางถองแทหรือผูแปลมีความรูแตไม

สามารถถายทอดใหผูอานฉบับแปลรูเรื่องหรือเขาใจเรื่องราวตามน้ันได สัญฉวี สายบัว (2535, น. 109-

113) ไดจําแนกปญหาที่เกิดข้ึนจากความแตกตางดานวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. คําหรือสิ่งทีอ่างองิจริงในภาษาตนฉบับไมมีในภาษาฉบับแปลเลย ไดแก 

      1.1 คําศัพทเฉพาะที่ใชแทนช่ือสิ่งตาง ๆ เชน ช่ือตําแหนง หนวยงาน สถานที่ ประเพณี 

บุคคลสําคัญของประเทศ ความนึกคิด หรือ ความเช่ือตาง ๆ ช่ืออาหาร ช่ือสัตวทองถ่ิน เปนตน ซึ่งจะ

แตกตางกันและไมสามารถถายทอดจากภาษาหน่ึงเปนอีกภาษาหน่ึงไดโดยตรง  เน่ืองจากวิถีการ

ดํารงชีวิต ความเช่ือ ความนึกคิดและสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน รากศัพทของภาษาจึงแตกตางกัน

ตามวัฒนธรรม คานิยมหรือชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนภาษาน้ัน เชน ในภาษาไทยจะมีคําเหลา น้ี

ในขณะที่ภาษาอังกฤษไมม ี
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โบสถ   ธรณีประตู 

  การรดนํ้าดําหัว  การกอเจดียทราย 

  วันสงกรานต            ขันหมาก    

  สมตําไกยาง  ขนมครก 

       1.2 คําที่ใชอางอิงถึงลักษณะ ความรูสึก คุณสมบัติหรือคานิยมของคนในชุมชนภาษาน้ัน

ซึ่งนับวามีความแตกตางกันอยางมาก เชน ในภาษาไทยจะมีการใชคําลงทายในการแสดงความรู สึก

ตาง ๆ เชน แสดงความไมพอใจ แสดงความสุภาพ การคารวะ อาการหมั่นไส เชน โวย วะ คะ คะ 

ขา จะ เปนตน ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะไมมีคําลงทายประเภทน้ี 

2. คําหรือสิ่งที่อางอิงในภาษาหน่ึงน้ันมีการพบเห็นในอีกภาษาหน่ึงแตขอบเขตของการใชมีการ

เหลื่อมล้ํากัน การเหลื่อมล้ําในที่น้ีจะเปนการเหลื่อมล้ําทางแนวความคิด คานิยม หรือ การประ เมินคาที่

แตกตางกัน เชน ความสัมพันธของระบบเครือญาติซึ่งในภาษาไทยจะมีการจําแนกคําระบบเครือญาติ

แตกตางกับชาวตะวันตกโดยมีความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม เราสามารถเรียกผูที่มีอาวุโสกวาเรา

วา “พี่” ไดซึ่งความเปนจริงแลวคน ๆ น้ันไมมีความสัมพันธที่แทจริงกับเราเลย แตในสังคมตะวันตกจะไม

มีการเรียกใหเฉพาะไปวาเปนพี่หรือเปนนองโดยใชเพียงคํา  ๆ  เดียววา  “sister 

หรือ brother” ซึ่งทําใหผูที่อยูตางวัฒนธรรมไมทราบวาคน ๆ น้ันมีอาวุโสมากหรือนอยกวาผูพูด ถาไมมี

บริบทหรือปจจัยอื่น ๆ เปนตัวบงบอกและเปนคําที่ใชเฉพาะกับผูมีความเกี่ยวพันทางสายโลหิตเทาน้ันไม

ใชเรียกเครือญาติอยางระบบไทย 

3. การที่คําและสิ่งที่อางอิงในภาษาตนฉบับและภาษาฉบับแปลมีเหมือนกันแตใชในบริบทที่

แตกตางกัน จะสรางความรูสึกใหผูรับสารตางกัน ปญหาในกลุมน้ีไดแก คําที่ใชในการทักทาย คําอําลา 

คําดา คําสบถ คําอุทาน เปนตน เชน คําทักทายของคนไทยจะใชคําวา “ไปไหนมา” “ไง” ในขณะที่

ภาษาอังกฤษจะใช คําว า “Good morning” “Hello” หรือคําดา เชน “ไอสันดาน” “ไอชาติ

ช่ัว” ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะใช “You, pig!” “Damn!” เปนตน 

สัญฉวี สายบัว (2535, น. 111-115) ยังไดแนะนําการแกปญหาที่เกิดจากความแตกตางดาน

วัฒนธรรมดังน้ี 

1. ผูแปลตองมีภูมิหลังในเรื่องที่จะแปลเปนอยางดี และควรมีผูใชภาษาตนฉบับเปนผูชวยในการ

ตีความและใหขอมูลทางวัฒนธรรมของภาษาที่ใชในตนฉบับ 

2. การปรับความแตกตางทางความหมายดานวัฒนธรรมใหลดลง เพื่อใหผูอานเขาใจหรือมี

ความรูสึกตอบสนองไดตรงตามที่ผูเขียนไดต้ังเปาหมายไว โดยการ 
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      2.1 การสรางคําใหมหรอืการทับศัพท และควรเติมคําอธิบายสั้น ๆ หรือใสในเชิงอรรถ เชน 

มัสหมั่น = masaman dish (dish เปนคําอธิบายบอกใหรูวาเปนอาหารชนิดหน่ึง) แตกอนใชคําใหม ผู

แปลตองสํารวจใหแนใจวา มีการใชคําอื่นจนเปนทีรู่จักแลวหรือยัง  

      2.2 การหาคําที่ใกลเคียงในภาษาฉบับแปลมาใช เชน นาสาว = auntie, ประธาน = the 

president หรือ the chairman เปนตน 

      2.3 การหาคําและวิธีการที่ใชในสถานการณหรือสรางผลทางความรูสึกที่ใกลเคียงกัน ไมใช

การแปลตรงตัว เชน การแปลคําเรียกขานในประโยค “นา ๆ ชวยซื้อดอกไมหนอยซ”ิ เปน “Madam, 

please buy some flowers.”  

3. การแปลตรงตัว เชน ในประโยค “นา ๆ ชวยซื้อดอกไมหนอยซิ” อาจแปลตรงตัววา “Auntie, 

auntie, please buy some flowers.” และเติมคําอธิบายในเชิงอรรถวา เปนวัฒนธรรมการเรียกขาน

ของไทยเพื่อไมใหผูอานเขาใจผิดวา เด็กเรียกนาของตนใหซื้อดอกไมใหเธอ การแปลตรงตัวน้ีจะเหมาะกบั

การแปลเพื่อใหขอมูลหรือสรางความรูสึกใหกับผูอานเทาน้ัน และที่สําคัญเพื่อแสดงวัฒนธรรมของ

ภาษาตนฉบับใหผูอานในภาษาฉบับแปลเขาใจ 

สวนพิมพันธุ เวสสะโกศล (2549, น. 45-55) ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใชภาษาขาม

วัฒนธรรม: การวิเคราะหภาษาในหนังสือ A Physician at the Court of Siam  โดยนายแพทยมลั

คอลม สมิธ” และพบวา  กลวิธีที่นายแพทยมัลคอลมใชในการสื่อสารขามวัฒนธรรมมีดังน้ี 

1. การทับศัพท แบงเปน 2 ประเภท คือ การถายเสียง (Transcription) และการถอดอักษร 

(Transliteration) จะใชสําหรับช่ือเฉพาะ ตําแหนงหรือยศในระบบของไทย สิ่งของ หรือการกระทําที่มี

เฉพาะในวัฒนธรรมไทย เชน บานหมอ = Ban Mor เจาจอม = Chao Chom  

2. การใชคําหรือสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกัน (Equivalence) เชน เสนาธิบดี 

= Chancellor of the Exchequer เสด็จสวรรคต = ascended into Heaven  

3. การใชคําหรือสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกลเคียง (Non-equivalence) แบง เปน 

   3.1 การใชคําที่มีความหมายกวางกวา (Generic Word)  เชน  wives  =  พระมเหสี  เจา

จอม orchestras = วงมโหรี  

   3.2 การใชคําที่มีความหมายแคบกวา (Specific Word)  เชน  made pilgrimages  = เสด็จ

ธุดงค picnic = การเสด็จประพาส 

   3.3 การใชคําที่หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคลายกัน เชน Patriarch = สมเด็จพระสังฆราช     

bowl = บาตร ฯลฯ 
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4. การใชการอธิบายเพิ่มเติม โดยมีรปูแบบดังน้ี 

             4.1 คําขยาย (Modifier) ซึ่งในภาษาอังกฤษจะมี adjective เปนคําขยายคํานามและ adverb 

ขยายคํากริยา เชน บาตร  = begging bowl (adjective + noun)   ผาไตรจีวร  = cloak of the 

yellow robe (noun + phrase)  

     4.2 การอธิบายเพิ่มเติม (Explanation) ดวยโครงสรางที่ใหญกวาระดับคํา หรือ วลี ไดแก 

โครงสรางอนุประโยค หรอื ประโยค 

5. การแปลตรงตัว คือ การใชคําภาษาอังกฤษแปลตรงตามคําในภาษาไทย เชน กลองชนะ = 

Drums of Victory นางหาม = forbidden women สมเด็จที่บน = the Queen Upstairs  

สวนสุพรรณี ปนมณี  (2546: น. 302-325) ไดเสนอวิธีแกปญหาเมื่อตองแปลสิ่งที่กลาวถึงใน

ภาษาตนฉบับแตเปนสิ่งที่ไมรูจักในวัฒนธรรมของภาษาฉบับแปลตามแนวทางของ Beekman 

และ Callow ดังน้ี 

1. การใชคําบอกประเภทอยางกวาง ๆ แลวอธิบายขยายความ โดยขอความที่นํามาขยายความ

น้ันอาจเปน 

    1.1 การบอกรปูพรรณสณัฐาน เชน มัดหมี่ (a kind of silk fabric)  ผีกระสอื  (filth-

eating female spirit)  คํา fabric และ spirit  เปนคําบอกประเภทอยางกวาง ๆ สวนทีเ่หลือเปนสวน

ขยายความใหเห็นลักษณะของคําน้ัน ๆ 

    1.2 การบอกหนาทีห่รือวัตถุประสงค เชน กราบ (action to show respect) พิธีโกน

จุก (rite to mark one’s reaching the age of puberty) คํา action และ rite เปนคําบอกประเภท

อยางกวาง ๆ สวนทีเ่หลือเปนสวนขยายความเพือ่บอกหนาที่หรอืวัตถุประสงคของการมสีิง่น้ันหรือของ

การกระทําน้ัน ๆ   

     1.3 การบอกทั้งรูปราง ลักษณะและหนาที่ เชน ทําบุญรอยวัน (religious rite performed 

100 days after death to dedicate merit to the dead person) ซึ่งการทําบญุรอยวัน เปนพิธีกรรม

ทางศาสนาอยางหน่ึง (religious rite) และขยายความดวยขอความ performed 100 days after death 

โดยมีวัตถุประสงค คือ to dedicate merit to the dead person  

    1.4 การเปรียบเทียบ โดยใชสิ่งที่มีในวัฒนธรรมของภาษาฉบับแปลที่มลีักษณะหรือหนาที่

ใกลเคียงกันมาแทนที่ เชน ผีดิบ (ghost similar to Frankenstein’s monster) บะหมี่ (egg noodles 

similar to spaghetti) การใชการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในอีกวัฒนธรรมหน่ึง จะชวยใหผูอานทราบ

ไดทันทีวา ลักษณะของสิง่ของน้ัน ๆ เปนอยางไร นอกเหนือจากการใชคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ 
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2. การใชคํายืม ซึ่งเปนคําทีม่าจากการนําภาษาอื่นมาใชในภาษาของตน แบงเปนคํายืม 

(borrowed word) ทีม่ีการใชมานานจนไมรูสึกวา เปนคํายืมจากภาษาตางประเทศแตอยางใด เชน โอเค 

โหวต เคลียร คอมพิวเตอร ฯลฯ และคํายืมหรือคําทบัศัพท (loan word) ซึ่งเปนคําที่ไมเปนทีรู่จักในอีก

ภาษาหน่ึง เชน ช่ือคน ช่ือสถานที่ สิ่งของที่อยูในภูมิภาคตาง ๆ คํายืมประเภทน้ีทําไดโดยใช 

    2.1 คํายืมที่ใชประกอบคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ เชน วันสงกรานต (Songkran 

Day)  ตุกตุก  (vehicle  called  Tuk-Tuk) คํา Day และ vehicle คือ คําจําแนกประเภทอยางกวาง 

ๆ ที่ใชประกอบคํายืม Songkran และ Tuk-Tuk 

    2.2 คํายืมที่ใชประกอบกบัคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ และคําขยายความบอกลกัษณะ 

เชน วันสงกรานต (water festival called Songkran Day) ตุกตุก (three-wheeled motorized 

vehicle called Tuk-Tuk) คํา Day และ vehicle คือ คําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ ใหความหมาย

กับคํายืม Songkran และ Tuk-Tuk สวนที่เหลือเปนการขยายความเพื่อบอกลักษณะ 

    2.3 คํายืมที่ใชประกอบกับคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ  และคําขยายความบอกหนาทีห่รือ

วัตถุประสงค เชน ไหวครู (a ritual called “Wai Khru” to venerate sacred objects and to pay 

homage to teachers) ขันหมาก (a container called “Khan Mark” in which offerings are 

placed and carried to the bride’s home as bridal gifts) คํา ritual และcontainer คือ คําจําแนก

ประเภทอยางกวาง ๆ ใหความหมายของคํายืม Wai Khru และ Khan Mark สวนที่เหลอืเปนการขยาย

ความเพื่อบอกหนาทีห่รอืวัตถุประสงค 

3. การแทนที่ดวยสิ่งที่ปรากฎในวัฒนธรรมภาษาแปล โดยการใชสิ่งที่มีลักษณะหรือมีหนาที่

คลายคลึงกับสิ่งที่ปรากฎในวัฒนธรรมภาษาฉบับแปลมาแทนที่สิ่งน้ัน โดยสิ่งที่ นํามาแทนที่น้ันมี

ความสําคัญเฉพาะหนาที่หรือวัตถุประสงค หรือเปนการแปลที่เอาความหมายอยางกวาง ๆ เทาน้ัน 

วิธีการน้ีไมเหมาะกับสิ่งที่เปนขอเท็จจริง โดยเฉพาะเหตุการณดานประวัติศาสตร เชน คนเจายศเจา

อยาง= Mrs Grundy (เปนตัวละครที่มีลักษณะดังกลาว จากเรื่อง Speed the Plough ของ Morton 

จนเกิดคําศัพทวา grundyism ซึ่งแปลวา การถือระเบียบแบบแผนเจายศเจาอยางจนเกินควร) ดอก

กระดุมทอง = dandelion (แมดอกไมทั้ง 2 ชนิดจะไมใชดอกไมชนิดเดียวกัน แตเน่ืองจากมีลักษณะ

คลายกัน เมื่อกลาวถึงชนิดใดชนิดหน่ึง ผูอานก็สามารถนึกถึงภาพดอกไมน้ันได จึงเปนการใชคําแทนที่กัน

ได) 
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ผลการศึกษา 

  จากการเก็บรวบรวมคําดานวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในหนังสือ National Geographic 

Traveller: Thailand เฉพาะหัวขอ History & Culture, Bangkok และ Around Bangkok จํานวน 

693  คํา พบวา คําดานวัฒนธรรมที่ผูเขียนหนังสือไดถายทอดความหมายในรูปแบบตาง ๆ น้ัน แบงเปน

ช่ือจังหวัด สถานที่และช่ือทางภูมิศาสตร เชน ช่ือแมนํ้า ทะเล เกาะ จํานวน 210 คํา คําดานศิลปะ ภาษา 

อาหารและผลไม จาํนวน 190 คํา คําที่เกี่ยวของกับศาสนา ประเพณีและความเช่ือ จํานวน 187 คํา พระ

นามของกษัตริยและราชวงศ จํานวน 47 คํา คําดานประวัติศาสตรและการเมือง จํานวน 41 คํา ช่ือ

สิ่งของ 13 คําและช่ือกีฬา 5 คํา และเมื่อจัดประเภทของรูปแบบการถายทอดความหมายของคําตาม

แนวทางของพิมพันธุ เวสสะโกศลและสุพรรณี ปนมณี และนําขอมูลมาเทียบเปนอัตรารอยละ พบวา 

กลวิธีที่มีการใชมากที่สุดในการถายทอดความหมายของคําในวัฒนธรรมไทยจากหนังสือเลมน้ีไดแก การ

ใชคํายืมประกอบกับคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ และมีการอธิบายหรือขยายความ (36.22%) 

รองลงมาคือ การใช คํายืมในภาษาไทย (19.48%) การใช คําในภาษาอังกฤษที่มีความหมาย

เหมือนกัน  (15.87%) การใชคํายืมประกอบกับคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ (15.44%) การใชคําที่มี

ความหมายกวางกวาและมีคําอธิบายหรือขยายความ (5.34%) การใชคําที่ในภาษาอังกฤษที่มีความหมาย

เทียบเคียงกับคําในภาษาไทย (4.47%) การใชคําที่มีความหมายกวางกวา (2.31%) และการแปลตรงตัว 

(0.87%) เปนรูปแบบที่มีการใชนอยที่สุดและไมพบรูปแบบการใชคําที่มีความหมายแคบกวาแตอยางใด 

ซึ่งการถายทอดความหมายในแตละรูปแบบมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การใชคํายืมในภาษาไทย ซึ่งเปนคําที่มีการถายเสียงหรอืถอดอักษรตามหลกัเกณฑในประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่อง การเขียนช่ือจังหวัด เขต อําเภอ และกิ่งอําเภอ

และหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียงของสํานักราชบัณฑิตยสภา ไดแก ช่ือ

จังหวัด สถานที่ ประเพณี เช้ือชาติ และการถอดอักษรโดยรักษารูปสะกดตามรากศัพทจากภาษาบาลี

สันสกฤตโดยเฉพาะพระนามของกษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศและช่ือที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน   

ชื่อท่ีถายเสยีงหรือถอดอักษรตามหลักเกณฑ 

Phuket Chiang Mai Sukhothai Surat Thani 

Loy Krathong Songkran Wat Arun Ko Phi Phi 

Khlong Bangkok Noi Khao Sam Roi Yot  Nanchao Mon 

Damnoen Saduak Phanom Rung Ban Chiang Chao Phraya 

ชื่อท่ีถอดอักษรโดยรักษารูปสะกดตามรากศัพทจากภาษาบาลีสันสกฤต 
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Vajiravudh  Prajadhipok  Ananda  Bhumibol  

Maha 

Vajiralongkorn 

Mahachakri Sirind-

horn  

Abhisek Dusit 

Throne Hall 

Bodhisattvas  

Srivijaya Wat Indrawihan Devaphum  Dvaravati 

 

ตัวอยาง 

• Fate intervened when Mahidol died unexpectedly in 1929, and Prajadhipok 

abdicated without a direct heir in 1935, Ananda succeeded to the throne, reigning 

until his mysterious death in 1946, when the crown was passed to Bhumibol, who at 

the time was a student at Lausanne University in Switzerland. (น. 74) 

นอกจากน้ีผูเขียนยังใชคํายืมที่มีการถายเสียงแตไมเปนไปตามหลกัเกณฑการถอดอกัษรไทยเปน

อักษรโรมันแบบถายเสียงของสํานักราชบัณฑิตยสภา ซึง่พบมากในช่ืออาหาร เน้ือสัตว กีฬา เช้ือชาติ และ

สถานที่บางแหง เชน 

คําทับศัพทท่ีใช คําทับศัพทตามหลักเกณฑราชบัณฑิตยสภา 

Hokkiens  Hokkian (สระเอีย = ia) 

Teochews  Taechio (สระแอ = ae / สระอิว = io)  

pad see yoo  phat si io (สระอิว = io) 

tom ka gai  tom kha kai (ข = kh/ ก = k) 

Sampha Tawong Samphanthawong (ท ตัวตน = th) 

takraw  takrow (สระออ = o) 

muay thai muai thai (สระอวย = uai) 

Talaad Kao Talat Kao (สระอา = a ไมใช aa / ด เปนตัวสะกด = t)  

ตัวอยาง 

• The Hokkiens were the first to arrive in significant numbers, in the late 18th century, 

and made themselves indispensable to the monarchy as tax collectors. (น. 27) 

• Wat Sampha Tawong, also known as Wat Koh, features an impressive, modern multi 

stories bot. (น. 91)  
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2. การใชคํายืมประกอบกบัคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ มักใชในคําที่เปนช่ือทางภูมิศาสตร 

ตําแหนง สิ่งของ เทศกาล และสถานที่ เพื่อใหคําน้ันมีความหมายที่ชัดเจนย่ิงข้ึน เชน  

 

Khao San Road Chao Phraya River Patong beach 

Loy Krathong festival Khorat Plateau The Dongrek Mountains 

Massaman sauce Kingdom of Siam King Bhumibol 

Khon masks  The city of Nakhon Sawan Morchit station 

Pak Khlong Market Travatisma Heaven Tha (Pier) Sathon 

Khun Kitti bat Erawan Shrine Prince Narit 

 

คําที่เปนตัวเขม คือ คําที่จําแนกประเภทอยางกวาง ๆ  เพื่อประกอบคํายืม ทําใหผูอานทราบวาคํา

ยืมน้ันคืออะไร   

ตัวอยาง 

• The Loy Krathong festival here in November is spectacular. (น. 11) 

• Start at Tha (Pier) Sathon,, where Sathon Road meets the Chao Phraya at Taksin 

Bridge, and head upriver. (น. 112) 

3. การใชคํายืมประกอบกบัคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ และมีการอธิบายหรือขยายความ 

โดยใชคํา วลี อนุประโยคหรือประโยคเพือ่ใหคําน้ันมีความหมายที่ชัดเจนข้ึน เปนรูปแบบที่ใชในการ

ถายทอดความหมายของคํามากที่สุด เมื่อตองการอธิบายลกัษณะ หนาที่ หรือวัตถุประสงคของคําที่

ตองการสื่อน้ัน เชน สิ่งกอสรางในวัด วิธีการทําอาหาร ลกัษณะของผลไม การแสดง สถานที่ตาง ๆ 

ตัวอยาง  

• Day two in Bangkok could include a morning trip to Damnoen Saduak floating 

market; … or shopping at Chatuchak weekend market… (น. 9) [คํายืม+คําขยาย+คํา

กวาง] 

• The traditional and graceful wai with which Thais greet each other may appear to be 

simple,… (น. 17) [คํากวางคือ greet และใชอนุประโยคเปนสวนขยาย] 
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• Kow yum: The distinctive sweet, sour, and salty flavor of this dish relies on a specially 

prepared mix of fish sauce, roasted ground coconut, prawns, fruit, vegetables, and 

herbs. (น. 36) [คํากวางคือ dish สวนขยายอยูในรปูประโยค] 

• A mondop is a square-shaped building with a roof in the form of a stepped pyramid, 

topped by a slender spire. (น. 53) [คํากวางคือ building มสีวนขยายอยูในรูปสวนเติมเต็ม

ประโยค] 

• Another favorite dish is pad see yoo, often listed on menus in English as “Chinese-

style noodles” in soy sauce. (น. 34) [คํากวางคือ dish คําอธิบายจะใชการเปรียบเทียบ] 

นอกจากจะเพิ่มคําอธิบายหรือขยายความแลว ผูเขียนยังใชวิธีการใหคํานิยามคําน้ัน ๆ โดยใช

คํากริยา เชน call, know, mean, translate รวมดวย เชน  

• … move into a mesmerizing boxing dance around the ring called the rom muay. (น. 

61) 

• These rectangular building are usually surrounded by either sacred boundary stones 

known as bai sema. (น. 52) 

• Bangkok (bang means “riverside village” and kok means “a wild olive”) became 

Thailand’s capital when Ramathibodi, or Rama I, moved the city across the Chao 

Phraya river… (น. 64) 

• Lakhon Lek, translated as “little theater,” is no longer performed. (น. 60) 

ผูเขียนยังไดเพิ่มเติมความหมายของคําโดยการใชเครื่องหมายวรรคตอนในการขยายความ การ

ใช or หรือการใชวลีขยายคําที่อยูขางหนา (appositive phrase) เพือ่ใหความหมายของคําน้ันชัดเจน

ย่ิงข้ึน เชน  

• Northern Thailand opened up to substantial numbers of Hui – Chinese Muslims – in 

the late 19th century as they escaped religious persecution during the Ching dynasty. 

(น. 27) [การใชเครื่องหมาย - เปนสวนขยายความ] 

• Flat noodles are fried together with egg and kanar (a popular green vegetable) in soy 

sauce. (น. 34) [การใชเครื่องหมาย (   ) เปนสวนขยายความ] 
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• Ngor (rambutan): small, hairy, bright red fruit with sweet, litchi-like fresh. (น.37) [การ

ใชเครื่องหมาย : เปนสวนขยายความ] 

• The Chinese venerate the impressive Wat Mangkon Kamalawat, or Dragon Flower 

Temple (Soi 21, off Charoen Krung Rd.) (น. 92)  [การใช or เปนสวนขยายความ] 

• Through kae sal uk, fruit or vegetable carving, Thais transform carrots, chilies, and 

even watermelon into works of art, using only small knife. (น. 37) [การใช appositive 

phrase เปนสวนขยายความ] 

4. การใชคําที่มีความหมายกวางกวา ใชในกรณีที่คําน้ันไมสามารถถายทอดความหมายได

โดยตรงเน่ืองจากคําน้ันไมมีในวัฒนธรรมของตน ผูเขียนจึงเลือกใชคําที่มีความหมายกวางกวาเพื่อสื่อ

ความใหผูอานเขาใจไดใกลเคียงกับคําในวัฒนธรรมไทยใหมากที่สุด เชน boat หรือ vessel แทนเรือพระ

ที่น่ัง the Express หรือ ship แทนเรือดวนเจาพระยา god แทนเทวดา giants  แทนยักษวัดแจง paste 

แทนนํ้าพริก fan แทนตาลปตร robe แทนจีวร statues แทนพระพทุธรปู เปนตน 

ตัวอยาง     

• …with four statues that illustrate important events in the life of the Buddha (น. 115)  

• Painted, carved, and gilded, the boats were modeled after various mythological 

creatures from the epic Ramakien,… (น. 110)  

• Giants and monkeys of traditional Thai design encircle the lower sections of the first 

terrace along with images of gods and Siamese mythological creatures. (น. 115) 

5. การใชคําที่มีความหมายกวางกวาและมีคําอธิบายหรือขยายความ เพื่อใหความหมายมีความ

ชัดเจนย่ิงข้ึน เชน  

 

Siamese mythological creatures 

(สัตวหิมพานต) 

50 elaborately decorated longboats 

(เรอืพระที่น่ัง) 

the Thai orchestra (วงมโหร)ี a fat Buddha (พระสงักจัจายน) 

flat noodles (เสนใหญ) tiny banana-leaf boats (กระทง) 

chanting of ancient songs (เพลงเหเรือ) a doll-size spirit house (ศาลพระภูมิ) 

the temple walkway (ระเบียงคต) chanting of ancient song (การเหเรือพระ

ที่น่ัง) 



 

2223 

 

 

 คําที่เปนตัวเขม คือ คําที่มีความหมายกวางกวา และมีคําคุณศัพทหรือคํานามเปนคําขยาย 

ตัวอยาง  

• … along with images of other gods and Siamese mythological creatures. (น. 115)  

• Candles are placed on tiny banana-leaf boats and sent by the hundreds of 

thousands down waterways all over the country, creating an amazing effect. (น.21) 

6. การใชคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําในภาษาไทย (Equivalence) โดย

ผูเขียนจะใสคําทีม่ีความหมายเทียบเคียงกันในวงเลบ็ ซึ่งสวนใหญจะเปนช่ือผลไม อาหาร หรือคําใน

ภาษาไทยบางคํา เชน rice (kow), chicken (gai), pork (mu), prawn (goong), coconut (maphrao), 

pineapple (sap-parote), falang (guava), ma muang (mango), sticky rice (kow neeyao), rice 

porridge (jok), Sois (side streets), canals (khlongs), the northeast (Issan), mai pen rai (never 

mind), vegetarian (jay) หรือใช or เช่ือม เชน jai yen, or cool heart, jai rorn, or hot heart เปน

ตน 

ตัวอยาง 

• Rice (kow) is the staple of the Thai diet, and most meals are served with boiled 

white rice (kow suay). (น.34) 

• Rice porridge (jok) and rice soup (kow tom) made good breakfast dishes, thought 

they are often eaten late in the evening for supper as well.” (น. 34) 

7. การใชคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกัน เน่ืองจากคําเหลาน้ันมีการใชใน

ภาษาอังกฤษอยูแลวจึงสามารถใชแทนกันไดเลย  มักใชกับช่ือสถานที่ เชน the National Museum (= 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ) Chinatown (= เยาวราช) Democracy Monument (= อนุสาวรีย

ประชาธิปไตย) สิ่งที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน การอธิบายถึงปางตาง ๆ ของพระพทุธรูป เชน the 

reclining Buddha (= พระพทุธไสยาสนหรอืพระนอน) standing images (พระยืน) Jataka 

tales (= พระเวสสันดรชาดก) the Golden Mount (= ภูเขาทอง) the Eightfold Path (= มรรค 8) 

the Middle Way (ทางสายกลาง) lacquerware and gold leaf  (= เครื่องเขินและทองคําเปลว) หรือ 

ช่ือของสถานที่ในไทยทีม่ีการใชภาษาอังกฤษอยูกอนแลว เชน Siam Center, Siam Paragon, Royal 

Bangkok Sport Club, East Asiatic Company, Old Custom House, Royal Orchid Sheraton, 

River City Shopping Complex เปนตน  
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ตัวอยาง 

• Nearby, the National Museum and National Gallery of Arts are fine places to take 

in some ancient culture before hopping on a tuk-Tuk (three-wheeled motorcycle with 

driver) to Wat Pho to see the reclining Buddha and receive a traditional Thai 

massage. 

8. การแปลตรงตัว เปนรปูแบบทีผู่เขียนใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทย

นอยที่สุด  คําที่มีการแปลตรงตัวที่พบมเีพียง 2 คํา คือ  fun-loving, temple fair  

ตัวอยาง 

• This form of puppetry is still occasionally seen at temple fairs in southern Thailand. 

(น. 60) 

• Many visitors see Thais as easygoing and fun-loving (which usually they are, …(น. 14) 

 

สรุปและการอภิปรายผล 

การถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษจากหนังสือ National 

Geographic Traveler: Thailand ซึ่งสวนใหญจะเปนคําศัพทที่เกี่ยวของกับช่ือของสถานที่ จังหวัด 

ศิลปะ อาหาร ศาสนา ประเพณีและความเช่ือตาง ๆ ซึ่งลวนแตเปนช่ือเฉพาะที่ไมมีในวัฒนธรรมของ 

ผูรับสาร กลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําเหลาน้ีจึงเปนการใชคํายืมเปนสวนใหญเพื่อ

คง คํา เ ดิม ในภาษาที่ ตอ งการจะสื่ อ น้ัน  โดยอาจ ใช คํ า ยืม เพี ย ง เ ดียวหรื อใช คํ า ยืมร วมกับ 

คําที่กวางกวาและมีคําอธิบายหรือขยายความเพื่อบอกลักษณะ หนาที่ หรือวัตถุประสงค เพื่อใหคํา ๆ 

น้ันมีความชัดเจนและทําใหผูอานสามารถจินตนาการถึงสิง่น้ันไดงายข้ึน หรือการใชคํายืมรวมกับคําที่

กวางกวา  อีกรูปแบบหน่ึงทีผู่เขียนนิยมใชคือ การใชคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันกับคําใน

ภาษาไทย อาจเน่ืองจาก ในวัฒนธรรมไทยมีการใชคําภาษาอังกฤษเหลาน้ันอยูแลว หรือคําที่ตองการสื่อ

ความหมายมีความหมายเดียวกับคําในภาษาอังกฤษ จึงสามารถใชแทนกันได โดยไมตองอธิบายหรือ

ขยายความแตอยางใด  

 กลวิธีที่ใชในการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษทั้ง 8 วิธีน้ี 

ผูเขียนหรือผูแปลที่ตองการถายทอดความหมายของคําดานวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษสามารถ

นําไปปรับใชได แตควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทในขณะน้ัน เชน อาจใชคํายืมเพียงอยางเดียว   

ถาคํา ๆ น้ันมีการใชอยางแพรหลายมานานและเปนที่รูจักในภาษาอังกฤษเปนอยางดีแลว เชน Wat, 
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Tuk-Tuk, Pad Thai ฯลฯ หรืออาจเพิ่มเติมโดยการใชคําขยายเพียงคําเดียวเพื่อทําใหความหมายของคํา

น้ันชัดเจนข้ึน แตถาการเติมคําเพียงคําเดียวไมเพียงพอที่จะใหผูอานเขาใจความหมายของคํา ๆ น้ันได 

ผูเขียนหรือผูแปลก็อาจตองหาวิธีอื่นที่เหมาะสม เชน อาจเติมวลีหรือประโยคเสริมเขาไป โดยตองไมลืม

วา ขอความที่เขียนหรือแปลน้ันตองกระชับ สั้น ไมควรใชคําศัพทที่ยากเกินไปและใหความหมายที่

ครอบคลุมสิ่งที่ผูเขียนตองการน่ันเอง และที่สําคัญเมื่อตองถายเสียงหรือถอดอักษรคําที่เปนช่ือวิสามา

นายนามในภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษน้ัน ผูเขียนหรือผูแปลควรทําตามหลักเกณฑที่สํานักราชบัณฑิตย

สภาไดกําหนดไว เพื่อจะไดคําที่สะกดเปนไปในรูปแบบเดียวกันและไดคําที่เปนทางการ ถาช่ือใดมีการ

กําหนดเปนภาษาอังกฤษอยูแลว ก็ควรใชคําภาษาอังกฤษดังกลาว ไมควรสะกดใหมดวยตัวเอง เปนตน  
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กลวิธีการตั้งช่ือนิยายรกัภาษาจีนเปนภาษาไทย 

The Strategies of Romance novel titles naming from Chinese into Thai 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกลวิธีการต้ังช่ือนิยายรกัภาษาจีนเปนภาษาไทย  

ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการแปลทีผู่แปลนิยมมากที่สุด คือ การต้ังช่ือใหมโดยจับประเด็นสําคัญของ

แกนเรื่อง และไมมเีคาโครงช่ือเดิม กลวิธีที่นิยมนอยทีสุ่ด กลวิธีการทับศัพทตรงตามตนฉบับ และเพิ่ม

ขอความภาษาไทย กลวิธีการทับศัพทตรงตามตนฉบบั  และเปลี่ยนขอความบางสวน  กลวิธีการแปล

ตรงตามตนฉบบับางสวน  การทับศัพท และเพิ่มขอความภาษาไทย และกลวิธีการเทียบเสียงคําเลยีน

เสียง  และเพิ่มขอความภาษาไทย   

คําสําคัญ:  กลวิธีการต้ังช่ือ    นิยายรักจีน    การแปลจีนไทย 

 

Abstract 

 This paper aims to analyze the Strategies for Translating Romance Novels 

Titles from Chinese to Thai. The result of the study found that the most popular 

Strategy is providing a new title that is linked to the plot, which may not correspond 

to the original wordings. The least popular methods are translation by using 

transliteration plus explanation, translation by using transliteration with some changes 

of words or phrases, partial translation plus  transliteration and  Thai words or phrases,  

and a comparison of onomatopoeia between Chinese and Thai plus explanation. 

Keywords: Strategies  of titles naming, Chinese Romance Novels , Chinese - Thai 

translation
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ชาวไทยและชาวจีนมีการไปมาหาสูกันต้ังแตกอนสมัยสุโขทัย เอกสารแรกเริ่มที่มีการแปลจาก

ฉบับภาษาจีนเปนภาษาไทยสวนใหญเปนจดหมายเหตุและพงศาวดารตางๆ สวนการแปลวรรณกรรมจีน

เปนภาษาไทยน้ันเริ่มมีหลักฐานปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ปฐมกษัตริยแหง

กรุงรัตนโกสินทร  ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหวรรณกรรมจีนฉบับแปลเปนภาษาไทยเริ่มเผยแพรและ

เปนที่นิยมของผูอานคนไทย  ในชวงทศวรรษที่ 1950 นับเปนยุคทองของงานแปลวรรณกรรมจีนรวมสมยั

ประเภทกําลังภายใน (วิมลรัตน วศินนิติวงศ, 2560: 43) จากน้ันงานแปลประเภทน้ีจึงเปนที่นิยมของ

ผูอานคนไทยจวบจนถึงทุกวันน้ี   

ในปจจุบันนอกจากงานแปลวรรณกรรมจีนประเภทกําลังภายในที่ผูอานคนไทยนิยมอานแลว  

ยังมีนวนิยายประเภทตางๆ ที่เปนที่ช่ืนชอบของผูอานชาวไทยเพิ่มข้ึนอีกดวย เชน วรรณกรรมเยาวชน 

สารคดี  นิยายแนวรักโรแมนติก แนวแฟนตาซี แนวสยองขวัญ แนวนักสบื และแนววิทยาศาสตรเปนตน 

โดยเฉพาะนิยายแนวรักโรแมนติกกําลังเปนที่นิยมของผูอานในเวลาน้ี ดังน้ัน ช่ือของนิยายจึงมี

ความสําคัญและเปนหน่ึงในปจจัยที่กระตุนใหผูอานเกิดความสนใจและอยากติดตามอานเน้ือเรื่อง ผูแปล

นิยายจากฉบับภาษาจีนมาเปนฉบับภาษาไทยน้ัน จึงตองมีกลวิธีและมีความพิถีพิถันในการต้ังช่ือของ

นิยาย เพื่อสื่อสารใหผูอานสนใจ อยากติดตามและสามารถคาดเดาเน้ือเรื่องได  นอกจากน้ีในงานวิจัย

เรื่องพฤติกรรมการอาน ความพึงพอใจของผูอานนิยายรักโรแมนติกจีนยอนยุคของพรพิรุณ หุนรอด 

(2559:59) ไดผลสรุปวาสํานักพิมพแจมใสเปนสํานักพิมพที่ไดรับความนิยมจากผูอานนิยายมากที่สุด ดวย

เหตุน้ีผูวิจัยจึงเลือกตัวอยางช่ือนิยายรักจีนฉบับแปลเปนภาษาไทยจากสํานักพิมพแจมใสมาเปนขอมูลใน

การศึกษากลวิธีการต้ังช่ือนิยายรักของผูแปล  และเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยงานแปลภาษาจีน

เปนภาษาไทยในดานตางๆตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษากลวิธีการต้ังช่ือนิยายรกัภาษาจีนฉบับแปลภาษาไทย 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

สัญฉวี สายบัว (2550:1) ใหนิยามวา “งานแปลเปนเรื่องราวของการถายทอดความหมายของ

บทตนฉบับลงสูบทที่เปนฉบบัแปล ความหมายจึงเปนเปาหมายสาํคัญสําหรับผูแปลทีจ่ะตองเกบ็ใหไดจาก

ตนฉบับ และเปนสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการกําหนดคุณภาพงานแปล งานแปลที่มีคุณภาพคือการคงอรรถรส



 

2228 

 

เดิมของตนฉบับไวในฉบับแปล เมื่อผูใดอานฉบับแปลก็จะเกิดผลสนองเชนเดียวกับผูอานตนฉบับ” 

นอกจากน้ีสัญฉวี ยังไดกลาวอีกวา งานแปลมีบทบาทหลากหลายดาน ผูแปลจึงควรใชกลวิธีในการแปลที่

หลากหลายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ทั้งยังตองเปนสื่อที่มีคุณภาพ กลาวคือ ผูแปลตอง

สามารถใชภาษาถายทอดสารจากผูเขียนตนฉบับไปยังผูรับสารไดอยางครบถวนสมบูรณ  

กนกพร นุมทอง  (2563:10) กลาววา “การแปลเปนกิจกรรมทางภาษาที่ใชในการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่ผูแปลทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูใชภาษาตางกัน หัวใจหลักของการแปล

คือ “ความหมาย” ซึ่งตองอาศัยความเขาใจในตนฉบับและความสามารถในการถายทอดความหมายให

ผูอานฉบับแปลเขาใจ” 

วรรณา แสงอรามเรือง (2552:13) ไดสรุปการแปลในความหมายของ ฮานส เจ. แฟรเมียร 

(Hans J. Vermeer)  และคาทารินา ไรส (Katharina Reiss) ไววาการถายทอดวัฒนธรรม ผูแปลจะตอง

พิจารณาถึงดานตางๆของทั้งภาษาตนฉบับและภาษาฉบับแปล กลาวคือ ดานภาษา เน้ือหา วัฒนธรรม 

สถานการณและความแตกตางของกาลเวลา ทั้งน้ียังตองคํานึงถึงบริบททางวัฒนธรรมของตัวบทตนฉบับ 

ผูแปลตองเขาใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคนในยุคสมัยน้ัน  ตองตีความใหเขาใจและใชสํานวนภาษา

ของคนในยุคสมัยน้ันในการแปล  

นลินี ศิริพรไพศาล (2559) ไดศึกษาเปรียบเทียบการต้ังช่ือภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน

ต้ังแตป พ.ศ.2544-2554 โดยเก็บรวบรวมช่ือภาพยนตรไทยจํานวน 470 ช่ือ และช่ือภาพยนตรจีน

จํานวน 535 ช่ือ ผลของการศึกษาพบวาภาพยนตรไทยนิยมต้ังช่ือ 3 พยางคและภาพยนตรจีนนิยมต้ังช่ือ 

4 พยางค การต้ังช่ือภาพยนตรทั้งไทยและจีนนิยมใชโครงสรางระดับวลี และนิยมใชคําที่มีความสัมพันธ

ระหวางช่ือภาพยนตรกับประเภทของภาพยนตร   

          ภาคภูมิ หรรนภา (2544) ไดศึกษากลวิธีการต้ังช่ือภาษาไทยสําหรับภาพยนตรอเมริกันจํานวน 

424 เรื่องทีม่ีการฉายต้ังแตปพ.ศ.2541-2542  โดยแบงกลุมตามแนวภาพยนตร เพื่อวิเคราะหกลวิธีการ

ต้ังช่ือภาพยนตรอเมริกันเปนภาษาไทย  นอกจากน้ียังศึกษาองคประกอบทางภาษาในการต้ังช่ือ

ภาพยนตร และความสอดคลองของการต้ังช่ือกับเน้ือหาในภาพยนตร 

 ปเตอร นิวมารค (1988) ไดอธิบายวาการแปลที่ดี ผูแปลจะตองใชวิธีการแปลที่ทําใหบทแปล

สามารถถายทอดความหมายจากตนฉบับเปนภาษาฉบับแปลไดอยางถูกตอง  และสามารถทําใหผูอาน

ภาษาฉบับแปลเขาใจเน้ือหาได  ดังน้ันเขาจึงเสนอกลวิธีการแปลไว 8 วิธีดังน้ี 1.) การแปลแบบคําตอคํา 

2.) การแปลแบบตรงตัว 3.) การแปลตามตนฉบับ 4.) การแปลเชิงอรรถศาสตร 5.) การดัดแปลงในฉบับ

แปล 6.) การแปลแบบเอาความ 7.) การแปลแบบสาํนวน 8.) การแปลเชิงสื่อสาร 

https://kb.psu.ac.th/psukb/browse?type=author&value=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4+%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://kb.psu.ac.th/psukb/browse?type=author&value=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4+%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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สวนกลวิธีการแปลช่ือเรื่องในสื่อตางๆ ศุภวรรณ ทองวัน (2555) ไดศึกษาเรื่อง กลวิธีการแปลช่ือ

ภาพยนตรตลกอเมริกันเปนภาษาไทย งานวิจัยน้ีมีทฤษฎีและงานวิจัยที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั 

คือ ทฤษฎีทฤษฎีสโคโพส (Skopos Theory) งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหกลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร

ตางประเทศเปนภาษาไทยของเบ็ญจรัตน วิทยาเทพ  และงานวิจัยเรื่องการศึกษาการต้ังช่ือภาษาไทยของ

ภาพยนตรอเมริกันของธีรารัตน บุญกองแสน นอกจากน้ีงานวิจัยน้ียังไดทําแบบสอบถามความคิดเหน็ของ

ผูชมภาพยนตรตลกอเมริกันและสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามแบบเชิงลึก  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวากลวิธี

การแปลโดยต้ังช่ือใหมที่ไมเกี่ยวของกับช่ือเดิม เปนกลวิธีที่ผูแปลนิยมใชในการแปลมากที่สุด แตไม

สอดคลองกับผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามที่แสดงใหเห็นวา ผูชมภาพยนตรตลกอเมริกันเห็นวา

กลวิธีที่สื่อสารประเด็นสําคัญของเรื่อง สามารถถายทอดเน้ือหาของภาพยนตร และกระตุนใหเกิดความ

สนใจและอยากติดตามชมมากที่สุด คือ กลวิธีการแปลแบบแปลตรงตัวทั้งขอความและขยายความดวย

ภาษาไทย   

กลวิธีการแปลช่ือเรื่องในสื่อบันเทิงที่เกี่ยวของกับภาษาจีน จินดาพร พินพงทรัพย (2561) ได

ศึกษากลวิธีการต้ังช่ือภาพยนตรไทยเปนภาษาจีน โดยใชทฤษฎีสโคโพส (Skopos Theroy) และอางอิง

เพิ่มเติมจากงานวิจัยกลวิธีการต้ังช่ือหนังตลกของชาวอเมริกันของศุภวรรณ ทองวันมาวิเคราะหกลวิธีการ

ต้ังช่ือภาพยนตรไทย 86 เรื่องที่ฉายต้ังแตป พ.ศ. 2545-2561 ไดผลสรุปจากการวิจัยวาผูแปลใชกลวิธี

การแปลทั้งหมด 9 วิธี กลวิธีการแปลที่นิยมแปลมากที่สุด คือ การต้ังช่ือใหมโดยอิงกับแกนเรื่องและไม

ยึดติดกับคําเดิม กลวิธีที่นิยมนอยที่สุด คือ การต้ังช่ือใหม โดยใชคําที่มีเคาความเดิมและเสริมขอความ

ภาษาจีน การทับศัพททั้งหมด มีการเสริมขอความภาษาจีน และการทับศัพทบางสวน เปลี่ยนขอความ

บางสวน  

เอกชัย แสงจันทรทะนุ (2561) ไดศึกษากลวิธีการแปลช่ือละครและซีรีสไทยเปนภาษาจีนที่

ใหบริการวีดีโอออนไลนในประเทศจีนจํานวน 90 เรื่อง(ภาษาจีน) โดยใชแนวคิดทฤษฎีการแปลของป

เตอร นิวมารค (Peter Newmark translation theory) ที่ไดแบงประเภทของการแปลออกเปน 2 

ประเภทหลัก โดยแบงเปนภาษาตนฉบับ (source language) และภาษาแปลหรือภาษาปลายทาง 

(target language) ซึ่งจะไดเปนสองรูปแบบใหญดังน้ี 1. การแปลแบบเนนการรักษาภาษาตนฉบับ 

(Source Language - SL emphasis) 2. การแปลแบบเนนความเขาใจของผูอานในภาษาแปลหรือภาษา

ปลายทาง (Target Language - TL emphasis) (Newmark,1988) เอกชัยยังไดศึกษาเพิ่มเติมจาก

งานวิจัยกลวิธีการต้ังช่ือภาพยนตรไทยเปนภาษาจีนของจินดาพร พินพงทรัพย (2561) ผลการศึกษา

พบวารูปแบบการแปลแบงไดเปนสองกลุมหลัก กลุมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ การแปลแบบเนนที่
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ความเขาใจของผูชมละครหรือซีรีส ไมเนนการรักษาคําตามตนฉบับ และกลุมที่ไดรับความนิยมรองลงมา

คือการแปลแบบเนนที่การรักษาช่ือเรื่องเดิมตามตนฉบับ กลวิธีในการแปลแบงไดเปน 10 กลวิธี กลวิธีที่

ไดรับความนิยมสูงสุดคือ กลวิธีต้ังช่ือเรื่องใหม โดยไมมีความเกี่ยวของกับช่ือเรื่องเดิม กลวิธีที่ไดรับความ

นิยมนอยที่สุดพบวามี 2 กลวิธีคือ การทับศัพทช่ือเรื่องทั้งหมด ทุกพยางค และการแปลช่ือเรื่องบางสวน 

ทับศัพทบางสวน ละขอความบางสวน 

ทฤษฎีสโคพอส (Skopos theory) ผูริเริ่มทฤษฎีคือ นักภาษาศาสตร ฮานส เจ. แฟรเมียร (Hans 

J. Vermeer) และตอมาไดรวมกับ คาทารินา ไรส (Katharina Reiss) เพื่อพฒันาทฤษฎีน้ีใหสมบรูณย่ิงข้ึน 

ทฤษฎีสโคพอสเปนทฤษฎีการแปลที่พจิารณาเปาหมายของการแปลหรือวัตุประสงคในการแปลเปนหลกั 

โดยมีแนวคิดมุงที่หนาที่ของตัวบทแปลและสังคมวัฒนธรรมมากกวาทางดานภาษาศาสตร ผูแปลตอง

ตีความใหเขาใจกับวัฒนธรรมของตัวบทตนฉบับเสียกอน จากน้ันผูแปลจึงแปลมาเปนอกีภาษาหน่ึงที่

ผูอานอยูวัฒนธรรมที่แตกตางจากวัฒนธรรมตนทาง การนําเสนอขอมูลจึงเปนการเสนอในรูปแบบของ

วัฒนธรรมปลายทาง ฉะน้ันผูแปลนอกจากมีความรูทางภาษาปลายทางแลว จึงตองมีความรูทางดาน

วัฒนธรรมปลายทางควบคูกันอีกดวย 

สํานักพิมพแจมใส  (Jamsai Publishing Co., Ltd.) เปนสํานักพิมพที่กอต้ังมาเปนเวลา 20 ป 

เปนหน่ึงในสํานักพิมพผลิตงานวรรณกรรมจีนที่ไดรบัความนิยมในปจจุบัน และเปนสํานักพมิพทีเ่นน

นิยายรักโรแมนติก มุงผลิตวรรณกรรมสําหรบัเยาวชนคนรุนใหม โดยเฉพาะกลุมนักอานผูหญงิยุคใหม 

วรรณกรรมของสํานักพิมพแจมใสน้ีจะแบงเปน 3 หมวด ไดแก หมวด “Love”  หมวด “Jamsai Love 

Series”  และหมวด “มากกวารัก”  ซึ่งหมวด “มากกวารัก” จะเปนหมวดนิยายรกัแนวจีนโบราณที่แปล

จากภาษาจีนทั้งระบบอกัษรจีนตัวยอจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและระบบอักษรจีนตัวเต็มจาก

ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มาเปนภาษาไทย  

 

ขอบเขตการวิจัย  

1.ศึกษานิยายรักภาษาจีนของสํานักพิมพแจมใสที่ตีพมิพต้ังแตป 2557-2564 จํานวน 105 เรื่อง 

2.งานวิจัยน้ีใชทฤษฎีการแปลของปเตอร นิวมารค งานวิจัยเรื่องกลวิธีการต้ังช่ือภาพยนตร 

ไทยเปนภาษาจีนของจินดาพร  พินพงทรพัย  และงานวิจัยเรื่องกลวิธีการต้ังช่ือภาษาไทยสําหรบั

ภาพยนตรอเมริกันของภาคภูมิ หรรนภาเปนกรอบแนวคิด  

   

 

https://kb.psu.ac.th/psukb/browse?type=author&value=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4+%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

   1.ศึกษาทฤษฎีและขอมูลจากจากหนังสือการแปล งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการต้ังช่ือ เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการแบงประเภทกลวิธีการต้ังช่ือ   

           2.เก็บรวบรวมขอมลูช่ือนิยายรกัภาษาจีนที่แปลเปนภาษาไทยของสํานักพิมพแจมใสที่มกีารขาย

ผานเว็บไซต www.นิยายรัก.com      

 3.การนําขอมลูช่ือนิยายที่ไดมาวิเคราะหแบงประเภทกลวิธีการต้ังช่ือตามกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการต้ังช่ือจากงานวิจัยที่ไดศึกษา 

           4.การสรุปและอภิปรายผลทีเ่กิดจากการวิจยั  

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยพบวาเมื่อนําช่ือนิยายรกัภาษาจีนที่มีการแปลช่ือเปนภาษาไทยของสํานักพิมพ

แจมใสมาแบงตามกลวิธีการต้ังช่ือสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท รวมทัง้หมด 9 วิธี ไดแก  

1. กลวิธีการทับศัพทมี 2 วิธี จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.90  

2. กลวิธีการแปลความหมายมี 4 วิธี จํานวน 53 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50.48 

3. กลวิธีการต้ังช่ือใหมมี 2 วิธี จํานวน 49 เรื่อง คิดเปนรอยละ 46.67 

4. กลวิธีการเทียบเสียงคําเลียนเสียงมี 1 วิธี จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.95 

1.กลวิธีการทบัศัพท เปนกลวิธีที่ผูแปลเลอืกวิธีถอดเสียงอานภาษาจีนในช่ือนิยายตนฉบับเปน

เสียงอานในภาษาไทย จากการวิจัยพบวาผูแปลเลือกใชกลวิธีการต้ังช่ือดวยการทบัศัพทแบบน้ี 2 วิธี ไดแก 

1.1) การทับศัพทตรงตามตนฉบับ และเพิ่มขอความภาษาไทยมีจํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50  1.2) 

กลวิธีการทบัศัพทตรงตามตนฉบบั และเปลี่ยนขอความบางสวนมีจํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50  

1.1. กลวิธีการทบัศัพทตรงตามตนฉบับ และเพิ่มขอความภาษาไทย  เปนกลวิธีการต้ังช่ือนิยาย

รักภาษาจีนโดยการนําคําอานภาษาจีนมาทับศัพทเปนช่ือภาษาไทย  เน่ืองจากช่ือของนิยายรักภาษาจีน

มาจากช่ือตัวละครในเรื่องซึ่งเปนช่ือทีส่ามารถถายทอดเปนเสียงภาษาไทยที่ออกเสียงไดงาย     และผูแปล

ยังเพิ่มขอความภาษาไทยเพื่อเพิม่ความนาสนใจของนิยาย  

กลวิธีที่ 1.1 การทบัศัพทตรงตามตนฉบบั และเพิ่มขอความภาษาไทย 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2560  ฉูหวังเฟย ชายาสองวิญญาณ 《楚王妃》 

http://www.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81.com/
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ตัวอยาง 1 

ฉูหวังเฟย ชายาสองวิญญาณ《楚王妃》 

ช่ือเรื่องในภาษาจีน คือ 楚王妃Chǔ wángfēi ถาใชวิธีการทับศัพทช่ือเปนเสียงภาษาไทย

อยางเดียวจะทําใหผูอานไมเขาใจเน้ือหาของนิยายได   ดังน้ันผูแปลจึงใชกลวิธีการทับศัพทและเพิ่ม

ขอความภาษาไทยดังน้ี  สวนที่เปนแซ 楚(Chǔ) เสียงพยัญชนะ  Ch เทียบเปนเสียง ฉ  เสียงสระ u 

เทียบเปนเสียง อู  วรรณยุกตเสียงสาม ˇ เทียบเสียงเปนวรรณยุกตเอก  สวน 王妃(wánɡfēi)มี

ความหมายวา พระชายา (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554:  372)    ผูแปลเทียบเสียงพยัญชนะ  w เทียบเปน

เสียง หว เสียงสระ ɑnɡ  เทียบเปนเสียง  ะ ซึ่งเปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ และทีม่ีตัวสะกด ง วรรณยุกต

เสียงสอง ́  เทียบเสียงเปนวรรณยุกตโท  fēi  เสียงพยัญชนะ  f เทียบเปนเสียง ฟ เสียงสระ ei  เทียบเปน

เสียง เออ  ที่มีตัวสะกด ย วรรณยุกตเสียงหน่ึง ˉ เทียบเสียงเปนวรรณยุกตสามัญ  นอกจากน้ียังเพิ่ม

ขอความ “ชายาสองวิญญาณ”   เพื่อสื่อสารใหผูอานเขาใจวาเปนเรื่องราวการสลับรางของวิญญาณฉู

หวังเฟยซึ่งเปนตัวละครเอกของเรื่อง 

 

1.2. กลวิธีการทับศัพทตรงตามตนฉบับ  และเปลี่ยนขอความบางสวน  เปนกลวิธีการต้ังช่ือ

นิยายรักภาษาจีนโดยการนําคําอานภาษาจีนมาทับศัพทเปนช่ือภาษาไทย  และเปลี่ยนขอความภาษาจีน

บางสวน  เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับช่ือนิยาย 

 

ตัวอยาง                              

ทั่นฮวาในดวงใจ 《探花郎》   

          ผูแปลเห็นวาช่ือเรื่องน้ีมีสวนที่สามารถทับศัพทได  เน่ืองจากผูอานนิยายสวนใหญเปนคนไทยที่

ชอบศึกษาประวัติศาสตรจีนตางรูจักวาทั่นฮวา (探花 tànhuā)   หมายถึง  “คําที่ใชเรียกผูสอบเขารบั

ราชการไดตําแหนงอันดับที่สามที่เริ่มมมีาต้ังแตสมัยปลายราชวงศซงเหนือ”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 

1339)     ดังน้ันผูแปลจึงใชกลวิธีการทับศัพทตรงตามตนฉบับ และเปลี่ยนขอความบางสวนดังน้ี  พยางค

กลวิธีที่ 1.2 กลวิธีการทบัศัพทตรงตามตนฉบบั และเปลี่ยนขอความบางสวน 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2562  ทั่นฮวาในดวงใจ 《探花郎》 
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ที่หน่ึง เสียงพยัญชนะ  t เทียบเปนเสียง ท  เสียงสระ ɑn เทียบเปนเสียง อัน วรรณยุกตเสียงสี่ ˋ เทียบ

เสียงเปนวรรณยุกตเสียงโท   นอกจากน้ีถาแปลทับศัพทตามตนฉบับและไมเปลี่ยนขอความเลยอาจทําให

ผูอานเขาใจวานิยายเรื่องน้ีเปนนิยายแนวประวัติศาสตร จึงเปลี่ยจาก郎  (lánɡ)   ซึ่งมีความหมายวา 

“ช่ือขุนนางในสมัยโบราณ” ออก (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 791)  เปน “ในดวงใจ” แทน  เพื่อสื่อสาร

ใหผูอานเขาใจวานิยายเรื่องน้ีเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก   

 

        2.กลวิธีการแปลความหมาย เปนกลวิธีการแปลความหมายของช่ือนิยายรักภาษาจีนเปนภาษาไทย

แบบตรงความหมาย หรือเปนการแปลแบบถอดความหมาย ซึ่งผูแปลจะเลือกคําในภาษาไทยที่สามารถ

สื่อความหมายตรงกับตนฉบบัหรือใกลเคียงกับความหมายในตนฉบับ  และสามารถสื่อสารความหมายได

นาสนใจกวา   เพิม่ความเปนวรรณศิลปใหกับช่ือเรื่อง  จากการวิจัยพบวามกีารแปลดวยกลวิธีแบบน้ี

ทั้งหมด 4 วิธี ไดแก 2.1) การแปลตรงตัวตามตนฉบับทั้งหมด จํานวน 12 เรื่อง คิดเปนรอยละ 22.64  2.2) 

การแปลตรงตัวตามตนฉบับ  และเพิ่มขอความภาษาไทยจํานวน  5 เรื่อง คิดเปนรอยละ 9.43  2.3) การ

แปลตรงตามตนฉบบับางสวน   และเปลี่ยนขอความบางสวน จํานวน 35 เรื่อง คิดเปนรอยละ 66.04 2.4.) 

การแปลตรงตามตนฉบบับางสวน  การทับศัพท และเพิม่ขอความภาษาไทย จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอย

ละ 1.89 

2.1.การแปลตรงตัวตามตนฉบับทั้งหมด  เมื่อภาษาไทยมีคําที่สามารถสื่อความหมายตรงหรือ

ใกลเคียงกับความหมายของช่ือนิยายในภาษาจีน  และสามารถสื่อความหมายใหผูอานคนไทยเขาใจได    

ผูแปลจะเลอืกกลวิธีการแปลตรงตัวตามตนฉบับ  

 

กลวิธีท่ี 2.1 การแปลตรงตัวตามตนฉบับท้ังหมด 

ลําดับ ป ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน 

1 2557 จักรพรรดิบัญชา 《皇上说的是》 

2 2557 พระมาตุลาตัวดี   《好一个国舅

爷》 

3 2558 ชุดแมทัพอยูบน ขาอยูลาง      《将军在上， 

我在下》 
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4 2560 ฝนคืนสูตาชิง 《梦回大清》 

5 2561 ลวงลอแมทัพไมมาเยือน        《欢迎将军不光

临》    

6 2561 เคียงทานด่ังเคียงเสือ   《伴君如伴虎》 

7 2561 หงสคืนจันทร 《凰归锦月》 

8 2562 หงสฟอนมงักรเหิน 《龙飞凤舞》 

9 2562 ชายาพกดาบเขาหองหอ   《王妃帶刀入洞

房》 

10 2562 ตํานานรักอสรูราย 《凶兽情史》 

11 2562 โฉมงามสองหนา 《双面娇姑娘》 

12 2562 สี่ยอดมือปราบหญิง 《四大女捕之

四》 

 

 

ตัวอยาง 1   

ตํานานรักอสูรราย 《凶兽情史》     

 เน่ืองจากช่ือนิยายเรื่องน้ีมีคําศัพทภาษาจีนทีผู่แปลสามารถหาคําในภาษาไทยมาเทียบเคียงกัน

ได และสามารถสือ่ความหมายใหผูอานเขาใจไดอยางสมบรูณ   ดังน้ันผูแปลใชกลวิธีแปลตรงตัวตาม

ตนฉบับทั้งหมด  โดยไมมีการเสริมความหมายภาษาไทย 凶（xiōnɡ） มีความหมายวา “ช่ัวราย  ดุ

ราย ”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1568)  兽（shòu）มีความหมายวา “สัตวซึง่เปนสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนม  มีขนเต็มตัวและมีสีเ่ทา”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1271) ผูแปลเลือกแปล兽（shòu） 

วา “ อสูร” เพราะเปนคําทีม่ีความหมายใกลเคียงกบั “สัตว”   และเปนคําที่ผูอานคนไทยรูจักเปนอยางดี  

ผูแปลจึงแปล （xiōnɡshòu）วา “อสูรราย” 情（qínɡ）  มีความหมายวา “ความรัก  หรือ

อารมณรกั” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1117)史（shǐ） มีความหมายวา  “ประวัติศาสตร” (เธียร
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ชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1249)  ผูแปลเลือกแปล史（shǐ）วา “ตํานาน” เพราะเปนคําทีม่ีความหมาย

ใกลเคียงกับ “ประวัติศาสตร”   ดังน้ันผูแปลจงึแปล 情史（qínɡshǐ）วา“ ตํานานรัก” 

 

ตัวอยาง 2  

โฉมงามสองหนา 《双面娇姑娘》   

          นิยายเรื่องน้ีผูแปลใชกลวิธีแปลตรงตัวตามตนฉบับทั้งหมด โดยไมมีการเสริมความหมาย

ภาษาไทย双（shuānɡ）มีความหมายวา “คู ทั้งสอง”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1287)  面

(miàn)มีความหมายวา “หนา” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 937)  ผูแปลจึงแปล 双面shuāngmiàn 

วา “สองหนา”  娇 （jiāo） มีความหมายวา “สวยงาม นารัก”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 656 )  

姑娘（ɡūnianɡ）มีความหมายวา “ คุณหนู  คุณผูหญิง ”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 460) ถา

แปล娇姑娘（jiāo ɡūnianɡ）แบบตรงตัวจะแปลวา “หญิงผูเลอโฉม  หรือหญงิที่มโีฉมงาม”   

แตผูแปลเลอืกแปลวา“โฉมงาม” ซึง่สามารถสือ่ถึงผูหญงิได เพราะเปนคําที่ใชพรรณนาความสวยงามของ

ผูหญิง   ทําใหช่ือนิยายมีความเปนวรรณศิลปมากข้ึน   

2.2.การแปลตรงตัวตามตนฉบับ  และเพิ่มขอความภาษาไทย   เมื่อช่ือนิยายตนฉบับไมสามารถ

ถายทอดเน้ือหาของนิยายไดชัดเจน หรือไมสะดุดตา    ผูแปลจะเลอืกการแปลความหมายจากช่ือนิยายรกั

ภาษาจีนโดยการแปลตรงตัวตามตนฉบับทั้งหมด  และเพิ่มขอความภาษาไทย   เพื่อสรางความนาสนใจ 

และขยายความหมายใหผูอานคนไทยเขาใจเน้ือหาของนิยายไดมากข้ึน  รูสึกอยากติดตามอานนิยาย   

กลวิธีที่ 2.2 การแปลตรงตัวตามตนฉบับ  และเพิ่มขอความภาษาไทย 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2557 คลองรักสาวใช 《丫头》 

2 2562 ลารักเกมอันตราย 《猎爱》 

3 2562 สามีสกุลดีสตรมีากวาสนา 《良家富女》 

4 2563 สตรอีอนโยนลวนแฝงพิษราย 《溫柔有毒》 

5 2563 ยอดสตรเีปนยากย่ิง 《伊人难为》 
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ตัวอยาง 1 

คลองรักสาวใช《丫头》 

นิยายเรื่องน้ีผูแปลใชกลวิธีแปลตรงตัวตามตนฉบบั และเพิ่มขอความภาษาไทย เน่ืองจากผูเขียนต้ังช่ือ

นิยายวา 《丫头》（yātou）หมายถึง“คําที่คนสมัยเกาใชเรียกคนใชหญิง”  (เธียรชัย เอี่ยมวร

เมธ,2554: 1559 ) ถาใชกลวิธีแปลตรงตัวตามตนฉบับตองแปลช่ือนิยายวา “สาวใช”  ซึ่งเปนช่ือที่ไมมี

ความแปลกใหม   ผูอานคนไทยไมสามารถคาดเดาไดวาเน้ือหาของนิยายเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก  

เน่ืองจากผูแปลทราบวาเรื่องน้ีเปนเรื่องราวความรักระหวางคุณชายตระกูลซงกับสาวใชประจําตัว   ทุก

ครั้งที่คุณชายทําผิดนางเอกจะยอมรับโทษแทนคุณชายเสมอ คุณชายจึงมักจะหาของมาใหนางแทนคําขอ

โทษ  ดวยความดีและความซื่อสัตยของนางเอกทําใหคุณชายตกหลุมรักสาวใชอยางจริงจัง  เมื่อศึกษา

งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการอาน ความพึงพอใจของผูอานนิยายรักโรแมนติกจีนยอนยุคของพรพิรุณ หุน

รอด (2559:53,55) ผูวิจัยพบวากลุมผูอานคนไทยที่ชอบอานนิยายสวนใหญมีอายุต้ังแต 22-29 ป และ

สวนใหญชอบอานนิยายรัก  ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาการที่ผูแปลเลือกใชกลวิธีการแปลตรงตัวตามตนฉบับ  

และเพิ่มขอความ “คลองรัก” ในนิยายฉบับแปลภาษาไทย ทําใหนิยายเรื่องน้ีมีช่ือวา“คลองรักสาวใช”  

ถือเปนช่ือที่เหมาะกับชวงอายุและรสนิยมของกลุมผูอาน  

 

ตัวอยาง 2   

ลารักเกมอันตราย《猎爱》 

นิยายเรื่องน้ีผูแปลใชกลวิธีแปลตรงตัวตามตนฉบับ และเพิม่ขอความภาษาไทย猎（liè）มี

ความหมายวา “ลาสัตว”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 846)  爱（ài）มีความหมายวา “รัก”  (เธียร

ชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 5)  ผูแปลจึงแปล 猎爱liè ài วา “ลารกั”  และเพิม่ขอความ “เกมอันตราย” 

เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกบัช่ือนิยาย และขยายความใหผูอานเขาใจวาเรื่องน้ีเปนนิยายความรกัแนว

ต่ืนเตน ลุนระทึกแฝงไปดวยอันตราย  ไมใชนิยายรักแนวหวานแหวน  

 

2.3.กลวิธีแปลตรงตามตนฉบับบางสวน   และเปลี่ยนขอความบางสวน เปนกลวิธีที่ผูแปลเลือก

การแปลความหมายจากช่ือนิยายรกัภาษาจีนตรงตามตนฉบบับางสวน  และเปลี่ยนขอความบางสวน 

เน่ืองจากช่ือนิยายตนฉบับบางสวนมีคําที่ไมสามารถหาความหมายในภาษาฉบับแปลมาแทนได   หรือมีคํา
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ที่ออกเสียงยาก  ไมสะดุดหู   หรือมีขอความที่ยาวเกินไปและไมเหมาะสมกับการต้ังช่ือนิยายรัก จึงเปลี่ยน

ขอความในช่ือนิยายตนฉบับบางสวน    

 

 

 

 

 

กลวิธีที ่2.3 การแปลตรงตามตนฉบบับางสวน   และเปลี่ยนขอความบางสวน 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2557 พระพันปตัวราย  《豆豆太后》 

2 2557 คูฝนคะนึง 《相思修罗》 

3 2558 ชายาสะทานแผนดิน 《妃关天下》 

4 2558 ใตเทาผดุงใจ 《大人怕怕》 

5 2558 ปราบพยศหญงิงาม 《野火佳人》 

6 2558      ปลอบขวัญหญิงงาม       《水漾佳人》 

7   2558  คุณชายแสนราย 《別惹爷儿》 

8 2558 ทวงแคนหญิง 《楼兰佳人》 

9 2559 เทียบทาปฐพ ี 《且试天下》 

10 2559 วาดวยอาชีพนางสนม 《妃嫔这职业》 

11 2559 สามคราวิวาหรัก 《三嫁惹君心》 

12 2559 หงสขังรกั 《凤囚凰》 



 

2238 

 

 

13 2559 กลรกัดอกทอ 《桃花女与狐狸

男》 

14 2560 บันไดหยกงาม 2 《玉阶辞》 

15 2560 หยกยอดปน 《点翠妆》 

16 2560 สามชาติผูกพัน แมนํ้าลืมเลือน 《三生，忘川无

殇 》 

17 2560 ยอดหญิงหมอเทวดา 《医香》 

18 2560 ทานอองขาเหน่ือยเหลือเกิน 《王爷,妾身很忙

的》 

19 2561 เฝาเรือนแมทัพไมเหลียวแล 《退货将军看走

眼》 

กลวิธีที ่2.3 การแปลตรงตามตนฉบบับางสวน   และเปลี่ยนขอความบางสวน 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

20 2561 เทพนอยแหงหายนะ 《衰神錢多多》 

21 2561 ครองปศาจด่ังเคียงคู 《姑娘来收妖》 

22 2561 รับใชแมทัพหว่ันหลวมตัว 《压倒将军谁挨

刀》 
23 2561 ลํานํารักมังกรดํา 《黑龙璠》 
24 2561 ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม    《调香》 

25 2562 ดอกสาลี่เคียงบัลลังก 《梨花妆泪》 
26 2562 โปรดย้ิมตอบขาดวยไมตร ี 《多情应笑我》 
27 2562 ภรรยาเปรียบดังของหวาน 《甜妻楚楚》 
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อัครเสนาบดีหญิง 《丞相不敢当》 

นิยายเรื่องน้ี ผูเขียนกําหนดใหนางเอกหรือเซี่ยซูเปนตัวเอกของเรื่อง  ถึงแมวาเซี่ยซูเปนผูหญิงแตตอง

ปลอมเปนผูชายเพื่อรักษาตําแหนงอคัรเสนาบดีของตระกูล  เซี่ยซูเปนคนฉลาดหลักแหลม  ไวพริบดี มี

ความสามารถ เจาแผนการทําใหสามารถดํารงตําแหนงเสนาบดีชวยเหลอืบานเมอืงไดเปนอยางดี 丞相

（chéngxiànɡ）มีความหมายวา “อัครเสนาบดี”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 170) 不敢当

（bùɡǎndānɡ）มีความหมายวา “นอมรับไมไหว” เปนคําที่คนจีนใชแสดงความถอมตัวเวลามีคน

ชม (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 108) แตในวัฒนธรรมไทยไมมีคําพูดเชนน้ี  ถาแปลช่ือนิยายตรงตาม

ตนฉบับ丞相不敢当（chénɡxiànɡ bùɡǎndānɡ）จะแปลวา “เสนาบดีนอมรับไมไหว” 

ซึ่งเปนการแปลที่ไมสามารถสื่อความหมายใหผูอานคนไทยเขาใจได  ผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีแปลบางสวน 

เปลี่ยนขอความบางสวน เพื่อใหช่ือนิยายฉบับแปลเขากับวัฒนธรรมของไทย  และทําใหช่ือเรื่องนาสนใจ

มากข้ึน เน่ืองจากในสมัยโบราณมีแตผูชายเทาน้ันที่สามารถดํารงตําแหนงเสนาบดีได  แตผูแปลเลือกแปล

28 2562 ลํานํารักนักษัตรปจอ 《成亲靠狗运》 

29 2562 เซียมซีทายรกั 《丫环的上上

签》 
30 2562 บัญชาปราบโฉมงาม    《捉拿美人钦

犯》 
31 2563 กลอมเกลาปราชญหญิง 《一个门客的自

我修养》 
32 2563 นวลหยกงาม 《新唐遺玉》 
33 2563 ขาผูน้ี... วาสนาดีเกินใคร 《表妹万福》 

34 2564 อัครเสนาบดีหญิง 《丞相不敢当》 

35 2564 ปศาจเยารัก 《我被魔星撩一

生》 
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ช่ือเรื่องน้ีวา “อัครเสนาบดีหญิง” ทําใหผูอานอยากติดตามเรื่องราวการรับตําแหนงของนางเอกในเรื่อง

มากข้ึน 

 

ตัวอยาง 2   

ยอดหญงิหมอเทวดา《医香》 

เรื่องน้ีเปนเรื่องราวของแพทยสาวฝมือฉกาจในโลกปจจุบันที่หลุดมาอยูในยุคโบราณ และกลายเปน

ภรรยาเอกของแมทัพที่ย่ิงใหญ   นางถูกสามีทอดทิ้ง  เน่ืองจากรางเดิมของนางเปนคนที่มีนิสัยไมนารัก     

แตนางไมเคยยอทอตอโชคชะตา  พยายามนําความรูความสามารถดานการแพทยสมัยใหมมาใชในยุค

โบราณ  ทําใหนางมีช่ือเสียง เมื่อนางมีนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามีที่เคยเพิกเฉยกับนางจึงเริ่มมองเห็น

ความดีของนาง   医（yī）มีความหมายวา “ หมอ ” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1656)  香（

xiānɡ）มีความหมายวา “หอม  ขายดี  ไดรับการตอนรับจากลูกคา ” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 

1518-1519  ) ดังน้ันเมื่อรวมกันมีความหมายวา “หมอที่ไดรับการตอนรับจากลูกคา”  แสดงวานิยาย

เรื่องน้ีเปนเรื่องราวของหมอที่มีฝมือดี   จนเปนที่เลื่องลือ  แตถาใชกลวิธีการแปลตรงตัวตามตนฉบับ

ทั้งหมด จะทําใหช่ือนิยายขาดความนาสนใจ   และผูอานคนไทยเขาใจวาเปนนิยายแนวอัตชีวประวัติ    ผู

แปลจึงเลือกใชกลวิธีการแปลบางสวน  และเปลี่ยนขอความบางสวนเพื่อใหช่ือนิยายดูนาสนใจมากข้ึน    

สามารถสื่อสารไดตรงกับเน้ือหาในนิยาย 

 

2.4.กลวิธีแปลตรงตามตนฉบับบางสวน  การทับศัพท และเพิ่มขอความภาษาไทย เปนกลวิธีที่ผูแปล

เลือกใชวิธีการแปลแบบผสมผสาน   โดยแปลความหมายตรงตามตนฉบับบางสวน เลือกถายทอดเสียง

ของช่ือนิยายรักภาษาจีนเปนเสียงภาษาไทยบางสวน   และเพิ่มขอความภาษาไทย  เพื่อขยายความหมาย

ของเน้ือเรื่องใหชัดเจนข้ึน 

 

ตัวอยาง 1   

กลวิธีที่ 2.4 การแปลตรงตามตนฉบบับางสวน  การทับศัพท และเพิ่มขอความภาษาไทย 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2561 อว๋ินฉี ลํานํารักคูบลัลงัก 《云起情歌》 
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อว๋ินฉี ลํานํารักคูบัลลังก《云起情歌》 

อว๋ินฉีเปนช่ือของนางเอกในเรื่อง  นิยายตนฉบับใชช่ือนางเอก云起（Yúnqǐ） มาเปนสวนหน่ึงใน

การต้ังช่ือนิยาย       ถาหากผูแปลเลือกใชกลวิธีกลวิธีแปลตรงตามตนฉบับบางสวน  การทับศัพท โดยไม

มีการเพิ่มขอความภาษาไทยจะแปลวา “เพลงรักอว๋ินฉ่ี” แตเน่ืองจาก “อว๋ินฉี”เปนช่ือที่ออกเสียงยาก

สําหรับผูอานคนไทย และเพื่อเพิ่มความเปนวรรณศิลปใหกับช่ือนิยาย  ผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีการแปล

ตรงตามตนฉบับบางสวน  การทับศัพท และเพิ่มขอความภาษาไทย  歌（ɡē） มีความหมายวา 

“เพลง” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 433)  情（qínɡ）มีความหมายวา “ความรัก” (เธียรชัย 

เอี่ยมวรเมธ,2554: 1117)  ผูแปลเลือกแปลวา “ลํานํารัก”  “ลํานํา” มีความหมายวา “บทกลอนที่ใชขับ

รอง ไดแก บทละคร สักวา เสภา บทดอกสรอย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน)   ซึ่งเปนคําที่มี

ความหมายใกลเคียงกับความหมายของช่ือในนิยายตนฉบับ นอกจากน้ีผูแปลไดเพิ่มขอความภาษาไทย 

“คูบัลลังก” เพื่อขยายความใหชัดเจนตรงกับเน้ือหาในเรื่องซึ่งเปนเรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวบาน

จากเขาฮั่นซูกับองครัชทายาทแหงแควนหลี่ 

 

3.กลวิธีการต้ังช่ือใหม  เปนกลวิธีการแปลที่ผูแปลเลือกต้ังช่ือนิยายรักภาษาจีนแทนกลวิธีการแปลแบบ

อื่นๆ  เน่ืองจากช่ือในภาษาไทยไมมีคําแปลที่มีความหมายตรงกับช่ือนิยายตนฉบับ   หรือผูแปลคิดวามีคํา

ในภาษาไทยที่สามารถนํามาแทนที่ช่ือนิยายตนฉบับได  และสามารถกระตุนใหผูอานคนไทยอยากติดตาม

ดูเน้ือหาของเรื่อง และอยากรูเรื่องราวความเปนไปของตัวละครตางๆในนิยายไดเหมาะสมกวาการแปล

ความหมาย  จากการวิจัยพบวาผูแปลใชกลวิธีแบบน้ีทั้งหมด  2  วิธี  ไดแก  3.1) การต้ังช่ือใหม โดย

เลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิม  จํานวน 9 เรื่อง คิดเปนรอยละ 18.37 3.2) การต้ังช่ือใหมโดยจับ

ประเด็นสําคัญของแกนเรื่อง และไมมีเคาโครงช่ือเดิม   จํานวน 40 เรื่อง คิดเปนรอยละ 81.63    

 

3.1.การต้ังช่ือใหม โดยเลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิม เปนกลวิธีที่ผูแปลเลือกการต้ังช่ือใหม และ

ใชคําหรือขอความที่สื่อความหมายเกี่ยวของกับช่ือนิยายตนฉบับ แตไมใชเปนการแปลความหมายของช่ือ

นิยายแบบตรงตัวหรือใกลเคียงตามตนฉบับ 

กลวิธีที่ 3.1 การต้ังช่ือใหม โดยเลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิม 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2558 คูอสูรครวญรัก      《银光泪》 
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คูอสูรครวญรัก  《银光泪》  

 ถาผูแปลเลือกใชกลวิธีการแปลช่ือตรงตามตนฉบับนิยาย  เรื่องน้ีจะแปลเปนภาษาไทยวา“นํ้า

ตาอิ๋นกวง” เน่ืองจาก银光 (Yínguānɡ)อิ๋นกวงเปนช่ือนางเอกในนิยาย  แตช่ือนางเอกของเรื่องน้ีไม

ไชช่ือของบุคคลที่มีช่ือเสียงในประวัติศาสตรจีน  ผูอานคนไทยไมรูจัก และเปนช่ือที่ออกเสียงยาก ทําให

ยากตอการจดจํา ดังน้ันผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีการต้ังช่ือใหม โดยเลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิม

ดังน้ี ผูแปลนําคําวา“ครวญ” ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเกี่ยวของกับช่ือนิยายตนฉบับมาเปนสวนหน่ึงใน

การต้ังช่ือนิยายใหม แทนการแปลความหมายตรงตัวตามช่ือนิยายวา泪 (lèi)ซึ่งมีความหมายวา “นํ้าตา” 

(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 807) จึงต้ังช่ือนิยายฉบับแปลวา “คูอสูรครวญรัก” ซึ่งสอดคลองเน้ือหาใน

นิยายที่พระเอกเปนอสูรที่ตองหักหามใจไมรักนางเอกเพราะกลัววาจะเผลอทํารายนางเอก  

 

ตัวอยาง 2  

ยาใจโจรหมอ《百草媚》 

2 2558 กลีบบัวกลางใจ 《冰荷掬兰》 

3 2558 คูผจญมนตรมาร 《鬼夜叉》 

4 2561 ลํานํารักเจาสมทุร 《青龙玦》  

5 2562 เบื่อนักโจกลาปา ขาไมยอนเวลาอีก

ไดไหม 
  《腊月初八异事

录》 
 

6 2563 ราชันใตอาณัติ 《乘龙》 

7 2564 บุปผาสีชาด    《美人谋》 

8 2564 ยาใจโจรหมอ 《百草媚》   

9 2564 รําพันรักหมอยา 《香艾吟》 
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นิยายเรื่องน้ีไดกําหนดใหนางเอกเปนตัวหลักในการดําเนินเรื่อง   เถาเมยเออรเปนบุตรสาวของตระกูล

เถา นางมีความเช่ียวชาญในการจัดเทียบยา รอบรูเรื่องการรักษาตามศาสตรแผนจีนโบราณ และการ

ฝงเข็มเปนตน เดิมทีนางหมั้นหมายอยูกับสวีเทียนหลินบุตรชายแหงตระกูลสวี  ซึ่งเปนตระกูลหมอที่มี

ช่ือเสียงมาถึง 7 รุน  ตอมานางจําตองแตงงานกับหลินจื่อเฟงซึ่งเปนจอมโจรแหงฝูหนาน  แตกลับมี

ความรูดานแพทยจีนเปนเลิศ  หลังจากเถาเมยเออรแตงงานกับหลินจื่อเฟง  นางไดนําความรูเรื่องยาจีนที่

ไดรับการถายทอดจากบิดามาชวยสามีรักษาผูปวยดวยจรรยาบรรณของหมอที่ดี   เน่ืองจากผูเขียนนิยาย

เรื่องน้ีมีความสนใจการแพทยแผนจีน  และไดขอคําแนะนําจากเพื่อนที่เปนแพทยจีน จึงทําใหผูเขียน

สามารถถายทอดความรูดานแพทยแผนจีน  สมุนไพรจีนผานตัวละครสําคัญไดอยางงดงาม นอกจากน้ี

ผูเขียนยังใชช่ือสมุนไรต้ังช่ือตอนในนิยายดวย ทําใหเห็นถึงเสนหและความนาพิสมัยของการแพทยจีนที่

สืบทอดมาแตโบราณ   ผูเขียนจึงต้ังช่ือเรื่องวา 《百草媚 (bǎicǎo mèi) 百草（bǎi cǎo）

มีความหมายวา “พืชนานาชนิด”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 28)  ดังน้ันหมายถึง “สมุนไพร”ได  媚

(mèi) มีความหมายวา “งดงาม  สวย  นาพิสมัย” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 922) และเปนช่ือของ

นางเอกในเรื่องดวย ดังน้ันนิยายช่ือน้ีสามารถสื่อความหมายไดสองความหมาย คือ 1.) เสนหของสมุนไพร 

2.) นางเอกที่มีความเช่ียวชาญดานสมุนไพร ถาแปลช่ือนิยายตรงตามตนฉบับจะมีความหมายภาษาไทย

วา “ความนาพิสมัยของสมุนไพร”  ช่ือน้ีสามารถทําใหผูอานคนไทยเขาใจผิดไดวาเปนเรื่องราวที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับตําราแพทยจีน นอกจากน้ีการแปลแบบน้ีไมสามารถสื่อความหมายของช่ือนิยายตนฉบับที่

ตองการสื่อถึงนางเอกที่มีความเช่ียวชาญดานสมุนไพร ดังน้ันผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีการต้ังช่ือใหม โดย

เลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิมดังน้ี ผูแปลนําคําวา“หมอ”ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเกี่ยวของกับช่ือ

นิยายตนฉบับมาเปนสวนหน่ึงในการต้ังช่ือนิยายใหม แทนการแปลความหมายตรงตัวตามช่ือนิยายวา

“สมุนไพร”  และต้ังช่ือนิยายวา “ยาใจโจรหมอ”  ซึ่งทําใหไดความหมายของช่ือนิยายครบทั้งสอง

ความหมาย และเหมาะสมกับเปนช่ือของนิยายรัก 

 

3.2. การต้ังช่ือใหมโดยจบัประเด็นสําคัญของแกนเรื่อง และไมมีเคาโครงช่ือเดิม  เปนการเลอืก

การต้ังช่ือใหม โดยอิงกับแกนเรือ่ง  หรือสามารถสื่อถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครเอกในเรือ่งได 

เน่ืองจากช่ือนิยายตนฉบับมีสือ่ความหมายไมชัดเจน หรอืไมเขากับบริบทในวัฒนธรรมไทย  

กลวิธีที่ 3.2 การต้ังช่ือใหมโดยจบัประเด็นสําคัญของแกนเรื่อง และไมมเีคาโครงช่ือเดิม   

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 
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1 2557              คูอริรัก 《天下第一嫁》 

2 2557 คูมายาปรารถนา  《饕餮恋》 

3 2557 คูเคียงเรียงรกั    《小暖冬》 

4 2558 ลิขิตนําพา    《吉祥娘》 

5 2558 สายใยกลางฝน   《妾心冽冽》 

6 2559 เพียงหน่ึงใจ 《爱妃的宠夫》 

7 2559 ลิขิตรักลวงเลห 《天子谋》 

8 2559 ทํานองนาง 《那就是直路》 

9 2560 มเหสีปวนรัก 《刘黑胖》 

10 2560 เลหรักทรราช 《是非分不清》 

11 2560 เจาอัคคีหวงรัก 《大兴皇朝》 

12 2560 พราวพรางบุปผาตระการ 《花开锦绣》 

13 2561 เงาเพลิงสะทานปฐพี      《丹姬》 

14 2561      คืนนางด่ังคืนใจ        《福妻不从夫》 

15 2561 เชลยรกักกัใจ  《妾心不臣》 

16 2561 ลํานํารักเจานาวา    《赤龙瑾》 

17 2561 ยอนกาลสารทวสันต   《思美人》 

กลวิธีที่ 3.2 การต้ังช่ือใหมโดยจบัประเด็นสําคัญของแกนเรื่อง และไมมเีคาโครงช่ือเดิม   

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 
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18 2561 สวรรคบันดาลรัก 《真假夫君》 

19 2561 ปราชญหญิงยอดรัก 《福气女史》 

20 2561 ย่ัวเยาแมทัพใหเผลอกาย    《出卖将军春无

垠》   

21 2562 วาสนาคนเขลา    《半城烟沙》 

22 2562 ชายาประดุจอาหารเลิศรส 《回到古代当吃

货》 

23 2562 นิยายเรื่องน้ีขาไมไดเขียน 《奸臣之妹》 

24 2562 เกมลาเดิมพันรัก      《猎人》 

25 2562 ปรปกษจํานน    《折腰》   

26 2562 ต่ืนเสียทจีะไมมีทายาทแลว   《风衷录》 

27 2563 อริรายหวนรัก 《雀仙桥》 

28 2563 แมครัวเค่ียวรัก   《唯心而已》 

29 2563 เกิดใหมอีกที ไมขอสามีสกุลหลี ่ 《权戚之妻》 

30 2563 ผูดูแลสอนรกั   《凤求凰》 

31 2563         สาวใชประพันธรัก          《妾心璇玑》 

32 2563 องครักษเคียงคู 《戏潮女》    

33 2563 ผูชายคนน้ีฉันดีไซนเอง   《量身定制》 

กลวิธีที่ 3.2 การต้ังช่ือใหมโดยจบัประเด็นสําคัญของแกนเรื่อง และไมมเีคาโครงช่ือเดิม   
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ตัวอยาง 1 

สวรรคบันดาลรัก 《真假夫君》 

                สวรรคบันดาลรกั 真假夫君（zhēnjiǎ fūjūn）真（zhēn）มีความหมาย

วา “จริง” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1804)   假（jiǎ）“จอมปลอม”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

,2554: 629)  夫（fū）มีความหมายวา “สามี” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 392)   ถาแปลช่ือนิยาย

แบบตรงตัวมีความหมายวา “สามีตัวจรงิ  ตัวปลอม”   แตผูแปลเลือกต้ังช่ือนิยายวา “สวรรคบันดาลรกั” 

ซึ่งเปนการใชการต้ังช่ือใหมโดยจบัประเด็นสําคัญของแกนเรือ่ง และไมมเีคาโครงช่ือเดิม  การแปลดวยวิธี

น้ีทําใหนิยายเรื่องน้ีมีความนาสนใจ  ดึงดูดผูอานไดมากกวาการแปลแบบตรงตัว   และสอดคลองกับแกน

เรื่องของนิยายเรื่องน้ีที่กลาวถึงทานอองผูสูงศักด์ิ มีความเกงกาจดานวรยุทธ    จึงเปนที่ไววางพระราช

หฤทัยของฮองเต  แตอยูมาวันหน่ึง  วิญญาณของเขาออกจากราง   และเขาอยูในรางของนักศึกษาออนแอ  

ที่ไรเรี่ยวแรง  ทานอองเช่ือวาเพราะสวรรคบันดาล ทําใหทานอองไดพบรักกับภรรยาสาวสวยหน่ึงคนที่

คอยปรนนิบัติทานอองเปนอยางดี   

 

 

ตัวอยาง 2       

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

34 2563 ชายาประดุจอาหารเลิศรส 《回到古代当吃

货》 

35 2563 นิทานรักนักษัตรปมะเส็ง 《紅樓小吃貨》 

36 2564 ภรรยาจํานนรกั 《将军不投降》 

37 2564 ยอดหญิงเทพสมุนไพร   《祖训》 

38 2564 ยอนกาลสารทวสันต 《思美人》 

39 2564 ผูเปนหน่ึงในใตหลา... คือขาผูเดียว   《千王之凰》 

40 2564    แสนชัง นิรันดรรัก    《辟寒金》 
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อาจารยขานารังแกท่ีสุด  《兰台秘史》 

            เรื่องน้ีพระเอกมีตําแหนงเปนหัวหนานักจดบันทึกประวัติศาสตร   ซึ่งตรงกบัภาษาจีนวา   兰

台令 (lántáilìng)ดังน้ัน兰台(lántái) ในที่น้ีจึงมีความหมายวา หัวหนานักจดบันทกึประวัติศาสตร    

秘(mì)มีความหมายวา “ลบั”  (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 932)史 (shǐ) มีความหมายวา  

“ประวัติศาสตร” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 1249)  เมื่อนํามารวมกันจะแปลวา “ประวัติศาสตรลับ” 

ดังน้ัน 兰台秘史（lántái mìshǐ） ถาผูแปลถายทอดความหมายตรงตามตนฉบบั จะแปลวา

“บันทึกลับของหัวหนานักจดบันทึกประวัติศาสตร”  การแปลแบบน้ีอาจทําใหผูอานคนไทยเกิดความ

เขาใจคลาดเคลื่อนไดวาเปนนิยายที่เกี่ยวกบัประวัติศาสตร  และไมสนใจอาน   ทั้งที่ในความเปนจรงิแลว

เรื่องน้ีเปนนิยายที่เกี่ยวกับความรกัระหวางรัชทายาทหญิงทีเ่อาแตใจกับหัวหนานักจดบันทกึ

ประวัติศาสตร ซึ่งเปนอาจารยของรัชทายาทหญิง  ดังน้ันผูแปลจึงเลือกใชการต้ังช่ือใหมโดยจับประเด็น

สําคัญของแกนเรือ่ง และไมมีเคาโครงช่ือเดิม   โดยต้ังช่ือนิยายใหมวา “อาจารยขานารังแกทีสุ่ด”   

4.กลวิธีการเทียบเสียงคําเลียนเสียง  เปนกลวิธีที่ผูแปลต้ังช่ือนิยายฉบับโดยการนําคําเลียนเสียง

ในช่ือนิยายตนฉบับมาเทียบเคียงกับคําเลียนเสียงในภาษาไทยแปล จากการวิจัยพบวามีผูแปลเลอืกใช

กลวิธีแบบน้ี 1 วิธี ไดแก  4.1) กลวิธีการเทียบเสียงคําเลียนเลียนเสียง  และเพิ่มขอความภาษาไทย  มี

จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100 

 

 4.1. กลวิธีการเทียบเสียงคําเลียนเสียง  และเพิ่มขอความภาษาไทย  เน่ืองจากผูแปลตองการคง

เอกลักษณของช่ือนิยายตนฉบับ  และเห็นวาคําเลียนเสียงในภาษาจีนสามารถสรางความแปลกตา  และ

ทําใหผูอานคนไทยสะดุดตา   นอกจากน้ียังเพิ่มขอความภาษาไทย เพื่อขยายความใหผูอานคนไทยเขาใจ

วานิยายเรื่องน้ีเปนนิยายรักแนวสนุกสนานทีม่ีแมวเปนตัวหลักในการดําเนินเรื่อง     

 

 

ตัวอยาง 1 

กลวิธีที่ 4.1 การเทียบเสียงคําเลียนเสียง  และเพิม่ขอความภาษาไทย 

ลําดับ ป ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาจีน 

1 2563 เหมียว เหมียว เหมียว แมวนอยอลเวง 《喵喵喵》 
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เหมียว เหมียว เหมียว แมวนอยอลเวง 《喵喵喵》   

เรื่องน้ีผูเขียนใชเสียงรองของแมวมาต้ังเปนช่ือนิยายวา 喵喵喵（miāo miāo  miāo）

ซึ่งสามารถสื่อถึงเน้ืองหาไดอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัแมว   เมื่อผูแปลคิดวาช่ือน้ีเปนช่ือเรือ่งทีม่ี

เอกลักษณ สามารถสรางความสะดุดตา   และสามารถทําใหผูอานชาวไทยจดจําไดงาย ดังน้ันผูแปลจงึใช

กลวิธีการเทียบเสียงคําเลียนเลียนเสียง  และเพิ่มขอความภาษาไทย   เมื่อนําเสียง    喵（miāo）

ซึ่งเปน “คําเลียนเสียง ใชบรรยายเสียงแมวรอง” (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2554: 939)  มาเทียบกับคําเลียน

เสียงรองของแมวในภาษาไทยจะตรงกบัเสียง “เหมียว” ผูแปลจึงนํามาต้ังเปนช่ือนิยายฉบับแปล และเพิ่ม

ขอความ “แมวนอยอลเวง” ตอทายดวยเพื่อขยายความทําใหผูอานเขาใจวาเปนนิยายรักแนวสนุกสนาน

มากข้ึน 

 

อภิปรายผล  

ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการต้ังช่ือนิยายรักภาษาจีนที่ผูแปลนิยมใชมากที่สุด  คือ 1.) การต้ังช่ือ

ใหมโดยจับประเด็นสําคัญของแกนเรื่อง และไมมีเคาโครงช่ือเดิม   40 เรื่อง  คิดเปนรอยละ  38.10 ซึ่ง

ตรงกับผลการวิจัยเรื่องกลวิธีการต้ังช่ือภาพยนตรไทยเปนภาษาจีนของจินดาพร  พินพงทรัพย  

นอกจากน้ีกลวิธีที่ผูแปลนิยมใชรองลงมา คือ  2.) การแปลตรงตามตนฉบับบางสวน  และเปลี่ยนขอความ

บางสวน 35 เรื่อง คิดเปนรอยละ  33.34   3.) การแปลตรงตัวตามตนฉบับทัง้หมด  12 เรื่อง คิดเปนรอย

ละ   11.43    4.) การต้ังช่ือใหม โดยเลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิม  9 เรื่อง คิดเปนรอยละ  8.57   

สวนกลวิธีที่ผูแปลไมนิยมใช  ไดแก  1.) การแปลตรงตัวตามตนฉบับ  และเพิ่มขอความภาษาไทย   5  

เรื่อง  คิดเปนรอยละ  4.76   2.) กลวิธีการทับศัพทตรงตามตนฉบับ และเพิ่มขอความภาษาไทย  1 เรื่อง  

คิดเปนรอยละ  0.95  3.) กลวิธีการทับศัพทตรงตามตนฉบบั  และเปลี่ยนขอความบางสวน   1 เรื่อง  คิด

เปนรอยละ  0.95  4.)  การแปลตรงตามตนฉบับบางสวน  การทับศัพท และเพิ่มขอความภาษาไทย 1 

เรื่อง คิดเปนรอยละ  0.95  5.) กลวิธีการเทียบเสียงคําเลียนเสียง  1 เรื่อง คิดเปนรอยละ   0.95   ทั้งน้ี

ปจจัยที่ทําใหผูแปลเลือกใชกลวิธีการต้ังช่ือที่หลากหลายน้ันข้ึนอยูกับการต้ังช่ือนิยายของผูเขียน  เน้ือหา

ของนิยายในภาษาตนฉบับ ความแตกตางดานวัฒนธรรม  ในภาษาฉบับแปล 

 ผูแปลเลือกใชกลวิธีการทับศัพทเมื่อช่ือนิยายตนฉบับเปนช่ือที่ออกเสยีงงาย  หรือเปนช่ือที่ผูอาน

คนไทยรูจัก  โดยการถอดเสียงภาษาจีนเปนเสียงภาษาไทยที่ผูอานคนไทยสามารถอานได  ถาหากผูแปล

เห็นวาช่ือนิยายตนฉบับเปนช่ือที่ออกเสียงยาก และเปนช่ือบุคคลที่ไมมีช่ือเสียงในไทย   ผูแปลจะเลือก

การแปลดวยวิธีการทับศัพทและเพิ่มขอความภาษาไทย ถาหากผูแปลสามารถหาคําแปลในภาษาฉบับ
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แปลได ผูแปลจะเลือกวิธีการแปลตรงตัว เพื่อคงความหมายของช่ือนิยายตนฉบับไวมากที่สุด เน่ืองจาก

แตละภาษามีคําที่สื่อความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงไมเทากัน ข้ึนอยูกับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมใน

ภาษาน้ันๆ  ดังน้ันถาหากผูแปลไมสามารถหาคําที่มีความหมายเหมาะสมหรือตรงกับความหมายของช่ือ

นิยายตนฉบับ   ผูแปลมักเลือกกลวิธีการต้ังช่ือใหม  โดยเลือกคําในภาษาไทยที่มีเคาความเดิม   หรือต้ัง

ช่ือใหม โดยการวิเคราะหเน้ือเรื่องจนสามารถจับประเด็นที่เปนแกนของเรื่องได  แตวิธีน้ีสามารถทําใหต้ัง

ช่ือที่มีความหมายสมบูรณตรงกับช่ือนิยายตนฉบับ หรืออาจมีผลทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันกับ

ความหมายของวัฒนธรรมในช่ือนิยายตนฉบับ ถาช่ือนิยายตนฉบับมีเอกลักษณ และสะดุดตา  เชน  การ

ใชคําเลียนเสียง  ผูแปลจะเลือกใชวิธีการเทียบคําเลยีนเสยีง และเพิ่มขอความภาษาไทย  เพื่อดึงดูดความ

สนใจของผูอาน และสื่อสารเน้ือหาของนิยายใหไดสมบูรณที่สุด  นอกจากน้ีมีประเด็นที่นาสนใจอีก

ประเด็นหน่ึง คือ ถึงแมวาช่ือนิยายรักตนฉบับที่นํามาแปลจะไมมีความหมายเกี่ยวกับคําวารัก   แต

เน่ืองจากผูอานคนไทยสวนมากชอบอานนิยายรัก  ดังน้ันผูแปลจึงนิยมใชคําวา รัก ใจ  เคียง หรือ คู ใน

การต้ังช่ือนิยายฉบับแปล เชน  อริรายหวนรัก 《雀仙桥》ปราชญหญิงยอดรัก《福气女

史》เจาอัคคีหวงรัก《大兴皇朝》ดอกสาลี่เคียงบัลลังก《梨花妆泪》 คูฝนคะนึง

《相思修罗》ทั่นฮวาในดวงใจ《探花郎》 

 

ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีสามารถนําไปประยุกตในงานวิจัยเกี่ยวกับการแปลในงานสายธุรกิจและสายอื่นๆ  

เชน กลวิธีการแปลช่ือตราสินคาของจีนเปนภาษาไทย  หรือการแปลช่ือตราสินคาของไทยเปนจีน  การ

แปลช่ือองคกรหรือตําแหนงตางๆของไทยและจีน 
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 Elder Care – Importance, Technologies, and Opportunities 

 

Ittipong Khemapech1, Vorawit Jitrong2 

 

Abstract 

 Proper access to standard medical services has been becoming one of the key 

policies in every nation. Apart from an ongoing deficiency of medical staffs, continuous 

increase in number of the elder population worldwide is remarkable challenge in 

leveraging decent medical services. Radical changes in both physical and mental 

conditions resulting in health deteriorations require special assistance, diagnosis and care 

which can be delivered by means of manual and/or technological approach. 

Advancements in technologies disrupt various domains including medical disciplines. One 

of the important impacts of technological application on medical domain is to make the 

services accessible by more population regardless of several barriers such as distance 

and time. Not only the elder care is currently provided by nursing care but also any 

places equipped with several connected devices. This article describes an elder care in 

three main aspects including its importance, currently adopted technologies and feasible 

opportunities based upon several case studies. 

Keywords:  elder care, health monitoring, aging society 

 

Introduction 

In order to provide suitable medical care, the sufficient number of medical staffs 

is essential to take care of the population. Medicine is a specific discipline which requires 

studies and practices in particular areas. Unfortunately, regarding the report on density 

of physicians which is defined as a total number per one thousand population, all of the 
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countries have such ratios which are lower than 10 even the European countries such as 

the Netherlands, Luxembourg, Portugal, Norway and United Kingdom; and those in 

Northern America such as the United States of America and Canada (World Health 

Organization, 2018). Most of the African countries such as Namibia, Rwanda, Zambia and 

Zimbabwe have the ratios which are lower 0.500. Furthermore, higher ratio does not 

demonstrate an equivalent access to the medical services in all areas. Population living 

in a rural area experience several difficulties to obtain the same services compared to 

those living in an urban area. 

Many countries have been transforming into aging societies where special 

monitoring, diagnosis and treatment are required in order to avoid feasible injuries, losses 

and provide decent medical services. The United Nations conducted a study on aging 

society and some key findings are addressed as follows (Department of Economic and 

Social Affairs Population Division – United Nations, 2015): 

• The number of people aged 60 years or over is projected to grow by 56 

percent between 2015 and 2030 and will be double or approximately 2.1 billion by the 

year 2050. 

• According to the prediction, the number people aged 60 years or over is 

expected to increase fastest in Latin America and the Caribbean (71 percent), followed 

by Asia (66 percent), Africa (64 percent), Oceania (47 percent), Northern America (41 

percent) and Europe (23 percent). 

• The ratio of the older people aged 80 years or over is predicted to increase 

from 14 percent in 2015 to over 20 percent in 2050. 

• Aging society transformation is occurring faster in urban areas than in rural 

areas. 

• The growth of aging society in many developing countries is currently 

faster than that occurred in developed countries. 



 

2254 

 

Significant impacts of aging society transformation are realized; and they should 

be significantly taken into consideration upon delivering health and well-being strategies 

in order to provide proper medical services to both current and future elderly segments. 

Digital technologies such as hardware, software, information and computer 

network have been introduced and deployed in various domains including healthcare 

where several benefits can be obtained. Telemedicine is one of the key applications 

which utilize such technologies in order to tackle limitations on distance and provide and 

support standard medical services and knowledge and experience sharing. Furthermore, 

digital technologies support elder care services which are suffering from the high demand 

of medical staffs and caregivers. 

This paper focuses on the elder care which benefits from several digital 

technologies. Major issues include an importance, current technologies and innovations 

of elder care. The remaining parts of this article are organized as follows: the importance 

of elder care in several issues is addressed in Section 2. A variety of technologies has 

been applied to the elder care and they are given in Section 3. Several opportunities of 

digital technology based elder care service are addressed in Section 4. Finally, 

conclusions are outlined in Section 5. 

 

Importance of Elder Care 

Human asset is one of the most valued resources in every nation. Providing 

decent education, workplace and other social welfares is thus crucial in terms of 

sustainable development and lifelong caring services. Declining in both physical and 

mental occurs to everyone during aging phase and special cares are therefore required. 

Elder care is essential and seen as one of the key policies conducted by the government. 

However, two main obstacles are noticed. Firstly, the number of elder population is 

increasing and aging society transformation widely occurs. Figure 1 depicts Changing in 

world population described by population pyramid. Major changes can be observed and 

reflected by different shapes of the pyramids. The world population has been 
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transforming into aging society where the difference in number of elder people compared 

to that of children or teen is getting smaller with time. Such phenomenon results from 

declining fertility rate (Visual Capitalist, 2019). 

 

 
 

Figure 1 Changing in world population described by population pyramid                 

(Visual Capitalist, 2019) 

 

Secondly, as the number of medical staffs is small compared to the population, 

caregiver is one of promising solutions to provide healthcare to the elderly. According to 

the Family Caregiver Alliance (FCA), two types of the caregiver are categorized including 

informal and formal caregiver. Their definitions are shown as follows (Family Caregiver 

Alliance, 2016): 
 

 “A caregiver—sometimes called an informal caregiver—is an unpaid individual 

(for example, a spouse, partner, family member, friend, or neighbor) involved in assisting 

others with activities of daily living and/or medical tasks.” 
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 “Formal caregivers are paid care providers providing care in one's home or in a 

care setting (day care, residential facility, long-term care facility). For the purposes of 

the present fact sheet, displayed statistics generally refer to caregivers of adults.” 
 

Regarding the above definitions, the caregiver can be considered as a person who 

is able to deliver medical or nursing tasks care or assistance such as shopping, food 

preparation, walking and bathing. In case of non-emergency or medical diagnosis required, 

the caregiver is hence helpful. However, the caregiver may experience common mental 

and health problems such as depression, anxiety, stress, fatigue, risk of illness, injury and 

mortality (American Psychological Association, 2011). 

 Towards aging society transformation, elder care is becoming more important. The 

elder care can be performed at two places – an elder’s home and nursing or elderly 

home. In the former case, family members are the ones who provide the care. However, 

difficulties arise when the other members are not capable of dedicating their time due 

to several reasons. Sending to elderly home consisting of facilities and experienced staffs 

is thus a promising solution. However, a study indicates that the elderly tends to feel 

lonely; and the loneliness is significantly affected by the number of family visits. The 

elderly expects to be visited by their families as frequent as possible for their happiness 

and well-being (Sunita, and Sudha, 2016). 

 Elder care is coming closer to everyone and most families will have at least an 

elderly to take care of. Apart from working, caregiving is currently or will therefore be a 

part of our daily lives. According to the elder care study conducted in (Kerstin, Ellen, 

Kelly, Melissa, and James, 2008), several interesting findings are discovered as follows: 

• Almost half of individuals in the workforce (42%) have provided elder care 

over the past five years. 

• Among the individuals who have provided care in the past five years, 

almost half (44%) of them have taken care of more than one elderly. 

• 17% of the interested workers are currently delivering an elder care. 
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• Among the investigated domain, 20% of male and 22% of female workers 

are likely to have provided family care in the past five years and likely to provide care at 

the current time (9% of men and 8% of women). 

Family members providing caregiving mostly have no knowledge or experiences 

in medical or nursing disciplines. Hence, they always get consultancy mostly from 

friends/community and other sources including religious organizations, formal 

programs/support groups and the Internet. Up to 33% and 24% of former and current 

caregivers have no consulting sources (Kerstin, Ellen, Kelly, Melissa, and James, 2008). 

Such results demonstrate several opportunities of applying technologies in order to 

provide caregiving supports. 

 

Technologies 

Digital technologies have been evolved in serval domains in order to leverage 

better services. Like other applications, elder care can benefit from such technologies. 

Several attempts on addressing how improvement on the elder care can be conducted 

via technologies (Naran, 2018), (Ageing.com – National Council for Aging Care, 2018) and 

innovations in several aspects such as medical, political and managerial (Soyang, and 

Kouakou, 2016). 

In order to achieve better elder care, technology is used as a tool which requires 

clear policies and support from other teams such as managerial and medical. Moreover, 

user requirements should be clearly and accurately addressed prior to system design and 

development phase which consists of technology selection. In total 5 main technologies 

have been applied to the elder care are outlined as follows: 

• Wearable Device – Started with being used for fitness tracker purpose, 

wearable device is currently enhanced with more embedded sensors capable of 

measuring vital signs and useful data to be utilized in medical domain. Traditional 

wearable device is able to read and report heart rate through “photoplethysmography 

(PPG)” which uses light to measure the volumetric variations of blood circulation. The 
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devices are equipped with small LEDs which shine green light onto the skin. Different 

wavelengths of light interact differently with the flowing blood including refraction or 

reflection. Such incident is then captured by another sensor in the device and processed 

(Arstechnica.com, 2017). Analysis of obtained waveform and its second derivative wave 

signal enables the medical staffs to evaluate and investigate feasible cardiovascular 

illnesses (Denisse, Aibhlin, Mohammad, Cinna, and Homer, 2018) The heart rate monitors 

have two main types including wristband and chest straps. There are many devices in the 

market and some guidelines are provided (Stables, 2021). Apart from the device, a mobile 

application which connects to the device is required for data display and settings. Some 

platforms allow other applications to connect and perform data communication between 

the device and the application. In such case, the measured heart rate can be used for 

further analyses. Moreover, latest off-the-shelf wearable devices are capable of 

measuring additional vital signs such as blood pressure (Allison, 2019) and pulse oximeter 

(Sawh, 2020). Obtained measurements can be used for health monitoring, medical 

diagnosis and warning. 

• Surveillance Camera – The elderly may be alone or away from their family 

members under some circumstances. For example, the members may be on an 

important business trip. It is usually not safe to let the elderly be alone without proper 

monitoring. Surveillance camera is thus used for monitoring purpose. Digital technologies 

are useful for adding value to the data stream captured by the camera. Such data is 

transmitted to some computing node such as computer server for processing and 

forwarding the output to display on the computer screen or mobile phone. Moreover, 

the data may be directly delivered for display on the family member’s device in real-

time. In case of unwanted events which can be predefined, an emergency call or help 

request can be launched automatically. Moreover, possible abuse resulted from indecent 

caregiving can be seen and avoided. Three ethical issues including privacy and dignity, 

risk of sabotaging sense of being fiduciaries for residents, and feasible usage of monitoring 

staff and residents (Berridge, Halpern, and Levy, 2019). However, the surveillance camera 
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cannot cover all the areas such as toilets or any private spaces. Other technologies are 

thus required to tackle the blind spot problem.  

• GIS Technology – Geographic Information System (GIS) plays a major role 

in capturing, processing, and displaying data related to positions on Earth’s surface. The 

location can be expressed in several formats such as longitude and latitude. Current 

mobile phones and some wearable devices are equipped with the GIS so the current 

locations are known and used for further analyses. Regarding elder care, monitoring 

processes benefit from the GIS. Some elderly may be experiencing the dementia and 

wandering may occur. In order to monitor the elderly’s locations, required data is 

captured by the GIS and sent to the family member’s or caregiver’s screen. With help 

from the applications, prompt warnings can be launched when wandering is detected 

(Sansrimahachai, 2015). Feasible losses can therefore be detected and avoided. However, 

the GIS technology has two key limitations. Firstly, it does not apply in an indoor 

environment which means that it cannot be used to monitor the elderly indoor. 

Secondly, an accuracy of detected location is dependent upon several factors such as 

data collection, data input, data storage and data processing. Indoor location detection 

and activity classification for the elderly based on Ultra-Wideband (UWB) is employed to 

monitor the elderly’s location and current activities to avoid immobility (Sansrimahachai, 

Toahchoodee, and Khemapech, 2021). 

• IoT Technology – Internet of Things (IoT) has been getting interests from 

both academic and industry. Key concept of the IoT is to connect numerous attached 

devices together via data communication over computer network such as the Internet 

without human intervention and to provide better services based upon the collected 

data and processed output. Key required capabilities of each device are data 

measurement and communication. There are currently several domains which deploy 

the IoT such as smart home, smart industry, logistics and health care. Moreover, it is 

estimated that there will be over 25 billion IoT devices by 2020 (Open Connectivity 

Foundation, 2021). In case of elder care, several devices such as wearable devices are 



 

2260 

 

attached to the elderly in order to measure their vital signs. Additional devices may be 

attached to several locations in their home to capture more data such as movement, 

temperature, and humidity. All devices are then connected to the computer server by 

means of data communication. The server consists of some computer programs which 

follow the users’ requirements. When some events are triggered, some actions will be 

automatically conducted such as temperature adjustment, warning, and emergency call. 

Several IoT applications focusing on wearable devices together with relevant case studies 

are provided in (Stavropoulos, Papastergiou, Mpaltadoros, Nikolopoulos, Kompatsiaris, 

2020) 

• Assistive Robot – AI (Artificial Intelligence) is one of the most popular 

research topics in the past decades. Key objective of the AI is to build a computer system 

which can “think” like a human. Such goal can be achieved by letting the computer to 

learn by feeding numerous data set and results. When the system witnesses a new data 

input or event, it can “decide” by its own based upon what it has learned. By system 

integration between learned computer software and hardware, assistive robot is thus 

feasible. The robot is also capable of communicate with an elderly by accepting 

commands through voice or any kinds of media and interacting with such commands or 

unexpected events. However, several ethical issues in robot care are arisen such as 

potential reduction in the amount of human contact, increase in the feelings of 

objectification and loss of control, loss of privacy, loss of personal liberty, deception and 

infantilization and the circumstances in which the robot is controlled by the elderly 

(Amanda, and Noel, 2012). 

 

Opportunities 

 Deficiency of physicians and aging society transformation have been occurring 

worldwide. The elderly’s physical and mental declination is susceptible to injury and 

accident. Digital technologies can be integrated into medical services in order to provide 

better elder care. Several policies have been proposed to prepare for the aging society 
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such as developing new models of care delivery, augmenting the elder care workforce, 

promoting the social engagement of the elderly and transforming advanced illness care 

and care at the end of life (John, Lisa, Linda, Terry, James, Marry, et al., 2016). This section 

outlines feasible opportunities of technology based elder care. 

• Cost Reduction – One of the main objectives of digital technology 

integration is to provide better services at lower costs. In case of elder care, several 

operation costs such as traveling can be reduced as the elderly are remotely monitored. 

Moreover, the hospital benefits from applying technology based elder care. Hospital bed 

or space occupancy and resource utilization can be improved as the elderly receive 

medical service at any places and anytime. 

• Preventive Medicine Promotion – Patient sometimes has the symptoms 

which can be early prevented. One of the key benefits of performing health monitoring 

is to avoid or decrease feasible illnesses. Preventive medicine can be conducted by 

several levels ranging from the governmental agencies to the individual (Clarke, 1974). In 

order to capture the real-time vital sign readings, wearable devices can be used to 

measure and deliver the readings to medical staffs or caregivers. Preliminary diagnosis 

and following procedures are thus performed and possible illnesses or losses can thus 

be prevented or found at an early stage. 

• Medical Education – Most countries are still experiencing the lack of 

medical staffs and specialists. Some patients cannot afford the medical services and 

some remote areas do not have professionals to provide specific medical cares or 

treatments. Such problems are worsened in case of emergency. Data obtained from the 

IoT health care can be used for medical education where medical staffs and professionals 

from different locations can learn and share their knowledge and experiences.  

• Stress and Anxiety Relief – Taking care of an elderly can bring stress and 

anxiety to both caregiver and caretaker. The caregivers require the elderly to be under 

their observation all the time. Such requirement is highly possible and make the 

caregivers feel worried. On the other hand, the elderly needs private time to relaxing. 
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Good communication and interaction are strongly essential for caregiving. By applying 

technology based elder care, the caregiver always receives necessary and urgent data 

from the system. Anxiety is also decreased as the system can be designed and 

implemented to automatically take care of several emergencies.  

• Service Diversity – With an advancement of recent digital technologies, 

data communication and processing capabilities are significantly improved. Multimedia 

streaming over the Internet is now considered as a norm. Furthermore, processing power 

is also remarkably increased while the hardware price is continually decreased. Such 

improvements support a variety of medical services and enable real-time applications. A 

variety of medical services integrated to the elderly care is currently feasible 

(Mohammad, and Sepideh, 2016). Such opportunities not only provide medical 

treatments but also deliver medical or nursing cares. The key consideration on offering 

new service is to select a set of suitable tools and technologies. 

 
Conclusion 

 Major changes in population structure worldwide results from decrease in fertility 

and many countries have been transforming into an aging society. An elderly is 

experiencing several difficulties in living due to physical and mental declines. Such 

changes impact two major indices reflecting good quality of life consisting of healthiness 

and access to decent medical services. Moreover, lack of medical personnel, 

demographical and geographical problems are significant barriers of medical service 

improvement. According to the study performed by The Economist, it has been estimated 

that 22.3% of population will be aged 65 or over by 2100, considerably up from 7.6% in 

2010. Adjustment to the current medical services needs to be conducted as soon as 

possible. Elder care normally consists of three groups of people including caretaker 

(elderly), caregiver and medical staff. As family member is considered as a caregiver, a 

study indicates that caregiving is already a part of most workers’ daily lives. Providing 

elder care requires consultancy from several sources and it can be improved by digital 
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technology application. Potential technologies which can be integrated into the elder 

care include both hardware and software. Wearable devices were initially used for fitness 

tracker and currently applied to medical services. Several vital signs such as heart rate, 

blood pressure and pulse oximeter are normally measured by the devices available in 

the market. Those readings are then delivered to the caregivers or medical staffs. 

Surveillance camera and the GIS are usually used for indoor and outdoor monitoring, 

respectively. The devices are connected to form the IoT via data communication. The 

caregiver’s or medical staff’s mobile phone or desktop computer install an application 

which facilitate data display, processing and settings to yield health monitoring. Artificial 

Intelligence (AI) and robotic are another field of interests and can be applied to the elder 

care. However, each of the technologies has its own limitations and concerns. Several 

opportunities of telemedicine include cost reduction, preventive medicine promotion, 

medical education, stress and anxiety relief and service diversity. Regarding cost issues, 

not only the family but also the medical institutes benefit from elder care. Moreover, 

elder care facilitates health monitoring and therefore promotes preventive medicine. 

Knowledge and experience transfer and exchange is also feasible via medical or nursing 

practice sharing. Stress and anxiety are decreased as the elder care system automatically 

monitors the elderly and takes care of several emergencies. Finally, a variety of medical 

services is feasible, and additional services can be offered due to technological 

advancement. 
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การตรวจจับตําแหนงและเฝาระวังการหกลมของผูสูงอายุภายในอาคาร 

(Indoor Location and Fall Detection for the Elderly) 
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสงัคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ อาการปวยของผูสูงอายุเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาเน่ืองมาจากความชรา ซึ่งอาจแสดงออกทางภาวะการหก

ลม และการสูญเสียความสามารถในการเดิน ซึ่งตองไดรับการติดตาม ปกปอง และดูแลเปนพิเศษทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว งานวิจัยน้ีมุงเนนการพัฒนาระบบติดตามตําแหนงเพื่อเฝาระวังความปลอดภัย

ของผูสูงอายุในอาคาร โดยการตรวจจับตําแหนงและเฝาระวังการหกลมจากการวิเคราะหกระแสขอมูลที่

ไดจากชุดอุปกรณซึ่งประยุกตใชเทคโนโลยีอัลตรา ไวด แบนด ที่มีจําหนายในทองตลาด ข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยประกอบไปดวย 2 สวนหลัก ไดแก การหารูปแบบการติดต้ังชุดอุปกรณชวยใหไดกําลังสง

สัญญาณที่ดีที่สุดดวยเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม สงผลตอความถูกตองของสื่อสารขอมูลที่สนใจ ไดแก คา

ความเรง 3 แกน และตําแหนงปจจุบัน รวมถึงการการพัฒนาตัวแบบสําหรับการจําแนกกิจกรรมดานการ

เคลื่อนไหว และประเภทของการหกลมของผูสูงอายุโดยการประยุกตใชโครงสรางตนไมเพื่อการตัดสินใจ 

และข้ันตอนวิธีการหาเพื่อนบานใกลที่สุด ผลการทดสอบความถูกตองของแบบจําลอง พบวา รอยละ

ความถูกตองของการจําแนกกิจกรรม และประเภทของการหกลมในภาพรวม มีคาเทากับ 93.72 และ 

82.54 ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  การตรวจจับตําแหนง การตรวจจบัการหกลม ภาวการณเคลื่อนไหว ผูสูงอายุ 
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Abstract 

 Thailand has been becoming a super aging society. Changes in both anatomy and 

physiology due to aging result in several illnesses in the elderly such as fall and 

immobility. Such conditions require special monitoring, protecting and caring in both 

short-term and long-term prospects. This research focuses on developing a system which 

is capable of location detection in an indoor environment for the elderly. Key 

contributions lie in twofold: Firstly, the most optimal orientations of the Ultra-wideband 

(UWB)-based devices in terms of strongest signal strength were explored by using the 

spectrum analyzer in order to achieve the most reliable data delivery among UWB 

devices. Secondly, Decision Tree and K-Nearest Neighbour (KNN) based models were 

developed to classify several activities and fall types in daily living based upon received 

3-axis accelerations, current positions, and existing datasets. According to the results, the 

overall activity and fall classification accuracies is 93.72 and 82.54 percent, respectively. 

Keywords:  location detection, fall detection, mobility, elderly 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยกําลังไดรับผลกระทบจากโครงสรางของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมกับการ

กาวเขาสูสังคมผูสูงวัย โดยผูสูงอายุบางรายตองอยูแบบอิสระ ซึ่งหมายถึงการชวยเหลือและพึ่งพาตนเอง

ในสภาพรางกายที่กําลังเสื่อมถอยมากข้ึนในทุกขณะ อาการปวยของผูสูงอายุเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาเน่ืองมาจากความชรา ซึ่งอาจแสดงออกทางภาวะการหก

ลม การสูญเสียความสามารถในการเดิน และความสามารถทางสติปญญาบกพรอง เปนตน ซึ่งตองไดรับ

การติดตาม ปกปอง และดูแลเปนพิเศษทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพือ่ปองกันมิใหเกิดพยาธิสภาพอัน

ไมพึงประสงคทั้งตอการประกอบกิจวัตรประจําวัน และความเสี่ยงตอการเกิดโรค (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 

2556) นอกจากภาวะทางรางกายที่เสื่อมถอยแลว ผูสูงอายุยังมีความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อมโดยความ

เสี่ยงดังกลาวเพิ่มข้ึนตามอายุ จากการสํารวจ พบวา ในป 2558 มีผูปวยโรคอัลไซเมอรประมาณ 

600,000 คน และคาดวาในป 2573 จํานวนจะเพิ่มสูงข้ึนเปน 1,117,000 คน (Hfocus เจาะลึกระบบ

สุขภาพ, 2559) ซึ่งสงผลทั้งดานสติปญญาและการรูคิด และพฤติกรรม (รัชนี นามจันทรา, 2553) การ

อภิบาลผูสูงอายุอยางเหมาะสมเพื่อดํารงไวหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย โดยไมรบกวนการดําเนิน
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ชีวิตตามปกติและลดภาระของผูดูแลเพื่อเฝาระวังและปองกันภาวะเสี่ยงตอสุขภาพและชีวิตน้ัน นับเปน

ประเด็นทาทายซึ่งตองการการบูรณาการศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูงตาง ๆ เขาดวยกัน 

งานวิจัยน้ีมุงเนนการพัฒนาระบบติดตามตําแหนงเพื่อเฝาระวังความปลอดภัยของผูสูงอายุใน

อาคาร โดยการตรวจจับตําแหนง กิจกรรม และการเฝาระวังการหกลมจากการวิเคราะหกระแสขอมูลที่

ไดจากชุดอุปกรณที่มีจําหนายในทองตลาดซึ่งผูสูงอายุพกติดตัวไว พรอมกับการแจงเตือนแบบทันที ชวย

อํานวยความสะดวกตอผูดูแล และลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บและสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการประยุกตใชเทคโนโลยีเครือขายเซ็นเซอรไรสาย อัลตรา ไวด 

แบนด การประมวลผลกระแสขอมูล และโครงขายประสาทเทียม ในการพัฒนาระบบติดตามตําแหนง

เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยของผูสูงอายุในอาคาร โดยการตรวจจับตําแหนง กิจกรรม และการเฝาระวัง

การหกลม ซึ่งประกอบไปดวยฮารดแวรที่มีจําหนายในทองตลาดและซอฟตแวรที่ทํางานประสานกัน เพื่อ

อํานวยความสะดวกดานการตรวจสอบและเฝาระวังสุขภาวะของผูสูงอายุ โดยการแจงเตือนแบบทันที 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เน้ือหาในสวนน้ี ประกอบไปดวย 3 หัวขอ ซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบของงานวิจัยน้ี 

ไดแก ระบบเฝาระวังภาวการณเดินหลงในผูสูงอายุ ระบบเฝาระวังการหกลมในผูสูงอายุ และการระบุ

ตําแหนงภายในอาคารดวยเทคโนโลยีอัลตรา ไวด แบนด 

1. ระบบเฝาระวังภาวการณเดินหลงในผูสูงอายุ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเฝาระวังความปลอดภัยของผูสูงอายุโรคสมองเสื่อมที่อยูใน

ภาวะการเดินหลง สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การเฝาระวังพฤติกรรมการเดินอยางไร

จุดหมาย หรือการเคลื่อนที่อยางสับสนซึ่งอาจมีผลทําใหเกิดอันตราย (Spatial disorientation) 2) การ

เฝาระวังพฤติกรรมการเคลื่อนที่ซ้ําไปซ้ํามาในบริเวณเดียวกันและการกระทํานอกเหนือจากกิจวัตร

ประจําวัน (Repetitiveness and temporal distribution) และ 3) การเฝาระวังพฤติกรรมการเดินหรอื

การเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตหรือพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต (Eloping behavior) (Vuong, Goh, Chan, 

and Lau, 2013) 

ระเบียบวิธีสําหรับตรวจจับและจําแนกประเภทของรูปแบบการเดินหลงซึ่งถูกพัฒนาข้ึนโดย 

(Vuong, Chan, Lau, and Lau, 2011) อยูบนพื้นฐานของการรูจํารูปแบบและความสัมพันธทางพื้นที่ 
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(Spatial topology) ของการเดินหลงซึ่ งถูกคิดคนโดย (Martino-Saltzman, Blasch, Morris, and 

McNeal, 1991) ใน 4 รูปแบบหลกั ไดแก รูปแบบการเดินแบบตรง (Direct) การเดินแบบสุม (Random) 

การเดินซ้ําไปและกลับ (Pacing) และการเดินเปนวงรอบ (Lapping)  

ชุดอุปกรณทางคอมพิวเตอรในปจจุบันประกอบไปดวยเซ็นเซอรซึ่งสามารถตรวจวัดคาที่สนใจ

จากสภาพแวดลอมได งานวิจัยของ (Poh, Kim, Goessling, Swenson, and Picard, 2009) ไดนําเสนอ

แนวคิดการเฝาระวังพฤติกรรมการเดินหลงที่แตกตางออกไป โดยในงานวิจัยน้ี มาตรความเรง 

(Accelerometer) สามแกน ถูกนํามาประยุกตใชเพื่อจําแนกกิจกรรมของผูปวยหรือผูสูงอายุโรคสมอง

เสื่อม จากน้ันขอมูลกิจกรรมของผูปวยจะถูกวิเคราะหรวมกับเงื่อนไขการกระจายของเวลาที่ผูปวยใชใน

การทํากิจกรรมในแตละสถานที่ภายในอาคารเพื่อระบุพฤติกรรมการเดินหลงของผูปวย 

2. ระบบเฝาระวังภาวการณหกลมในผูสูงอายุ 

การเฝาระวังการหกลมในผูสูงอายุ ทําไดโดยการวิเคราะหคาความเรงที่ตรวจวัดไดจากมาตรวัด

ความเรง เชน งานวิจัยของ (Jantaraprim, Phukpattaranont, and Limsakul, 2012) ไดนําเสนอ

ระบบเฝาระวังภาวะการหกลมในผูสูงอายุไทยโดยใชเทคนิคการหาคาตํ่าสุดและคาสูงสุดในระยะเวลา

จํ ากั ด  (Short time min-max feature) ในงาน วิจั ย น้ี  มาตรความ เ ร ง แบบ  3 แกน (Tri-axial 

accelerometer) ถูกประยุกตใชโดยติดต้ังอยูที่บริเวณลําตัวของผูสูงอายุ ทั้งน้ี ไดมีการประยุกตใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Smartphone) ซึ่งมีมาตรวัดความเรง ในการเฝาระวังการหกลมดวย เชน งานวิจัย

ของ (Kerdegari, Mokaram, Samsudin, and Ramli., 2015) ที่ไดประยุกตใชเทคนิคโครงขายประสาท

เทียม (ANN) ในการประมวลผลขอมูลสัญญาณที่ไดรับจากมาตรความเรง โดยข้ันตอนวิธีที่ประยุกตใช

เทคนิค ANN จะถูกฝกใหสามารถรูจํารูปแบบภาวะหกลม 1000 รูปแบบที่สามารถเกิดข้ึนไดจากการอาน

คาสัญญาณความเรง จากน้ันขณะที่ทํางานจริง เมื่อระบบสามารถตรวจจับภาวะหกลมได ระบบจะทํา

การสงขอความสั้น (SMS) พรอมกับตําแหนงที่อานไดจากระบบจีพีเอส ไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูดูแล

เพื่อใหผูดูแลสามารถทําการชวยเหลือไดอยางทันทวงที 

นอกจากน้ี ระบบเฝาระวังทางสุขภาวะไดถูกพัฒนาข้ึนในลักษณะของนวัตกรรมเชิงพาณิชยเพื่อ

ตอบสนองตอการเฝาระวังความปลอดภัยของผูสูงอายุโดยมีความสามารถดานการเฝาระวังการหกลม 

เชน (MobileHelp, 2021) ที่ใชอุปกรณที่อยูในลักษณะของนาฬิกาขอมือในการตรวจวัดคาบงช้ีทาง

สุขภาพของผูสูงอายุ รวมกับระบบจีพีเอสในการระบุ ตําแหนง (BrickHouse Alert, 2017) ที่ ได

ประยุกตใชอุปกรณเซ็นเซอรซึ่งสามารถหนีบติดกับเสื้อผาของผูสูงอายุ รวมกับตัวรับสัญญาณวิทยุในการ

ตรวจจับการเปลี่ยนทาอยางรวดเร็วของรางกาย  

http://www.brickhousealert.com/
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3. การระบุตําแหนงภายในอาคารดวยเทคโนโลยีอัลตรา ไวด แบนด 

ขอจํากัดของการระบุตําแหนงโดยเทคโนโลยีจีพีเอส คือ สัญญาณดาวเทียมที่ใชในการระบุ

ตําแหนงน้ันไมสามารถทะลุเขามาในอาคารได สงผลใหไมสามารถนํามาประยุกตใชในงานระบุตําแหนง

ภายในอาคาร อัลตรา ไวด แบนด (Ultra-Wideband - UWB) เปนเทคโนโลยีที่ใหความแมนยําสูง โดย

ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10 – 30 เซนติเมตร และมีระยะทําการที่ไกลกวาเทคโนโลยีประเภทอื่น 

(ประมาณ 100 เมตร) รวมถึงมีอัตราการใชพลังงานตํ่า กลาวคือใชพลังงานตํ่ากวา Wi-Fi 10 เทา และตํ่า

กวา Bluetooth 20 เทา เมื่อใชงานในลักษณะเดียวกัน (Shor, 2008)  

 อัลตรา ไวด แบนด เปนเทคโนโลยีการสือ่สารไรสายผานคลืน่วิทยุความถ่ีกวาง สามารถถายโอน

ขอมูลจํานวนมากไดภายในระยะทางสั้น ๆ และใชพลังงานในการรับสงขอมูลในระดับตํ่า ทั้งน้ี 

กระบวนการการระบุตําแหนงภายในอาคารโดยใชเทคโนโลยีอัลตรา ไวด แบนด น้ันมีพื้นฐานจากการวัด

เวลาในการเดินทาง (Time of Flight - ToF) ของสัญญาณวิทยุระหวางเซ็นเซอรระบุตําแหนงกับชุด

อุปกรณที่มีตําแหนงแนนอน (UWB anchors) มากกวาหน่ึงตัวข้ึนไป และเพื่อใหสามารถคํานวณ

ตําแหนงภายในอาคารไดอยางแมนยํา จําเปนตองใช UWB anchors ต้ังแต 3 ตัวข้ึนไปเปนจุดอางอิง 

(Reference points) รวมถึงการประยุกตใชหลักการของวิธีการสามเหลีย่ม (Triangulation) ดังแสดงใน

รูปที่ 1 
 

รูปที่ 1  กระบวนการระบุตําแหนงโดยใชเทคโนโลยีอลัตรา ไวด แบนด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 งานวิจัยน้ี ประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนหลัก ไดแก การติดต้ังและทดสอบชุดอุปกรณตรวจวัด

ตําแหนงภายในอาคาร การพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระบบติดตามตําแหนงของผูสูงอายุในอาคาร การ

เก็บขอมูลและการสกัดคุณลักษณะจากขอมูล และการสรางและการประเมินแบบจําลอง 

 1. การติดต้ังและทดสอบชดุอุปกรณตรวจวัดตําแหนงภายในอาคาร 

 งานวิจัยน้ี ไดเลือกใชชุดอุปกรณระบุตําแหนงที่ใชเทคโนโลยีอัลตรา ไวด แบนด จากบริษัท 

Sewio Networks, s.r.o. (https://www.sewio.net) ไดแก SEWIO Indoor Tracking RTLS UWB Wi-

Fi Kit ซึ่งประกอบดวยอุปกรณฮารดแวรที่จะทําหนาที่รับสัญญาณคลื่นอัลตรา ไวด แบนด ที่ถูกสงออก

มาจาก Tag ที่ติดอยูกับบุคคลที่ตองการระบุตําแหนง จากน้ันจะสงตอสัญญาณไปยังเครื่องแมขายซึ่งจะ

ทําหนาที่ประมวลผลตําแหนงของบุคคลผานซอฟตแวรระบุตําแหนง ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 

 
รูปที่ 2  SEWIO Indoor Tracking RTLS UWB Wi-Fi Kit 

 

 
รูปที่ 3  อุปกรณในชุด SEWIO Indoor Tracking RTLS UWB Wi-Fi Kit 

 

 

จากรูปที่ 3 ชุดอุปกรณ SEWIO Indoor Tracking RTLS UWB Wi-Fi Kit ประกอบดวย 1) 
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RTLS Anchor 5 ตัว ใชสําหรับรับสัญญาณ Ultra Wide Band ที่ถูกสงมาจาก Piccolino Tag เพื่อสง

ตอไปยังเครื่องแมขายเพื่อทําการประมวลผลหาตําแหนงตอไป 2) Piccolino Tag IMU 2 ตัว ใชสําหรับ

สงสัญญาณ Ultra Wide Band ไปยัง RTLS Anchor (เปน Tag หลักที่ ใช ในโครงการน้ี) และ 3) 

Piccolino Tag OEM 2 ตัว ใชสําหรับสงสัญญาณ Ultra Wide Band ไปยัง RTLS Anchor  

 เน่ืองดวยตําแหนงการวางตัวของ RTLS Anchor มีผลตอการกระจายของสัญญาณ และ

ความถูกตองของตําแหนงของ Piccolino Tag จึงไดตรวจวัดคาความแรงของสัญญาณ ณ ตําแหนง

กึ่งกลางของหองที่ไดติดต้ังชุดอุปกรณไว ดวยชุดอุปกรณเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม ดังแสดงในรูปที่ 4 

ทั้งน้ี ไดปรับทิศทางการวางตัวของ RTLS Anchor ใหทํามุม 0 45 และ 90 องศา กับแกนต้ัง (ขนานกับ

กําแพง) และแกนนอน (ขนานกับเพดาน / พื้นหอง) ผลการทดสอบ พบวา การติดต้ัง RTLS Anchor 

โดยทํามุม 90 องศา กับแกนแนวต้ัง (ทิศทางขนานกับเพดาน) และ 45 องศากับแกนแนวนอน (ทํามุม 

45 องศากับผนัง หันเขาจุดกึ่งกลางหอง) โดยคาความแรงของสัญญาณที่อานไดอยูที่ -84 dBm 

 

 
 

รูปที่ 4  ชุดอุปกรณเครื่องวิเคราะหสเปกตรัมที่ใชในการวัดทดสอบความแรงของสญัญาณ 

  

2. การพัฒนาซอฟตแวรตนแบบระบบติดตามตําแหนงของผูสูงอายุในอาคาร 

ข้ันตอนวิธีประกอบไปดวยหนวยประมวลผล (Processing Element – PE) จํานวน 8 หนวย

ประมวลผล (PE1 ถึง PE8) หลังจากกระแสขอมูลที่ไดจาก Piccolino Tag ซึ่งไดแก คาความเรง 3 แกน 

ถูกสงมายังเครื่องแมขาย ขอมูลดังกลาวจะถูกแปลงจากรูปแบบของ JSON ใหเปน Event Object โดย 
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PE1 เพื่อประมวลผลตอไป PE2 มีหนาที่ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของคาความเรงอยางฉับพลนั สําหรบั

การตรวจจับการหกลมในผูสูงอายุ จากน้ันขอมูลจะถูกสงตอไปยัง PE3 เพื่อจําแนกกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการเคลื่อนไหว ผลลัพธที่ไดจะถูกสงตอใหกับ PE4 เพื่อกระจายขอมูลไปยัง PE5 สําหรับจัดเก็บขอมลู 

PE6 เพื่อแปลงใหอยูในรูปแบบ JSON และสงตอใหกับโปรแกรมประยุกตบนเว็บเพื่อแสดงผล และ PE7 

เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผูสูงอายุอยูน่ิงเกินกวาคาขีดแบงที่กําหนด ในกรณีที่ผูสูงอายุอยูน่ิงนานเกินไป 

PE8 จะสงขอความแจงเตือนไปยังผูดูแล 

 3. การเก็บขอมูลและการสกัดคุณลักษณะจากขอมูล 

 งานวิจัยน้ี ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยบริการสาธารณสุขแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยมี

ผูสูงอายุรวมการทดสอบเก็บขอมูลจํานวน 36 คน ทั้งน้ี ผูสูงอายุไดติดต้ังอุปกรณติดตามตําแหนง 

(Piccolino Tag)  ไวที่บริเวณสะโพก โดยใชสายคาดเอว จากน้ันใหผูสูงอายุเคลื่อนไหวซึ่งประกอบดวย 

การนอนราบ (Lying) การน่ัง (Sitting) การยืน (Standing) การเดิน (Walking) และการเดินเร็ว (Fast 

Walking) ในระยะเวลากจิกรรมละ 1 นาที ภายในบริเวณที่กําหนด ซึ่งมีขนาด 5 ตารางเมตร และเปน

พื้นที่โลงสําหรับทํากิจกรรมของศูนยฯ ขอมูลความเรง 3 แกน ไดถูกคํานวณและแปลงเปนคาขอมูลทาง

สถิติหรือคุณลักษณะขอมูล (Features) ทั้งสิ้น 13 คา ไดแก คาตํ่าสุดของความเรงตามแนวแกน (X, Y 

และ Z) คาสูงสุดของความเรงตามแนวแกน (X, Y และ Z) คาเฉลี่ยความเรงตามแนวแกน (X, Y และ Z) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเรงตามแนวแกน (X, Y และ Z) และแรงลัพธ (Resultant force) จากคา

ความเรงทั้ง 3 แกน สําหรับการสรางตัวแบบทางการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning Model) 

เพื่อจําแนกประเภทกิจกรรมการเคลื่อนไหว (Activity classification) ตอไป 

 สําหรับการตรวจจับการหกลม งานวิจัยน้ีไดใชชุดขอมูล MobiFall (Vavoulas, Pediaditis, 

Spanakis, and Tsiknakis, 2013) เปนชุดขอมูลเก็บจากอาสาสมัครจํานวน 11 คน ที่มีอายุระหวาง 22 

ถึง 36 ป ทดแทนขอมูลของผูสูงอายุซึ่งไมสามารถทดลองการลมไดเน่ืองจากความเสี่ยงดานสุขภาพและ

ความปลอดภัย ทั้งน้ี อาสาสมัครในโครงการ MobiFall ไดทดลองลม 4 รูปแบบคือ ลมไปดานหนา 

(Forward-Lying, FOL) ลมไปดานหนาโดยเอาหัวเขาลง (Front-Knees-Lying, FKL) ลมไปดานขาง 

(Sideward-Lying, SDL) และลมไปดานหลัง (Back-Sitting-Chair, BSC) 

 4. การสรางและการประเมินแบบจําลอง 

ในงานวิจัยน้ี ข้ันตอนวิธีที่ใชสําหรับการจําแนกประเภทกิจกรรมการเคลื่อนไหว ไดแก โครงสราง

ตนไมเพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree) ซึ่งมีจุดเดนดานความเร็วในการประมวลผลและทํานายประเภท
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กิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยจุดเดนดังกลาวสนับสนุนการทํางานแบบทันกาล (Real-time) ของระบบ

ติดตามตําแหนงเพื่อเฝาระวังความปลอดภัยของผูสูงอายุในอาคารไดเปนอยางดี 

การทดสอบประสิท ธิภาพการจําแนกประเภทกิจกรรมการเคลื่อนไหว (ML model 

evaluation) ไดประเมินจากรอยละความถูกตองในการจําแนกกิจกรรม โดยชุดขอมูลที่ใชประกอบดวย 

526 ระเบียน (Feature vectors) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งไดทดสอบในรูปแบบของ 10 Fold Cross 

Validation กลาวคือ มีการแบงขอมูลทั้งหมดออกเปน 10 สวน ขอมูลแตละสวนมาจากการสุมเพื่อให

ขอมูลกระจายเทากัน จากน้ันไดเลือกขอมูล 9 สวนมาทําการสอน (Train) แบบจําลองใหเรียนรู และที่

เหลืออีก 1 สวนจะไดนํามาใชในการทดสอบ (Test) ความถูกตองของแบบจําลอง ในการทดสอบไดเลือก

ขอมูลมา Train และ Test สลับกันไปจนกระทั่งครบทั้ง 10 สวนขอมูล 

 

ตารางที่ 1  จํานวนของตัวอยางที่ใชทดสอบแยกตามกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

Lying Sitting Standing Walking Fast Walking Total 

103 101 105 109 108 526 

 

 สําหรับข้ันตอนวิธีที่ใชสําหรับการตรวจจับและจําแนกประเภทการหกลมในงานวิจัยน้ี ไดแก 

ข้ันตอนวิธีการหาเพื่อนบานใกลที่สุด (K-Nearest Neighbour – KNN) ตามคําแนะนําของ (Vavoulas, 

Pediaditis, Spanakis, and Tsiknakis, 2013) โดยชุดขอมูลที่ใชประกอบดวย 252 ระเบียน (Feature 

vectors) โดยจะแบงเปนขอมูลการหกลมทั้ง 4 รูปแบบ (FOL FKL SDL และ BSC) จํานวน 132 ระเบยีน 

และขอมูลกิจกรรมอื่นซึง่ไมใชการหกลม (NF) อีก 120 ระเบียน ทั้งน้ีจะทําการทดสอบในรูปแบบของ 10 

Fold Cross Validation ดังแสดงในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2  จํานวนของตัวอยางที่ใชทดสอบแยกตามประเภทของการลม 

FOL FKL SDL BSC NF Total 

33 33 33 33 120 252 
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ผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทยีบความถูกตองในการจาํแนกกิจกรรมของผูสงูอายุโดยใชตัวแบบทางการเรยีนรู

ของเครื่อง (Machine Learning Model) กับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริง แสดงไวในตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3  รอยละความถูกตองในการจําแนกแยกตามประเภทกิจกรรม 

Lying Sitting Standing Walking Fast Walking Total 

99.0 98.0 98.1 84.4 87.0 93.72 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา รอยละความถูกตองของการจําแนกแตละกิจกรรมมีคาต้ังแต 84 ข้ึนไป 

โดยการจําแนกการนอนราบ (Lying) ใหคารอยละความถูกตองสูงสุดเทากับ 99.0 ในขณะที่การจําแนก

การเดิน (Walking) ใหคารอยละความถูกตองสูงสุดเทากับ 84.4 ทั้งน้ี รอยละความถูกตองของการ

จําแนกในภาพรวม มีคาเทากับ 93.72 ตารางที่ 4 แสดงผลของการวิเคราะหเมทริกซวัดประสิทธิภาพใน

การจําแนกกิจกรรม (Confusion Matrix) 

 

ตารางที่ 4  เมทริกซวัดประสิทธิภาพในการจําแนกกิจกรรม (Confusion Matrix) 

 Predicted Class 

Lying Sitting Standing Walking Fast 

Walking 

Ac
tu

al
 C

la
ss

 

Lying 102 1 0 0 0 

Sitting 0 99 2 0 0 

Standing 0 2 103 0 0 

Walking 0 0 0 92 17 

Fast Walking 0 0 0 13 94 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา เกิดความคลาดเคลื่อนในการจําแนกกิจกรรมการเดิน (Walking) และ

การเดินเร็ว (Fast Walking) กลาวคือ เกิดการจําแนกการเดินเปนการเดินเร็ว และการจําแนกการเดิน

เร็วเปนการเดิน จํานวน 17 และ 13 ตัวอยาง ตามลําดับ เน่ืองจากทั้งสองกิจกรรมมีความใกลเคียงกัน 

อีกทั้งผูสูงอายุแตละรายมีความเร็วในการเดินที่แตกตางกัน 
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 สําหรับผลการเปรียบเทียบความถูกตองในการตรวจจับและจําแนกประเภทของการลม แสดง

ไวในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  รอยละความถูกตองในการจําแนกแยกตามประเภทของการลม 

FOL FKL SDL BSC NF Total 

72.7 63.6 72.7 69.7 96.7 82.54 

 

 จากตารางที่ 5 พบวา รอยละความถูกตองของการจําแนกประเภทของการลมมีคาต้ังแต 63 

ข้ึนการลมไปดานหนา (FOL) และการลมไปดานขาง (SDL) ถือเปนประเภทการหกลมที่มีความถูกตอง

มากที่สุด ใหคารอยละความถูกตองสูงสุดเทากับ 72.7 ทั้งน้ี รอยละความถูกตองของการจําแนกใน

ภาพรวม มีคาเทากับ 82.54 ตารางที่ 6 แสดงผลของการวิเคราะหเมทรกิซวัดประสทิธิภาพในการจาํแนก

กิจกรรม (Confusion Matrix) 

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีมุงเนนพัฒนาระบบทีส่ามารถตรวจจบัตําแหนงและเฝาระวังการหกลมสําหรับผูสงูอายุ 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินการหลัก ไดแก 1) การหารูปแบบการติดต้ังที่ใหกําลังของสัญญาณแรงที่สุด 

เพื่อใหการตรวจวัดขอมูลที่สนใจ ไดแก ความเรง 3 แกน และตําแหนงปจจุบัน มีความถูกตองแมนยํา

มากข้ึน โดยการติดต้ัง RTLS Anchor ที่มุมทั้ง 4 ของเพดานหอง การปรับองศาของ RTLS Anchor ใน 

6 รูปแบบ และวัดคาความแรงสญัญาณที่ถูกสงออกมาโดยเครื่องวิเคราะหสเปกตรัม ทั้งน้ี ตําแหนงการ

ติดต้ังอุปกรณที่ใหกําลังของสัญญาณดีที่สุด ไดแก การติดต้ัง RTLS Anchor ในทิศทางขนานกับเพดาน 

และ ทํามุม 45 องศากับผนัง โดยหันเขาจุดกึ่งกลางหอง อยางไรก็ตาม รูปแบบการติดต้ังที่ดีที่สุดดาน

กําลังของสัญญาณอาจแตกตางกันตามลักษณะทั้งทางกายภาพ และการใชงานของพื้นที่ที่สนใจ 2) ผล

การวิเคราะหความถูกตองของการจําแนกดวยตัวแบบ พบวา รอยละความถูกตองของการจําแนกใน

ภาพรวม มีคาเทากับ 93.72 ความคลาดเคลื่อนในการจําแนกเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบที่

ใกลเคียงกัน ไดแก การเดิน และการเดินเร็ว รวมถึงความแตกตางของการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเดียวกัน

ของผูสูงอายุแตละราย เชน ผูสูงอายุบางรายเดินเร็วเปนปกติ ในขณะที่บางรายเดินชาเน่ืองจากสภาวะ

ความถดถอยของรางกายที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยน้ี ไมไดเก็บขอมูลการหกลมจริง และ

ไมไดทดสอบโดยการใหผูสูงอายุหกลมจริงเน่ืองจากประเด็นดานสวัสดิภาพของผูสูงอายุ แตไดใชชุด
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ขอมูลจากผลงานวิจัยที่ผานมาในการสรางตัวแบบเพื่อตรวจจับและจําแนกประเภทของการลม โดย   

รอยละความถูกตองของการจําแนกในภาพรวม มีคาเทากับ 82.54 

 

ตารางที่ 6  เมทริกซวัดประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทของการลม (Confusion Matrix) 

 Predicted Class 

FOL FKL SDL BSC NF 

Ac
tu

al
 C

la
ss

 

FOL 24 1 3 5 0 

FKL 4 21 6 2 0 

SDL 3 2 24 4 0 

BSC 2 2 6 23 0 

NF 2 0 1 1 116 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย พบวา มีความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยน้ี เชน การเก็บขอมูลการ

เคลื่อนไหวเพิ่มเติมทั้งจากผูสูงอายุและกลุมคนที่มีอายุนอยกวา 60 ป และมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของตัวแบบในการจําแนก รวมถึงการเก็บขอมูลการหกลมจริง และการทดสอบการหกลม

โดยกลุมคนที่มีรางกายแข็งแรงในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย เชน การมีวัสดุรองรับสําหรับลดแรง

กระแทกจากการลม เพื่อใหไดระบบที่สามารถแจงเตือนไดอยางแมนยําและทันที  
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โมเดล Seq2Seq สําหรับการเขียนคําทบัศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบอตัโนมัต ิ

A Seq2Seq Model for English to Thai Transliteration 
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2 , เอกรินทร วรุตบางกูร 2

3 

Thitipat Sakuljittranon1, Piyawan Conahan2, Ekarin Varutbangkul3 

 

บทคัดยอ 

คําทับศัพท หมายถึง การเขียนคําในภาษาหน่ึง (เชน ภาษาอังกฤษ) เปนภาษาไทยดวยตัวอักษร

และตามอักขรวิธีของภาษาไทย ซึ่งเปนคําที่พบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนเน้ือหาขาวใน

หนังสือพิมพ การสนทนาออนไลน เน้ือหาออนไลน หนังสือ บทความวิชาการ บทความวิจัย หรืองาน

เขียนที่ตองใชศัพทเฉพาะ ซึ่งการเขียนคําทับศัพทใหถูกตองน้ัน ผูเขียนตองศึกษาหลักเกณฑการเขียนคํา

ทับศัพทภาษาตางประเทศจากราชบัณฑิตยสภา แตคนทั่วไปบางครั้งก็ไมไดใชกฎตามที่ราชบัณฑิตยสภา

กําหนดไวในการทับศัพททุกครั้ง เน่ืองจากตองคนหาและไมสะดวก รวมถึงความเคยชินในการเขียนคํา

ทับศัพทจากสิ่งที่เคยเห็นมาและคิดวาถูกตอง เชน คําวา “Check” ที่คนสวนใหญมักเขียนทับศัพทวา 

“เช็ค” แตที่จริงแลวคําทับศัพทที่ถูกตอง เขียนวา “เช็ก” เน่ืองจากคําวา “เช็ค” ตรงกับคําภาษาอังกฤษ

ที่ราชบัณฑิตยสภากําหนด คือ “Cheque” เปนตน จากปญหาความหลากหลายของคําทับศัพทที่กลาว

มา งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโมเดลสําหรับการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

แบบอัตโนมัติ โดยเก็บรวบรวมคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตย

สภาจํานวน 7,091 คํา และประยุกตใชโมเดล Sequence to Sequence ในการเรียนรูคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่เขียนอยางถูกตองตามตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2532 

(ฉบับลาสุด) แบบอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบวาชุดขอมูลทดสอบมีคาความถูกตองของคําอยูที่รอยละ 33.6 

และคาความถูกตองของตัวอักษรอยูที่รอยละ 76.1 ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาและศึกษาเพิ่มเติมตอไป

เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

คําสําคัญ: คําทับศัพท ราชบัณฑิตยสภา เว็บแอปพลิเคชัน โมเดล Seq2Seq 

                                                        
1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

  E-mail: thitipat.sa@outlook.com 
2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 Transliteration refers to the writing of a word in one language (such as English) 

into Thai alphabets and is a commonly used technique in many types of literary work 

such as news, online conversations, online content, academic journals, and research 

journals. It is also often used when writing requires specific jargon from another language 

such as when discussing topics in technology. The rules for English transliteration are 

established by the Royal Academy and authors reference these rules when performing 

works of transliteration. Sometimes transliterations can become quite complex and 

convoluted without a clear answer such as when two accepted versions of a word exist. 

For instance, the English word "check", which most people tend to rewrite as the Thai 

word "เช็ค". However, the correct transliteration is written as "เช็ก" because the word "เช็ค" 

matches the English word that the Royal Institute determines is "cheque". From the above 

problem, this research aims to develop a seq2seq model for automating English-Thai 

transliteration by collecting 7,091 transliterated words published by the Royal Institute. 

The results obtained from this research found that the word accuracy level was 33.6% 

and the character accuracy was 76.1% for the testing datasets, which needs further 

research to be more effective.  

Keywords: Transliteration, Royal Institute, Web Application, Seq2Seq Model 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันในงานเขียนตาง ๆ ไมวาจะเปนการเขียนรายงาน วิทยานิพนธ การเขียนบทความ

วิชาการ หรือบทความวิจัย จะตองมีการใชคําทับศัพท (Transliteration) ภาษาตางประเทศอยาง

หลีกเลี่ยงไมได เ น่ืองจากคําศัพทดังกลาวไมมีการบัญญัติศัพทหรือแปลเปนภาษาไทย  หรือเคย

บัญญั ติ ศัพทแลวแต ไม ได รับความนิยม รวมถึง เปนศัพท เทคนิคที่ ใชกันในเฉพาะสาขาวิชา 

ภาษาตางประเทศที่พบสวนใหญ ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษา

เกาหลี และภาษาจีน เปนตน การนําคําภาษาตางประเทศมาเขียนดวยอักษรไทย โดยใหออกเสียงให

ใกลเคียงกับการออกเสียงในภาษาเดิมทําไดยาก เน่ืองจากโครงสรางของภาษาตางกันและผูเขียนแตละ

คนมีประสบการณและวิธีการเขียนที่แตกตางกัน หรือเกิดจากความเคยชินที่เคยเห็นคําศัพทที่เขียนผิดมา
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เปนระยะเวลานาน ทําใหเขาใจวาเปนคําที่ถูกตอง เชน  คําวา “Application” อาจจะเขียนเปน

ภาษาไทยวา “แอปพลิเคชัน” หรือ “แอพพลิเคช่ัน” คําวา “Click” อาจจะเขียนเปนภาษาไทยวา 

“คลิก” หรือ “คลิ๊ก”, คําวา “Digital” อาจจะเขียนเปนภาษาไทยวา “ดิจิทัล” หรือ “ดิจิตอล”, และ คํา

วา “Graphic” อาจจะเขียนเปนภาษาไทยวา “กราฟก” หรือ “กราฟฟค”  ทําใหเกิดปญหาความ

หลากหลายของคําทับศัพทข้ึน และคนทั่วไปไมทราบวาคําทับศัพทที่ถูกตองควรจะเขียนอยางไร 

ดวยเหตุน้ีราชบัณฑิตยสภาไดจัดทําและประกาศใชหลักเกณฑมาตรฐานการเขียนคําทับศัพท

สําหรับภาษาตาง ๆ  แลวทั้งหมด 15 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู 

ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฮินดี และภาษาพมา ในรูปแบบของเอกสารและเผยแพรผานเว็บไซต (สํานักงาน

ราชบัณฑิตยสภา , 2020) เพื่อเปนแนวทางใหกับประชาชนคนไทยที่ตองการเขียนคําทับศัพท

ภาษาตางประเทศใหถูกตอง แตอยางไรก็ตามคนไทยสวนใหญมีแนวโนมที่จะเขียนคําทับศัพทดวยตนเอง

มากกวาที่จะศึกษาหลักเกณฑการเขียนคําทับศัพทของราชบัณฑิตยสภา เน่ืองจากความซับซอนของ

กฎเกณฑตาง ๆ ดังน้ันถามีระบบที่ใหคําแนะนําผูใชในการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยให

ถูกตองโดยอัตโนมัติ จะเปนประโยชนตอคนไทยที่ตองการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษในงานตาง ๆ ไม

วาจะเปนศัพททางดานการวิจัย ศัพททางดานวิชาการ ศัพทเฉพาะทาง หรือบทสนทนาบนโลกออนไลน  

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคําทับศัพทภาษาอังกฤษ กฎการแปลงขอความจาก

ภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย ตารางเทียบเสียงสระ ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ และขอยกเวน   ตาง ๆ 

ตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสภา (2532) และนํามาพัฒนาโมเดลสําหรับการเขียนคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบอัตโนมัติ โดยประยุกตใชเทคนิคการเรียนรูเชิงลึก Sequence-to-

Sequence (Seq2Seq) และการสรางคลังขอมูลคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่สําคัญจากพจนานุกรม

คําศัพท เว็บไซตของราชบัณฑิตยสภา หนังสือและฐานขอมูลเปดที่เกี่ยวของ รวมถึงการพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันเพื่อการแสดงผลลัพธการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษตามคําภาษาไทยที่ผูใชตองการ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางคลังคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสภา 

พ.ศ. 2532 จากเอกสารและแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ 

2. เพื่อสรางโมเดลการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (English to 

Thai Machine Transliteration) ตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2532 
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3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการรับและแสดงผลการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยตามโมเดลการเขียนคําทับศัพทที่สรางข้ึน 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

ในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษที่กําหนดโดยสํานักงานราช

บัณฑิตยสภา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางโมเดลการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบ

อัตโนมัติ และโมเดล Sequence-to-Sequence  

การทับศัพท (Transliteration) หรือการปริวรรต (Catford, 1974) คือ การถอดอักษรหรือ

แปลงขอความจากภาษาหน่ึงดวยตัวอักษรของอีกภาษาหน่ึงแบบอักษรตออักษรโดยพยายามใหไดเสียง

ใกลเคียงกันที่สุด หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่กําหนดโดยสํานักงานราชบัณฑิตย

สภามีทั้งหมด 16 กฎเกณฑ รายละเอียดของแตละกฎเกณฑสามารถศึกษาไดจาก (สํานักงานราช

บัณฑิตยสภา, 2532) ตัวอยางกฎเกณฑ เชน สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (ตัวอยาง“a” ออกเสียงดวยสระ 

“แอ”) พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

เชน “b” แทนดวยตัวอักษร “บ” ถาเปนพยัญชนะข้ึนตน การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ) สําหรับ

พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย เชน “horn = ฮอรน” การใชไมไตคู ( ็) เพื่อใหเห็นแตกตางจาก

คําไทยและชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน “Okhotsk = โอค็อตสก” การใชเครื่องหมาย

วรรณยุกต จะใชในกรณีที่คําน้ันมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมาย

วรรณยุกตได เชน “coke = โคก” สําหรับคําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไปใหตัดออก

ตัวหน่ึง เชน “football = ฟุตบอล" แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง ๒ ตัว 

โดยใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย เชน “cell = เซลล” เปนตน อยางไรก็ตามหลักเกณฑการทับ

ศัพทที่กําหนดข้ึนยังขาดความชัดเจนของการถอดสระในบางตัวอักษร และมีขอยกเวนสําหรับคําศัพท

บางกลุม  

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางโมเดลการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบ

อัตโนมัติ มีหลายงานวิจัยและแตละงานวิจัยก็ใชวิธีที่แตกตางกัน อาทิ เชน วิทยานิพนธของคุณวัลยวรา 

ไชยฤกษ (2004) นําเสนอโปรแกรมการถอดอักษรภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยใชคลังคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสภา ในการสรางตารางกฎการถอดอักษรภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

(Table Lookup) ใหกับคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมสามารถถอดอักษรในระดับคําไดถูกตอง
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รอยละ 39.5 และถูกตองรอยละ 79.8 ในระดับอักษร งานวิจัยของ ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล (2006) 

นําเสนอระบบถอดอักษรจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเปนไทยโดยอัตโนมัติดวย

โมเดล Chunk-based n-gram โดยยึดตามเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมันแบบถายเสียงของราช

บัณฑิตยสภาป พ.ศ. 2542 และหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษป พ.ศ. 2532 ผลลัพธจากงานวิจัย

พบวามีความถูกตองในระดับคําและตัวอักษร อยูรอยละ 67.4 และ 88.9 ตามลําดับ และงานวิจัยของ 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัยและคุณอัษฎางค แตงไทย (2010)  นําเสนอ โมเดล Syllable-based ในการถอด

อักษรจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเปนไทยโดยอัตโนมัติ โดยใชคลังขอมูล 

NEWS 2010 และใชหลักการแบงพยางคและการออกเสียง ผลลัพธจากงานวิจัยพบวามีความถูกตองทาง

สถิติ (F-score) ในการทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยรอยละ 84.2 อยางไรก็ตามการสรางโมเดล

การเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบอัตโนมัติยังตองการใหมีการศึกษาวิจัยอีกมาก เพื่อ

เพิ่มความถูกตองใหสูงข้ึนเพียงพอที่จะใหสาธารณะใชเปนเครื่องมือในการทับศัพทภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยโดยอัตโนมัติ 

โมเดล Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) (Ilya Sutskeve, 2014) หรือเรียกอีก ช่ือวา 

Recurrent Neural Network (RNN) Encoder–Decoder เปนโมเดลที่ ถูกนํามาประยุกตใชในการ

แปลภาษาหน่ึงเปนอีกภาษาหน่ึงแบบอัตโนมัติ (Machine Translations) การสรุปขอความ (Text 

Summary) แชตบอต (Chat Bot) และการสรางคําบรรยายภาพ (Image Captioning) Seq2Seq เปน

โมเดลที่ใชลําดับของรายการ เชน คํา ตัวอักษร อนุกรมเวลา โดยแสดงผลลัพธเปนลําดับของรายการอื่น 

โดยตัวโมเดลจะแบงเปนสองสวน เรียกวา Encoder กับ Decoder โดย Encoder ภายในเปนโมเดลแบบ 

RNN ทําหนาที่รับขอความภาษาตนทางมา แลวแปลงใหแสดงอยูในรูปของ Vector (Encoder Vector, 

Encoder State, Context) และในสวนของ Decoder ภายในเปนโมเดลแบบ RNN เชนกัน ทําหนาทีร่บั 

Vector ไปสรางเปนขอความภาษาปลายทางที่ตองการ  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีข้ันตอนการดําเนินงานทั้งหมด 3 ข้ันตอนหลัก คือ (1) ข้ันตอนการสรางคลังขอมลูคํา

ทับศัพท (2) ข้ันตอนการสรางโมเดลการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ (3) ข้ันตอน

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ภาพรวมของข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1  
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

1. การสรางคลังขอมูลคําทับศัพท  

คณะผูวิจัยไดคนหาคลังขอมูลคําทับศัพทภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ที่นาเช่ือถือตามหลักเกณฑ

ของราชบัณฑิตยสภา แต ณ เวลาที่ทํางานวิจัยน้ียังไมมีฐานขอมูลเปดที่นาเช่ือถือและสามารถนํามาใชได

ทันที คณะผูวิจัยจึงจําเปนตองสรางคลังขอมูลคําทับศัพท โดยสนใจเฉพาะศัพทภาษาอังกฤษทั้งคํา โดย

ไมมีการแปลคําอังกฤษเปนไทยในบางสวน รายละเอียดแตละข้ันตอนยอยอธิบายดังตอไปน้ี  

ข้ันตอนแรก คือ การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) จากเว็บไซตของราชบัณฑิตยสภา 

พจนานุกรมและเอกสารทีเ่ผยแพรโดยราชบัณฑิตยสภา ไดแก พจนานุกรมศัพทคณิตศาสตร พจนานุกรม

ศัพทปฐพีศาสตร พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม พจนานุกรมศัพทยานยนต 

ศัพทวิทยาศาสตร ศัพทภาษาศาสตร ศัพทเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาษาไทยภาษาสื่อ:ศัพท

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทยภาษาสือ่:ศัพทเทคโนโลยีทางภาพ ภาษาไทยภาษาสื่อ:

ศัพทพลังงาน ภาษาไทยภาษาสื่อ:ศัพทวิทยาศาสตร และชุดขอมูลคําทับศัพทภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย 

(T-EnTh Datasets) ที่ เผยแพรใน Named Entities Workshop ครั้ งที่  7 (NEWS 2018) จัดทําโดย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC, 2018) โดยคัดเลือกเฉพาะคูคําศัพทที่

สอดคลองกับหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสภาเทาน้ัน ผลลัพธจากข้ันตอนน้ี คือ ไฟลขอมูลคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยจํานวน 12,000 คําในรูปแบบของตารางแยกตามแหลงขอมูล  
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 ข้ันตอนที่สอง คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning) โดยเริ่มจาก

การนําเขาขอมูลไฟลคูคําทับศัพทจากแตละแหลงขอมูลนํามารวมกันเปนไฟลตารางเดียวกัน เพื่อให

สะดวกตอการทําความสะอาดขอมูลที่ประกอบดวยการกําจัดคูคําทับศัพทที่ซ้ํากันออก รวมถึงกําจัด

คําศัพทบางกลุมที่ไมถูกนํามาใชในงานวิจัยน้ีดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งประกอบดวยคําภาษาอังกฤษที่เปน

ตัวยอ คําที่ประกอบดวยเครื่องหมายวรรคตอน จุลภาค (,) , ยัติภังค (-) , มหัพภาค (.) , และอะพอส 

ทรอฟ (‘) และคําศัพทภาษาไทยที่มีวรรณยุกต ไดแก เอก โท และตรี เน่ืองจากเปนขอยกเวนของ

หลักเกณฑราชบัณฑิตยสภา ไมมีกฎเกณฑตายตัว และพบไดนอย หลังจากที่ทําความสะอาดขอมลูตาม

เงื่อนไขที่กลาวมาขางตน มีจํานวนคําศัพทอยูในคลังขอมูลคําทับศัพทจํานวน 7,091 คํา  

 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางขอมูลคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมถูกนํามาใชในงานวิจัย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

fleur-de-lis เฟลอรเดอลสี 

AC / DC เอซี / ดีซ ี

W.H.O. ดับเบลิยู เอช โอ 

gas แกส 

notebook โนตบุก 
  

 

ข้ันตอนที่สาม คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดตําแหนงตัวอักษร (Character Alignment) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อจัดเรียงตําแหนงตัวอักษรของคูคําทับศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทยใหสอดคลองกับ

หลักเกณฑการทับศัพทฯ และมีจํานวนตําแหนงที่เทากันเพื่อเปนขอมูลนําเขาสําหรับการเรียนรูดวย

โมเดล Seq2Seq ซึ่งการจัดตําแหนงตัวอักษรประยุกตใชข้ันตอนวิธีการตัดคําจากงานวิจัยของคุณวัลย

วรา (ไชยฤกษ, 2004)  และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการตัดแบงพยัญชนะสําหรับภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย 
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สําหรับภาษาอังกฤษจะแบงตัวพยัญชนะเมือ่พบตัวอักษรและสระดังตอไปน้ี  

 

 

ถาตําแหนงแรกที่ถูกแบงเปน sch ใหแบงแยกออกเปน 2 ลําดับคือ “s” และ “ch” แตถา

ตําแหนงแรกที่ถูกแบงเปน p และตําแหนงที่สองเปน n, t, หรือ s ใหรวมตําแหนงแรกและตําแหนงทีส่อง

เขาดวยกันไดเปน “pn” ,”pt”, หรือ “ps” ถาตําแหนงแรกที่ถูกแบงเปน k และตําแหนงที่สองเปน n 

ใหรวมตําแหนงแรกและตําแหนงที่สองเขาดวยกันไดเปน “kn” 

สําหรับภาษาไทยจะแบงตัวพยัญชนะเพื่อพบตัวพยัญชนะภาษาไทยต้ังแต ก ถึง ฮ และจะ

แบงสระเมื่อพบสระตอไปน้ี  

 ิ  ี  ึ  ุ  ู เ แ โ ไ ะ า  ั  ็   

 

เครื่องหมายทันฑฆาต ( ) จะถูกนํามารวมกับพยัญชนะที่อยูกอนหนา เชนคําวา “บาร” ที่มา

จากภาษาอังกฤษวา “bar” ถาผานข้ันตอนการแบงพยัญชนะและสระ จะอยูในรูปของ [บ, า, ร,  ] และ

เมื่อผานเงื่อนไขเพิ่มเติมน้ี จะถูกจัดเรียงใหอยูในรูปของ [บ, า, ร] 

สระประสมที่มีสระหรือพยัญชนะรวมกัน 2 ตัวอักษร ไดแก สระเออ(เ-อ, เ- ิ), สระเอา(เ-า), 

สระเอะ (เ- ็), และสระแอะ (แ- ็) เมื่อพบจะยายไปอยูหลังพยัญชนะ และเติมเครื่องหมายจุด (.) เชนคําวา 

“เลิฟ” ที่มาจากภาษาอังกฤษวา “love” ถาผานข้ันตอนการแบงพยัญชนะและแบงสระ จะอยูในรูปของ 

[เ, ล, ิ, ฟ] และเมื่อผานเงื่อนไขเพิ่มเติมน้ี จะถูกจัดเรียงใหอยูในรูปของ [ล, เ. ,ิ ฟ]  

สระประสมที่มีสระหรือพยัญชนะรวมกัน 3 ตัวอักษร ไดแก สระเอีย  (เ- ีย) เมื่อพบจะยายไป

อยูหลังพยัญชนะและเติมเครื่องหมายจุด(.) เชนคําวา “เชียร” ที่มาจากภาษาอังกฤษวา “cheer” เมื่อ

ผานข้ันตอนการแบงพยัญชนะและแบงสระ จะอยูในรูปของ [เ, ช,  ี, ย, ร] สําหรับข้ันตอนน้ีจะเปลี่ยนอยู

ในรูปแบบของ [ช, เ. ีย, ร] 

สระเด่ียว ที่อยูหนาตัวอักษร ไดแกสระเอ (เ), สระแอ (แ), สระโอ (โ), และสระไอ (ไ) เมื่อพบ

จะยายไปอยูหลังพยัญชนะและเติมเครื่องหมายจุด(.) เชนคําวา “เดย” ที่มาจากภาษาอังกฤษวา “day” 

ตัวอักษร 
thm sch ch ck gh gn kh ph qu rh sh th wh b c d f g 

h j k l m n p q r s t v w x y z  

สระ 
ai ee ea eau ei eu ie io oa oe oo ou ui aea ae eou 

aa ao au eo eu ia iu oi ua ue a e i o u y 
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จากข้ันตอนที่ผานมาจะจัดเรียงใหอยูในรูปของ [เ, ด, ย] สําหรับข้ันตอนน้ีจะเปลี่ยนอยูในรูปแบบของ  

[ด, เ., ย] 

พยัญชนะตนเปน “อ” และมีสระ เชน อะ อา อิ อี อุ อู เอีย เออ ไอ โอ ใหนําสระไปติดกับ

พยัญชนะ “อ” เชนคําวา “อินเดีย” ที่มาจากภาษาอังกฤษวา “india” จากข้ันตอนที่ผานมาจะเปลี่ยน

อยูในรูปของ [อ,  ิ, น, ด, เ. ีย] สําหรับข้ันตอนน้ีจะเปลี่ยนอยูในรูปแบบของ [อิ, น, ด, เ. ีย] 

ผลลัพธหลังจากการจัดตําแหนงตัวอักษรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเรียบรอยแลวจะ

บันทึกไวในไฟลนามสกุล .txt โดยมีรูปแบบคือ แตละตําแหนงทุกค่ันดวยเครื่องหมายเวนวรรค (Space) 

และใชเครื่องหมาย Tab ค่ันระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย เชน “j e l l y    จ เ. ล ล  ี” เพื่อเตรียม

นําไปใชในการฝกฝนโมเดลตอไป ตัวอยางคูคําศัพทภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยกอนการจัดตําแหนงตัวอักษร 

(Before aligning) และหลังการจัดตําแหนงตัวอักษร (After aligning) แสดงดังภาพที่ 2  

 
 

 

กอนการจัดตําแหนงตัวอักษร 

(Before aligning) 

 หลังการจัดตําแหนงตัวอักษร 

(After aligning) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการจัดเรียงตําแหนงตัวอักษร 

 

2. การสรางโมเดลการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

งานวิจัยน้ีประยุกตใชการเรียนรูแบบลําดับตอลําดับ (Seq2Seq) ในการพัฒนาโมเดลเพื่อแปลง

ลําดับจากคําศัพทภาษาอังกฤษไปเปนลําดับในคําทับศัพทภาษาไทย ซึ่งโมเดล Seq2Seq ประกอบดวย 

2 สวน คือ Encoder ทําหนาที่รับขอความภาษาอังกฤษมาแลวแปลงใหอยูในรูปของ Vector ที่แสดง

ขอมูลเปนตัวเลขที่จะนําไปใชเปน Feature หน่ึงในการฝกสอนโมเดล (Training) สวน Decoder ทํา

หนาที่รับขอมูล Vector จากการเขารหัสไปสรางเปนขอความคําทับศัพทภาษาไทย นอกจากน้ีตองมีการ

กําหนด <EOS> หรือ End of Sequence ที่เปนตําแหนงสิ้นสุดของคํา และ <SOS> หรือ Start of 

Sequence ที่เปนจุดเริ่มตนของคํา เพื่อทําใหโมเดล Seq2Seq เขาใจตําแหนงของจุดเริ่มตนและ

https://www.bualabs.com/archives/996/visualization-embedding-deep-learning-model-deep-neural-networks-tensorboard-ep-2/
https://www.bualabs.com/archives/996/visualization-embedding-deep-learning-model-deep-neural-networks-tensorboard-ep-2/
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จุดสิ้นสุดของแตละคํา ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางของ Encoder และ Decoder ของคําภาษาอังกฤษ 

“Knight” และคําทับศัพทภาษาไทย  

 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางการใชโมเดล Seq2Seq สําหรับการทบัศัพทภาษาไทย 

 

2.1 การฝกสอนโมเดล (Training ) 

คณะผูวิจัยประยุกตใชโมเดล Seq2Seq จาก Keras API (Chollet, 2017) ในการพัฒนาโมเดล

การเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยใชชุดขอมูลฝกฝน (Training Data) ที่ไดมาจากการ

สุมคูคําศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ถูกจัดเรียงตําแหนงตัวอักษรเรียบรอยแลวเปนจํานวน 5574 

คํา หรือคิดเปนรอยละ 80 ของขอมูลทั้งหมดที่มีใน Transliteration Corpus ชุดขอมูลฝกฝนไดนําเขา

มาในโมเดล Seq2Seq และใชทดลองปรับแตงพารามิ เตอรจํานวน 2 ตัว คือ Batch Size และ 

Optimizer เพื่อใหไดโมเดลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสําหรับชุดขอมูล  

Batch Size คือ จํานวนการแบงขอมูลฝกฝนเปนกลุมเล็ก ๆ เน่ืองจากไมสามารถนําขอมูล

ทั้งหมดที่มีเขาไปฝกฝนในครั้งเดียวได ดวยขอจํากัดของหนวยความจําแบบช่ัวคราว (RAM) ที่ใชปริมาณ

มาก ขนาด Batch Size ที่ทําการทดลองมีดังตอไปน้ี คือ 4, 8, 16, 32, 64 และ 128 และ สวน 

Optimizer คือ เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงคานํ้าหนัก (Weight) และคา Bias ที่เช่ือมกับ Neuron ของ 

Deep Learning โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงคา Error และ Loss โดยตองการใหคา Loss ลดลงใหได

มากที่สุด สําหรับงานวิจัยน้ีทดลองใช Optimizer 2 ตัว คือ Adam (Adaptive Moment Estimation) 

และ RMSProp (Root Mean Square Propagation) เพราะเปน Optimizer ที่นิยมใชและไดรับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพมาจากรุนกอนหนาน้ี การฝกฝนชุดขอมูลดําเนินการทั้งหมด 100 epoch (epoch 

หมายถึงการฝกฝนโมเดล โดยใชขอมูลที่มีอยูจนครบทั้งหมดทุกตัวเปนจํานวน 1 รอบ) 



 

2291 

 

จากการฝกสอนโมเดลโดยทดลองใชพารามิเตอรแบบตาง ๆ เรียบรอยแลว ไดทําการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลแบบตาง ๆ  จากคา Loss เพื่อนํามาเลือกโมเดลที่ดีที่สุด ภาพที่ 3 

แสดงการเปรียบเทยีบคา Loss ของ Adam optimizer กับ Batch ขนาดตาง ๆ และภาพที่ 4 แสดงการ

เปรียบเทียบคา Loss ของ RMSProp optimizer กับ Batch ขนาดตาง ๆ 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงคา Loss ของการใช Adam Optimizer กับ Batch ขนาดตาง ๆ 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงคา Loss ของการใช RMSProp Optimizer กับ Batch ขนาดตาง ๆ 

 

บทสรุปจากการเปรียบเทียบประสทิธิภาพของโมเดลการใชพารามิเตอรแบบตาง ๆ  พบวาโมเดล 

Seq2Seq ดวยการใช Adam Optimizer และ Batch Size = 4 เปนโมเดลที่ใหผลลัพธดีที่สุดสําหรับ
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การแนะนําการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยในงานวิจัยน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจาก Adam เปน 

Optimizer ที่รวมจุดเดนของแตละ Optimizer เชน Adagard และ RMSProp ไว จึงสามารถลบขอดอย

ตาง ๆ ออกไป 
 

2.2 การทดสอบโมเดล (Testing) 

ข้ันตอนน้ีเปนการทดสอบโมเดลที่พัฒนาข้ึนดวยชุดขอมูล Testing จํานวน 1,518 คํา คิดเปน

รอยละ 20 ของขอมูลทั้งหมดใน Transliteration Corpus และประเมินประสิทธิภาพของโมเดลดวยคา

ความถูกตองของคํา (Word Accuracy) และ คาความถูกตองของตัวอักษร (Character Accuracy) ซึ่ง

ถือวาเปนตัววัดที่เขาใจงาย ไมซับซอนและนิยมใชในงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนคําทับศัพท 

Word Accuracy เปนการคํานวณคาความถูกตองระดับคํา โดยที่จะมีคาที่เปนไปได 2 คา คือ 1 

และ 0 คาความถูกตองระดับคําจะมีคาเปน 1 เมื่อคําที่ถูกสรางจากโมเดลเหมือนกับคําศัพทตนฉบับทุก

ประการ และคาความถูกตองระดับคําจะมีคาเปน 0 เมื่อคําที่ถูกสรางจากโมเดลผิดจากตนฉบับแมแต

ตําแหนงเดียว (Aroonmanakun, 2006)  

Character Accuracy เ ป น ก า ร นํ า ข้ั นตอนขอ ง  Word Error Rate (Esmaeili, 2018) ม า

ประยุกตใชเปนการหา Character Error Rate (CER) ได ซึ่งเปนตัวช้ีวัดมาตรฐานที่ถูกนํามาใชสําหรับ

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ Speech Recognition และ Machine Translation โดยมีที่มาจาก

ระยะทางเลเวนชเตยน (Levenshtein Edit Distance) ที่เปนข้ันตอนวิธีการวัดหาคาความตางกันของ

สายอักขระสองชุด ระหวางชุดแรกที่เปนตนแบบ และ ชุดที่สองที่เปนชุดเปรียบเทียบ โดยคาความ

ตางกันจะวัดจากจํานวนของการที่จะตองทําการตัดออก แทรก และแทนที่ อักขระในชุดที่นํามา

เปรียบเทียบจนกระทั่งมีลักษณะเหมือนชุดอักขระที่เปนตนแบบทุกประการ โดย CER เปนการหาคา

ความผิดพลาดระดับตัวอักษร ซึ่งสามารถนํามาคํานวณหาคาความถูกตองของคํา Character Accuracy 

(CAcc) ได สูตรการคํานวณคา CAcc แสดงดังสมการที่ 1 เมื่อตัวแปร S คือ จํานวนการแทนที่  

(Substitutions) ตัวแปร D คือ จํานวนการตัดออก (Deletions) ตัวแปร I คือ จํานวนการแทรก 

(Insertions) และตัวแปร N คือ จํานวนคําในการอางอิง (Number of words) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝑁𝑁−𝑆𝑆−𝐷𝐷−𝐼𝐼
𝑁𝑁

    (1) 
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3. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

คณะผูวิจัยไดใชเฟรมเวิรกช่ือ Flask ในการสรางเว็บแอปพลิเคชันสําหรับผูใชในการแสดง 

ผลลัพธของงานวิจัยน้ี เฟรมเวิรก Flask รองรับ Web Server Gateway Interface (WSGI) ติดต้ังงาย มี

ขนาดเล็ก ไมซับซอน มีฟงกชันเทาที่ Web Application สวนใหญจําเปนตองใช รวมถึงสามารถนําโมเดล 

Seq2Seq สําหรับการเขียนคําทับศัพทที่พัฒนาข้ึนมาใชในการประมวลผลคําศัพท และมีการนํา

พจนานุกรม Longdo Dictionary API มาใชในการแสดงผลลัพธคําภาษาอังกฤษที่มีการบญัญัติความหมาย

ในศัพทภาษาไทย เพื่อเปนการใหขอมูลกับผูใชในการเลือกใชคําแปลภาษาไทย แทนการใชคําทับศัพท 

ภาพที่ 5 แสดงหนาจอหลักของเว็บแอปพลิเคชัน “SPELLIO” เมื่อผูใชใสคําศัพทภาษาอังกฤษที่

ตองการเขียนคําทับศัพทเปนภาษาไทย รวมถึงคําแปลจากพจนานุกรม Longdo เพื่อเปนแนวทางในการ

เลือกใชคําศัพท ถาหากมีการบัญญัติเปนภาษาไทย ควรเลือกใชภาษาไทยเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางเว็บแอปพลิเคชัน “SPELLIO” การเขียนคําทับศัพท 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล Seq2Seq สําหรับการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยแบบอัตโนมัติ สําหรับงานวิจัยน้ีไดแบงชุดขอมูลออกเปน 2 สวน จากชุดขอมูลทั้งหมด 7,091 

คํา ในอัตราสวน รอยละ 80 ตอ รอยละ 20 แบงเปน ชุดขอมูลฝกสอนจํานวน 5,673 คํา และ ชุดขอมูล

ทดสอบจํานวน 1,418 คํา ดวยคาความถูกตองของคํา (Word Accuracy) และ คาความถูกตองของ

ตัวอักษร (Character Accuracy) ของชุดขอมูลฝกฝนและชุดขอมูลทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงคาความถูกตองของคําและคาความถูกตองของตัวอักษร 

ชุดขอมูลฝกฝน (Training Data) ชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data) 

Word Accuracy Character Accuracy Word Accuracy Character Accuracy 

98.8 99.8 33.6 76.1 

 

การเปรียบเทียบความถูกตองทั้งระดับคําและระดับอักษร กับเทคนิคอื่น ๆ ในงานวิจัยทางดาน

การเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ผลลัพธแสดงดังตารางที่ 3 พบวาประสิทธิภาพของ

โมเดล Seq2Seq น้ันยังไมดีเทาที่ควร ซึ่งอาจจะไมใชวิธีที่เหมาะสมกับปญหา จึงตองมีการศึกษาและ

ปรับปรุงในงานวิจัยตอไป 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความถูกตองระดับคําและระดับอักษรกบัเทคนิคอื่น ๆ  

เทคนิคท่ีใช 
จํานวน

ขอมูล 

ชุดขอมูลฝกฝน ชุดขอมูลทดสอบ 

Word 

Accuracy(%) 

Character 

Accuracy (%) 

Word 

Accuracy (%) 

Character 

Accuracy (%) 

Table Lookup 8,181 97.2 99.2 60.6 85.8 

Decision Tree 8,181 95.7 99.0 61.7 86.8 

N-gram 8,181 67.2 90.0 37.6 77.1 

Join 8,181 67.2 90.0 50.1 84.4 

Chuck 8,181 99.8 99.9 67.4 88.9 

Seq2Seq 7,092 98.8 99.8 33.6 76.1 

 

นอกจากน้ีทางคณะผูวิจัยวิเคราะหรายละเอียดถึงคาความถูกตองระดับตัวอักษรแยกตาม

ตัวอักษร (Alphabet) และพบวาตัวอักษรที่ถูกแปลผลใหคาความถูกตองมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ “ฮ” 

“ไอ”,“บ”, “ล”, และ “ร” ตามลําดับ ซึ่งกฎเกณฑในการทับศัพทของตัวอักษรเหลาน้ีไมซับซอน เชน 

“ฮ” ตรงกับตัวอักษร “h” สวน “บ” ตรงกับตัวอักษร “b” และ “ล” ตรงกับตัวอักษร “l” รวมถึง

จํานวนคําที่พบเจอในขอมูลฝกสอนมีจํานวนมากพอสมควรสําหรับการฝกฝนในโมเดล ทําใหผลลัพธ

ความถูกตองระดับอักษรของขอมูลทดสอบมีคาความถูกตองสูง  
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ตารางท่ี 4 คาความถูกตองของตัวอักษร (Character Accuracy) 5 อันดับแรกของขอมูลทดสอบ 

ตัวอักษร/สระ ความถูกตองระดับอักษร (%) 

ฮ 93.59 

ไอ 90.00 

บ 88.60 

ล 88.54 

ร 87.17 
 

อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหรายละเอียดคาความถูกตองระดับตัวอักษร พบวามีตัวอักษรและ

สระจํานวนหน่ึงที่มีรอยละคาความถูกตองระดับตัวอักษรเปน 0 เชน “กค”, “กว”, “ห”, “ยุ”, และ 

“ลล” เน่ืองจากจํานวนคําที่พบเจอในชุดขอมูลฝกสอนมีจํานวนนอยมาก ไมสามารถฝกฝนโมเดลใหแปล

ผลไดความถูกตองระดับสูง 

 

อภิปรายผล  

จากผลการดําเนินการวิจัยการสรางโมเดลเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแบบ

อัตโนมัติ พบวาประสิทธิภาพของโมเดลที่ประยุกตใชการเรียนรูแบบเชิงลึก Seq2Seq น้ันยังใหความ

ถูกตองระดับคําและระดับตัวอักษรไมดีเพียงพอที่จะนําไปใชไดในทันที คณะผูวิจัยศึกษาสาเหตุทีท่ําให

ประสิทธิภาพไมเทาที่คาดหวังไว ประกอบดวย (1) หลักเกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสภาไม

ละเอียดเพียงพอที่จะนํามาเขียนเปนกฎใหคอมพิวเตอรเขาใจได และมีคํายกเวนจํานวนมาก (2) ข้ันตอน

การจัดเรียงตําแหนงคําแบบอัตโนมัติอาจจะมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน และ (3) ขอมูลที่ใชในการฝกฝนมีนอย

เกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในภาษาอื่นที่ประยุกตใชโมเดล Seq2Seq เหมือนกัน  (Mihaela 

Rosca, 2016) ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบประสทิธิภาพดวยตัวช้ีวัด 2 ตัวและพบวางานวิจัยอื่น ๆ มี

จํานวนขอมูลทั้งหมดมากกวางานวิจัยน้ี และมีความถูกตองระดับคํา และระดับตัวอักษรที่ดีกวา ยกเวน

คาความถูกตองระดับคําของงานวิจัยน้ี (33.6%) มีประสิทธิภาพดีกวางานวิจัยในการเขียนคําทับศัพท

ภาษาอารบิกเปนภาษาอังกฤษ (22.8%) จึงเปนไปไดวาถาสามารถเพิ่มขอมูลคูคําทับศัพทภาษาอังกฤษ-

ภาษาไทยที่นาเช่ือถือในคลังขอมูลคําทับศัพทจะทําใหระดับความถูกตองสูงมากข้ึน  
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงคาความถูกตองระดับคําและระดับตัวอักษรที่ใชโมเดล Seq2Seq 

Dataset 
จํานวนขอมูล

ท้ังหมด 

จํานวนขอมูล

ทดสอบ 

Character 

Accuracy (%) 

Word 

Accuracy(%) 

English-IPA 123,892 12,389 92.6 73.0 

English-Japanese 16,356 1,780 76.5 44.0 

Arabic-English 15,898 1,590 77.1 22.8 

English-Thai 7,091 1,418 76.2 33.6 

 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับงานวิจัยในอนาคตที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลการเขียนคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย จําเปนตองมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาศาสตรและสัทศาสตร 

เพื่อใหเขาใจที่มาของการทับศัพทของราชบัณฑิตยสภา พัฒนาระบบการจัดตําแหนงตัวอักษร 

(Character Alignment) ใหมีความถูกตองย่ิงข้ึน พิจารณาการใชเทคนิคอื่นที่ตรงไปตรงมาเขามารวม

ดวยในการสรางโมเดล เชน การกําหนดขอบเขตของพยางคใหกับคํา และการใชการออกเสียง และเพิ่ม

ขอมูลในคลังขอมูลคําทับศัพทที่เปนไปตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสภา  
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การพยากรณปริมาณยอดขายของเครื่องดื่มรสมะนาว 

Sales Forecasting of a Lemon-Flavored Beverage 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาการพยากรณปริมาณยอดขายของเครื่องด่ืมรสมะนาวเพื่อนําไปใชในการวาง

แผนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลปริมาณยอดขายรายเดือนต้ังแตเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 และนํามาพยากรณดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา  

พบวา วิธีการพยากรณที่ เหมาะสมที่สุดคือ วิธี ARIMA(2,0,2) โดยมีคาเฉลี่ยรอยละของคาความ

คลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) เทากับ 12.25% ทางบริษัท

สามารถนําคาพยากรณของปริมาณยอดขายของเครื่องด่ืมรสมะนาวไปใชในการวางแผนการผลิตให

เหมาะสมตอไป 

คําสําคัญ: เครื่องด่ืมรสมะนาว, การพยากรณปริมาณยอดขาย, การวิเคราะหอนุกรมเวลา 

 

Abstract 

This research study aimed to forecast the sales of lemon flavored beverage for 

production planning of the case- study company.  We collected monthly sales of lemon 

flavored beverage from April 2019 to June 2020 and forecasted the sales using time series 

analysis techniques.  It was found that the most appropriate forecasting techniques for 

forecasting sales of this product was ARIMA(2,0,2) technique with a mean absolute 
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percentage errors (MAPE)  of 12.25%. The company can use these the forecast of the 

sales volume of lemon flavored beverage for appropriate production planning. 

Keywords: Lemon-Flavored Beverage, Sales Forecasting, Time series analysis 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว มีการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุมเครื่องด่ืมประเภท functional drink ที่มีจุดขายเปน

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ และกลุมนํ้าแร เพราะความตระหนักถึงผลลัพธดานสุขภาพของผูบริโภค  เบื้องตน

ประเมินวา ปพ.ศ. 2563 ตลาดเครื่องด่ืมผสมวิตามินในไทยจะมีมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท หรือคิด

เปนสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 1.2 ของมูลคาเครื่องด่ืมทั้งหมดของไทย และคาดวามูลคาตลาดจะ

ขยับข้ึนเปนประมาณ 6,000-7,000 ลานบาทในป 2564 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) จากการเติบโตข้ึน

อยางรวดเร็วน้ี ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมตองเตรียมการผลิตสินคาเพื่อใหสามารถ

ตอบรับไดทันตอความตองการของผูบริโภค  กระบวนการผลิตเครื่องด่ืมน้ันมีข้ันตอนที่หลากหลาย โดย

เริ่มจากการวางแผนการผลิต ซึ่งการวางแผนการผลิตน้ันจะเปรียบเสมือนการออกแบบแผนผังบาน ถามี

การวางแผนผังที่ดีและมีประสิทธิภาพจะสงผลใหมีการผลิตที่มั่นคง  ทั้งน้ีธุรกิจจะวางแผนผลิตที่ดีไดน้ัน 

ธุรกิจตองไดรับขอมูลการพยากรณความตองการสินคาที่คอนขางแมนยําเพื่อไมใหเกิดปญหาตางๆ เชน 

สินคาคงคลังมีมากเกิน หรือสินคาไมเพียงพอตอการสงลูกคา เปนตน 

ความไมแนนอนของความตองการของสินคาเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ เพราะเปนสาเหตุที่ทําให

การพยากรณเกิดความผิดพลาด โดยหากเราสั่งผลิตสินคามากเกินไป จะทําใหสินคาคงคลังมีมาก เกิด

ตนทุนคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง และมีความเสี่ยงที่สินคาจะหมดอายุกอนจัดจําหนาย หรือ

กรณีที่สั่งผลิตสินคาในจํานวนที่นอยเกินไป อาจทําใหมีสินคาไมเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการ

สินคาของลูกคา ทําใหธุรกิจตองเสียคาปรับจากการสงสินคาลาชา อีกทั้งยังเสียความนาเช่ือถืออีกดวย 

โรงงานกรณีศึกษาเพิ่งเริม่ดําเนินธุรกจิการผลติเครือ่งด่ืมไดไมนานนัก จึงยังขาดความรูและความ

เขาใจในกระบวนการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมิไดทําการวิเคราะหยอดขายสินคา และทําการพยากรณ

ยอดขายสินคาโดยการประมาณการจากประสบการณและความชํานาญ จึงเกิดปญหาจากความผิดพลาด

ในการพยากรณอยูเสมอ เชน บางชวงเวลาสินคาไมมีเพียงพอสง จึงตองจางพนักงานผลิตลวงเวลา แต



 

2300 

 

ในขณะที่บางชวงเวลา สินคาคงคลังมีมากเกินไป (overstock) ทําใหไมตองผลิตสินคาเพิ่ม เกิดการวาง

ของพนักงาน และเพิ่มตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เปนตน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพยากรณความตองการสินคาเครื่องด่ืมรสมะนาว ซึ่งเปน

สินคากลุมเครื่องด่ืมที่มียอดขายสูงของโรงงานกรณีศึกษา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิต

ของโรงงาน โดยเก็บขอมูลปริมาณยอดขายยอนหลัง และนํามาพยากรณดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรม

เวลา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาการพยากรณความตองการสินคาเครื่องด่ืมรสมะนาวของบริษัทกรณีศึกษา โดยเลือก

วิธีการพยากรณปริมาณยอดขายที่เหมาะสมที่ใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณที่ตํ่าที่สุดมาใชใน

การพยากรณปริมาณยอดขายสินคาเครื่องด่ืมรสมะนาวตอไป 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

การพยากรณ หมายถึง การทํานายคาและสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนไดในอนาคต โดยมีความสําคัญตอ

การตัดสินใจตางๆ กลาวคือ การพยากรณที่ดี ทําใหไดคาที่ถูกตอง สงผลใหสามารถคาดการณปริมาณ

สินคาที่ตองการในอนาคต สงผลใหสามารถวางแผนปริมาณการผลิต และปริมาณสินคาคงคลังไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (พรธิภา องคคุณารักษ, 2562) ดังน้ันการพยากรณจึงมีบทบาทสําคัญในการ

วางแผนธุรกิจ เพราะหากเราสามารถพยากรณยอดขายของสินคาในอนาคตได จะสามารถนําขอมูลไปใช

ในการวางแผนผลติสินคาเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอที่จะสงมอบใหแกลูกคา และไมผลิตมากจนเกินไปจน

เกิดสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก  นอกจากน้ี ธุรกิจยังสามารถนําขอมูลการพยากรณยอดขายของสินคา

ไปใชสําหรับการวางแผนกําลังการผลิตในระยะยาวอีกดวย กลาวคือ หากสินคามีความตองการเพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ือง ธุรกิจอาจพิจารณาขยายกําลังการผลิตเพิ่ม เชน ลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือจางแรงงานเพิ่ม 

เปนตน ทั้งน้ีผูพยากรณตองพิจารณาลักษณะของขอมูลและเลือกใชวิธีการพยากรณใหเหมาะสมกับ

รูปแบบของขอมูล เพื่อใหไดผลการคาดคะเนที่ถูกตองและแมนยํามากที่สุด 

อนุกรมเวลา (Time series) คือ ชุดขอมูลที่เก็บรวบรวมตามลําดับเวลา และมีลักษณะผันแปร

ตามเวลา ซึ่งมีการแปรปรวนเปนรปูแบบ เชน มีแนวโนมข้ึนลงตามเวลา (Trend)  มีการเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล (Seasonal) เปนตน  สามารถแบงแบบจําลองการวิเคราะหอนุกรมเวลาไดตามรูปแบบของขอมลู 
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ดังน้ี (1) รูปแบบคงที่ไมมีแนวโนม (Stationary / No Trend) ใชในการพยากรณชวงสั้นๆ กับขอมูลคงที่ 

ไมมีแนวโนมหรือฤดูกาล เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่ใช เชน การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving 

Average) การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถวงนํ้าหนัก (Weighted Moving Average) และวิธีทําใหเรียบ

แบบเอกซโปเนนเชียลช้ันเดียว (Single Exponential Smoothing)  (2) รูปแบบที่มีแนวโนมเปนเสนตรง 

(Linear Trend) ใชกับการพยากรณขอมูลที่มีแนวโนมข้ึนลงในอนุกรมเวลา เทคนิคการวิเคราะหอนุกรม

เวลาที่เหมาะสม เชน วิธีทําใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลสองช้ัน (Double Exponential Smoothing) 

เปนตน (3) รูปแบบฤดูกาล (Seasonality) ใชกับขอมูลที่เกิดข้ึนซ้ําๆในชวงเวลาหน่ึงๆของป เทคนิคการ

วิเคราะหอนุกรมเวลาที่เหมาะสม เชน Seasonal Additive Smoothing (SAS) (4) รูปแบบที่มีทั้ง

แนวโนมและฤดูกาล เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่เหมาะสม เชน วิธีของโฮลตและวินเทอรส (Holt-

Winter’s Methods)  หรือ  ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)  หรือ วิ ธี  Box-

Jenkins เปนตน (พรธิภา องคคุณารักษ, 2562) 

สุรีพร แกวนิล (2560) ศึกษาการพยากรณความตองการสินคาและการวางแผนการผลิตสินคา

นํ้าด่ืมของกรณีศึกษา โดยสินคาที่มียอดขายสูงสุด คิดเปน 51.86% ของยอดขายทั้งหมด ไดแก สินคานํ้า

ด่ืมบรรจุถวยขนาด 220 มิลลิลิตร ประกอบดวยสินคา 2 รายการ คือ TC 12X4 และ TC 12X6 ผูวิจัยได

ทําการพยากรณความตองการสินคาโดยใชขอมูลยอดขายสินคาต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 48 เดือน พบวาเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสินคา TC 12X4 

คือ SARIMA (1,1,1)(1,0,1) ใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ MAPE ที่ตํ่าที่สุด เทากับ 22.39% 

และเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมที่สดุสําหรับสนิคา TC 12X6 คือ วิธี Double Moving Average ให

คาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ MAPE ที่ตํ่าที่สุด เทากับ 14.87%  จากน้ัน นําขอมูลไปใชในการ

วางแผนการผลิตและจัดเกบ็คงคลงัสาํรองของสินคานํ้าด่ืมทั้ง 2 รายการ รวมถึงกําหนดคงคลังสํารองของ

บรรจุภัณฑถวย โดยแผนการผลิตและการจัดเก็บวัสดุคงคลังที่นําเสนอสามารถตอบสนองตอระดับการ

บริการลูกคาที่กําหนดที่ 95% ได 

รัตนา บุญเลา และ มาลีรัตน โสดานิล (2562) ศึกษาการพัฒนาแบบจําลองในการพยากรณ

ราคามะนาวโดยใชอนุกรมเวลา 2 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโพเนน

เชียลแบบโฮลท-วินเทอรส โดยใชขอมูลราคาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะเวลา 60 เดือน ที่

ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 แลวเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของ

วิธีการพยากรณแตละวิธี ดวยคาเฉลี่ยรอยละของคาความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute 

Percentage Error, MAPE) และรากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean 
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Square Error, RMSE) ซึ่งพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียลของโฮลท-วินเทอรสน้ันใหคา 

MAPE ที่ตํ่ากวา จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะขอมูลราคามะนาวมากที่สุด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมรสมะนาวของบริษัทกรณีศึกษาเปนสินคาใหม เริ่มวางจําหนายต้ังแตเดือน

เมษายน พ.ศ. 2562 เปนตนมา ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลปริมาณยอดขายรายเดือนของ

เครื่องด่ืมรสมะนาวของบริษัทกรณีศึกษา เปนระยะเวลา 15 เดือน ต้ังแตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน

มิถุนายน 2563 แลวนําขอมูลมาทําการพยากรณดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป Oracle Crystal Ball Predictor จากน้ันทําการเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณ โดยพิจารณาจากคาความคลาดเคลื่อนในรูปคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนสมบูรณ (Mean Absolute 

Deviation, MAD) รากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลังสอง (Root Mean Square Error, 

RMSE) และคาเฉลี่ยรอยละของคาความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error, 

MAPE) เพื่อเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมที่ใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณที่ตํ่าที่สุดมาใชใน

การพยากรณปริมาณยอดขายตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหจากการพยากรณปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาว โดยใชขอมูลยอดขาย

รายเดือน ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 15 เดือน ตามที่แสดง

ในภาพที่ 1 พบวา ต้ังแตเริ่มวางขายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาวมี

แนวโนมเติบโตข้ึนในชวงแรก และเริ่มมีแนวโนมคงที่ในชวงปลายป พ.ศ. 2562 แตต้ังแตเดือนมีนาคม ป 

พ.ศ. 2563 จะเห็นไดวา ปริมาณยอดขายมีแนวโนมลดลง ซึ่งเปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทําใหการใชจายของผูบริโภคลดลง 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณยอดขายเครื่องดื่มรสมะนาว ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาการกระจายตัวของขอมูลปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาว มี

รูปแบบที่ไมแนนอนและไมมีรูปแบบฤดูกาล ซึ่งยากตอการพยากรณยอดขายใหมีความถูกตองสูง 

ประกอบกับผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหม ซึ่งโรงงานกรณีศึกษาน้ันอาศัยเพียงประสบการณและความ

ชํานาญในการพยากรณอาจไมเพียงพอและขาดความถูกตองแมนยํา ดังน้ันจึงศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ

พยากรณดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาทั้งหมด 6 วิธี เพื่อชวยแกปญหาความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณใหลดลง  เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่ศึกษา ประกอบดวย วิธีสําหรับอนุกรมเวลาคงที่ 2 

วิธี ไดแก Single moving average และ Single exponential smoothing  วิธีสําหรับอนุกรมเวลาที่มี

แนวโนม 3 วิธี ไดแก Double moving average, Double exponential smoothing และวิธี Damped 

trend non-seasonal และวิธี ARIMA ซึ่งใชไดกับอนุกรมเวลาทุกรูปแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Oracle Crystal Ball Predictor (Oracle USA, Inc., 2011) และเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมซึง่ให

คาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณที่นอยที่สุด โดยเลือกพิจารณาคา MAPE เปนหลัก ผลการพยากรณ

ปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาวดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อน คาพารามิเตอรและความนาเช่ือถือของผลการทดสอบ

ของวิธีการพยากรณแตละวิธี 

ลําดับ วิธกีารพยากรณ 
RMSE 

(ขวด) 

MAD 

(ขวด) 

MAPE 

(%) 

Theil's 

U 

Durbin-

Watson 

1 ARIMA(2,0,2) 45,866 35,235 12.25% 0.5674 2.0080 

2 Double Exponential Smoothing 86,887 66,632 22.24% 1.0536 1.5035 

3 Damped Trend Non-Seasonal 86,878 66,636 22.25% 1.0537 1.5040 

4 Single Exponential Smoothing 81,686 66,442 22.68% 1.0074 1.1421 

5 Single Moving Average 80,481 69,867 23.84% 1.0000 1.6389 

6 Double Moving Average 110,300 80,790 24.68% 1.3876 2.0988 

 

จากตารางที่ 1 พบวา วิธีการพยากรณของปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาวทุกวิธีมีคา 

Durbin-Watson อยูระหวาง 1.5-2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน และไมมีสหสัมพันธ

ภายในตัวเอง (Autocorrelation)  วิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพยากรณปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรส

มะนาว ไดแก วิธี ARIMA(2,0,2) ซึ่งใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ RMSE, MAD และ MAPE 

ตํ่าที่สุด โดยใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ RMSE เทากับ 45,866 ขวด MAD เทากับ 35,235 

ขวด และ MAPE เทากับ 12.25% และใหคา Theil's U นอยกวา 1 แสดงวาคาพยากรณมีความถูกตอง

กวาการคาดเดา (Oracle USA, Inc., 2011)  ภาพที่ 2 แสดงกราฟเปรียบเทียบระหวางปริมาณยอดขาย

จริงและปริมาณยอดขายคาพยากรณที่ไดจากวิธี ARIMA (2,0,2) ของเครื่องด่ืมรสมะนาว 
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ภาพท่ี 2 กราฟแสดงปริมาณยอดขายจริงของเครื่องด่ืมรสมะนาวเปรียบเทียบคาพยากรณที่ไดจากวิธี 

ARIMA (2,0,2) 

ทั้งน้ีเทคนิคการพยากรณ ARIMA เปนวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาที่สามารถใชในการพยากรณ

อนุกรมเวลาทั้งที่มีและไมมีองคประกอบแนวโนมและองคประกอบฤดูกาล ดังน้ันเทคนิคน้ีมีความ

เหมาะสมในการพยากรณปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาวของบริษัทกรณีศึกษาที่มีรูปแบบขอมูลทีไ่ม

แนนอนและไมมีฤดูกาล จึงเปนเหตุผลวา เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ARIMA จึงมีคา MAPE ตํ่าที่สุด 

สมการทั่วไปของแบบจําลองการพยากรณ ARIMA ที่ไมมีองคประกอบฤดูกาล (Non-seasonal 

ARIMA) หรือ ARIMA(p, d, q) มีรูปสมการทั่วไปดังน้ี 

𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 𝜇𝜇 + 𝜙𝜙1𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + … + 𝜙𝜙𝑝𝑝𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 − 𝜃𝜃1𝑒𝑒𝑡𝑡−1 − … − 𝜃𝜃𝑞𝑞𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑞𝑞   (1) 

โดย 𝑝𝑝   คือ อันดับของกระบวนการ Auto Regressive 

𝑑𝑑   คือ จํานวนครั้งของการหาผลิตเพื่อใหอนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงที่ (Stationary) 

𝑞𝑞   คือ อันดับของกระบวนการ Moving Average 

𝑦𝑦𝑡𝑡  คือ ปริมาณยอดขายจริง ณ เวลา  𝑡𝑡 

𝑦𝑦�𝑡𝑡   คือ ปริมาณยอดขายพยากรณ ณ เวลา  𝑡𝑡 

𝜇𝜇    คือ คาคงที่ (Constant Term) 

𝜙𝜙1, …𝜙𝜙𝑝𝑝   คือ คาสัมประสิทธ์ิของกระบวนการ Auto Regressive 
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𝜃𝜃1, …𝜃𝜃𝑞𝑞   คือ คาสัมประสิทธ์ิของกระบวนการ Moving Average 

𝑒𝑒𝑡𝑡  คือ คาความคลาดเคลื่อน ณ เวลา  𝑡𝑡 

สมการพยากรณ ARIMA(2,0,2) ของปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาว แสดงไดดังน้ี 

𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 𝜇𝜇 + 𝜙𝜙1𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + … + 𝜙𝜙𝑝𝑝𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 − 𝜃𝜃1𝑒𝑒𝑡𝑡−1 − … − 𝜃𝜃𝑞𝑞𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑞𝑞  

𝑦𝑦�𝑡𝑡 = 53,281.87 + 1.782𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 0.969𝑦𝑦𝑡𝑡−2 − 1.864𝑒𝑒𝑡𝑡−1 + 0.861𝑒𝑒𝑡𝑡−2  (2) 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหการพยากรณปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมรสมะนาว พบวาวิธีการพยากรณที่

เหมาะสมในการพยากรณ คือ วิธี ARIMA(2,0,2) โดยมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ MAPE 

เทากับ 12.25% ของความตองการเครื่องด่ืมรสมะนาวรายเดือน  คาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ

ยังมีคาคอนขางสูง เน่ืองจากผลิตภัณฑเครื่องด่ืมรสมะนาวเปนสินคาใหมของบริษัทกรณีศึกษา ทําให

บริษัทมีขอมูลปริมาณยอดขายคอนขางนอย และปริมาณยอดขายยังไมคงที่ สงผลตอความถูกตองแมนยํา

ในการพยากรณปริมาณยอดขายสินคา อยางไรก็ตาม การหาวิธีที่เหมาะสมในการพยากรณน้ีชวยลดคา

ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณไดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่อาศัยเพียงประสบการณ เพราะจาก

ปญหาที่พบของกรณีศึกษาน้ัน เกิดการพยากรณที่คลาดเคลื่อนสูงมาก และเมื่อนํายอดขายพยากรณจาก

ประสบการณไปใชในการวางแผนผลิต ทําใหเกิดปญหาการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม ทั้งการจาง

พนักงานผลิตในชวงลวงเวลาที่มากเกินความจําเปน มีการจัดเก็บสินคาคงคลังมากเกินความจําเปน 

(overstock) จนสินคาบางสวนหมดอายุ หรือการไมมีผลิตสินคาในบางชวงเวลาจึงเกิดการจางพนักงาน

ออก เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการนําขอมูลปริมาณยอดขายพยากรณของเครื่องด่ืมรสมะนาวไปใชในการวางแผนการผลิต 

ในการศึกษาครั้งตอไป สามารถนําผลการศึกษาน้ีไปใชในการพยากรณปริมาณยอดขายเครื่องด่ืมเพื่อ

นําไปใชในการวางแผนการผลิตและวางแผนจัดเก็บคงคลังสํารองในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรองรับความ

ไมแนนอนของความตองการสินคาในตลาดและความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ และผลการวิจัยน้ี

สามารถชวยในการลดคาใชจายที่ไมจําเปน เชน คาจางพนักงานลวงเวลา คาวัตถุดิบในปริมาณที่มากเกิน
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จําเปน เปนตน  เมื่อบริษัทกรณีศึกษามีขอมูลปริมาณยอดขายเพิ่มข้ึน บริษัทสามารถทําการวิเคราะห
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ระบบลงทะเบียนตนไมดวยอนิเทอรเนต็สําหรบัทกุสรรพสิ่ง 

Tree Registration System using Internet of Things 
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บทคัดยอ 

 จากโครงการสงเสริมการปลูกไมมีคา จําเปนตองมกีารลงทะเบียนตนไม อางอิงความถูกตองตาม

กฎหมายของแหลงที่มาของไม รวมทั้งการขอใชประโยชนจากไม เชน ขอตัด เคลื่อนยาย ซื้อขาย และคํ้า

ประกัน เปนตน ดังน้ัน งานวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสําหรับการลงทะเบียน

ตนไม โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่งหรือ IOT เพื่อแกไขปญหาการสืบคนขอมูลตนไม

ปริมาณมาก ในการศึกษาครั้งน้ี ประยุกตใชเทคโนโลยี RFID เปนหมายเลขประจาํตัวตนไม ซึ่งแบบเดิมใช

การตอกเลขรหัสลงแผนอลูมิเนียมแลวนําติดต้ังที่ตนไม และในงานวิจัยนํา NodeMCU ESP8266 เพื่อ

ตรวจนับขอมูลตนไมจากการลงทะเบียน และระบุตําแหนงที่ต้ัง ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันการ

ลงทะเบียนตนไม ใช WordPress Version 5.6 ผลการทดสอบความถ่ีของ RFID Tag และ RFID Reader 

ที่เหมาะสม เทากับ 13.56 Mhz ทํางานไดที่ระยะหาง 0-3 เซนติเมตร ผลการลงทะเบยีนตนไมผาน RFID 

Tag ระบุหมายเลขประจําตนไมเฉพาะไมเศรษฐกิจจํานวน 58 ชนิดที่ทางรัฐบาลประกาศใหสามารถ

นํามาคํ้าประกันเงินกูได สําหรับการรับและสงขอมูลจาก NodeMCU ESP8266 ที่ไดจากการอานไปเก็บ

ไวที่ Cloud ผลการรับคาจาก Tag RFID สงไปบันทึกที่ Google Spreadsheet พบวา รับคาเพื่อลง

บันทึกขอมูลไดถูกตองรอยละ 100 กลาวโดยสรุป ระบบลงทะเบียนตนไมดวยอินเทอรเน็ตสําหรับทุก

สรรพสิ่ง สามารถระบุตําแหนงตนไม และสืบคนขอมูลตนไม เพื่อยืนยันพันธุตนไมในฐานขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียนใหถูกตองแมนยํา เปนประโยชนอยางมากกับเกษตรกร และ

หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชงานไดจริง สําหรับการศึกษาในข้ันตอนตอไป คือ ทดสอบ RFID ที่ความถ่ีสงู 

(UHF) ชวยระยะอานไดไกลข้ึน และปรับระบบการจัดการฐานขอมูล เปน Firebase เพื่อประมวลผล

แบบเรียลไทม  
 

คําสําคัญ: อารเอฟไอดี NodeMCU ESP8266 เว็บแอพพลิเคชัน ลงทะเบียนตนไม 

                                                        
1 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย kai.vorarat@gmail.com 
2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย suwannee_ads@utcc.ac.th 
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Abstract 

 According to the promotion of planting valuable trees project, the tree 

registration is very important. Refer to the legality of the source of the timber including 

the request for timber utilization such as cutting, moving, trading, and guaranteeing, etc. 

This research proposes to develop a web application for tree registration using Internet 

of Things technology (IOT) that solves the query problems with many trees. In this study, 

to apply RFID tag as a tree identification to replace the current system that is time-

consuming, expensive, and often error-prone. ESP8 2 6 6  NodeMCU applies for tree 

counting and location. Web Application for tree registration develops by using WordPress 

Version 5.6 as tool. The appropriate frequency of RFID Tag and RFID Reader is 13.56 Mhz 

within 0 - 3  centimeters. RFID Tag is connected to ESP8266 NodeMCU and ESP8266 

NodeMCU is connected to Internet to upload the data over WiFi to a Google Sheet file 

with 100% accuracy. There are 58 species of economic trees already registered in this 

web application.  It can be concluded that tree registration system using internet of things 

is very applicable that ease to search, tree location specifically and tree species 

confirmation very efficiency. The system is more beneficial for farmers and related 

organization. Further research, to apply RFID with Ultra High Frequency and using Firebase 

for real time processing. 

Keywords: RFID technology, NodeMCU ESP8266 Web Application, Economic tree 

 

ความเปนมาและท่ีมาของปญหา 

ปจจุบัน รัฐบาลเห็นชอบใหมีการดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกไมมีคา โดยมีการแกไขพระราชบัญญัติ

สวนปา พ.ศ. 2535 กรมปาไมไดจึงไดจัดทําแอพพลิเคชัน "อี-ทรี" (e-Tree) สําหรับลงทะเบียนตนไมผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส อางอิงความถูกตองตามกฎหมายของแหลงที่มาของไม รวมทั้งการขอใชประโยชน

จากไม เชน การขอตัด การเคลื่อนยาย การซื้อขาย และการคํ้าประกัน เปนตน ซึ่งเดิมใชการตอกรหัส

หมายเลขตนไมทําการลงทะเบียนบันทึกในกระดาษเก็บเขาแฟม ซึ่งเปนปญหาเมื่อตองการขอมูล

ยอนหลัง งานวิจัยน้ีจึงไดออกแบบการลงทะเบียนตนไม ยืนยันสถานะตัวบุคคล พรอมปกหมุดขอบเขต

แปลงปลูก และตําแหนงของตนไม โดยผูใชกรอกรายละเอียดขอมูลตนไม และปรับปรุงขอมูลตนไมได



 

2310 

 

เปนประจําทุกป เชน ความสูง เสนรอบวง และระบบจะทําการคํานวณและแสดงผลเปนปริมาตรของเน้ือ

ไม เมื่อตองการขอใชประโยชน เชน การตัดการขาย และการเคลื่อนยาย สามารถผานระบบไดทันที จะมี

เจาหนาที่ตรวจเช็คขอมูลหลักฐานตางๆ และรอผลการอนุมัติ ชวยประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย [1] 

เทคโนโลยี RFID เปนเทคโนโลยีที่ใชระบุขอมูลที่เปนเอกลักษณเฉพาะดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ นํามาใชบงช้ี

ขอมูลในระยะไกลของตนไมได โดยไมตองสัมผัส ซึ่งเปนการสื่อสารแบบไรสาย ใชงานเพื่อตรวจสอบ

ขอมูล จะนําตัวอานขอมูล (Reader) เคลื่อนผานปาย หรือ แท็ก (RFID Tag) ที่ติดต้ังบนตัวตนไม รับ

ขอมูลมาตรวจสอบฐานขอมูลลงทะเบียนบนเว็บแอพพลิเคชันตอไป [2] 

 การประยุกต RFID ในงานดานตางๆ เชน ในธุรกิจการคาปลีก ใชนับสินคาที่มีคนซื้อ หรือใช

เครื่องอานบัตรอาน tag สินคาที่วางที่ช้ัน บงบอกวาควรจะนําสินคามาวางเพิ่มที่ช้ันสินคา ประโยชนของ 

RFID ตอธุรกิจคาปลีก คือ การที่มีสินคาที่ผูบริโภคตลอดเวลา ไมตองสตอคสินคา ลดการขโมยสินคาและ

วิเคราะหถึงพฤติกรรมลูกคา [3] การตรวจจับความเร็วของรถที่ว่ิงบนทองถนน นําระยะทางมาหารดวย

เวลาก็จะสามารถคํานวณความเร็วเฉลี่ยของรถคันดังกลาว [4] การประยุกตใชเทคโนโลยี RFID ในแพทย 

ชวยเก็บขอมูลในทางการแพทย อาทิเชน ขอมูลกรุปเลือด ขอมูลการเกิดภูมิแพ ขอมูลลักษณะเฉพาะของ

ผูปวยแตละบุคคล เพื่อใหแพทยชวยรักษาและวินิจฉัยใหตรงกับโรคมากที่สุดอีกทั้งยังใช เปนรหัสสวน

บุคคลของผูปวยอีกดวย [5] ระบบRFID มาใชกับระบบหองสมุด โดยการติด RFID Chip ไวที่หนังสือใน

หองสมุด แลวใสขอมูลตางๆ ของหนังสือเลมน้ันๆ ไวใน Chip อยางเชน ขอมูลช่ือหนังสือ ประเภท

หนังสือ ช้ันที่เก็บหนังสือ และติดเครื่องทาบบัตร (Tag Reader) ไวตามพื้นที่ตางๆ เพื่อทํางานรวมกัน

ระบบงานที่สําคัญๆ ดังน้ี การบริการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ (Self-Service) การบริการรับคืนวัสดุ

สารสนเทศดวยตนเอง (Material Return) ที่ตูรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของวัสดุสารสนเทศ [6] 

ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงค ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนตนไม โดยใช

เทคโนโลยี RFID แทนหมายเลขประจําตัวตนไมแตละตน และอุปกรณ IoT NodeMCU ESP8266 เพื่อ

ทําการตรวจนับขอมูลจากการลงทะเบียน รวมถึงตําแหนงทีต้ั่ง ผานเว็บแอพพลิเคชัน ชวยสืบคนขอมูล

ตนไมที่ลงทะเบียนไวแลวไดอยางรวดเร็วแมนยําย่ิงข้ึน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 1. สวนที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตสาํหรบัทกุ

สรรพสิ่ง ไดแก การทดสอบความถ่ีของ RFID Tag และ RFID Reader การรับและสงขอมูลจาก 
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NodeMCU ESP8266 และ 2. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสําหรับการลงทะเบียนตนไม ข้ันตอน

แนวทางในการพัฒนาระบบ ดังน้ี 

1. การศึกษาปญหาการลงทะเบียนตนไม 

เดิมใชการเก็บขอมูลการลงทะเบียนจากหมายเลขตนไมที่ไดจากแผนอลูมเินียมที่ติดบนตนไม

จากน้ันบันทึกลงในแฟมกระดาษ จะพบปญหาการสืบคนขอมูลยอนหลังเมื่อขอมูลมีปริมาณมาก  

2. การศึกษาความเปนไปไดของระบบการลงทะเบียนตนไม 

พิจารณาความเปนไปไดของ RFID Tag ที่ติดตนไม และ RFID Reader เพื่อใหการรับและสง

ขอมูลจาก NodeMCU ESP8266 มายังเว็บแอพพลเิคชัน สําหรับการตนแบบของระบบ การพัฒนาเว็บ

แอพพลเิคชันสําหรับการลงทะเบียนตนไม ใช WordPress Version 5.6 ซึ่งเปน Open Source  

3. การวิเคราะหและออกแบบระบบการลงทะเบียนตนไม 

การออกแบบสวนอินเทอรเน็ตสําหรบัทุกสรรพสิ่ง แสดงดวย block diagram วิเคราะหการ

ทํางานของระบบ สวนระบบการลงทะเบียนตนไม การออกแบบฐานขอมลูใช ER diagram และการ

วิเคราะหและออกแบบระบบตามหลกัของ UML  

4. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนตนไม 

สวนอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิง่ ทําการเช่ือมตอระบบเครื่องอาน RFID NodeMCU และ 

RC522 เพื่อใหสามารถรับสงขอมูลได โดยพิจารณาความถ่ีของ RFID Tag และ RFID Reader ที่

เหมาะสม การลงทะเบียนตนไมผาน RFID Tag ระบุหมายเลขประจําตนไม จากน้ันสามารถการรับและ

สงขอมูลจาก NodeMCU ESP8266 ที่ไดจากการอาน สงไปบันทึกลงในฐานขอมูล 

5. การทดสอบระบบการลงทะเบียนตนไม  

ทดลองติดต้ังอารเอฟไอดีในกิจกรรมการลงทะเบียนตนไม และระบุหมายเลขประจําตนไม 

ซึ่งใชขอมูลตนไมเฉพาะไมเศรษฐกิจ 58 ชนิดที่ทางรัฐบาลประกาศใหสามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูได  
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาปญหา และรวบรวมขอมูลการลงทะเบียนตนไม 

จากการสอบถามปญหาการลงทะเบียนตนไมจากผูที่ตองการใชงาน ตองการระบบที่สามารถ

ยืนยันตัวตนของตนไมวายังมีตนไมจริงในพื้นที่ และรับสงขอมูลจากพื้นที่ปลูกตนไมมาเพื่อใชในการคํ้า

ประกันเงินกูแบบเรียลไทม 

2. ผลการศึกษาความเปนไปไดของระบบการลงทะเบียนตนไม 
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ในเบื้องตนความถ่ีของ RFID Tag และ RFID Reader ที่เหมาะสม เทากับ 13.56 Mhz 

ทํางานไดที่ระยะหาง 0 - 3 เซนติเมตร และสามารถรับและสงขอมูลจาก NodeMCU ESP8266 มายัง

เว็บแอพพลิเคชัน สําหรับการตนแบบของระบบ การพัฒนาเว็บแอพพลเิคชันสําหรับการลงทะเบยีนตนไม 

ควรเปนแบบ responsive เพื่อสะดวกในการใชงานแอพพลิเคชันผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

3. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบการลงทะเบียนตนไม 

สําหรับภาพรวมของระบบการลงทะเบียนตนไม แสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบการลงทะเบียนตนไม 

Google sheet 

RFID-RC522 Reader 

 

 อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพส่ิง 
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ภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram สําหรบัลงทะเบียนตนไม 

 

4. ผลการพัฒนาระบบการลงทะเบียนตนไม 

4.1 การเช่ือมตอวงจร NodeMCU8266 เขากับ RFID-RC522 Reader แสดงในภาพที่ 3 

และการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C ผาน Arduino IDE จากน้ันอัพโหลดขอมูลไปยัง NodeMCU 8266   

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ภาพที่ 3 การเช่ือมตอวงจร NodeMCU8266 เขากับ RFID-RC522 Reader 
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4.2 ผลการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ใช WordPress 5.6 ซึ่งเปนโอเพนซอรซซอฟตแวรมา

พัฒนากระบวนการลงทะเบียนตนไมจํานวน 58 ชนิด โดยกําหนดใหทําการลงทะเบียนกอนที่จะสามารถ

เพิ่มขอมูลตนไมในระบบได แสดงในภาพที่ 4 เปนหนาแรกของเว็บแอพพลิเคชันลงทะเบียนตนไมให

สามารถคนหาและดูขอมูลตนไมที่มีในระบบไดโดยงาย  
 

 
 

ภาพที่ 4 หนาแรกของเว็บแอพพลิเคชันลงทะเบียนตนไม 

 

5. ผลการทดสอบระบบการลงทะเบียนตนไม  

5.1 ผลการรับและสงขอมูลที่ไดจากการอานไปเก็บไวที่ Cloud ในการศึกษาครั้งน้ีใช 

Google Spreadsheet เมื่อไดทดลองจะไดขอมูลที่ลงบันทึกเวลา แสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 Google Spreadsheet ที่ใชรับขอมูลจาก NodeMCU8266 

 

จากการทดสอบรับคาจาก Tag RFID สงไปบันทึกที่ Google Spreadsheet พบวาสามารถ

รับคาไดครบทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 ของความถูกตอง และทดสอบการใชงานจากสัญญาณ

อินเตอรเน็ตโทรศัพทมือถือ 4G และสัญญาณ Wi-Fi จากอินเตอรเน็ตบานยังไดคาเฉลี่ยที่แตกตางกันซึ่ง 

Wi-Fi ใชเวลานอยกวา หรือบันทึกขอมูลไดเร็วกวาการใช 4G  

5.2 ผลการทดสอบเว็บแอพพลิเคชัน ปรับขนาดหนาจอใหเหมาะสมกับอุปกรณที่ใชงานได

อัตโนมัติ (Responsive web) เมื่อกดเพิ่มตนไม ระบบใหผูใชลงทะเบียนขอมูลของผูใชกอน จากน้ันให

เพิ่มขอมูลตนไมจากพันธุไม 58 ชนิดใหเลือก เพิ่มขอมูลตําแหนงที่ต้ัง รูปภาพตนไม Tag และกดบันทึก

ขอมูลลงทะเบียนตนไม แสดงในภาพที่ 6 
 

  
 

 

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบเว็บแอพพลเิคชัน 
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5.3 ผลรวมการรับคาจาก Tag RFID พรอมแสดงขอมูลตนไมไดถูกตองทุกครั้ง โดยทําการ

ทดสอบหัวอาน RFID และ NodeMCU คนละรุน แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลรวมการรับคาจาก Tag RFID พรอมแสดงขอมูลตนไมไดถูกตอง 

 

จํานวนทดสอบ

(ครั้ง) 

NodeMCU+ 

หัวอาน RFID 

Wi-Fi Gateway เวลารบัคาเฉลี่ย  

(วินาที) 

จํานวนรับคาได

ถูกตอง (ครั้ง) 

20 V2+RC522mini 4G 6.85 20 

20 V3+RC522 4G 7.25 20 

20 V2+RC522mini Wi-Fi 6.05 20 

20 V3+RC522 Wi-Fi 6.35 20 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันโดยใชอารเอฟไอดี เพื่อลงทะเบียนตนไม ระบบสามารถ

ตรวจสอบขอมูลมีความถูกตองรอยละ 100 มีประสิทธิภาพการทํางานมีความรวดเร็วและแมนยํา สําหรบั

การบันทึกขอมูลตนไมโดยใชเว็บแอพพลิเคชัน ชวยอํานวยความสะดวกในดานการตรวจสอบขอมูล โดย

ขอมูลตนไมทุกตนถูกเก็บไวในฐานขอมูลเดียวกัน ซึ่งคนในชุมชนสามารถตรวจสอบที่อาจจะเกิดข้ึน

รวมกันไดอยางงายย่ิงข้ึน แตก็มีขอจํากัดในการรับคาจากสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ใชงานจะมีความแตกตาง

กันไปตามสัญญาณที่ใช และแสดงผลขอมูล ยังไมสามารถที่จะแสดงผลทันทีทันใด ตองใชเวลาในการรี

เฟรชหนาจอใหมทุกครั้ง เพื่ออัพเดทขอมูลไปยังหนาเว็บ  

ทั้งน้ีงานวิจัยไดจัดทําข้ึนควบคูกับงานวิจัยการกูยืมเงินสวนบุคคล โดยมีตนไมคํ้าประกัน ซึ่งะ

สอดคลองกับโครงการรัฐบาลที่มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบัน แตก็

แตกตางที่งานวิจัยไดนําอุปกรณไอโอที (IOT) มาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับไม

ที่มีมูลคาสูงอยางเชน ไมพะยูง เปนตน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในข้ันตอนตอไป คือการเลือกใชงานอารเอฟไอดี ที่ใชงานใน

ยานความถ่ีที่สูงข้ึนเปนการใชยานความถ่ี UHF (Ultra Hight Frequency) และปรับปรุงการเลือกใช

ฐานขอมูลเปน Firebase ซึ่งจะมีการจัดเก็บและซิงคขอมูลแบบเรียลไทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ

อานขอมูลที่ดีข้ึน 
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 Chat Bot Development for Pibulsongkram Rajabhat University  

Graduate Services 
 

ชุติพนธ ศรีสวัสด์ิ0

1, รัฐวิภาค อูทองมาก1

2, สุกนกานต สันติสุวรรณ2, วุฒิพงศ คงสบิ2 

Chutiphon Srisawat1, Rutthawipak Uthongmak2, Sukonkan Santisuwan2, 

Wootipong Kongsib2  

 

บทคัดยอ 

 เน่ืองจากขอมูลเกี่ยวกับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามไดกระจัดกระจายอยูตามเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหบัณฑิตเกิดความยุงยากในการ

เขาถึงขอมูล ดังน้ันบทความวิจัยน้ีเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบตอบกลับและแจงขอมูลที่เกี่ยวของ

กับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติ

ของไลนในการสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลในการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผูใชงานสามารถสอบถามไดตลอดเวลา ลด

ภาระการทํางานของเจาหนาที่ ดวยการประยุกตใชบริการขอความตอบกลับอัตโนมัติของไลน (LINE 

Messaging API) รวมกับการใชไดอะล็อกโฟลวที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกตใชให

รองรับบทสนทนาของผูใชไดถูกตองมากข้ึน โดยมีการบริการขอมูลใหกับผูใชงาน ไดแก กําหนดการ การ

แตงกาย ลําดับที่น่ัง วิดีโอที่ตนเองฝกซอม และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูดูแลระบบ ทั้งน้ีจากการ

สํารวจความพึงพอใจของจากบัณฑิตที่ใชงานพบวา ระบบแชทบอทที่พัฒนาข้ึน ทําใหผูใชมีความพอใจใน

การไดรับบริการอยางรวดเร็วชวยอํานวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก(คาเฉลี่ยใน

ภาพรวมเทากับ 4.16)  

คําสําคัญ: แชทบอท, ไลน, ไดอะล็อกโฟลว, บริการขอมลูอตัโนมัติ 
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Abstract 

Currently, the information of Pibulsongkram Rajabhat University graduation 

rehearsal is scattered on various websites, causing graduate to have difficulty accessing 

necessary information. Therefore, this article purposes the design and development of 

the Chatbot system for Pibulsongkram Rajabhat University Graduate Services. It is 

operating on the Line application. The chatbot gives graduate convenient ways of 

accessing information about graduation rehearsal and reduce workloads of administrative. 

Moreover, Dialogflow, which is a natural language processing engine, has been applied in 

the chatbot to better support user dialogue. This is increasing convenience for user which 

was developed by LINE Messaging API that can be used on various platform. This service 

includes graduation rehearsal schedule, dressing, seat order, video during practice and 

ask for more information. The chatbot service is another communication channel to make 

users convivence and effectiveness that can serve users suddenly.  The average 

satisfaction overall of the chatbot is 4.16 which is at a very good level.  

Keywords: Chatbot, LINE, Dialogflow, Automatic Information Service 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในแตละปการศึกษา ซึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาเขารวมพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรในแตละปประมาณ 3,000 – 4,000 คน ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนบัณฑิตที่เขาฝกซอม

พระราชทานปริญญาบัตรจํานวน 1400 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) โดย

ดําเนินการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตรในระหวางวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 ที่ผานมาขอมูลการซอมพระราชทานปริญญาบัตรมาจากหลากหลายแหลงที่มา ทําใหยากตอ

การเขาถึงและใชเวลาในการดําเนินการนาน เกิดกระบวนการทํางานที่ซับซอน การตอบคําถามจาก

บัณฑิต เชน กําหนดการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบตัร การแตงกายของบัณฑิต การชําระคาใชจาย

สําหรับการฝกซอม รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการฝกซอม หองซอมยอย ลําดับที่น่ัง หรือการตรวจสอบความ

ถูกตองในขณะที่ซอมเขารับพระราชทานปริญญาบตัร เปนตน ซึ่งสงผลใหบัณฑิตเสียเวลาในการรอการ

ดําเนินการ และคนหาขอมูลตางๆ จากหลายภาคสวน อาจทําใหเกิดกระบวนการทํางานที่ซ้ําซอน ขอมูล
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ไมตรงกัน ทําใหบัณฑิตอาจเกิดความไมพอใจ สับสน เน่ืองจากระยะเวลาที่ใชในการที่จะไดขอมูลแตละ

ครัง้ใชเวลานานพอสมควร กระบวนการขาดประสิทธิภาพในการบริการในสวนของการตอบคําถาม  

เทคโนโลยีที่สามารถชวยตอบคําถามขอมูลในปจจุบันมีมาก โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําลอง บท

สนทนาของมนุษย ที่สามารถสื่อสารผานขอความหรือเสียงไดแบบทันทีทันใดโดยใชเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ ในการโตตอบกับคูสนทนา ซึ่งตัวโปรแกรมน้ีจะถูกฝงตัวอยูบนเซิรฟเวอร (Server) หรอื 

แอปพลิเคชัน (Application) หรือโปรแกรมสนทนาตางๆ หรือที่คนทั่วไปรูจักคือ แชทบอท (Chatbot) 

และที่กําลังเปนที่นิยมและใชงานกันอยางแพรหลายและเปนที่นิยมอยางไดแก เฟซบุก เมสเซนเจอร 

(Facebook Messenger) และ ไลน (Line) ซึ่งจะคอยชวยโตตอบแทนการใหผูดูแลมาตอบคําถามเดิม

ซ้ําๆ ชวยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูใชอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตเครื่องมือ

และการออกแบบการทํางานของแชทบอทที่เหมาะสม กระบวนการดําเนินงานที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความรวดเร็วในการตอบสนองตอผูใช และการลดระยะเวลาการรอคอย  

ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี เพื่อพัฒนาแชทบอทสําหรับบริการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ผานแอปพลิเคชันไลน ในการชวยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบคําถามใหกับ

บัณฑิต ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก และงายตอการใชงานเพราะเปนแอปพลิเคชันที่บัณฑิตสวนใหญ

ติดต้ังอยูในโทรศัพท 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแชทบอทสําหรับบริการขอมูลใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผานแอปพลิเคชันไลน  

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการการติดตอกับบัณฑิต และลดการทํางานของเจาหนาที่ใน

การตอบคําถามเกี่ยวกับการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แชทบอท (Chatbot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหน่ึง ที่ไวใชสื่อสารโดยการสนทนากับ

มนุษย มีขอดีที่สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายแพลตฟอรม (รัตนาวลี ไมสัก และจิราวรรณ แกว

จินดา, 2562) 

ไลนแอปพลิเคชัน (LINE Application) คือ โปรแกรมแมสเซนเจอรสัญชาติญี่ปุน ที่ใชงานไดทั้ง

สมารทโฟน และคอมพิวเตอร สามารถแชท สงขอความ วิดีโอคอล หรือสรางกลุมสนทนา โดยการทํางาน
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ตองใชเบอรโทรศัพทเพื่อยืนยันการใชงาน มีขอดีที่สามารถโทร สงขอความฟรีเพียงใชงานผานเครือขาย

มือถือ หรือ ไวไฟ (Wi-Fi) (ทรงสิทธ์ิ สงวนศักด์ิ, 2559) 

บริการขอความตอบกลับอัตโนมัติของไลน (LINE Messaging API) คือ การเช่ือมตอระหวาง

ผูใชงานผานทาง บัญชีทางการของไลน (LINE Official Account) โดยสามารถสงขอมูลระหวาง

เซิรฟเวอรไปยังผูใชงานผานทางไลนแอปพลิเคชันซึ่ง คําขอ(Request) ที่ใชสงขอมูลตองอยูในรูป JSON 

Format โดย เซิรฟเวอรจะตองเช่ือมตอกับไลนแอปพลิเคชันและเมื่อมีผูใชงานเพิ่มบัญชีไลนเขามาเปน

เพื่อน หรือสงขอความมาหา ไลนแอพพลิเคช่ันจะทําการสง คําขอไปยัง เซิรฟเวอรที่ไดทําการเช่ือมตอกบั

บัญชีไลนน้ันทันที วิธีน้ีเรียกวา เว็บฮุก (Webhook) ซึ่งจะทําใหผูใชงานเหมือนไดโตตอบกับคนจริงๆ 

(นนท ไชยกาล และสิรินดา พละหาญ, 2560) 

ไดอะล็อกโฟลว (Dialogflow) คือ แพลตฟอรมสําหรับสรางบทสนทนาของกูเกิล (Google) ที่มี

การนําเทคโนโลยีการเรียนรูของเครื่องจักรดานภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) 

ทําใหเขาใจถึงความตองการ และสิ่งที่ตองการสกัดมาจากประโยคสนทนาของผูใชงานรวมถึงการตอบ

คําถามตามความตองการของผูใชงานตามกฎหรอืการไกลของขอมูล(Flow) โดยไมตองเขียนโปรแกรม

เพิ่มเติม รองรับภาษา 20 ภาษา และหน่ึงในน้ันคือภาษาไทย อีกทั้งยังรองรับการเช่ือมตอหลากหลาย

แพลตฟอรม เชน ไลน (LINE), เฟซบุก (Facebook), ทวิตเตอร (Twitter) (ฉัตรมุก ชมสาร สาธิษฐ นาก

กระแสร และนิพิฐ สงามั่งค่ัง, 2562) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นนท ไชยกาล และสิรินดา พละหาญ (2560) ไดศึกษา การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติบน 

แอปพลิเคชันไลน กรณีศึกษาผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย ในงานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคที่พัฒนาระบบถามตอบฯ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาของผูบริการเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชบริการผานชองทางเครือขายทางสังคม(Social Networks) มากเกินกวาพนักงาน

ตอบคําถามจะรองรับได และเพื่อปรับปรุงชองทางการบริการผานชองทางเครือขายทางสังคม ใหมีความ

คลายศูนยประสานงานบริการ (Call Centers) รวมถึงยังชวยลดคาใชจายในการจางพนักงาน ในสวน

การดําเนินงาน เริ่มจากการนําบทสนทนาที่กําหนดไวผานกระบวนการตัดคําดวยโปรแกรม TLek ซึ่งใช

เทคนิคฟลดสุมแบบมีเงื่อนไข (Condition Random Fields) เพื่อใหงายตอการคนหาคําตอบ สําหรับ

คําถามของผูใชงาน แลวนําไปจัดเก็บไวในฐานขอมูล จากน้ันทําการเช่ือมตอฐานขอมูลกับไลนแอปพลิเค

ชันเพื่อทําการรับ – สง ขอความ แลวทดลองใชงานและประเมินความพึงพอใจ จากผูใชงานจํานวน 31 
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คน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผลการวัดความถูกตองในการตอบคําถามไดคาความถูกตองอยูที่ 

65.85% และมีความเร็วในการคําตอบคําถามเฉลี่ยที่ 1 วินาที  

นวภัทร ศุภศีลวัต และสุนันฑา สดสี (2561) ไดศึกษา การพัฒนาระบบแชทบอทในการคา เพื่อ

การสงขอความออนไลน ในงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแชทบอท ที่มีความยืดหยุนในการรับ

คําถาม และใหมีความสามารถในการนําแนะสินคา หรือกรองโปรโมช่ันตามความชอบของผูใชงาน

รายบุคคล โดยใชภาษา Python เขียนโคดกําหนดบทสนทนา มีการรับคาและประมวลผลสินคาตาง ๆ  

เพื่อใหแชทบอทมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยหลังจากที่ใหผูใชงานที่เปน ผูขายสินคา

ออนไลน จํานวน 5 คน และผูสินคาออนไลน จํานวน 45 คนทดสอบระบบ และประเมินความพึงพอใจ

พบวาจากการประเมินจากผูใชงานจํานวน 50 คน ไดผลลัพธอยูในเกณฑดี มีประสิทธิภาพ และสามารถ

นําไปใชงานไดจริง 

รัตนาวลี ไมสัก และจิราวรรณ แกวจินดา (2562) ไดศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของแขทบอท 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ 

นักทองเที่ยวที่สนใจทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 200 คน 

โดยการวิจัยไดพัฒนาแชทบอทข้ึนมาจาก ไดอะล็อกโฟลว ซึ่งเปนหน่ึงในบริการของ กูเกิล (Google) ที่มี

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยีการประมวลภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language Processing : NLP) ที่ชวยในการสรางบทสนทนาใหแกแชทบอท และใชบัญชี

ทางการของไลน  ในการทําหนาที่แชทบอทเพื่อโตตอบกับผูใชงาน จากน้ันทดสอบและประเมินเจคคติ

จากกลุมตัวอยาง โดยทําการทดสอบการใชงาน (Usability Test) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความ

พึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชงานโดยรวมมาก และความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 

ระบบมีความเปนธรรมชาติใกลเคียงกับการสนทนาของมนุษย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการพัฒนาแชทบอทสําหรับบริการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีข้ันตอนการ

พัฒนาดังน้ี (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2560) ดังน้ี  

 

 

1. การศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล 
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ศึกษาปญหาในกระบวนการเขาซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร มี ข้ันตอนตางๆ ของ

กระบวนการในปจจุบัน เพื่อใหรู ถึงปจจัยหลัก ที่ทําใหกระบวนการในปจจุบันเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพ สาเหตุมาจากการที่ขอมูลถูกเก็บแยกกัน สงผลใหการทํางาน และข้ันตอนในกระบวนการ

เกิดความลาชา และเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน รวมไปถึงการรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใชในกระบวนการ

ตางๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาแชทบอทที่รองรับการทํางานในกระบวนการสอบถามขอมูลจากบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดอยางเหมาะสม  

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

จากการศึกษาปญหาของระบบเดิมทําใหทราบวา ควรรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับในการฝกซอมรบั

พระราชทานปริญญาบัตรมาไวที่จุดเดียว เพื่อบริการขอมูลใหกับบัณฑิต  จาการคนควาพบวาแอปพลิเค

ชันไลน ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนที่ทันสมัย งายตอการใชงานและเปนที่นิยมใชในปจจุบันอยางแพรหลาย 

และมีบริการขอความตอบกลับอัตโนมัติของไลน ที่สามารถนํามาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศเพื่อติดตอ

กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในงานซอมพระราชทานปริญญาบัตรได โดยระบบที่พัฒนาจะประกอบดวย

บริการตางๆ ตามความตองการของเจาหนาที่ และผูใชดังน้ี 

2.1. ระบบลงทะเบียน โดยผานแอปพลิเคชันไลน 

2.2. ระบบบริการขอมูลใหกับผูใช(บัณฑิต) ไดแก กําหนดการ การแตงกาย ลําดับที่น่ัง วิดีโอ

ที่ตนเองฝกซอม และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูดูแลระบบ(Admin)ดังแสดงไดดังภาพที่ 1 และกําหนด

ฟงกชันการทํางานของผูใชและผูดูแลระบบดวยแผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ(Use Case 

Diagram) ดังแสดงดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัผูใชงาน 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ(Use Case Diagram) 

 

2.3. การพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับบริการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม แสดงภาพกระบวนการทํางานของระบบในภาพรวม ดังภาพที่ 3 โดยผูใชจะทําการแอด

ไลนของระบบ เพื่อทําการลงทะเบียน จากน้ันทําการล็อคอินเขาใชงานผานชองแชท ซึ่งระบบบริการ

ขอความตอบกลับอัตโนมัติของไลน จะทําการดึงขอมูลที่เกี่ยวของในระบบฐานขอมูล เพื่อตอบโตกับ

ผูใชงาน โดยจะมีริชเมนูที่รวบรวมการใหขอมูลที่เกี่ยวของในการเขาซอมพระราชทานปริญญาบัตรกับ

ผูใชงานในประเด็นที่มีการสอบถามบอยๆ โดยมีรายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

2.3.1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อขอใชบริการขอความตอบกลับอัตโนมัติของไลน 

ผานเว็บไซต http://developers.line.biz/en/ และดําเนินการเช่ือมตอกับ ไดอะล็อกโฟล โดยแสดง

โครงสรางของการทํางานของแชทบอทที่พัฒนาที่ทํางานรวมกับบริการขอความตอบกลับอัตโนมัติของ

ไลน และดอะล็อกโฟลว  

2.3.2. พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สําหรับสวนติดตอกับผูใช 

ดวยภาษา PHP, java script และ HTML โดยมีใชระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ใน

การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงขอมูลในการรายงานคําถาม - คําตอบ ในการใชงาน 
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ภาพที่ 3 แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ 

 

2.3.3 ระบบเว็บฮุก (Web Hook) คือ เว็บไซตสําหรับทําหนาที่เปนตัวกลางในการ

ติดตอสื่อสารระหวางฐานขอมลู เพื่อนําขอมูลในฐานขอมูลตอบกลบัไปยัง ไดอะล็อกโฟลว แลว ไดอะล็อก

โฟลวจึงตอบกลับไปยังแอปพลิเคชันไลน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการสือ่สารระหวาง ไลนแอปพลเิคชัน  เว็บฮุก และ ไดอะล็อกโฟลว 

ที่มา https://miro.medium.com /max/8000/1*gk0LdthXBPVrqJXaUOLDTg.jpeg 
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2.4. การทดสอบระบบ ผูวิจัยไดมีการออกแบบตามข้ันตอนการพัฒนาระบบ และไดมีการ

ทดสอบระบบในแตละสวน ไดแก สวนการลงทะเบียน และสวนการใหบริการขอมูล เพื่อปรับปรุงการ

โตตอบของระบบกับผูใชงานโดยใชขอมูลจริงในการดําเนินการทดสอบ รวมทั้งการทดสอบการเช่ือมตอ

ระบบจาก service ตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถใชงานได 

2.5. การเก็บรวบรวมความพึงพอใจ โดยการนําแชทบอทที่ไดพัฒนาไปใชงานจริง และ

ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ โดยใชแบบสอบถามทั้งหมด 3 ดานไดแก 

2.5.1. ดานการใชงาน (Usability Test) 

- แชทบอทสามารถตอบคําถามที่ตองการไดอยางครบถวน 

- แชทบอทใหขอมูลเกี่ยวกับการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกตอง 

- แขทบอทมีประโยชนตอผูใชงานที่ตองการทราบขอมูล 

2.5.2. ดานประสิทธิภาพ (Performance Test) 

- ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตรได

อยางรวดเร็วและตลอดเวลา 

- แชทบอทมีฟงกชันที่ครบถวน ตรงตามความตองการของผูใช 

- ขอมูลที่ไดรับจากแชทบอทมีความถูกตองและเปนปจจุบัน 

2.5.3. ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) 

- ความพึงพอใจตอการใชงานแชทบอท 

- ความพึงพอใจกับขอมูลที่ไดจากแชทบอท 

- ผูใชงานมีแนวโนมที่จะแนะนําแชทบอทน้ีใหกับผูใชงานรายใหม 

 

สถิติในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชหลักการของ John W. Best 

และ James V. Kahn ดังน้ี (ปรมาภรณ ออนนุม, 2560) โดยมีการกําหนดระดับชวงคะแนนดังน้ี  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับดีเย่ียม 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับดีมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับดี 

คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับพอใช 

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับปรับปรุง 



 

2327 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาและออกแบบแชทบอทสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ทํางานในกระบวนการตาง ๆ ไดผลการทํางานในสวนของผูใชงานดังน้ี 

1. ริชเมนูสําหรับบัณฑิตเมื่อทําการเพิ่มเพื่อนเรียบรอยแลวดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงริชเมนู เมือ่บัณฑิตเพิ่มเพื่อนแลว 

 

2. หนาจอแรกเมื่อบัณฑิตเขาใชงาน จะเปนการแสดงกําหนดการตางๆ รวมถึงขอมูลเบื้องตน 

เชน เครื่องแตงกาย เพื่อใหบัณฑิตรับทราบ ดังแสดงในภาพที่ 6  

3. เมื่อบัณฑิตทําการเขาสูระบบแลวจะสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเองได เชน 

ลําดับแถวที่น่ัง วิดีโอการฝกซอม เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 7 

4. หากบัณฑิตมีขอสงสัยเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากคําถามทั่วไป ระบบจะแจงเตือนเจาหนาที่ที่

ดูแล เพื่อใหมาตอบคําถามที่ระบบแชทบอทไมสามารถตอบได ซึ่งในสวนน้ีจะมีเจาหนาที่เขามาตอบ

คําถามแทนบอท โดยมีข้ันตอนดังน้ีคือ 1) ผูใชถามคําถาม 2) ผูดูแลระบบไดรับคําถาม 3) ผูดูแลระบบ

ตอบคําถาม 4) ผูใชไดรับคําตอบ ดังแสดงในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 6 แสดงหนาจอแรกเมื่อบัณฑิตเขาใชงาน 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงหนาจอเมื่อบัณฑิตเขาสูระบบ 
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ภาพที่ 8 แสดงข้ันตอนการทํางานระหวางผูใชกบัผูดูแลระบบ 

 

ภาพที่ 8 แสดงข้ันตอนการทํางานระหวางผูใชกบัผูดูแลระบบ 

 

จากการพัฒนาระบบแชทบอทในไลนแอปพลิเคชันเพื่อการบริการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ผูวิจัยไดทําการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 3 ดาน คือ ดานการใชงาน 

ดานประสิทธิภาพ และดานความพึงพอใจ จากบัณฑิตจํานวน 1400 คน ที่ เขารวมฝกซอมรับ

พระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2563 ระหวางวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2563 โดยมีผูทําแบบประเมินผล

การใชงานในแตละดานในเชิงคุณภาพ กลับมาจํานวน 1316 คน คิดเปนรอยละ 94 จากจํานวนผูใชงาน

ทั้งหมด ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สรุปตารางประเมินประสิทธิภาพโดยบัณฑิตที่ใชงาน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย SD ระดับประสิทธิภาพ 

1.ดานการใชงาน (Usability Test) 4.21 0.57 ดีมาก 

2.ดานประสิทธิภาพ (Performance Test) 4.11 0.65 ดีมาก 

3.ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) 4.16 0.70 ดีมาก 

ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพระบบ 4.16 0.64 ดีมาก 
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หลังจากทราบผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบแชทบอทในไลนแอปพลิเคชันเพื่อการ

บริการบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในแตละดานแลว จึงนําเอาผลการประเมนิในแตละดาน

มาผานระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ยในภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ย 4.16 ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบ

แชทบอทมีระดับประสิทธิภาพดีมาก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.64  

 

อภิปรายผล 

จากการประเมินประสิทธิภาพของกลุมบัณฑิต 1400 คนที่ไดใชงาน ระบบแชทบอทในไลนแอป

พลิเคชันเพื่อการบริการบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมีการประเมินผลการใชงาน

จํานวน 1316 คน คิดเปนรอยละ 94 ขอจํานวนผูใชงานทั้งหมด ผลสรุปประเมินประสิทธิภาพระบบ อยู

ในระดับดีมาก ( x�= 4.16) และเมื่อพิจารณาจากผลประเมินทั้ง 3 ดาน ดานการใชงาน ( x�= 4.21) ดาน

ประสิทธิภาพ ( x�= 4.11) และดานความพึงพอใจ ( x�= 4.16)  จะพบวา กลุมผูทดลองใชงานพึงพอใจใน

ระบบแชทบอท ที่สามารถตอบคําถามไดครบถวนมีความถูกตองในขอมูลที่ไดรับ และสามารถเขาถึง

ขอมูลไดรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (รัตนาวลี ไมสัก และจิราวรรณ แกวจินดา, 

2562) ที่ไดใช แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ผลการวิจัย

พบวา ผลประเมินโดยรวมของระบบอยูในระดับดีมาก (x�= 3.80) แอปพลิเคชันแชทบอทสามารถใชงาน

ไดงายโดยไมตองมีคําแนะนํา (x�= 4.74) ตอมาคือการตอบสนองตอคําถาม (x�= 4.48) และความพึง

พอใจโดยรวม (x�= 3.80) 

สําหรับการทํางานของระบบแชทบอทที่พัฒนาข้ึนน้ียังมีขอจํากัดอยูคือสวนของการแสดงวิดีโอ

จากการฝกซอมบณัฑิต ซึ่งยังตองอาศัยเจาหนาที่ในการจัดการขอมูลกอนจะนําเขาสูระบบ ทําใหเสียเวลา

ในการทํางาน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติเขามาชวยในการตัดวิดีโอตอไป 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  

ในการพัฒนาแชทบอทสําหรับสําหรับบริการบณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชวยให

เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร และอํานวยความสะดวกใหกับบัณฑิตในการซอมพระราชทานปริญญาบตัร 

การประชาสัมพันธ การสงขอความแจงเตือน การตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับของกับบัณฑิตแตละ

คน โดยใชบริการ บริการขอความตอบกลับอัตโนมัติของไลน ผาน แอปพลิเคชันไลน  ซึ่งสามารถทํางาน

ในกระบวนการสื่อสารกับบัณฑิต เพื่อชวยอํานวยความสะดวกและลดภาระการทํางานที่ซ้ําๆ ในการตอบ

คําถามที่คลายกัน นอกจากน้ียังเปนการลดความลาชาในกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในการสื่อสาร
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กับบัณฑิต สงผลใหกระบวนการตอบคําถามมีประสิทธิภาพที่มากย่ิงข้ึน ทําใหบัณฑิตไดรับบริการและ

รวดเร็ว และมีความพึงพอใจมากข้ึน เพราะสามารถไดรับคําตอบไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

ในสวนของภาพวิดีโอ มีการทํางานเบื้องหลังโดยการใช Java Script มาชวยในการตัดวิดีโอใน

แตละแถว แตยังตองอาศัยเจาหนาที่ในการกําหนดจุดที่จะตัดวิดีโอในแตละรอบอยู ดังน้ันควรพัฒนา

เพื่อใหระบบสามารถตรวจจับบัณฑิตในแตละแถวไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยลดภาระการทํางานของ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของได 

 ระบบแชทบอทที่พัฒนาข้ึนน้ี สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานไดจริง คือ ชวยใหบัณฑิต

ไดรับความสะดวก รวดเร็วในการรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานซอมพระราชทานปริญญาบัตร 

ตรวจสอบขอมูลดวยตนเองไดตลอดเวลา และยังชวยลดภาระของเจาหนาที่ในการตอบคําถามที่ซ้ําๆ ทํา

ใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และทําใหผูใชงานไดรับความพึงพอใจมากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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และหลักสูตร Non-Degree การประยุกตใชการเรยีนรูของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อใชสนับสนุน

การตัดสินใจในธุรกิจ E-Commerce คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการปรับเปลี่ยนงานการจัดการสาธารณภัยสูดิจิทัล 

โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1. การประยุกตการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร ใหเขากับบริบทการ

จัดการสาธารณภัย 2. การเรียนรูดวยเครื่อง ใชโปรแกรม Knime เปนเครื่องมือ เพื่อทํานายทัศนวิสัยทาง

บกโดยใชโมเดล Time series กับขอมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติในป 2556 จํานวน 3 สถานี รวม 

1,048,576 ขอมูล และบูรณาการกับขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลปใหม ป 2551-2558  

และชวงเทศกาลสงกรานต ป 2551-2557 นําเสนอเปนรูปภาพดวย Power BI และ 3. การพัฒนา 

Chatbot ดวย Line application เพื่อใชในการสื่อสารการจัดการสาธารณภัยแบบดิจิทัล ผลจากศึกษา 

พบวา การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร ทําใหเห็นแนวทางและความเรงดวนในการเสรมิสราง ปรบัปรงุ 

ปรับเปลี่ยน และการพัฒนานวัตกรรมในหลายดาน เช่ือมโยงกันและเลื่อนระดับไปสูการเปนแพลตฟอรม

งานการจัดการสาธารณภัย การเรียนรูดวยเครื่องดวยโมเดล Linear regression  กับ โมเดล 

Polynomial regression เมื่อทําการปรับแตงคา Parameters แลวใหคาความถูกตองรอยละ 77.9 และ 

78.3 ถือวาขอมูลที่นํามาศึกษามีความสัมพันธกัน  ใชในการทํานายทัศนวิสัยทางบกได  ผลการบูรณาการ

ขอมูลผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)  ต้ังแต ป 2554 – 2563 เมื่อนํามาทํา Dashboard พบวา

ทัศนวิสัยที่จะมีผลตอการขับรถทางบก ที่การมองเห็นในระยะ 1 – 25 เมตร อันเกิดจากฝนตกหนัก 

หมอก หรือมีฝุนควัน เปนหลัก สําหรับ Chat bot สามารถการรับแจงเหตุ และการรองขอความ

ชวยเหลือ เช่ือมโยงและใชงานผานระบบ Line ไดเปนอยางดี  

คําสําคัญ: สถาปตยกรรมองคกร, การเรียนรูดวยเครื่อง, Linear regression, Polynomial regression,  

Chat bot 
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Abstract 

This research purposes to do digital transformation in disaster management that 

divided into 3 parts: 1 .  Apply enterprise architecture design for disaster management 2 . 

Machine Learning using Knime as tool for Land visibility prediction using Time series 

model, the data in this study collected from 3 automatic weather stations 1,048,576 

records integrated with death and wounded during New year (1998-2013) and Songkran 

(1998-2012) and data visualization using Power Bi. 3. Chatbot development using dialog 

flow for communication in disaster management. The results are enterprise architecture 

design for disaster management leads to disaster management platform and the 

innovation in many aspects. Machine learning predicts the accident from that bad visibility 

from weather using Linear Regressive model แ ล ะ  Polynomial Regressive model with 

accuracy 77.9 & 78.3 % and some correlations. To integrate the death from car accident 

during 2001-2020 and weather conditions demonstrated using dashboard that the 

distance is 1-25 meters with high rainfall or smoke or dust impact on the road visibility 

for drivers. Chat bot is a very good digital transformation to receive the disaster incidents, 

help assistant.  

Keywords:  enterprise architecture, machine learning, Linear regression,  

Polynomial regression, chat bot 

 

ความเปนมาของปญหา 

ประเทศตางๆ ทั่วโลกกําลังเผชิญอยูกับภัยพิบัติและภัยธรรมชาติรูปแบบตางๆ ที่นํามาซึ่งความ

เสียหาย ทั้งดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจและสิง่แวดลอม จาก

การประเมิน มหันตภัยจากธรรมชาติที่เกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศในแตละป สรางความเสียหายทาง

เศรษฐกิจมีมูลคา 5.2 แสนลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15 ลานลานบาท และภายในป ค.ศ. 2030 

ตัวเลขผูเสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มเปน 6 ลานราย ขณะที่ตนทุนความเสียหาย

ทั้งหมดสูงถึง 4.35 ลานลานเหรียญสหรัฐ [1] 

สําหรับในประเทศไทย ภัยพิบัติหรือสาธารณภัย มีแนวโนมความรุนแรงและความถ่ีมากข้ึน 

กระจายไปยังภูมิภาคตางๆ ผลกระทบและความเสียหายเกิดจากภัยจากธรรมชาติ จากสถิติภัยพิบัติแต
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ละประเภทในรอบ 20 ป มีความรุนแรงและเกิดผลกระทบมากข้ึน แมจะมีแนวทางในการจัดการสาธารณ

ภัยทุกระดับ แตภัยที่เกิดยังคงกอความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก ในยามเกิดสาธารณภัย 

เวลามีความสําคัญย่ิงหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดเหมาะสม ทันเวลาหรือไม 

และเรารูจักภัยที่เกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ผลกระทบที่เกิดจากภัย ทรัพยากรบุคคล ทีมแกไขสถานการณ 

ผูชํานาญการเฉพาะดาน เครื่องมือ อุปกรณและขอมูลที่จําเปนตองใชอยูที่ใด ใครรับผิดชอบ มีระบบการ

จัดการทรัพยากรที่มีอยูไดดีเพียงใด กฎระเบียบการอํานวยการเมื่อเกิด สาธารณภัย รวมถึงการจัดการ

ขอมูลสาธารณภัยของแตละหนวยมีมาตรฐานที่จะทําใหนํามาใชงานรวมกันมากนอยเพียงใด [2][3] 

ดังน้ัน วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี เพื่อปรับเปลี่ยนงานการจัดการสาธารณภัยสูดิจิทัล ดวย

หลักการของสถาปตยกรรมองคกร การเรียนรูดวยเครื่องในการทํานายทัศนวิสัยทางบก การเปรียบเทียบ

ขอมูลดวยภาพ และการพัฒนา Chatbot เพื่อสนับสนุนงานการจัดการสาธารณภัย 

 

วิธีการดําเนินการ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี แบงการปรับเปลี่ยนงานการจดัการสาธารณภัยสูดิจทิัล ออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

1. การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) และการออกแบบ

สถาปตยกรรมการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Architecture) 

2. การเรียนรูดวยเคร่ือง ตามหลักการวงจรการทํางานของการเรียนรูของเครื่อง มี 7 ข้ันตอน 

ดังน้ี   

2.1 กําหนดขอบเขตของปญหา เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณภัย จาก

แหลงขอมูลเปดภาครัฐ และขอมูลทรัพยากร เพื่อทํานายสาธารณภัยที่จะเกิดในแตละพื้นที่และชวงเวลา 

รวมถึงสภาพแวดลอมที่จะมีผลตอการเกิดภัย เพื่อออกมาตรการในการลดความเสี่ยง      ลดผลกระทบ

จากภัย รวมถึงนํามาวางแผนจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใหสามารถรองรับภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ขอบเขตปญหาการเกิดอุบัติเหตุในชวงปใหม และสงกรานต  

2.2 การรวบรวมขอมูล  ขอมูลรายนาทีจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติในป 2556 จํานวน 

3 สถานี รวม 1,048,576 [4] และขอ มูลรายช่ัวโมงของผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลปใหม ป 

2551-2558 [5] ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 51-57 [6] ขอมูลผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนจากระบบบูรณาการขอมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ป 54-63 [7] จํานวนหนวย

ปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ข้ึนทะเบียนในระบบการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) [8] 

https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
https://www.data.go.th/dataset/rtddi%20%5b6
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2.3 การแบงขอมูล ทําการแบงขอมูล เปน 3 สวน คือ Training Set (ขอมูลสอน) 

Validation set (ขอมูลตรวจสอบความถูกตอง) และ Test set (ขอมูลทดสอบ) โดยชุดขอมูลรอยละ 70 

ใชในการ Train (สอน) ในสวนของขอมูล Validation และ Test ขอมูลชุด Validation จะเปนขอมูลที่

ถูกใชทันที หลังจากทําการสอนโมเดล Machine Learning เสร็จ เพื่อทดสอบความถูกตองของโมเดล

สุดทาย เมื่อทดสอบความถูกตองของโมเดลเรียบรอยแลว ชุดขอมูลทดสอบจึงจะถูกนํามาใช เพื่อวัด

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ   

   2.4 การเลือกโมเดล Machine Learning: ML เลือกใชโมเดล Time series เน่ืองจาก

ลักษณะขอมูลเกี่ยวของกับเวลา เปรียบเทียบระหวางโมเดล Linear regression กับโมเดล Polynomial 

regression [9][10] ในการ Predict การ plot graph และบันทึกผลเปน ไฟล .xls  

  2.5 การสอนโมเดล Machine Learning: ML การสอนโมเดลโดยใชขอมูลสอน 

(Training set) ที่แบงไวในข้ันตอนที่ 2.3 ในข้ันตอนการสอนน้ีจะมีการทํา Optimization เขามา

เกี่ยวของดวย เพื่อหาพารามิเตอรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับโมเดล ML ในข้ันตอนน้ีอาจจะนําขอมูลชุด 

Validation set มาชวยในการเลือกพารามิเตอรที่ดีที่สุดได 

  2.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล เปนการทดสอบการทํางานของโมเดลดวย 

Validation set โดยนําขอมูล Test set ที่ไดแบงไว มาทําการวัดประสิทธิภาพของโมเดล ใชคาความ

ถูกตอง (Accuracy) ของโมเดล สามารถทํางานไดดีกับทุกกลุมของขอมูล 

  2.7 การสรางโมเดลเพื่อใชงานจริง ดวยการนําโมเดลมาสรางระบบ และ Dash board

เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานจริง ใหผูใชไดทดสอบการใชงานเปนชวงระยะเวลาหน่ึง และเก็บรวมรวม 

Feedback เพื่อนํากลับไปพัฒนาระบบใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

3. การพัฒนา Chatbot เพื่อใชในการสื่อสารการจัดการสาธารณภัยแบบดิจิทัล การใช dialog 

flow พัฒนา Chatbot เช่ือมโยงและใชงานผาน line application 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบงานดวยสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 

Architecture) เ พื่ อ ใ ห เ ป น สถาป ต ยก รร มก า รจั ด กา ร สา ธ า ร ณ ภัย  (Disaster Management 

Architecture) แสดงในภาพที่ 1 สําหรับเปนแนวทางการปรับเปลี่ยนสูดิจิทัลในงานการจัดการสาธารณ

ภัย แสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 1 สถาปตยกรรมองคกรของการจัดการสาธารณภัย 

 

จากภาพที่ 1 สถาปตยกรรมองคกรของการจัดการสาธารณภัย กําหนดวิสัยทัศน ทุกชีวิต

ปลอดภัยดวยการจัดการสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีพันธกิจ 6 ดาน ไดแก ทิศทางโลก ทิศทาง

ประเทศ กฏหมายและกฏระเบียบ ตําแหนง บทบาท พฤติกรรม และวัฒนธรรมองคกร สภาพสังคม 

สภาพแวดลอม ความตองการของตลาดและสภาพเศรษฐกิจ และทักษะดานคนที่ตองการ 
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ภาพที่ 2 แนวทางการปรบัเปลี่ยนสูดิจทิัลสําหรับการจัดการสาธารณภัย 

 

จากภาพที่ 2 อธิบายการปรับเปลี่ยนงานการจัดการสาธารณภัยสูดิจิทัล ต้ังแตบริการหลักของ

การจัดการสาธารณภัย ไดแก การคนหาผูประสบภัย การอพยพ การแพทยฉุกเฉิน การดับเพลิง การ

บรรเทาทุกข และการฟนฟู ทั้งน้ีขอมูลที่ใชรวมกัน เชน ทรัพยากรตางๆ รวมถึงเจาหนาที่ ขอมูลจาก

ระบบเตือนภัยพิบัติ ขอมูลสถานการณปจจุบัน ขอมูลผูประสบภัย และขอมูลการประเมินสาธารณภัย 

ทั้ ง น้ีการปรับเปลี่ยนงานการจัดการสาธารณภัยสู ดิจิทัล ตองปรับทั้ ง เรื่องของ performance 

management, experience management, monitoring management, security management, 

back office, Law และ Digital technology management ในการศึกษาน้ี ใชการเรียนรูของเครื่อง 

รวมถึง chatbot เพื่อเปนตนแบบการจัดการสาธารณภัยสูดิจิทัล  
 

2. ผลการเรียนรูดวยเคร่ือง วงจรการทํางานของการเรียนรูของเครื่อง มี 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 ขอบเขตของปญหา ปญหาการเกิดอุบัติเหตุในชวงปใหม และสงกรานต จากขอมูลที่

เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณภัย สําหรับการทํานายทัศนวิสัยทางบก (Km.) ที่จะมีผลตอการขับข่ี

ยานพาหนะทางบก ต้ังสมมติฐานความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุกับทัศนวิสัยในการขับข่ี สภาพอากาศ 

ความเร็วลมสูงสุด (km/h) อุณหภูมิ (Celsius) ฝน (mm.) ความกดอากาศที่สถานี (hPa) ความช้ืน

สัมพัทธ(%)  ในแตละพื้นที่และชวงเวลาที่มีผลตอระยะการมองเห็น เพื่อลดความเสี่ยง และจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู ใหสามารถรองรับภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2  การรวบรวมขอมูล ขอมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีดวยระบบอัตโนมัติ ป 2556  

ลักษณะของขอมูล เปน ขอมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีดวยระบบอัตโนมัติ เปนการบันทึกขอมูลราย

นาทีในป 2013 ของ 3 สถานีวัด Stations 1 = 417,718 รายการ  Stations 2 = 425,929 รายการ 

Stations 3 = 204,929 รายการ [4] ขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลปใหม ป 2551 – 2558 

[5]  ขอมูลเปนรายช่ัวโมง โดยแยกขอมูล เทศกาลป วันที่ และเวลา เกิดเหตุขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2551 - 2557[6] ขอมูลเปนรายช่ัวโมง โดยแยกขอมูล เทศกาลป วันที่ และ

เวลา เกิดเหตุในรูป 12:01-13:00 น. และขอมูลการบูรณาการขอมูลผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 

ฐาน) ป 2554 – 2563[7] โดยคณะอนุกรรมการดานการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ไดจัดทํา

ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหเปนเอกภาพ โดย คัดเลือกฐานขอมูลที่เหมาะสม ไดแก ขอมูลมรณบัตร (ระบบ

ลงทะเบียนการตายของผูเสียชีวิตทุกรายที่มีการแจงตายกับสํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอ),  POLIS  

(Police Information System),  E-claim (ระบบบันทึกขอมูลของ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย

จากรถ จํากัด) มาดําเนินการ 

2.3 การแบงขอมูล ขอมูล ความเร็วลมสูงสุด(km/h) อุณหภูมิ(Celsius) ฝน (mm.) ความ

กดอากาศที่สถานี(hPa) ความช้ืนสัมพัทธ (%)  สําหรับการทํานายทัศนวิสัยทางบก (Km.) Cleansing 

ขอมูลโดยลบ Missing Values เหลือ 408,373 แถว การทํา feature selection โดย ทําการรวมไฟล

ทั้งหมดและแยกไฟลเปนแตละสถานี เพื่อคํานวณ Date Time จากขอมูลแตละแถวของสถานี แลวนํามา

รวมกันอีกครั้ง โดยตัด Missing Values แสดงในภาพที่ 3 ปรับขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวง

เทศกาลสงกรานต ขอมูลบันทึกเปนรายช่ัวโมง โดยแยกขอมูล เทศกาลป วันที่ และเวลา เกิดเหตุในรูป 

12:01-13:00 น. ใชกระบวนการคํานวน แยก/รวมคอลัมภ และแปลงชนิดขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะห 

ผลการทํา data normalization แสดงในภาพที่ 4 ผลการแบงขอมูล ดวย partitioning 70:30 ทําการ

ปรับคา Lag Column เปน lag 120 Lag interval 60 ใชโมเดล แสดงในภาพที่ 5 

 

https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
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ภาพที่ 3 ผลการทํา feature selection 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการทํา data normalization 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการแบงขอมลูดวย partitioning 
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           2.4 การเลือกโมเดล Machine Learning: ML ใชโมเดล Linear regression model 

กับ Polynomial regression model กับขอมูลสภาพอากาศ ทํานายทัศวิสัยทางบก แสดงใน ภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการเลือกโมเดล Machine Learning : ML 
 

ขอมูลอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม ทดสอบโดยใชโมเดล Time 

series แลวไมเหมาะสม เน่ืองจากขอมูลเก็บเฉพาะชวงเทศกาลและตามเหตุทีเ่กิด ทําใหขอมูลไมตอเน่ือง 

สวนการใช K-Mean สามารถจัดกลุมตามตองการเพื่อไปใชในการวิเคราะหตอได แสดงในภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 output ของ model Time series และ K-Mean 
 

  2.5 การสอนโมเดล Machine Learning: ML ทําการสอนโมเดล โดยมีผลการสอน

โมเดลLinear regression แสดงในภาพที่ 8 และผลการสอนโมเดล Polynomial regression แสดงใน

ภาพที่ 9 
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ภาพที่ 8 ผลการสอนโมเดล Linear regression  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ผลการสอนโมเดล Polynomial regression 
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  2.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล ผลการใชขอมูล ความเร็วลมสูงสุด (km/h) 

อุณหภูมิ(Celsius) ฝน (mm.) ความกดอากาศที่สถานี (hPa) ความช้ืนสัมพัทธ (%) ทัศนวิสัยทางบก 

(Km.) ขอมูลมีลักษณะ Time Series บันทึกคาเปนรายนาที ทํานายวาขอมูลมีผลตอทัศนวิสัยทางบก 

โดยผลการทาํ model evaluation โมเดล Linear regression เมื่อทําการปรับแตงคา Parameters ให

คาความถูกตองรอยละ 77.9 แสดงในภาพที่ 10 (ซาย) สวนโมเดล Polynomial regression ใหคาความ

ถูกตองรอยละ 78.3 แสดงในภาพที่ 10 (ขวา) ถือวาขอมูลที่นํามาศึกษามีความสัมพันธกัน สามารถใช

โมเดล Time series ในการทํานายทัศนวิสัยทางบกได แสดงในภาพที่ 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  ผลการทํา model evaluation 

 

 
 

ภาพที่ 11 ผลการทํานายทัศนวิสัยทางบก 
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2.7 การสรางโมเดลเพื่อใชงานจริง การทํา Visualization ขอมูลดานสาธารณภัยตางๆ เพือ่ 

ใชในการอํานวยการและการวางแผน หรือการออกมาตรการรองรับกับเหตุการณที่คาดวาจะเกิดในแตละ

พื้นที่ รวมถึงการจัดการทรัพยากรที่ใชในการจัดการสาธารณภัยใหสามารถสนับสนุนไดอยางทันเวลา 

และเกิดประโยชนสูงสุด เชน การนําขอมูลอุบัติเหตุหวงสงกรานตและปใหม ของแตละพื้นที่มาวิเคราะห

เปรียบเทียบ ดวยรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการนําไปใช ในการวางแผน จากการ

วิเคราะหเปรยีบเทียบการเกิดอุบัติเหตุจากเทศกาลสงกรานต  ป 2551 – 2557 กับขอมูลบุคคลกรและ

เจาหนาที่ฉุกเฉินทางการแพทย ทําใหทราบถึงสัดสวนจํานวนบุคลากรที่รองรับอุบติัเหตุในหวงเทศกาลใน

แตละพื้นที่  สามารถเปนขอมูลในการปรับหรือการเคลื่อนยายทรัพยากรบางสวน เพื่อรองรับการเกิด

อุบัติเหตุจากเทศกาลสําคัญ แสดงในภาพที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 12 การวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุจากเทศกาลสงกรานต ป 2551 – 2557 
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 ขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลปใหม ป 2551 - 2558  และขอมูล

ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2551 – 2557 รูปแบบขอมูลบันทึกเปนรายช่ัวโมง 

โดยแยกขอมูล เทศกาลป วันที่ และเวลา เกิดเหตุในรูป 12:01-13:00 น. ซึ่งยังไมอยูในรูปแบบที่

เหมาะสมในการใชโมเดล Time series สวนการทดสอบโดยใช โมเดล  K-Means ผลสามารถแยกกลุม

ตามที่ตองการเพื่อนําไปวิเคราะหตอได   

ขอมูลการบูรณาการขอมูลผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)  ต้ังแต ป 2554 –

2563 เมื่อนํามาทํา Dashboard ทําใหผูใชสามารถแสดงผลเปรียบเทียบขอมูลดวยเงื่อนไขและรูปแบบ

ตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจตอขอมูลมากย่ิงข้ึน พบวาขอมูลทัศนวิสัยจากฐานขอมูลอากาศ ที่มีระยะ 10 

– 20 กม. ไมมีผลตอการขับข่ียานพาหนะทางบก ตามฐานขอมูลอุบัติเหตุ ( 3 ฐาน) พบวา ทัศนวิสัยที่จะ

มีผลตอการขับรถทางบก จะอยูที่การมองเห็นในระยะ 1 – 25 เมตร อันเกิดจากฝนตกหนัก หมอก หรือ

มีฝุนควัน เปนหลัก และการเก็บขอมูลตามอุบัติเหตุที่เกิด ดังน้ันผลการทํานายข้ึนอยูกับขอมูลและการ

จัดเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกัน ทั้งน้ีขอมูลปจจุบันลักษณะการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวย จัดเก็บ

ตามความมุงหมายตนเอง ไมไดจัดเก็บบางคาที่จําเปนกับอีกลักษณะงาน ทําใหการวิเคราะหที่มี

ความสัมพันธกันเปนไปไดยาก 
 

3. การพัฒนา Chatbot  

 การพัฒนา Chat bot เพื่อใชในการสื่อสารการจดัการสาธารณภัยแบบดิจิทลั สําหรับการรับแจง

เหตุ และการรองขอความชวยเหลือ เช่ือมโยงและใชงานผานระบบ Line  แสดง system architecture 

แสดงในภาพที่ 13  
 

 

Webhook 

(Fulfillment) 

(Agent) 

ภาพที่ 13  Chatbot framework by Dialogflow 

 

https://data.go.th/dataset/item_7d61f508-d2e1-4f0c-8408-dfde29f111f5
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ตามภาพที่ 13 Chat bot สําหรับการรับแจงเหตุ และการรองขอความชวยเหลือ เช่ือมโยงและ

ใชงานผานระบบ Line มี 5 ข้ันตอน แสดงในภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 14 ข้ันตอนการพัฒนา Chat bot 

 

3.1 สราง Agent (ระบบตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Dialogflow  ในการพัฒนาใชช่ือ HadrMgr 

มีโครงสรางตาม flowchart  

3.2 สราง Intent เพื่อใหผูใชงานติดตอกับ bot ไดแก  

     3.2.1 Default fallback intent   

     3.2.2 Welcome intent 

     3.2.3 Menu intent มี Following intent 2 เมนู 

     3.2.3.1 MenuReport intent สําหรบัการแจงเหตุ มี Following intent คือ 

MenuReport-yes intent และ MenuReport-no intent  

     3.2.3.2 MenuRequest intent สํ าห รั บ ก าร ร อ งขอความช ว ย เหลื อมี  

Following intent คือ Menu Request-yes intent และ Menu Request-no intent 

3.3 กระบวนการเรียนรูของเครื่อง (Training phrases and intent matching) ใชโมเดล

ของการเรียนรูของเครื่องเพื่อจับคู Intent (intent matching) กับ ประโยคที่สอนใหเครื่องรับรูแลว 

(Training phrases) เชน คําวา “สวัสดี”, “แจงเหตุ”, “ไฟไหม”, “10 ม.ค. 64” ซึ่งตรงกับที่สอนไวแต

ละ Intent เพื่อใหไปดึงขอความมาตอบแบบอัตโนมัติ 
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3.4 Action and parameters กําหนดตัวแปรที่ตองการเก็บรวบรวม ไดแก @case, @d-

day, @need และจัดเก็บในฐานขอมูลเพื่อเปน knowledge base ซึ่งตัวแปรเหลาน้ี เรียกวา entities 

คือคุณลักษณะของตัวแปรแตละตัวที่ Dialogflow จะดึงออกมาจากประโยคที่สงเขามา  

3.5 Intent Response แตละ intent จะเช่ือมตอกับ backend server ผาน webhook 

โดย Fulfillment ของแตละ intent เพื่อตอบกลับไปยังผูแจงเหตุการณ หรือผูขอความชวยเหลือ 
 

ผลการทดสอบ Chat bot สําหรับการรับแจงเหตุ และการรองขอความชวยเหลือ เช่ือมโยงและ

ใชงานผานระบบ Line ในกรณีการแจงเหตุการณ  โดย Bot  จะสื่อสารกับผูแจง โดยผูแจงปอนขอมูล

ตามที่ Bot ถาม  ไดแก เหตุที่เกิด, วันเวลา, สถานที,่ หมายเลขโทรศัพทผูที่ติดตอ และยืนยันขอมูลการ

แจง เพื่อสงขอมูลใหสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป แสดงในภาพที่ 15 สวนกรณีการรองขอความ

ชวยเหลือ ซึ่ง Bot  จะสื่อสารกับผูรองขอ โดยผูรองขอปอนขอมูลตามที่ Bot ถาม  ไดแก เหตุที่เกิด, 

ความตองการเรงดวน, วันเวลา, สถานที,่ หมายเลขโทรศัพทผูที่ติดตอ และยืนยันขอมูลการรองขอ เพื่อ

สงขอมูลใหสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป แสดงในภาพที่ 16 
 

 

 

ภาพที่ 15 Chat Bot สําหรับการแจงเหตุการณ 
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ภาพที่ 16 Chat Bot การรองขอความชวยเหลอื 

 

สรุปผลการดําเนินการและขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหและออกแบบองคกรหรือระบบงาน ดวย Enterprise Architecture เพื่อให

เปน Disaster Management Architecture  ในการปรับเปลี่ยนสูดิจิทัลสําหรับงานการจัดการสาธารณ

ภัย(Digital Transformation for Disaster Management) มีขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน 

ดังน้ี 

 1. พัฒนา Platform ดานการจัดการสาธารณภัย  เพื่อรองรับขอมูลที่เปนมาตรฐาน มีการ

แลกเปลี่ยนและใชงานขอมูลรวมกันจากหลากหลายภาคสวน  ดังน้ี 

1.1 ระบบการจัดการสาธารณภัย มีมาตรฐาน ระบบเปด แลกเปลี่ยนขอมูลดานการจัดการ

สาธารณภัย เชน SAHANA EDEN ซึ่งเปน Open Source Disaster Management Software 

1.2 ขอมูลบุคลากรและผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีการบันทึกระดับขีดความสามารถ ความ

ชํานาญ การฝกอบรม และช่ัวโมงทํางานของเจาหนาที่ตามคุณวุฒิวิชาชีพแตละดานโดยใช BlockChain  
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1.3 ขอมูลทรัพยากรที่เกี่ยวของกับภัยและการจัดการภัย มีการบันทึกขอมูลรายละเอียด 

ประสิทธิภาพ ความสามารถ สถานะความพรอมทั้งอุปกรณและเจาหนาที่ประจํา 

1.4 ขอมูลสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการเกิดภัย   มีการรวบรวมและวิเคราะหอยาง

เปนระบบ เพื่อ ลดความเสี่ยง ลดผลกระทบจากภัย และประมาณสถานการณได 

1.5 การประเมินสถานการณและผลกระทบ มีผูเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือและระบบที่มี 

อยูใหเกิดประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   

1.6 การติดตาม ประเมินและแจงเตือนภัย มีการติดตามสถานการณ และนําผลการ

ประเมินเขาสูระบบการแจงเตือนที่เฉพาะเจาะจงเปนพื้นที่ เชน SAMBRO เปน Multi Hazard Early 

Warning ที่ใช Common Alert Protocol ในการแลกเปลี่ยนขามระบบ 

1.7 การจัดการกับผูประสบภัยและผูปวย ดวยวิธีการ และขอมูลที่เปนมาตรฐาน ทั้ง 

ผูประสบภัย ผูปวย ผูเสียชีวิต ผูพิการ เพศ และวัย  

1.8 การจัดการกับสิ่งของบริจาคหรือรับความชวยเหลือ ควรดําเนินการบนระบบหรือ

แพลตฟอรมเดียวกัน เพื่อการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.9 ระบบสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยที่ควรมีการพัฒนาใหอยูบนแพลตฟอรมการ

จัดการสาธารณภัย เชน หุนยนตกูภัยและสนับสนุนชนิดตางๆ (ภาคพื้น ภาคอากาศ ใตนํ้า ใตดินหรือที่

อับอากาศ) ระบบระบุตําแหนงในพื้นที่อาคารที่เกิดภัย (ไมสามารถใชโครงสรางพื้นฐานภายในอาคารได) 

ระบบสื่อสารและเครือขายฉุกเฉิน ชุดกําเนิดพลังงานไฟฟา ที่พักพิงจากภัยประเภทตางๆ  

2. เคร่ืองมือในการจัดการกับขอมูลและระบบงานบนแพลตฟอรมดานการจัดการสาธารณ

ภัย เชน Cloud, Open Data, Big Data, Block Chain, Cyber Security, PDPA สําหรับจัดการกับ

ขอมูลการจัดการสาธารณภัยที่มีที่มาจากหลายแหลง และการนําไปใชงานตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย 

3. เคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหทํานายเหตุการณจากขอมูล มีหลายเครื่องมือ ตาม

วัตถุประสงค และความตองการ สามารถศึกษาและเลือกนํามาใชงานไดตามความตองการ ซึ่งจะนําไปสู

กระบวนการออกแบบ จัดเก็บขอมูล ที่เปนมาตรฐานสามารถใชประโยชนรวมกันได นอกเหนือจาก ความ

มุงหมายของหนวยงานเจาของขอมูล จะชวยลดเวลา ความสิ้นเปลือง และสามารถตรวจสอบยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลได 

4. การสราง Dash board เปนเครื่องมือชวยในการนําเสนอขอมูลเปนภาพ ซึ่งใชไดทุกระดับ 

เชน สําหรับผูบริหาร สวนอํานวยการ สวนปฏิบัติการ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ทุกระบบสามารถ

ออกแบบใหรองรับตามความตองการภายใตขอมูลชุดเดียวกัน สามารถนําเสนอผานชองทางการสื่อสารที่
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หลากหลาย ทั้งแบบเวลาจริง ใกลเวลาจริง หรือตามชวงเวลา ข้ึนอยูกับรูปแบบและชนิดของขอมูลที่จะ

นําเสนอ  

5. การประยุกตใชเคร่ืองมือ Chat Bot / AI ที่มีอยูหลากหลายพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ

จัดการสาธารณภัย เชน กระจายขาวสาร คําแนะนํา การตอบคําถาม การแจงขาว การรองเรียน การรอง

ขอความชวยเหลือ หรือการนําเสนอภาพสถานการณปจจุบัน ซึ่งใชประโยชนไดอยางดีในสถานการณที่

เกิดภัยและมีผลกระทบกับคนจํานวนมาก ลดความกังวนและการต่ืนตระหนกตอเหตุการณที่เกิดข้ึนได 

6. การประยุกตใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ RPA (Robot Process Automation) สามารถนํามา

ชวยการทํางานไดหลากหลาย เชน การเฝาระวัง แจงเตือน การรวบรวมและการบันทึกขอมูล การสรุป

วิเคราะหข้ันตน รวมถึงการนําเสนอขอมูล ตามรูปแบบความตองการได 

โดยสรุป การออกแบบงานการสาธารณภัยโดยใชแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise Architecture) ทําใหเห็นแนวทางและความเรงดวนในการเสรมิสราง ปรับปรุง ปรับเปลีย่น 

และการพัฒนานวัตกรรม ในหลายดาน รวมถึงความสําคัญในการยกระดับจากการพัฒนาแบบแยกสวน 

ใหมีความเช่ือมโยงกันและเลื่อนระดับไปสูการเปนแพลตฟอรมงานการจัดการสาธารณภัย ที่สามารถ

พัฒนาและใชประโยชนรวมกันกับทุกภาคสวนตอไป 

 

ขอจํากัดในการศึกษาคร้ังน้ี 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ใช open data ซึ่งการจัดเก็บขอมูลแตละหนวยงาน ยากตอการวิเคราะห

รวมกันเปนอยางมาก ทําใหการเตรียมขอมูลมีความซับซอน สวนผลที่ไดสามารถนํามาใชเปนแนวทาง

ไปสูการแกไขปญหาในการการปรับเปลี่ยนงานการจัดการสาธารณภัยสูดิจิทัล 

 

การศึกษาขั้นตอนตอไป 

 การพัฒนาแพลตฟอรมงานการจัดการสาธารณภัย เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่เปนมาตรฐาน

เดียวกัน ทําใหการวิเคราะหขอมูลดีข้ึน นําไปสูกระบวนการเรียนรูของเครื่องที่ถูกตองแมนยํามากข้ึน 

ชวยในการลดความเสี่ยง และอํานวยใหการจัดการสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ 

 เพื่อชวยบรรเทาภาระคาใชจายของประชาชนที่มีรายไดนอย รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใน

โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การพิจารณาบุคคลวา สมควรไดรับสวัสดิการหรือไมจึงมีความจําเปน

อยางมาก ในงานวิจัยน้ีจึงไดนําการเรียนรูแบบรวมศูนยมาประยุกตใชในการจําแนกขอมูลผูสมัครเขา

โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยออกเปน 2 กลุมไดแก สมควรไดรับและไมสมควรไดรับ ไดสรางเปน

ตนแบบสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชการเรยีนรูดวยเครื่องทีร่องรับความเปนสวนตัวของขอมูล ระบบ

ตนแบบประกอบไปดวยโหนดขอมูลและโหนดรวบรวมแบบจําลอง แบบจําลองสําหรับการจําแนกขอมูล

ไดใชอัลกอริทึมการถดถอยโลจิสติกส ผลการศึกษาเชิงทดลองปรากฏวา ระบบที่นําเสนอใหความถูกตอง

ประมาณ 89.1% 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมศูนย ความเปนสวนตัวของขอมูล การเรียนรูดวยเครือ่ง 
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Abstract 

 In order to alleviate the living costs of low-income people, the government has 

allocated a budget for National Welfare project. It is very important to verify if applicants 

deserve supports. As a prototype of data analytics via machine learning with data privacy, 

in this study, we applied federated learning to classify data of applicants from National 

Welfare project into two categories: Passed or Failed. The prototype consisted of two 

nodes, Data Node and Model Aggregator Node. Based on logistic regression, the classifier 

model was implemented and tested. The experimental results showed that the proposed 

system could achieved approximately 89.1% of accuracy. 

Keywords: Federated Learning, Data Privacy, Machine Learning 

 

บทนํา 

การเรียนรูดวยเครื่อง (Machine Learning) ไดถูกพัฒนามาอยางตอเน่ือง ในปจจุบันมีการใช

งานการเรียนรูดวยเครื่องอยางกวางขวาง ดังเห็นไดจากบริการตาง ๆ ที่อยูในชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน

บริการบนอินเตอรเน็ต เชน การแปลภาษาดวยเครื่อง (Machine Translation) การคนหาเว็บ (Web 

Search Engine) เปนตน หรือบริการบนโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพา เชน การรูจําลายน้ิวมือ 

(Finger Print Recognition) การรูจําใบหนา (Face Recognition) การประมวลภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language Processing) และการประมวลผลเสียง (Voice Processing) เปนตน 

นอกจากการนําการเรียนรูดวยเครื่องมาใชในบริการตาง ๆ  ที่อยูในชีวิตประจําวันดังกลาวแลว 

การเรียนรูดวยเครื่องมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหขอมูลสําหรับองคกร ดังเห็นไดจากงานวิจัยจํานวน

มากที่เกี่ยวของ ไดแก [1 – 3] ซึ่งลวนแลวแตนําการเรียนรูดวยเครื่องมาประยุกตใช 

การเรียนรูดวยเครื่อง มีปจจัยสําคัญอยู 2 ประการไดแก อัลกอริทึมการเรียนรู (Learning 

Algorithms) และขอมูลที่ใชสําหรับการเรียนรูและการทดสอบ (Training and Testing Data) ปจจุบัน

มีเครื่องมือจํานวนมากที่ชวยใหการพัฒนาการเรียนรูดวยเครื่อง เชน Scikit-Learn APIs [4] ซึ่งเปน

ไลบรารีในโปรแกรมภาษาไพธอนที่มีอัลกอริทึมการเรียนรูดวยเครื่องหลายหลากใหเลือกใช, บริการ 

Colab [5] ซึ่งเปนแพล็ตฟอรมที่ทําใหนักพัฒนาสามารถทํางานไดผานเว็บบราวเซอรโดยไมตองติดต้ัง

โปรแกรมใด ๆ บนเครื่องพัฒนา เปนตน ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาการเรียนรูดวยเครื่องน้ัน นักพัฒนาจะตอง

ทําการเตรียมขอมูล โดยทําการสํารวจขอมูล ทําความสะอาดขอมูล ปรับขอมูลใหมีขนาดและมิติที่
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เหมาะสม นําขอมูลไปผานอัลกอริทึมการเรียนรู ทําการทดสอบ ปรับพารามิเตอรการเรียนรูหากจําเปน 

แลวจึงไดเปนแบบจําลองออกมาเพื่อใชงาน 

อยางไรก็ตาม จากกรณีศึกษาที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคือ การสรางตนแบบของการประยุกตใช

การเรียนรูดวยเครื่องเพื่อจําแนกขอมูลผูสมัครเขาโครงการบตัรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งในกรณีน้ี ทีมผูวิจัยไม

สามารถทําการเตรียมขอมูลไดตามข้ันตอนที่กลาวมาขางตน อันเน่ืองมาจาก ติดขัดในเรื่องความเปน

สวนตัวของขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยไดจากหนวยงานที่เก็บขอมลู ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษา

และพัฒนาระบบตนแบบของการเรียนรูดวยเครื่องที่สามารถจําแนกขอมูลผูสมัครเขาโครงการบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ และรองรับเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูล โดยใชกลไกการเรียนรูแบบรวมศูนย ซึ่งได

อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอถัดไป นอกจากน้ันในงานวิจัยน้ียังไดนําเสนอระบบตนแบบที่พัฒนา 

ผลการศึกษาและสรุป รวมทั้งมีการอภิปรายขอจํากัดและแนวทางในการวิจัยเพิ่มเติม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การเรียนรูแบบรวมศูนย (Federated Learning) เปนกลไกในการเรียนรูดวยเครื่องชนิดหน่ึงที่

สามารถสงอัลกอริทึมการเรียนรูไปยังโหนดขอมูล (Data Node) ทําการเรียนรูบนโหนดขอมูล เมื่อได

แบบจําลองเฉพาะโหนด (Local Model) แลว สามารถสื่อสารสงกลับเฉพาะแบบจาํลองเฉพาะโหนดทีไ่ด

ไปยังโหนดรวบรวมแบบจําลอง (Aggregate Node) หากมีโหนดขอมูลหลายโหนด มีกลไกในการคํานวณ

แบบจําลองสวนกลาง (Global Model) ได จากกลไกอยางงายดังกลาว นักพัฒนาแบบจําลองสามารถ

พัฒนาระบบอยูบนโหนดรวบรวมแบบจําลองไดโดยไมจําเปนตองเขาไปยุงเกี่ยวกับขอมูลที่อาจมีขอมูล

สวนบุคคลอยู ดังน้ันการเรียนรูแบบรวมศูนยน้ียังทําใหสามารถใชกลไกการเรียนรูดวยเครื่องโดยยังคง

รักษาความเปนสวนตัวของขอมูลไวได 

ตัวอยางของการนําการเรียนรูแบบรวมศูนยมาใชงานไดแก การเสนอแนะคําบนแปนพิมพใน

ระบบปฏิบัติแอนดรอยด [6] ซึ่งมีกลไกดังน้ีคือ โทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยเมื่อชารจไฟฟา

และเช่ือมตอกับระบบเครือขายไรสาย เมื่ออยูในสภาวะที่ไมไดถูกงานและมีพลังงานเกินคาที่กําหนดไว 

แบบจําลองจะถูกสงจากเครื่องแมขายของ Google มาประมวลผลยังประวัติขอความ (Log) ที่บันทึกไว

ในโทรศัพท แบบจําลองน้ีถูกสงกลบัไปยังเครื่องแมขาย ทําใหไดแบบจําลองที่มีความชาญฉลาด ในขณะที่

ไมมีการสงขอมูลที่เปนขอความ ซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลของผูใชไปยังเครื่องแมขาย  
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ในลักษณะคลายคลึงกัน การทํางานของโปรแกรม Safari ซึ่งเปนบราวเซอรบนระบบปฏิบัติการ 

iOS และ MacOS ใชหลักการการเรยีนรูแบบรวมศูนยในการคาดเดา URL เมื่อผูใชพิมพในชอง URL โดย

ที่ไมมีการสง URL ที่ผูใชงานจริงไปยังเครื่องแมขายของ Apple [7] เปนตน 
 

ระบบตนแบบ 

ระบบตนแบบที่นําเสนอในงานวิจัยน้ีพัฒนาจากกรอบงานการเรียนรูแบบรวมศูนยของ IBM 

(IBM Federated Learning) [8] โดยระบบตนแบบที่นําเสนอมีสถาปตยกรรมทางซอฟตแวรดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 สถาปตยกรรมทางซอฟตแวรของระบบตนแบบ 

 

ระบบประกอบไปดวยสวนประกอบสําคัญ 2 สวนไดแก โหนดขอมูลและโหนดรวบรวม

แบบจําลอง มีรายละเอียดดังน้ี 
 

โหนดขอมูล (Data Node) 

 โหนดขอมูล คือ โหนดที่เปนบริการเว็บ (Web Service) ใชเปนชองทางในการรับแบบจําลอง

เพื่อมาประมวลผลอัลกอริทึมการเรียนรูบนขอมูลที่โหนดมี ระบบสามารถมีโหนดขอมูลไดหลายโหนด 

กระจายอยูตามหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล ภายใตขอกําหนดขอมูล (Data Schema) เดียวกัน โดยที่

แตละโหนดขอมูลเขาถึงเฉพาะขอมูลภายในหนวยงานของตัวเองเทาน้ัน ไมมีการแชรขอมูลระหวางโหนด

ขอมูล  

การเพิ่มเติมบริการอื่น ๆ  เชน พร็อกซี่ (Proxy) และ VPN สามารถทําไดเพื่อเสริมในเรื่องความ

ปลอดภัยของขอมูล ทําใหโหนดขอมูลสามารถกระจายอยูคนละเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัย 

Data 

Node 

 
Data 

Node 

 
Data 

Node 

 

Aggregator  

Node 
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 ในกรณีศึกษา ขอกําหนดขอมูลเปนดังตารางที่ 1 โดยในตารางน้ีไดแสดงเฉพาะช่ือของคอลัมน

และความหมายเบื้องตนเทาน้ัน ทีมผูวิจัยไมสามารถนําเสนอการสํารวจขอมูลได 

 

ตารางที่ 1 ขอกําหนดขอมลู 
 

ลําดับ ช่ือคอลัมน คําอธิบาย 

1 House_data_id ลําดับ ใชเปนคียหลัก 

2 Foreigner มีสถานะเปนตางชาติหรือไม 

3 Name ช่ือ 

4 Surname นามสกลุ 

5 Identification_number เลขประจําประชาชน 

6 Gender เพศ 

7 Age อายุ 

8 Occupation อาชีพ 

9 Education ระดับการศึกษา 

10 Elderly เปนผูสงูอายุหรือไม 

11 Disabled เปนผูพิการหรือไม 

12 Chronic_patient เปนผูปวยเรื้อรงัหรือไม 

13 Self_reliance เปนผูปวยทุพลภาพหรือไม 

14 Province_id รหสัจงัหวัด 

15 Amphur_id รหสัอําเภอ 

16 District_type ลักษณะตําบล 

17 Main_income รายไดหลกั 

18 Abode_own ประเภทที่อยูอาศัยที่เปนเจาของ 

19 Abode_rent ประเภทที่อยูอาศัยที่เชา 

20 Abode_public ประเภทที่อยูอาศัยแบบสาธารณะ 

21 Abode_other ประเภทที่อยูอาศัยแบบอื่น ๆ 
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ตารางที่ 1 ตอ 
 

ลําดับ ช่ือคอลัมน คําอธิบาย 

22 Abode_other_name ช่ือของประเภททีอ่ยูอาศัยแบบอืน่ ๆ 

23 Abode_doc_type ชนิดของเอกสารแสดงสทิธ์ิในที่อยูอาศัย 

24 Occupation_own ประเภทของสถานที่ที่ทํางานทีเ่ปนเจาของ 

25 Occupation_rent ประเภทของสถานที่ที่ทํางานทีเ่ชา 

26 Occupation_public ประเภทของสถานที่ที่ทํางานทีเ่ปนสาธารณะ 

27 Occupation_other ประเภทของสถานที่ที่ทํางานแบบอื่น ๆ 

28 Occupation_other_name ช่ือประเภทของสถานที่ที่ทํางานแบบอื่น ๆ 

29 Occupation_doc_type ชนิดของเอกสารแสดงสทิธ์ิในสถานที่ทีท่ํางาน 

30 Happiness ระดับความสุข 

31 Owner_income รายไดรวม 

 

โหนดรวบรวมแบบจําลอง (Model Aggregator Node) 

 โหนดรวบรวมแบบจําลอง มีบริการเว็บเชนเดียวกัน แตแตกตางจากโหนดขอมูลคือ มีหนาที่ใน

การสรางแบบจําลอง รับการเช่ือมตอจากโหนดขอมูล สงแบบจําลองไปยังโหนดขอมูลเพื่อทํารัน

อัลกอริทึมการเรียนรู และสามารถรับคาแบบจําลองเฉพาะโหนดที่ไดกลับเขามาเปนของสวนกลาง  

ในกรณีที่มีโหนดขอมูลหลายโหนด โหนดรวบรวมแบบจําลองมีกลไกในการทําใหแบบจําลอง

เฉพาะโหนดที่รับมาใหกลายเปนแบบจําลองสวนกลาง ซึ่งข้ันตอนอยางงายคือ การเฉลี่ยคาสัมประสิทธ์ิ 

เปนตน 

การเรียนรูตามกรอบงานการเรียนรูแบบรวมศูนย IBM รองรับอัลกอริทึมหลายอัลกอริทึมใน 

Scikit-Learn APIs เชน การเรียนรูแบบถดถอยโลจิสติกส โครงขายประสาทเทียม การแบงกลุมขอมูล  

K-Means เปนตน ในการศึกษาน้ีไดทดลองโดยใชการเรียนรูแบบถดถอยโลจิสติกสเทาน้ัน เน่ืองจาก 

อัลกอริทึมน้ีเหมาะสมกับการแบงขอมูลแบบเชิงเสน และมีความซับซอนในดานทรัพยากรที่ใชในการ

พัฒนานอยกวา การเรียนรูแบบถดถอยโลจิสติกสตามกรอบงานการเรยีนรูแบบรวมศูนย IBM สามารถทํา

ไดกําหนดคาโดยใชโคดโปรแกรมภาษาไพธอนดังรูปที่ 2 
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def get_model_config(folder_configs, dataset, is_agg=False, party_id=0): 
    if is_agg: 
        return None 
 
    model = SGDClassifier(loss='log', penalty='l2') 
 
    if not os.path.exists(folder_configs): 
        os.makedirs(folder_configs) 
 
    fname = os.path.join(folder_configs, 'model_architecture.pickle') 
 
    with open(fname, 'wb') as f: 
        pickle.dump(model, f) 
 
    spec = { 
        'model_definition': fname 
    } 
 
    model = { 
        'name': 'SklearnSGDFLModel', 
        'path': 'ibmfl.model.sklearn_SGD_linear_fl_model', 
        'spec': spec 
    } 
 
    return model 
 

 

รูปที่ 2 การกําหนดคาการใชอลักอริทึมถดถอยโลจสิติกสในกรอบงานการเรียนรูแบบรวมศูนย 
 

ตัวแปร model สรางจากคลาส SGDClassifier ซึ่งเปนหน่ึงในอัลกอริทึมเชิงเสนที่สามารถใช

จําแนกประเภทของขอมูลไดของ การกําหนดไฮเปอรพารามิเตอรเพื่อใชควบคุมอัลกอริทึมการเรียนรู

สามารถทําไดโดยกําหนดคาในตัวแปร hyperparams ในฟงกชัน get_hyperparams ดังรูปที่ 3 ซึ่งใน

กรณีน้ีคาที่กําหนด ทําใหโหนดขอมูลทุกโหนดเมื่อไดรับแบบจําลองจากโหนดรวบรวมแบบจําลองแลวจะ

ทําการรันอัลกอริทึมการเรียนรู 3 รอบ และหามีคาความถูกตองแมนยํา 0.98 ข้ึนไปใหหยุดการรันกอน

จบ 3 รอบได  
 

    def get_hyperparams():  
hyperparams = { 

        'global': { 
            'rounds': 3, 
            'termination_accuracy': 0.98 
        }, 
        'local': { 
            'training': { 
                'max_iter': 2 
            } 
        } 
    } 
 
    return hyperparams 
 

รูปที่ 3 กําหนดไฮเปอรพารามิเตอรสําหรบัใชควบคุมการเรยีนรู 
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ผลการศึกษาเชิงทดลอง 

การศึกษาเชิงทดลองทําโดยเตรียมขอมูลขนาด 100,000 แถว เปนขอมูลที่มีการกํากับปายชนิด

ของขอมูลไว 2 กลุมคือ ผูสมควรไดสิทธ์ิและผูไมสมควรไดสิทธ์ิ 

ขอมูลทั้ง 100,000 แถว ถูกสุมใหแยกเปน 2 สวนโดยมีสัดสวนของขอมูลผูสมควรไดสิทธ์ิและไม

สมควรไดสิทธ์ิอยางละเทา ๆ  กัน ใชขอมูล 75,000 แถวสําหรับอัลกอริทึมการเรียนรู และ 25,000 แถว

สําหรับการตรวจสอบ การทดลองแบงเปน 2 กรณีคือ 

- กรณีท่ีมีโหนดขอมูล 1 โหนด ขอมูล 75,000 แถวสําหรับอัลกอริทึมการเรียนรู และ

25,000 แถวสําหรับการตรวจสอบอยูในโหนดขอมูล 1 

- กรณีท่ีมีโหนดขอมูล 3 โหนด ขอมูลสําหรับอัลกอริทึมการเรียนรู 75,000 แถวถูกสุม

ใหอยูในโหนดขอมูล 1, 2 และ 3 (รูปที่ 1) แตละโหนดมีขอมูล 25,000 แถว สวนขอมูลสําหรับการ

ตรวจสอบอยูในโหนดขอมูล 1 เทาน้ัน  

โหนดขอมูล 1, 2, 3 และโหนดรวบรวมแบบจําลองสรางดวย Ubuntu VM ขนาด 2 vCPU 

หนวยความจํา 4 GB และใช SSD (Solid State Drive) ขนาด 100 GB สวนการสื่อสารระหวาง Ubuntu 

VM ทําผาน Virtual LAN 

ผลการศึกษาเชิงทดลองเปนดังตารางที่ 2 โดยแสดงคาความถูกตอง (Accuracy) และเวลาที่ใช

ในการประมวลผล โดยที่ความถูกตองเฉพาะโหนดไดจากการวัดความถูกตองที่ไดจากการเรียนรูในโหนด

ขอมูลน้ัน ๆ  เทาน้ัน ในขณะที่ความถูกตองสวนกลางไดจากการวัดความถูกตองเมื่อนําแบบจําลองมาใช

กับขอมูลสําหรับการตรวจสอบ 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเชิงทดลอง 
 

กรณีการทดลอง ความถูกตอง 

เฉพาะโหนด 

ความถูกตอง 

สวนกลาง 

เวลาที่ใชในการ

ประมวลผล (วินาที) 

โหนดขอมูล 1 โหนด 88.4% 87.4% 362 

โหนดขอมูล 3 โหนด 

- โหนดขอมูล 1 

- โหนดขอมูล 2 

- โหนดขอมูล 3 

 

71.2% 

83.4% 

81.3% 

89.1%  

118 

122 

124 
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จากผลทดลองขางตน เมื่อมีโหนดขอมูล 1 โหนด ความถูกตองเฉพาะโหนดมีคาสูงกวาเมื่อมี

โหนดขอมูล 3 โหนด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเมื่อมีโหนดขอมูล 1 โหนด ปริมาณขอมูลที่ใชในอัลกอริทึมการ

เรียนรูมีมากพอที่จะเปนตัวแทนของการกระจายขอมูล ในขณะที่ความถูกตองสวนกลางของทั้ง 2 กรณี

กลับมีคาตางกันไมมากนัก แสดงใหเห็นวา การเรียนรูแบบรวมศูนยที่มีโหนดขอมูลที่มากข้ึนไมไดทําให

ความถูกตองของแบบจําลองลดลง 

ในดานเวลา เห็นไดชัดเจนวา การใชโหนดขอมูล 3 โหนดใชเวลาในการประมวลผลอัลกอริทึม

การเรียนรูประมาณ 1 ใน 3 ของการใหโหนดขอมูลเพียง 1 โหนด ทั้งน้ีเปนเพราะปริมาณขอมูลที่อยูใน

แตละโหนดมีปริมาณลดลง และแตละโหนดสามารถประมวลผลแบบไมรอกัน (Asynchronous) ได 

 

สรุปผลการวิจัย  

กรอบงานการเรียนรูแบบรวมศูนยสามารถสรางแบบจําลองที่ใหคาความถูกตองไดดี โดยที่

สามารถแยกการพัฒนาแบบจําลองซึ่งทําบนโหนดรวบรวมแบบจําลอง ออกจากการสํารวจขอมูลซึ่งทํา

บนโหนดขอมูลได ทําใหรองรับความตองการเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูล นอกจากน้ัน ประโยชนที่

เห็นชัดเจนอีกประเด็นหน่ึงของการเรียนรูแบบรวมศูนยคือ การเรียนรูกระทําบนโหนดขอมูลซึ่งสามารถมี

ไดหลายโหนด โดยแตละโหนดทําการประมวลผลแบบไมรอกันได เปนการลดเวลาในการประมวลผล

อัลกอริทึมการเรียนรู 

แตอยางไรก็ตาม การสํารวจขอมูลยังเปนสวนสําคัญในการเรียนรูดวยเครื่อง หากมีการคัดกรอง

คอลัมนที่เหมาะสม เลือกใชเฉพาะคอลัมนที่มีนัยสําคัญ หรือทําการปรับมิติขอมูลใหมีความสอดคลอง

มากข้ึน อาจทําใหระบบมีความถูกตองมากข้ึน ดังน้ัน กอนนําการเรียนรูแบบรวมศูนยมาใช ควรมี

การศึกษารูปแบบของขอมูลโดยทําตามกลไกของกฎหมายวาดวยเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูลดวย 

นอกจากน้ัน งานวิจัยน้ีเปนการนําเสนอตนแบบเทาน้ัน ยังไมสามารถนํามาทดแทนระบบที่ใช

งานปจจุบันได ดังน้ันแนวทางในการศึกษาในระยะถัดไปไดแก การศึกษากลไกการรักษาความปลอดภัย

ของการสื่อสารขอมูลระหวางโหนดขอมูลและโหนดรวบรวมแบบจําลอง การศึกษาอัลกอริทึมการเรียนรู

ดวยเครื่องอัลกอริทึมอื่น เชน Deep Learning ที่อาจใหคาความถูกตองสูงกวา 95% เปนตน 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคา 

Lazada e-commerce platform ในการศึกษาครั้งน้ีใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองขอมูลตาม

กระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน เรียกวา Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก เขาใจปญหาของธุรกิจ เขาใจขอมูล เตรียมขอมูล พัฒนา

แบบจําลอง การประเมิน การนําไปใชจริง ทําการรวบรวมขอมูลการซื้อขายจาก Lazada e-commerce 

platform ของบริษัทคาปลีกแหงหน่ึงชวง 5 เดือน ต้ังแตเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2560 ประกอบดวย 

ขอมูลลูกคา 205,782 คน จํานวนสินคา 7,815 รายการ จํานวนคําสั่งซื้อ 298,542 รายการ และจํานวน 

Transaction 578,990 รายการ ไดจัดเตรียมและคัดเลือกขอมูลใหสมบูรณเหมาะสําหรับการทําเหมือง

ขอมูล ไดแก การโอนยายขอมูล การลดขนาดของขอมูล  และการทําความสะอาดขอมูล ใชโปรแกรม 

Knime เปนเครื่องมือ หลังจากใชเทคนิคกฎความสัมพันธ (Associate Rule) ดวย Apriori Algorithm 

ผลจากการศึกษา พบวา อัลกอริทึม Apriori สามารถระบุขอมูลพฤติกรรมและความสัมพันธการซือ้สินคา

ของลูกคาผาน Lazada e-commerce platform สามารถแสดงความสัมพันธของรูปแบบขอมูลที่ซอน

อยูภายใตขอมูลจํานวนมากได อยางมีประสิทธิภาพ และ ชวยลดเวลาในการประมวลผลและทรัพยากรที่ 

ใชจากการ เขียนเงื่อนไขตางๆ กลาวโดยสรุป สามารถใชประโยชนในการจัดรายการสงเสริมการขาย เพื่อ

เพิ่มยอดขายไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: เหมืองขอมูล, Lazada e-commerce platform, Knime, Apriori Algorithm 
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Abstract 

This article aims to analyze customer behavior and the association of buying 

product from Lazada e-commerce platform. The data mining technique in this study is 

the 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 Lazada e-commerce 

platform under the retail company during March till July 2017 that consisted of 205,782 

customers data, product 7,815 SKUs, 298,542 purchase orders and 578,990 transactions. 

To do the data preparation, feature selection for data mining i.e., data transfer, data 

reduction, data cleaning using Knime a tool. After analyzing using associate rule under 

Apriori Algorithm, the result demonstrates that the associate rule from customer buying 

behavior from Lazada e-commerce platform analyses the data insight very efficiency. It 

can be concluded that priori Algorithm is very beneficial for sales promotion and leads 

to higher sales. 

Keywords: data mining, Lazada e-commerce platform, Knime, Apriori Algorithm 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

E-Marketplace เปน platform ที่มีทั้งเว็บไซตและ application ที่ขายสินคาหลากหลาย

หมวดหมู หลากหลายย่ีหอ สําหรับ platform ที่เปนที่รูจักและนิยมกัน ไดแก Lazada และ Shopee 

เปนตน เฉพาะ Lazada e-commerce platform มีรายการสินคามากกวา 300 ลานช้ิน มีสินคาจาก

หลากประเภทจากหลายหมวดหมู ต้ังแต สินคาอิเล็กทรอนิกส ไปจนถึงของใชในบาน ของเลนเด็ก สินคา

แฟช่ัน อุปกรณกีฬา และสินคาอุปโภคบรโิภค [1,2]  

ในการศึกษาครั้งน้ี เปนกรณีศึกษาบริษัทคาปลีกแหงหน่ึงที่ซื้อขายสินคาออนไลนผาน Lazada 

e-commerce platform ในปจจุบัน การวิเคราะหแผนการตลาดของไดมีการนําขอมูลมาวิเคราะห 

campaign performance ผ านช อ งทาง  marketing channel ต า งๆ  หรื อการแสดงเปนกราฟ 

promotion campaign รายสัปดาห แสดงในภาพที่ 1 
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        marketing channel      promotion campaign 
 

ภาพที ่ 1 ตัวอยางการวิเคราะหขอมลูในปจจบุัน 

 

จากภาพที่ 1 ตัวเลขในวงกลม สามารถวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาผาน marketing channel 

ทาง Line มากที่สุด จํานวน transactions ในกลุม Affiliate ยังไมสามารถตอบโจทยเพื่อกระตุนยอดขาย

ตาม เทศกาลตางๆ ที่ Lazada e-commerce platform หรือบร ิษัทกําหนด เพ ื่อนำค ามาวัดผล 

Performance ตางๆ โดยเฉพาะยังไมเคยวิเคราะหพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคา

ผาน Lazada e-commerce platform  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน Lazada e-commerce 

platform โดยใช Apriori Algorithm  

 

ทฤษฎี หรือบทความท่ีเก่ียวของ 

 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) เปนกระบวนการที่จัดการกับขอมูล เพื่อคนหารูปแบบและ 

ความสัมพันธที่ซอนอยู โดยอาศัยหลักทางสถิติ เชน การเรียนรูของเครื่อง การรูจํา และหลักคณิตศาสตร 

เปนตน สามารถนําไปประยุกตใชในงานหลายประเภท ทั้งในดานธุรกิจ  ดานวิทยาศาสตร ดานการแพทย 

และรวมทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระบวนการหลายรูปแบบ เชน การแบงกลุมขอมูล (Data 

Clustering)  เปนการแบงขอมูลที่มีลักษณะคลายกันออกเปนกลุม แบงกลุมคนซื้อสินคา กลุมเดียวกัน

ตามเพศ อายุ เพื่อนําไปใชประโยชนในสงเสริมการขาย โดยพิจารณาจากกลุมที่ซื้อของคลายคลึงกัน โดย

ไมตองมีการเรียนรูขอมูลลวงหนา ที่เรียกวา unsupervised classification การจําแนกประเภทขอมูล 

(Data Classification) เปนการจัดการขอมูลที่ ตองมีการ เรียนรู ขอมูล  ที่ เ รี ยกว า  supervised 
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classification เชน หาความสัมพันธของผูที่จะกอหน้ีดีหรือหน้ีเสีย เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติ

เงินกู เปนตน [2]  

กฎความสัมพันธ (Association Rule) แสดงความสัมพันธของเหตุการณหรือวัตถุที่เกิดข้ึนพรอม

กัน ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูลการขายสินคา พิจารณาสินคาที่ผูซื้อมักจะซื้อพรอมกัน หรือเพื่อหา

ความสัมพันธที่ซอนอยู เชน ถาพบวาคนที่ซื้อเทปวิดีโอ มักจะซื้อมันฝรั่งอบกรอบเลยดวย เปนตน ในการ

หากฎความสัมพันธน้ีมีหลายเทคนิค แตที่เปนที่นิยมมีสองวิธีคือ การใชอัลกอริทึมอพริโอริ (Apriori 

Algorithm) กับ อัลกอริทึมเอฟพีโกรธ (FP-Growth Algorithm) [3] 

Apriori เปนอัลกอริทึมพื้นฐานที่ใชในการหาความสัมพันธของขอมูล เปนเทคนิคหน่ึงของการทาํ 

เหมืองขอมูล (Data Mining) โดยการคนหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อนําไป หารูปแบบที่เกิดข้ึนบอยๆ 

(Frequent Pattern) ทั้งน้ีการหาความสัมพันธของขอมูล (Association Rules) ที่ใชกัน คือ Market 

Basket Analysis ในการหาความสัมพันธของสินคาที่ลูกคามักจะซื้อพรอมกัน ใชในการจัดรายการ

สงเสริมการขาย  

กระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน เรียกวา Cross-Industry Standard Process for Data 

Mining (CRISP-DM) ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก เขาใจปญหาของธุรกิจ เขาใจขอมูล เตรียมขอมูล 

พัฒนาแบบจําลอง การประเมิน การนําไปใชจริง ทั้งน้ีในแตละข้ันตอนจะเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองกัน คือ

ข้ันตอนถัดไปจะรอผลลัพธจากข้ันตอนกอนหนา เชนเมื่อไดผลลัพธจากข้ันตอนการเตรียมขอมูล แลวจะ

นําไปสรางโมเดลจําแนกประเภทขอมูลในข้ัน Modeling และหลังจากน้ันอาจจะยอนกลับมา

เปลี่ยนแปลงขอมูลใหถูกตองมากข้ึนเพื่อหวังวาจะโมเดลที่ใหความถูกตองมากข้ึนก็ได เปนตน [4] 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ การหาความสัมพันธของราคานามันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาด

ไนเม็กซ (NYMEX) ระหวาง ราคาหุนกลุมพลังงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการสถานีนํ้ามันในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 5 บริษัทไดแก  PTT: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   ESSO: บริษัท 

เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  BCP: บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  PTG : บริษัท 

พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)  และ SUSCO: บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)  ใชขอมูลราคานามันดิบ

จากเว็บไซตการลงทุน และขอมูลราคาหุนธุรกิจบริการสถานีนามันจากเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ระหวางวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560 การใชอัลกอริทึมเอฟพี-โกรธ 

(FP-Growth Algorithm) ในการคนหากฎความสัมพันธของขอมูล พบวาสามารถสรางกฎความสัมพันธ

ไดทั้งหมด 31 กฎความสัมพันธ และกฎความสัมพันธที่สูงที่สุดคือ  เมื่อปดการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย
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แหงประเทศไทยแลว ราคาหุน PTG มีการปรับราคาเพิ่มข้ึนดวย โดย ที่มีคาความเช่ือมั่น (Confidence) 

สูงสุดที่ 0.672 คาสนับสนุนที่ (Support) ที่ 0.35 และมีคาสหสัมพันธ (Lift) ที่ 1.05 [5] 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

กระบวนการวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน CRISP-DM ในการทําเหมืองขอมูลเพื่อวิเคราะห

พฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคา Lazada e-commerce platform มี 6 ข้ันตอน 

ไดแก 

1. การทําความเขาใจปญหาของธุรกิจ (Business Understanding) 

ข้ันตอนน้ีเปนการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน  

Lazada e-commerce platform และสามารถระบุโอกาสในการจัดรายการสงเสริมการขาย ใหอยูใน

รูปแบบที่เหมาะสมตอการนํามาวิเคราะหขอมูลทางเหมืองขอมูล 

2. การทําความเขาใจขอมูล (Data Understanding) 

การเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน  Lazada e-

commerce platform ไดดําเนินการศึกษาโครงสรางของฐานขอมูลจริง หลังจากน้ันจะดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขอมูล ในที่น้ีเปนการดึงขอมูลจากคลังขอมูลของลูกคาบริษัทแหงหน่ึง 

มีรายละเอียดเพียงพอตอการนําไปใชในการวิเคราะห 

3. การเตรียมขอมูล (Data Preparation) 

หลังจากที่ไดศึกษาและรวบรวมขอมูล ในข้ันตอนน้ีจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลและคัดเลือก

ขอมูลที่จะนํามาใชงาน เน่ืองจากขอมูลที่จําลองข้ึนมา ยังไมสามารถนําไปใชงานไดตองผานกระบวนการ

ทดสอบและวิเคราะหดวยเครื่องมือของการทําเหมืองขอมูล ตองมีการจัดเตรียมขอมูลใหเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน และคัดเลือกขอมูลที่มีความถูกตอง สมบูรณมากที่สุด เพื่อใหไดผลการทดสอบที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ข้ันตอนที่ใชเวลานานที่สุด เน่ืองจากโมเดลที่ไดจากการทําเหมืองขอมูลจะใหผล

ลัพทธที่ถูกตอง ข้ึนอยูกับคุณภาพของขอมูลที่ใช กลาวคือถาขอมูลที่ใชน้ันไมถูกตอง มีผิดพลาด ยอมทํา

ใหผลลัพธคลาดเคลื่อนได สําหรับการเตรียมขอมูลแบงเปน 3 ข้ันตอนยอยดังน้ี  

3.1 การคัดเลือกขอมูล (Data Selection)  

   กําหนดเปาหมายที่ทําการวิเคราะหพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของ

ลูกคาผาน  Lazada e-commerce platform  เลือกใชเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะวิเคราะห การ

กําหนดคุณลักษณะ (Attribute) และคาที่เปนไปไดของคุณลักษณะ จากการศึกษาโครงสรางของ
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ฐานขอมูลจริง และการจัดเตรียมขอมูล คุณลักษณะที่คาดวาจะนํามาใชงาน เพื่อใชในการหาความรู และ

ไดมีการกําหนดคาที่เปนไปไดของคุณลักษณะ 

3.2 การกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning)  

   ในการศึกษาครั้งน้ี พบขอมูลที่ไมถูกตอง เน่ืองมาจากปญหาในระหวางการจัดเก็บ

ขอมูล เชน กรอกขอมูลไมครบ กรอกขอมูลซ้ําซอน การกลั่นกรองขอมูล การทําความสะอาดขอมูลกอน 

(Data Cleaning) สามารถลดขนาดขอมูล (Data Reduction) 

3.3 การแปลงรูปขอมูล (Data Transformation)  

ข้ันตอนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่พรอมนําไปใชในการวิเคราะหตาม

อัลกอริทึมของเหมืองขอมูลที่เลือกใช 

4. แบบจําลอง (Modeling)  

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูล ไดแก แบบจําลองใชในการทํานาย ใน

การศึกษาครั้งน้ี เลือกใชการหาความสัมพันธของขอมูล (Association Rules) ที่ใชกัน คือ Market 

Basket Analysis และเลือก Apriori เปนอัลกอริทึม ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด เมื่อทําข้ันตอนน้ีแลว 

อาจมีการยอนกลับไปที่ข้ันตอน data preparation เพื่อแปลงขอมูลบางสวนใหเหมาะสมกับแตละ

เทคนิคดวย นอกจากน้ียังมีการประเมินแบบจําลอง วิเคราะหขอมูลที่ได ในรูปแบบความถูกตองของ

แบบจําลอง เพื่อเปนตัวบงช้ีความนาเช่ือถือของแบบจําลองที่ได 

5. การประเมินผล (Evaluation)  

ข้ันตอนน้ีเปนการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธจากแบบจําลอง โดยนําผลลัพธที่ไดมา

วิเคราะหความถูกตองจากขอมูลที่นํามาทดสอบ ตองอาศัยทักษะในการวิเคราะหขอมูลเพื่อชวยใหการ

วิเคราะหทําไดสะดวกและรวดเรว็ข้ึน จึงมีการใชเครื่องมือทาํงดานกราฟก เชน การแสดงผลการวิเคราะห

ดวยกราฟ รายงานรูปแบบตางๆ เปนตน 

6.  การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment)  

ดําเนินการเพื่อตอบสนองขอกําหนดในเกณฑ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ เปนแนวทาง

ไปใชกับการวิเคราะหพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน  Lazada e-commerce 

platform และจัดรายการสงเสริมการขาย  
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สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษารวบรวมขอมูลและทําความเขาใจขอมูล 

รวบรวมขอมูลการซื้อขายจาก Lazada e-commerce platform จากบริษัทคาปลีกแหง

หน่ึง ต้ังแตเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2560 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมีจํานวนลูกคา 205,782 คน 

สินคา 7,815 รายการ จํานวนรายการคําสั่งซื้อ 298,542 รายการ และจํานวน Transaction 578,990 

แถว เพื่อนํามาใชในกระบวนการ ตาง ๆ ในการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลการซื้อขายจาก Lazada e-commerce platform 
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2. ผลการเตรียมขอมลู (Data Preparation) 

จากการสกัดขอมูลจาก Lazada e-commerce platform จากบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง 

เฉพาะเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2560 เพื่อเขาสูกระบวนการจัดเตรียมพื้นที่ ในการเตรียมขอมูลใหอยู

ในรูปแบบที่พรอมจะวิเคราะหตอไป ซึ่งมีผลการเตรียมขอมูล ดังน้ี 

2.1 ผลการคัดเลือกขอมูล (Data Selection)  

ในการคัดเลือกปจจัย (feature selection) ประกอบดวย Customer ID, Order Item 

Id, Created at, Order Number, Shipping Postcode, Price, Item_Name และ Item_ID ในที่น้ี ไม

แสดงช่ือ ที่อยูลูกคา และขอมูลไมสามารถยืนยันตัวบุคคลได ตามหลัก PDPA ประกอบกับเปนขอมูลเกา

แลว ไมนาจะมีผลตอบริษัท เน่ืองจากไมไดระบุบริษัท ผลจากโปรแกรม Knime แสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ผลการคัดเลือกขอมูล 

 

2.2 ผลการกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning)  

ในการลบขอมูลซ้ําซอน แกไขขอมูลผิดพลาด เชน ขอมูลที่ผิดรูปแบบ ขอมูลที่หายไป 

ขอมูล Outlier ที่แปลกแยกจากคนอื่น ผิดปกติคอนขางมาก เชน ขอมูลของลูกคา wholesales ที่มียอด

ซื้อสูง ซี่งจะสงผลกระทบกับการหา associate rule ของลูกคารายยอย เปนตน ผลจากโปรแกรม 

Knime แสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ผลการกลั่นกรองขอมูล (Data Cleaning) 
 

3. ผลการเลือกแบบจําลอง (Modeling) ที่เหมาะสม 

จากการหาความสัมพันธของขอมูล (Association Rules) โดยใชอัลกอริทึม Apriori ใน

โปรแกรม KNIME สําหรับผลการหาความสัมพันธของขอมูล แสดงในภาพที่ 4 และแสดงขอมูลพฤติกรรม

และความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน Lazada e-commerce platform เพื่อจัดรายการสงเสรมิ

การขาย แสดงในตารางที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการหาความสัมพันธของขอมลู (Association Rules)  

 

 

 

 



 

2371 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาผาน Lazada e-commerce platform  

 

 
 

จากตารางที่ 2 แสดงกฎความสัมพันธไดทั้งหมด  23  กฎความสัมพันธ และกฎความสัมพันธ

ที่สุดคือ  ถาลูกคาซื้อ Darlie ดารลี่ ยาสีฟนดับเบิ้ลแอคช่ัน 170 กรัม 2 กลอง แลวจะซื้อ Lux สบูกอน 

กลิ่นซอฟทดิส สีชมพู 110 กรัมขาด 4 กอน ที่มีคาความเช่ือมั่น (Confidence) สูงสุดที่ 0.552 คา

สนับสนุนที่ (Support) ที่ 0.20 และมีคาสหสัมพันธ (Lift) ที่ 1.05  
 

4.  ผลการประเมินผล (Evaluation)   

ผลการประเมินความสัมพันธของขอมูล (Association Rules) พบวา อัลกอริทึม Apriori 

สามารถระบุขอมูลพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน Lazada e-commerce 

platform เพื่อจัดรายการสงเสริมการขาย ตัวอยางเชน ลูกคาที่ Roza ปลาแมคเคอเรล สามารถจัดวาง

สินคา Sunlight ซันไลต นํ้ายาลางจาน ไวใกลกัน เพื่อเพิ่มยอดขาย เปนตน 
 

5. การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment) 

จากผลขอมูลพฤติกรรมและความสัมพันธการซื้อสินคาของลูกคาผาน Lazada e-

commerce platform การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ใชโปรแกรม Power BI เพื่อใชในหา Insight ของ

ขอมูลที่เหมาะสม เชน ชวงเวลา ประเภทสินคา พื้นที่ ในการลงโฆษณา หรือ Launch Campaign     

ตาง ๆ แสดงแผนภาพความสัมพันธของขอมูล หรือ Star Schema Model ในภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 Star Schema Model 

 

จากภาพที่ 5 เมื่อนํามาวิเคราะห โดยการสราง Report หรือ Dashboard เพื่อตอบโจทย ที่

ธุรกิจตองการถามในมุมมองตางๆ เชน ชวงเวลาที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาออนไลน แสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 ชวงเวลาที่ลูกคาสัง่ซื้อสินคาออนไลน (Shopping time distribution) 
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เมื่อนํามาวิเคราะห โดยการสราง Report หรือ Dashboard เพื่อตอบโจทยที่ธุรกิจ 

ตองการ ถามในมุมมองตางๆ เชน สินคาขายดี 10 อันดับ (Top 10 best sellers) แสดงในภาพที่ 7 

ประเภทกลุมสินคาที่ขายดี (Top sales category and sub-category) แสดงในภาพที่ 8 และ พื้นที่ที่มี

ยอดซื้อ สินคาสูงสุด 10 อันดับ (Top 10 customer area) แสดงในภาพที่ 9 

 

 

 

ภาพที่ 7 สินคาขายดี 10 อันดับ (Top 10 best sellers) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 8 ประเภทกลุมสินคาที่ขายดี (Top sales category and sub-category) 
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ภาพที่ 9 พื้นที่ที่มียอดซื้อสินคาสงูสุด 10 อันดับ (Top 10 customer area) 

 

อภิปรายผล 

ในการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาผาน Lazada e-commerce platform 

สามารถนําผลลัพธไปประยุกตดานการตลาดไดจริง ชวยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ดําเนินการของแผนก Marketing ในการวิเคราะหขอมูล Transaction จํานวนมาก เพื่อทํา Campaign 

ดานการตลาด ในการกระตุนยอดขายของบริษัท ทั้งน้ีจากผลการวิเคราะห จะเห็นไดวา มีการจับคูการ

ซื้อกับสินคาชนิดเดียวกัน แตละคน และขนาดจํานวนมาก แตขอมูลที่มีการซื้อสินคาตางชนิดมีปริมาณยัง

ไมมากนัก เน่ืองจากขอมูลจริงที่วิเคราะหยังมีปริมาณไมมากพอ นอกจากน้ีขอมูลที่ไดรับมาเปน ขอมูล

เมื่อ 3 – 4 ปที่แลว ผลลัพธของการวิเคราะหขอมูลที่ไดยังไมสามารถใชไดกับผูบริโภคในปจจุบัน  

 

ขอเสนอแนะ  

• ใชขอมูลการซื้อสินคาของผูบริโภคจริงยอนหลัง 1 – 1.5 ปลาสุด ผาน Lazada e-

commerce platform ซึ่งคาดวาจะมีคําสั่งซื้อของผูบริโภคยอนหลังที่มีปริมาณเพียงพอการตอการ

เรียนรูของเครื่องตาม Model ที่สรางข้ึน 

• การทํา Market Basket Analysis เพื่อสราง Association rules จะชวยหาความสัมพันธ

ของรูปแบบขอมูลที่ซอนอยูภายใตขอมูลจาํนวนมากใหไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถชวยลด

เวลา ในการประมวลผลและทรัพยากรที่ใชจากการ เขียนเงื่อนไข (rule-based) ดวย 

 



 

2375 

 

เอกสารอางอิง 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2551). “โครงการศึกษาระบบตลาด   

     กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ” สืบคนเมื่อวันที่ 25 ตค. 2563 จาก 

https://www.dbd.go.th/download/ data_srevice/Final_Report.pdf 

ขจีนุช สวัสดินาม และ อมรินทร เทวตา. (2561). “ปจจัยที่มีผลตอความไววางใจตลาดกลางพาณิชย   

     อิเล็ก ทรอนิกสในประเทศไทย” สืบคนเมื่อวันที่ 21 ธค. 2563 จาก http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/    

     handle/123456789/1692 

Rosaria Silipo. (2015). “Market Basket Analysis and Recommendation Engines” สืบคนวันที่   

     13 สิงหาคม 2563 จาก http://dataminingreporting.weebly.com/blog/market-basket-  

     analysis-and-recommendation-engines  

เอกสิทธ์ิ พัชรวงศศักดา (2557). การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคดาตาไมนนิงเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 2.  

     กรุงเทพฯ: เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ จํากัด. 

C. Shearer. (2000). “The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining”. Journal of    

    Data Warehousing, 5(4), 13–22 pp. 

 

https://www.dbd.go.th/download/
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A+%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/
http://dataminingreporting.weebly.com/blog/market-basket-analysis-and-recommendation-engines
http://dataminingreporting.weebly.com/blog/market-basket-


 

2376 

 

การประยกุตการเรียนรูของเครือ่งเพื่อประเมินความแข็งแรงของลิ้น 

Tongue Strength Evaluation using Machine Learning 
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บทคัดยอ 

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) มีผลกระทบตอภาวะการกลืน (Dysphagia) ในผูสูงอายุ 
เน่ืองจากลักษณะทางสรีรวิทยาที่เสื่อมถอย ทําใหการกลืนในผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อมมีอุบัติการณที่
สูงข้ึนของอาการกลืนลําบากทางคลินิก ทั้งน้ี ภาวะกลืนลําบาก เกิดจากความแข็งแรงของลิ้นลดลง ใน
การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตการเรียนรูของเครื่องในการประเมินคนไขที่มีภาวะสมอง
เสื่อม และ/หรือภาวะกลืนลําบาก จากการวัดความแข็งแรงของลิ้น และใชการเรียนรูของเครื่องเพื่อ
ประเมินคนไข โดยใช Knime เปนเครื่องมือ ผลจากศึกษา พบวา คนไขที่มีภาวะกลืนลําบาก กับภาวะ
สมองเสื่อม ใชเครื่องวัดความแข็งแรงของลิ้น รุน IOPI Series3 ประเมินคนไข 500 คน อายุ 12-76 ป 
เพศชาย รอยละ 55.2 และเพศหญิง 44.8 สําหรับขอมูลที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย เพศ อายุ คา 
Peak และ Endurance การจัดกลุมตามสถิติของขอมูล และจากขอมูลงานวิจัย ที่มีการแบงกลุมภาวะ
กลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม ได 5 ระดับ การแบงขอมูล 70:30 การเรียนรูดวยเครื่องดวยโมเดล 3 
แบบ ไดแก Decision Tree, Random Forest และ Naïve Bayes ใหความถูกตองในการประเมินคนไข
รอยละ 89.6, 78.8 และ 77.2 ตามลําดับ โดยสรุป การเรียนรูของเครื่อง เปนเครือ่งมือที่ใชชวยสนับสนุน
ในการประเมินแข็งแรงของลิ้น โดยใชคา Peak และ Endurance ในการจัดระดับกลุมคนไขวามีความ
เสี่ยงของภาวะกลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม ขอเสนอแนะ ในการจัดกลุมคนไข ยังตองอาศัย
ประสบการณของบคุลากรทางการแพทย ในการหาขอสรุปเพื่อใหผลการวินิจฉัยสอดคลองกับความเปน
จริง มีประโยชนในการรักษา ทั้งน้ี ภาวะกลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม เปนสภาวะที่เกิดข้ึนกับ
ผูสูงอายุ ดังน้ันการศึกษาน้ีนับเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับการรองรับสังคมผูสูงอายุ  
 

คําสําคัญ: การเรียนรูดวยเครื่อง Knime ความแข็งแรงของลิ้น ภาวะกลืนลําบาก ภาวะสมองเสื่อม 
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Abstract 

 Dementia is affected by dysphagia in the elderly due to the deteriorating 

physiological. The swallowing with dementia causes a higher incidence of clinical 

dysphagia by a decreased strength of the tongue. This research purposes to apply 

machine learning for patient evaluation by measuring the tongue strength using IOPI 

Series3 using Knime as tool. The patient problems maybe both in Dysphagia and 

Dementia. There are 500 patients that aged 12-76 years old, males 55.2% and female 

44.8%. The parameters for machine learning are gender, age, Peak, Endurance and class. 

According to the class in this study based on statistical and research data that divided 

both Dysphagia and Dementia in 5 levels. The splitting up data is 70:30. In this study, 

define 3 Machine learning model that are Decision Tree, Random Forest and Naïve Bayes. 

The accuracy from the patient evaluation with 3 models are 89 . 6 , 78 . 8  and 77 . 2 , 

respectively. The results demonstrated that the machine learning evaluated the patient 

into group who risk in many classes of Dysphagia and Dementia from Peak and Endurance 

by measuring the tongue strength. However, the diagnostic and classification of the 

patients still required the expert doctor to evaluate the patients. It can be concluded 

that machine learning acts as decision supporting systems for patient evaluation. Both 

Dysphagia and Dementia is very important for aging society.  

Keywords: machine learning, Knime, tongue strength, Dysphagia, Dementia 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ภาวะสมองเสือ่ม (Dementia) เปนหน่ึงในปญหาดานสุขภาพที่สําคัญที่สุดทั่วโลก จากรายงาน

ขององคการอนามัยโลก ในป 2573 พยากรณวาจะมีผูปวยภาวะสมองเสื่อมจํานวน 82 ลานคน และจะ

เพิ่มข้ึนเปน 152 ลานคนในป 2593 ทั้งน้ีความผิดปกติของชองปาก เปนกลไกที่สําคัญในภาวะกลืน

ลําบากในภาวะสมองเสื่อม ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของลิ้นมักพบในภาวะกลืนลําบาก 

(Dysphagia) รวมกับภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมมีผลกระทบตอภาวะการกลืน ทําใหการกลืนใน

ผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อมมีอุบัติการณที่สูงข้ึนของอาการกลืนลําบากทางคลินิก [1] 
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 การประเมินคนไขจากเครื่องวัดความแข็งแรงของลิ้น ใชสําหรับกับคนไข 2 กลุม ไดแก ผูที่มี

ภาวะกลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม ทั้งน้ี ปญหาที่พบบอย ในผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบ

ประสาท กลามเน้ือ หรือ ปจจัยดานจิตใจ ในผูปวยผูที่เปนโรคอัลไซเมอร มีภาวะกลืนลําบากมากที่สุด

รอยละ 84 รองลงมาคือ โรคพารกินสันรอยละ 50-82 และ โรคหลอดเลอืดสมองตีบหรือแตกรอยละ 65 

และผูสูงอายุ เปนตน โดยภาวะกลืนลําบากเปนสาเหตุที่นําไปสูปญหาอื่นๆ เชน ภาวะขาดนํ้า นํ้าหนักลด 

ปอดอักเสบ และการอุดกลั้นของทางเดินหายใจ [2]  

ในประเทศสเปน พบอุบัติการณ ผูสูงอายุ ที่ไดรับผลกระทบจากการกลืนลําบาก ในชุมชน รอย

ละ 15 ในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวรอยละ 69.6 และผูปวยในโรงพยาบาลรอยละ 70 และพบวา

ผูสูงอายุ กลุมที่มีภาวะกลืนลําบากมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากข้ึน สําหรับในประเทศไทย ยังไมพบ

รายงานสถิติที่ชัดเจน ผูสูงอายุควรไดรับการประเมินและคัดกรอง ภาวะกลืนลําบากต้ังแตระยะแรกๆ 

เพื่อที่จะวางแผนจัดการกับปญหาการกลืนไดอยางเหมาะสม และปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึน 

โดยการซักประวัติทาง สุขภาพ และการประเมินสภาพ โดยเฉพาะการซักประวัติทางสุขภาพ สามารถคัด

กรองผูที่มีภาวะกลืนลําบากไดรอยละ 80 [3]  

      ทั้งน้ี การประเมินอาการคนไขตองอาศัยประสบการณของแพทย ซึ่งมีแนวโนมของโรคที่จะ

เกิดข้ึนตอเน่ืองไดจากปญหาการกลืนลําบาก เชน อาการสมองเสื่อม อัลไซเมอร พารคิมสัน และ การ

นอนกรน ทั้งน้ี อาการแสดงของภาวะกลืนลําบาก ไดแก สําลัก ไอ เสียงแหบ เสียงเครือ ระหวางการกลืน่

นํ้าและอาหาร เหน่ือย หายใจเร็วข้ึนระหวางรับประทานอาหาร รูสึกเหมือนมีอาหารติดในลําคอ หรือมี

อาหารเหลือคางในชองปากหลังกลืน เปนตน สําหรับการใชเครื่องวัดความแข็งแรงของลิ้น สามารถบงช้ี

ความรุนแรงของอาการการกลืนลําบาก และคาดการณแนวโนมปญหาอาการที่จะตามมา เชน อาการ

ทางสมอง ทําใหสมองเสื่อม เปนอัลไซเมอร พารคิมสัน เปนตน นอกจากน้ันยังสามารถบงบอกถึงปญหา

การนอนกรน ซึ่งอาจทําใหสมองขาดอากาศออกซิเจนขณะนอนกลับ เมื่อรูแนวโนมความรุนแรงของโรค 

ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถกําหนดการนัดหมายคนไขใหมีความถ่ึในการเขารับการ

ประเมินผลการบําบัดและฝกฝนความแข็งแรงของลิ้นดวยคนไข [4] 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อประยุกตการเรียนรูของเครื่องในการประเมนิคนไขที่มีภาวะสมองเสื่อม และ /หรือภาวะกลืน

ลําบาก จากการวัดความแข็งแรงของลิ้น  
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ทฤษฎี หรือบทความท่ีเก่ียวของ 

Ruth García Romero และ คณะ วิเคราะหขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีตอภาวะกลืนลําบาก เชน 

อายุ โรค โภชนาการ ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลามเ น้ือ ( level of motor 

impairment) โดยประเมินดวยวิธี Gross Motor Function Classification System (GMFCS) ผลจาก

ศึกษาพบวา มีความสัมพันธระหวางความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือ กับ ความเสี่ยง

ของการหายใจ  (the risk of aspiration) ที่ (P<.05) [5] แสดงในภาพที่ 1  ทั้งน้ี ความสามารถในการ

กลืน ไมใชเกิดเฉพาะกับผูสูงอายุ แตยังเกิดกับผูมีภาวะสมองเสื่อม  โดยเฉพาะคนที่มีภาวะสมองเสื่อม

มากข้ึน จะพัฒนาเปนภาวะกลืนลําบาก สงผลตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ดังน้ัน เพื่อใหคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน จึงจําเปนตองรักษาและดูแลผูปวยที่มีสภาพภาวะสมองเสื่อมและภาวะกลืนลําบาก ใหสามารถ

รับประทานและด่ืม เพื่อลดความเสี่ยงของการหายใจ [6] Aisling Egan และ คณะ ศึกษาการรักษาผูที่มี

ปญหาในออกเสียงและภาษา (Speech and Language Therapists : SLTs) เพื่อสนับสนุนในผูปวยที่มี

ภาวะสมองเสื่อมสัมพันธกับภาวะกลืนลําบาก ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับของภาวะสมองเสื่อม

สัมพันธภาวะกลืนลําบากเปน 5 ระดับ [7] แสดงในภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดังน้ัน ผูปวยภาวะสมองเสื่อม

สามารถพัฒนาไปสูภาวะกลืนลําบากไดในขณะที่เปนภาวะสมองเสื่อมดวย 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 การประเมินอาการคนไข 5 ระดับ 

ที่มา: Evaluation of dysphagia. Results after one year of incorporating videofluoroscopy 

into its study | Anales de Pediatría (analesdepediatria.org) 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Egan%2C+Aisling
https://www.analesdepediatria.org/en-evaluation-dysphagia-results-after-one-articulo-S2341287918301200
https://www.analesdepediatria.org/en-evaluation-dysphagia-results-after-one-articulo-S2341287918301200
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ภาพที่ 2 ชนิดของภาวะสมองเสือ่มและภาวะกลืนลําบาก 

ที่มา:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12563 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 ความสมัพันธของภาวะสมองเสือ่มและภาวะกลืนลาํบาก 

ที่มา:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12563 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12563
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ในการประเมินคนไขจากการวัดความแข็งแรงของลิ้น  เน่ืองจากภาวะกลืนลําบากในผูสูงอายุ 

เกิดจากสภาพรางกายดานกายภาพที่ดอยลง รวมถึงความแข็งแรงของลิ้นในการกลืนอาหารก็ลดลง 

เชนเดียวกัน จากงานวิจัยของ Eun Kyu Ji และ คณะ พบวา ในผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อม ถามีความ

แข็งแรงของลิ้น สามารถชวยลดภาวะกลืนลําบากในผูปวยไดอยางมีนัยยะสําคัญ โดยเปรียบเทียบผูปวยที่

มีภาวะสมองเสื่อมในแตละระดับไมมีความแตกตางกัน กลาวคือ ถาผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อม แตมีความ

แข็งแรงของลิ้นดี โอกาสเกิดภาวะกลืนลําบากจะลดลง [8] แสดงผลในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคนไขจากการวัดความแข็งแรงของลิ้นในคนไขภาวะสมองเสื่อม  
 

 
 

ที่มา: https://e-bnr.org/pdf/10.12786/bn.2019.12.e12 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กําหนดขอบเขตของปญหา รวมกับผูเช่ียวชาญในการกําหนดขอบเขตของปญหา เปนปญหา

ของการจัดหมวดหมูของๆ 2 กลุม คือ ภาวะกลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม ต้ังสมมุติฐานวาภาวะกลืน

ลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม สามารถเกิดภาวะรวมกันได แบงตามอายุ และเพศ และความแข็งแรงของ

ลิ้น เลือกเฉพาะเครื่องมือวัดความแข็งแรงของลิ้น รุน IOPI Series3 แสดงในภาพที่ 4 
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                      IOPI Pro Deluxe Model 3.1      IOPI Trainer Model 3.2 
 

ภาพที่ 4 เครื่องวัดความแข็งแรงของลิ้น 

 

2. การรวบรวมขอมูล  จากคนไขที่ไดรับความยินยอมในการใชขอมูล โดยไมเปดเผยรายละเอยีด 

ช่ือ ไมระบุช่ือโรงพยาบาล และแพทยที่รักษา ทั้งน้ีเพื่อปองกันขอมูลสวนบุคคล ไมใหสามารถยืนยันตัว

บุคคลไดจากขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี แตยืนยันวาเปนแหลงขอมูลที่เช่ือถือได มิไดเปนขอมูลที่สมมุติ

ข้ึนมา เปน ขอมูลที่ไดมีความชัดเจน มีคลาส หรือ กลุม บอกดวยวาคนไข ภาวะกลืนลําบาก กับภาวะ

สมองเสื่อม  เพื่อใหโมเดลไดทําการเรียนรู 

3. การแบงขอมูล เปน 3 สวน คือ ขอมูลสอน (Training Set) ขอมูลตรวจสอบความถูกตอง 

(Validation set) และ ขอมูลทดสอบ (Test set) โดยชุดขอมูลสอน รอยละ 70 ใชในการสอนโมเดล ML 

เพื่อใหสามารถทํางานไดในอนาคต  ขอมูล Validation และ Test รอยละ 30 ขอมูลชุด Validation  

เปนขอมูลที่ใช  หลังจากทําการสอนโมเดล Machine Learning เพื่อทดสอบความถูกตองของโมเดล

สุดทาย เมื่อทดสอบความถูกตองของโมเดลเรียบรอย ชุดขอมูลทดสอบจึงถูกนํามาใช เพื่อวัด

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

4. การเลือกโมเดล Machine Learning ในการศึกษาครั้งน้ี เลือก 3 โมเดล ไดแก Decision 

Tree เน่ืองจาก ขอมูลคนไข มีการจัดแบงกลุมตามลักษณะอาการ, Random Forest เน่ืองจากเปนการ

สรางโมเดลจากโมเดลยอยๆหลาย decision tree โดยอาจต้ังแต 10 – 1000 โมเดล โดยที่แตละโมเดล

ยอยน้ันจะไดรับขอมูลที่ใชในการสอน (training data) ไมเหมือนกัน หลังจากน้ันแตละโมเดลจะทําการ

พยากรณความแมนยําดวยการ vote output เพื่อหาคําตอบและ Naïve Bayes  เพื่อหาความนาจะเปน

ในการประเมินความแข็งแรงของลิ้น 

5. การสอนโมเดล Machine Learning โดยใชขอมูลสอน (Training set) ที่แบงไวในข้ันตอนที่ 

3 ในข้ันตอนการสอนน้ีจะมีการทํา Optimization เขามาเกี่ยวของดวย เพื่อหาพารามิเตอรที่เหมาะสม
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ที่สุดสําหรับโมเดล ML ในข้ันตอนน้ีอาจจะนําขอมูลชุด Validation set มาชวยในการเลือกพารามิเตอร

ที่ดีที่สุดได 

6. การวัดประสิทธิภาพของโมเดล เปนการทดสอบการทํางานของโมเดลดวย Validation set 

โดยนําขอมูล Test set ที่ไดแบงไว มาทําการวัดประสิทธิภาพของโมเดล ใชคาความถูกตอง (Accuracy) 

ของโมเดล ทํางานไดดีกับทุกกลุมของขอมูล 

 

ผลการศึกษา 

1. การประเมินอาการคนไขภาวะกลืนลําบาก มี 5 ระดับ ไดแก D1 ถึง D5 สวนภาวะสมอง

เสื่อม ก็มี 5 ระดับ ไดแก A1 ถึง A5 ตามระดับความรุนแรงของโรค โดยแพทยเปนผูวินิจฉัยภาวะกลืน

ลําบาก และภาวะสมองเสื่อม จากเครื่องวัดความแข็งแรงของลิ้น คาที่วัดได คือ Peak มีหนวยวัด Kpa  

และคา Endurance มีหนวยวัด ตอวินาที แตการจัดกลุม 5 ระดับถูกนํามารวมกัน เน่ืองจากเกิดรวมกัน 

จึงมีจํานวน class มากกวาเดิม 

2. ขอมูลคนไขที่มีภาวะกลืนลําบากกับภาวะสมองเสื่อม จํานวน 500 คน จากแหลงขอมูลที่

เช่ือถือได มีอายุต้ังแต 12-76 ป เปนเพศชาย รอยละ 55.2 และเพศหญงิ 44.8 แสดงตัวอยางในตาราง  

ที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลคนไข 
 

Gender Age คา Peak Kpa (Endurance) / วินาที ภาวะกลืนลําบาก ภาวะสมองเสื่อม 

Male 66 30 25 D3 A1 

Female 70 23 16 D5   

Female 35 40 34 D1   

Female 58 48 39 D2 A1 

 

จากตารางที่ 1 ขอมูลที่ใชเปนพารามิเตอรในการเรียนรูของเครื่อง ไดแก เพศ อายุ คาแรงกดลิ้น

ที่วัดได (Peak และ Endurance) และการวินิจฉัย ตองทําการ cleansing ขอมูลกอนที่จะดําเนินข้ันตอน

ตอไป ทั้งน้ีตองมีการจัดกลุมผูปวยตามที่คุยกับแพทย และสราง class เปนตัวแปร เพื่อใชในการเรียนรู

ของเครื่องแบบ supervised มี training ขอมูล เพื่อใหสามารถวิเคราะห แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางขอมูลคนไข หลงัการ cleansing 
 

Gender Age คา Peak Kpa (Endurance) / วินาที class 

Male 66 30 25 D3A1 

Female 70 23 16 D5 

Female 35 40 34 D1 

Female 58 48 39 D2A1 

 

จากตารางที่ 2 เน่ืองจากคนไขที่มีภาวะกลืนลําบาก อาจจะเกิดรวมกับภาวะสมองเสื่อม จึงไดมี

การจับกลุมขอมูลใหม เปนใชในการจัดกลุมคนไขเปนระดับ โดยรวมระดับของภาวะกลืนลาํบาก 5 ระดับ 

กับ ภาวะสมองเสื่อม อีก 5 ระดับ และสรางตัวแปรใหม คือ class ซึ่งมีความสําคัญในการใชจัดกลุมคนไข 

โดยผูปวยที่มีอาการภาวะกลืนลําบากระดับ 1 บางคนก็จะไมมีภาวะสมองเสื่อม แตจะพบวาผูปวยที่มี

อาการภาวะสมองเสื่อมระดับ 1 บางคนก็จะมีภาวะกลืนลําบากรวมดวย เปนตน 

3. เมื่อนําขอมูลคนไข 500 คนจาก File excel ทํา column filter และ category to number 

และ ทํา partitioning เพื่อแบงขอมูล 70:30 ในโปรแกรม Knime แสดงในภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการแบงขอมลู 

 

4. หลังจากการทํา partitioning เลือกโมเดลทั้ง 3 แบบ ไดผลของโมเดล Decision Tree ให

ความถูกตองรอยละ 89.6 โมเดล Random Forest ใหความถูกตองรอยละ 78.8 และ Naïve Bayes ให

ความถูกตองรอยละ 77.2 แสดงในรูปที่ 6 และแสดง Stratified cross-validation รายละเอียดของแต

ละโมเดล เชน คาความถูกตอง (Correctly Classified Instances) Kappa statistic, Root mean 

squared error เปนตน แสดงในตารางที่ 3 
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รูปที่ 6 ผลการเลอืกโมเดล Machine Learning 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลของโมเดลทั้ง 3 แบบ 
 

 Decision Tree Random Forest Naïve Bayes 

Correctly Classified Instances          89.6% 78.8% 77.2% 

Incorrectly Classified Instances         10.4 21.2 22.8 

Kappa statistic                           0.862 0.7562 0.741 

Mean absolute error                       0.045 0.0391 0.039 

Root mean squared error                   0.139 0.122 0.119 

Relative absolute error                  27.02% 23.76% 23.28% 

Root relative squared error              48.03% 11.36% 12.22% 

Total Number of Instances                    500 500 500 

 

 

89.6
 

78.8% 

77.2% 

77.2% - 89.6% 
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5. ผลการสอนใชโมเดล Decision Tree ใหความถูกตองรอยละ 89.6 มาใชสอน model ตาม 

rule-base แสดงในรปูที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 ผลการสอนโมเดล Machine Learning 
 

จากรปูที่ 7 สามารถเขียนตัวอยาง rule-base ดังน้ี 

If Endurance <= 15 then Peak > 8 class D5A5  

If Endurance <= 15 then Peak <= 8 class A2 

If Endurance <= 15 then Peak > 10 class D5A4 เปนตน 

 

6. ผลการนําเสนอ dashboard โดยใช Power BI ในการแสดงรายการคาแรงกดลิ้นที่วัดได คา 

Peak แสดงในรูปที่ 8 แสดงการคา Peak ที่มีผลตอภาวะสมองเสื่อม พบวา เพศหญิง มีระดับความ

รุนแรงของภาวะสมองเสื่อมนอยกวาเพศชาย ในขณะที่อายุมีผลตอระดับความรุนแรงของภาวะสมอง

เสื่อม ถาอายุมากข้ึน ระดับความรุนแรงของภาวะสมองเสือ่มมากข้ึน และ คา Endurance ที่วัดได แสดง

ในรูปที่ 9 จากภาพที่ 9 แสดงการคา Endurance ที่มีผลตอภาวะกลืนลําบาก พบวา เพศหญิง มีระดับ

ความรุนแรงของภาวะกลืนลําบากนอยกวาเพศชาย ในขณะที่อายุมีผลตอระดับความรุนแรงของภาวะ

กลืนลําบาก ถาอายุมากข้ึน ระดับความรุนแรงของภาวะกลืนลําบากมากข้ึน 
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รูปที่ 8 การแสดงรายการคาแรงกดลิ้นที่วัดได 

 

 
 

รูปที่ 9 การแสดงรายการคา Endurance ที่วัดได 
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สรุปผลการศึกษา 

การประเมินอาการคนไขจากการวัดความแข็งแรงของลิ้น สอดคลองกับภาวะกลืนลําบาก ที่มี

การแบงเปน 5 ระดับ ไดแก D1 ถึง D5 กับภาวะสมองเสื่อม ก็มี 5 ระดับ ไดแก A1 ถึง A5 ตามระดับ

ความรุนแรงของโรค โดยแพทยเปนผูวินิจฉัยภาวะกลืนลําบาก และภาวะสมองเสื่อม จากคา Peak และ 

Endurance จากเครื่องวัดความแข็งแรงของลิ้น ผลการเรียนรูดวยเครื่องดวยโมเดล 3 แบบ ไดแก 

Decision Tree, Random Forest และ Naïve Bayes ใหความถูกตองในการประเมินคนไขรอยละ 

89.6, 78.8 และ 77.2 ตามลําดับ โดยสรปุ การเรียนรูของเครื่อง เปนเครื่องมือที่ใชชวยสนับสนุนในการ

ประเมินแข็งแรงของลิ้น โดยใชคา Peak และ Endurance ในการจัดระดับกลุมคนไขวามีความเสี่ยงของ

ภาวะกลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม อยางไรก็ตาม ในการจัดกลุมคนไข ยังตองอาศัยประสบการณของ

บุคลากรทางการแพทย ในการหาขอสรุปเพื่อใหผลการวินิจฉัยสอดคลองกับความเปนจริง มีประโยชนใน

การรักษา ทั้งน้ี ภาวะกลืนลําบาก กับภาวะสมองเสื่อม เปนสภาวะที่เกิดข้ึนกับผูสูงอายุ ดังน้ันการศึกษา

น้ีนับเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับการรองรับสังคมผูสูงอายุ 
 

แผนการปรับปรุงในอนาคต 

1. รวบรวมขอมูลทําเปนโปรแกรมประมวลผล แลวลงเครื่องประกอบใหสําเร็จ  

2. พัฒนาอุปกรณ ใหใชงานกับโทรศัพทมือถือ ดวย Bluetooth เปน Application IOS, 

Android 

3. ทําการข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทย กับ กระทรวงสาธารณสุข อ.ย. เพื่อนําไปใชงานไดจริงใน

สถานพยาบาลตางๆ โดยเฉพาะแผนกเวชศาสตรฟนฟู กิจกรรมบําบัด สําหรับคนไข และ แผนก โสต ศอ 

นาสิต ในการรักษา อาการคนไข นอนกรน อาการอัลไซเมอร พารกินสัน 
 

ปญหาและอุปสรรคระหวางการดําเนินการ  

1. ปญหาการรวบรวมขอมูลคนไขจากโรงพยาบาลตางๆ เปนเรื่องของกฎหมายจริยธรรม ตอง

ทําดวยความรอบคอบ 

2. กระบวนการในการประมวลผลขอมูลตองมีเครื่องมือ ทั้ง Hardware, Software ใหมี

ประสิทธิภาพ ทํางานไดเร็ว และ แมนยํา ใชงานงาย  
 

ขอแนะนําแนวทางการแกไข 

1. ทําจดหมายแจงวัตถุประสงค และนําเสนอประโยชนจากการประมวลผลใหทางโรงพยาบาล

ตางๆ 
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2. ศึกษาโปรแกรมตางๆในการทํานาย และประมวลผลใหใชงานไดแมนยําและรวดเร็ว และลง

โปรแกรมในเครื่องประกอบใหใชงานไดคลองแคลวตอบุคลากรทางการแพทย 

3. การทดลองใชงานรวมกับทางโรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลศรีนคริทรขอนแกน จะ

เปนงานวิจัยที่ชวยตอยอดในการรักษาฟนฟูคนไขที่มีปญหาการกลืน Dysphagia 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน ความรู เกี่ยวกับ             

ภาวะโลกรอน เปรียบเทียบแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ ช้ันป ภาควิชา สถานที่พักอาศัย และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และวิเคราะหความสัมพันธของความรู

เกี่ยวกับภาวะโลกรอนกับการศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน กลุมตัวอยางคือนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 342 คน ที่ไดจาก

แผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

Random Sampling)  โดยใชแบบทดสอบและแบบสอบถามในการเก็บขอมูล วิธีทางสถิติ ที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-Test  การวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) การเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD และสัมประสทิธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product Moment Correlation Coefficient)   

ผลการ วิจัยพบว า  กลุ ม ตัวอย างส วนใหญมีความรู เ กี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน                       

ระดับปานกลาง นักศึกษาเพศหญิงใหความสําคัญในการลดภาวะโลกรอนมากกวานักศึกษาชาย 

นักศึกษาที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท  และต้ังแต 6,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญใน

การลดภาวะโลกรอนมากกวากลุมอื่น สวนในดานความรูนักศึกษาป 1 มีความรูเกี่ยวกับการลดภาวะ

โลกรอนนอยกวานักศึกษาปอื่น นักศึกษาที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 7,000 บาท จะมีความรู

                                                        
1 อาจารยประจําภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนมากกวากลุมอื่น  และความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนกับแนวคิดใน

การลดภาวะโลกรอน มีความสัมพันธในระดับตํ่า และทิศทางตรงกันขาม (r = -0.206) 

คําสําคัญ: ภาวะโลกรอน แนวคิด ความรู 

 

Abstract 

The objectives of this study were to study the concepts and knowledge of global 

warming mitigation; to compare the concepts of global warming mitigation classified by 

personal factors such as gender, level of study, department, type of housing and average 

monthly income; and to analyze the relationship between knowledge of global warming 

and concepts of global warming mitigation. The sample in this study consisted of 342 

students in the Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

which was obtained by using stratified sampling and simple random sampling methods 

and the data collection was performed using questionnaire. The statistics used in data 

analysis were percentage, mean, Z-Test, One-Way Analysis of Variance, Multiple 

Comparison Test (LSD) and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results showed that the majority of samples had a medium level of 

knowledge of global warming mitigation. Female students showed higher level of 

agreement on the concepts of global warming mitigation compared to male students. 

Students who have incomes less than or equal to 5,000 baht and incomes from 6,001 

baht or more will pay more attention to reducing global warming than other groups. In 

terms of knowledge, while freshmen showed lower level of knowledge of global warming 

mitigation compared to students in other years of study. Students with incomes less than 

or equal to 7,000 baht will have more knowledge about global warming reduction than 

other groups. In addition, low and negative correlation was observed between knowledge 

and concepts of global warming mitigation (r = -0.206). 

Keywords: Global Warming, Concept, knowledge 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย

ที่ทําใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งเรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming)  มนุษยมี

กิจกรรมที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน โดยกิจกรรมตาง ๆ อาจสงผลทําใหเกิดภาวะโลกรอนในทางตรง

หรือทางออม ไดแก การเผาไหมของเช้ือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การตัดไมทําลายปา รวมไปจนถึงการ

ขนสงคมนาคมตาง ๆ เปนตน กิจกรรมเหลาน้ีทําใหปริมาณกาซเรอืนกระจกในช้ันบรรยากาศเพิ่มข้ึนมาก 

นอกจากกาซ เรือนกระจกที่มีอ ยูมากใน ช้ันบรรยากาศแลว ยังมีก าซที่ สํ า คัญอีก  เชน ก าซ

คารบอนไดออกไซด (CO2)  ซึ่งเปนกาซที่ทําใหเกิดพลังงานความรอนสะสมในช้ันบรรยากาศของโลกมาก

ที่สุด ซึ่งเปนตัวการสําคัญของปรากฏการณเรือนกระจก กาซมีเทน (CH4) เปนกาซที่เกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เกิดจากของเสียจากสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย กาซไนตรัสออกไซด (N20) เกิดจากการใชปุย

ไนโตรเจนไรนา การเผาหญา และคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) เปนกาซที่สังเคราะหข้ึนเพื่อใชในการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนก็เพราะวากาซเรือนกระจกที่เพิ่มข้ึนจากการทํา

กิจกรรมตาง ๆ  ของมนุษย  ทําใหกาซเรือนกระจกเหลาน้ีลอยข้ึนไปรวมตัวกันอยูบนช้ันบรรยากาศของ

โลก ทําใหรังสีของดวงอาทิตยที่ควรจะสะทอนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกกาซเรือน

กระจกเหลาน้ี  กักเก็บไว ทําใหอุณหภูมิของโลกคอยๆสูงข้ึนจากเดิม 

ประเทศไทยมีแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มสูงข้ึนจากกิจกรรมการพัฒนาประเทศจาก

ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2554 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 305.52 ลานตัน

คารบอนไดออกไซด และจากการคาดการณปริมาณการปลอยมีสูงถึง 555 ลานตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทาในป 2573 โดยภาคเศรษฐกิจที่มีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดคือ ภาคพลังงาน 

รองลงมาคือ ภาคเกษตร กระบวนการทางอุตสาหกรรม และของเสีย  

ประกอบกับการจัดลําดับขององคกร Germanwatch ระบุวาประเทศไทยเปนประเทศ 1 ใน 10 

ที่มีความเสี่ยงสูงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว และการคาดการณการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปวาในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2559–2578) 

ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึน และมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมากกวา 35 องศาเซลเซียสในชวงฤดู

รอน ปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ยเพิ่มมากข้ึน และจํานวนวันฝนตกในชวงฤดูฝนและการกระจายตัวของฝน

เพิ่มข้ึน ทําใหสงผลกระทบตอปริมาณนํ้าในแหลงนํ้า และมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงและอุทกภัยใน

บางพื้นที่ ซึ่งกระทบตอการจัดการนํ้าของประเทศในภาคสวนตางๆ เชน ภาคเกษตร และภาคเมือง 

(องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 2562) 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-Global-Warming.html
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 จากผลกระทบของภาวะโลกรอนน้ีทั่วโลกไดเห็นถึงความสําคัญมีการรณรงคในการลดภาวะโลก

รอนและคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จากรูป 1 แสดง

การรณรงค สงเสริม ในเรื่องการงดใชถุงพลาสติก มีการใหยืมถุงผา ตามจุดตางๆ ภายในคณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมีการคัดแยกขยะ ผูวิจัยจึง

สนใจศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใหทุกคนหันมาใหความสําคัญกับการ  ลดภาวะโลกรอน และหา

แนวทางในการลดภาวะโลกรอนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 การรณรงคในคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน และความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2.   เปรียบเทียบแนวคิดในการลดภาวะ โลกรอนของนัก ศึกษาคณะ วิทยาศาสตร                                    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3.   เปรี ยบ เที ยบความรู เ กี่ ย วกั บภาวะ โลกร อนของ นัก ศึกษาคณะ วิทยาศาสตร                                    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 4.  วิเคราะหความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนกับแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผูศึกษาไดคนควาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับใชในการหา

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาดังกลาวดังน้ี 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดให

ความหมาย แนวคิด วาเปนความคิดที่มีแนวที่จะดําเนินตอไป เชน แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดให

ความหมาย ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้ง

ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เชน ความรูเรื่องประวัติศาสตร, สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง 

การคิด หรือการปฏิบัติ 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

          ภาวะโลกรอน คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ที่ทําใหอุณหภูมิ

เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงข้ึน เราจึงเรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษยที่ทําใหเกดิ

ภาวะโลกรอน คือ กิจกรรมที่ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน ไดแก การเพิ่ม

ปริมาณกาซเรือนกระจกโดยตรง เชน การเผาไหมเช้ือเพลิง และ การเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกโดย

ทางออม คือ การตัดไมทําลายปา 

ปรากฏการณเรือนกระจก หมายถึง การที่ช้ันบรรยากาศของโลกกระทําตัวเสมือนกระจกที่ยอม

ใหรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตยผานทะลุลงมายังผิวพื้นโลกได แตจะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไป

ไมใหหลุดออกนอกบรรยากาศ ทําใหโลกไมเย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผาหมผืน

ใหญที่คลุมโลกไว กาซที่ยอมใหรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตยผานทะลุลงมาไดแตไมยอมใหรังสีคลื่นยาวที่

โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ เรียกวา กาซเรือนกระจก น่ีแหละคือความหมายของภาวะโลก

รอน (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 2563) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุตตมา แสงวิเชียร (2552) ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรู 

ความตระหนัก และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการชวยลดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ขาวสารเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนที่กลุมตัวอยางสวน

ใหญสนใจที่สุด คือ เรื่องแนวทาง หรือวิธีการปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอน รองลงมา ไดแก เรื่อง
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ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการชวยลดภาวะโลกรอน เรื่องสาเหตุและผลกระทบ

ที่เกิดข้ึน และเรื่องสถานการณเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ตามลําดับ กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเรื่องปญหาภาวะโลกรอนอยูในระดับมาก มีความตระหนักในการแกไขปญหา

ภาวะโลกรอนมาก มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนบอยครั้ง การเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องปญหาภาวะโลกรอนจากสื่อมวลชนและสื่อกิจกรรม มีความสัมพันธกับความรู

เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนจากสื่อสิ่งพิมพ สื่อ

อินเทอรเน็ต และสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธกับความตระหนักในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ความรู

เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกับความตระหนักในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ความ

ตระหนักในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการชวยลด

ปญหาภาวะโลกรอน 

 นิพล กุลฑล (2554) ศึกษาความรู การรับรูขาวสาร ความคาดหวังผลประโยชน และการมีสวน

รวมในการลดภาวะโลกรอน เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน 

ความสัมพันธระหวางความรู การรับรูขาวสาร ความคาดหวังผลประโยชน กับการมีสวนรวมในการลด

ภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอนในระดับมาก มีความรู

เกี่ยวกับภาวะโลกรอนในระดับมาก การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนในระดับปานกลาง 

และมีความคาดหวังผลประโยชนจากการลดภาวะโลกรอนในระดับมากที่สุด นักศึกษาที่มี เพศ และ

สถานที่พักอาศัย ตางกัน มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 นักศึกษาที่มีคาใชจายตอเตือนตางกัน มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอนแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักศึกษาที่มี อายุ ช้ันปที่ศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน

ไมแตกตาง และความรูไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของนักศึกษาในการลดภาวะโลกรอน (r=-

0.013) การรับรูขาวสารมีความสัมพันธกันตํ่าทางบวกกับการมีสวนรวมของนักศึกษาในการลดภาวะโลก

รอน (r=0.418) และความคาดหวังผลประโยชน     มีความสัมพันธกันตํ่าทางบวกกับการมีสวนรวมของ

นักศึกษาในการลดภาวะโลกรอน (r=0.225 )  

 วาสนา  นันพัฒน (2556) ศึกษาความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการชวยลดภาวะโลกรอน

ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนพยาบาลมีความรูเกี่ยวกับ

ภาวะโลกรอนอยูในระดับปานกลาง มีความตระหนักอยูในระดับสูง และมีพฤติกรรมการชวยลดภาวะโลก

รอนอยูในระดับสูง ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการชวยลดภาวะโลกรอนมีความสัมพันธกับช้ัน
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ปอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 นักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 4 มีความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะโลกรอน

สูงกวานักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  แนวคิดในการลดภาวะโลกรอนแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล 

2.  ความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล 

 3.  ความ รู เ กี่ ย วกั บก า รลดภาวะ โ ลกร อ นกับแนว คิด ในก า รลดภาวะ โลกร อนมี                  

ความสัมพันธกัน 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ประชากร          

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ทั้งหมด 6 ภาควิชา คือ คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร และสถิติ จํานวน 3,842 คน  

 

ตัวแปรอิสระ 

1. ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- ช้ันป 

- ภาควิชา 

- สถานที่พักอาศัย 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

2. ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

แนวคิดในการ 

ลดภาวะโลกรอน 
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ตัวอยาง  

ในการวิจัยครั้งน้ี ใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ และสุมอยางอยางงาย โดยแบง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ตามภาควิชา  เปน 6 ช้ันภูมิ คือ  

ช้ันภูมิที่ 1   ภาควิชาคณิตศาสตร ช้ันภูมิที่ 2   ภาควิชาเคมี   

ช้ันภูมิที่ 3   ภาควิชาชีววิทยา ช้ันภูมิที่ 4   ภาควิชาฟสิกส 

ช้ันภูมิที่ 5   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ช้ันภูมิที่ 6   ภาควิชาสถิติ  

 การหาขนาดตัวอยาง 

สามารถคํานวณหาขนาดตัวอยางไดจากสูตร 
L

2

h h
h 1

L
2 2

h h
h 1

N N S
n

N D N S

=

=

=
+

∑

∑
                                      

โดยที่   
2

2
2

B
D

Zα
=     เมื่อ 

2Zα  = 1.96 , α = 0.05  , B= 0.05  ดังน้ัน  n 328.34 329= ≈  

สามารถหาขนาดตัวอยางในแตละช้ันภูมิ จากสูตร  h
h

N n
n ;h 1,2,3,...,6

N
= =  

 

ตารางที่ 1 ขนาดประชากร และขนาดตัวอยาง ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรในแตละช้ันภูมิ  

ภาควิชา 
ขนาด

ประชากร 

ขนาดกลุม

ตัวอยาง 

ขนาดกลุมตัวอยางที่

ปรับแลว 

ขนาดตัวอยางที่

เก็บจรงิ 

คณิตศาสตร 503 43.07 44 44 

เคม ี 906 77.58 78 78 

ชีววิทยา 860 73.64 74 74 

ฟสิกส 451 38.62 39 39 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

657 56.26 57 57 

สถิติ 465 39.82 40 50 

รวม 3,842  332 342 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย          

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ไดแก       

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ช้ันป ภาควิชา สถานที่พัก

อาศัยและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน  5 ขอ 

สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน ลักษณะคําถามเปนแบบถูก-ผิด และ

มีลักษณะคําตอบแบบใหเลือกตอบ (Check List) จํานวน 20  ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

 - ดานความรู   - ดานสาเหตุ   

 - ดานผลกระทบ   - ดานวิธีการลดลดภาวะโลกรอน  

ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน คือ 

  ถูก ให 1 คะแนน      

  ผิด ให 0 คะแนน 

เกณฑที่ใชในการแบงระดับความรู มาจากการนําคะแนนความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนมาสราง

ตารางแจกแจงความถ่ี โดยคามากที่สุด เทากับ 20 คานอยที่สุด เทากับ 0 กําหนดใหจํานวนอันตรภาค

ช้ัน เทากับ 3 คาพิสัย เทากับ 20  และความกวางของอันตรภาคช้ัน เทากับ 7 จึงแบงระดับความรูไดดังน้ี   

  คะแนน 0 - 6        หมายถึง   มีความรูระดับนอย 

  คะแนน 7 - 13      หมายถึง   มีความรูระดับปานกลาง 

  คะแนน 14 - 20    หมายถึง   มีความรูระดับมาก  

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน มีลักษณะคําถามเปน

แบบประเมินคา (Rating Scale) โดยใชมาตราวัดแบบลิเคิอรท (Liker-type Scale) และมีลักษณะ

คําตอบแบบใหเลือกตอบ (Check List) ซึ่งแบงไดเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยแบงคําถามออกเปน 3 ดาน ไดแก  

  - ดานการคมนาคม       จํานวน  5  ขอ     

  - ดานการจัดการขยะ จํานวน  7  ขอ     

  - ดานพลังงาน  จํานวน  7 ขอ       

ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น คือ       

  เห็นดวยอยางย่ิง  5 คะแนน       

  เห็นดวย    4 คะแนน     

  ไมแนใจ     3 คะแนน       
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  ไมเห็นดวย     2 คะแนน       

  ไมเห็นดวยอยางย่ิง   1 คะแนน 

สวนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ 

นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Congruence ; IOC) เลือกขอคําถามที่คา IOC ≥  0.50 หมายความวา คําถามทุกขอน้ันวัด

ไดตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ัน   

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

นําแบบสอบถามไปทดลองกอน (Pre-Test) กับนักศึกษาจากทุกช้ันป จํานวน 60 คน หาความ

เช่ือมั่นตามเกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชคา Cronbach’s Alpha ซึ่งผลจาก

การวิเคราะหคา Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถาม  พบวา Cronbach’s Alpha ดานการคมนาคม          

เทากับ 0.849       

ดานการจัดการขยะ       เทากบั 0.834       

ดานพลังงาน               เทากับ 0.864       

และไดคา Cronbach’s Alpha ทั้งหมด เทากับ 0.887 หมายความวา มีความเที่ยง 88.7%  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  

 นําแบบทดสอบไปหาความยากงาย (Difficulty)  และอํานาจจําแนก (Discrimination) ผลการ

ทดสอบคาความยากงายทุกขอมีคาต้ังแต 0.20 – 0.80 และ คาอํานาจจําแนกของทุกขอมีคาต้ังแต 0.20 

ข้ึนไป      

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถสรุปผลการศึกษาดังน้ี 
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ตารางที่ 2  ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากลุมตัวอยาง (n = 342) 

ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 

หญิง 

170 

172 

49.71 

50.29 

ชั้นป ป 1 

ป 2 

ป 3 

ป 4 

87 

90 

87 

78 

25.44 

26.32 

25.44 

22.80 

ภาควิชา เคมี 

คณิตศาสตร 

ชีววิทยา 

ฟสิกส 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถิติ 

78 

44 

74 

39 

57 

50 

22.81 

12.87 

21.64 

11.40 

16.67 

14.62 

สถานท่ีพักอาศัย หอพักในมหาวิทยาลยั 

หอพักนอกมหาวิทยาลยั 

อ่ืน ๆ 

64 

238 

40 

18.71 

69.59 

11.70 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน รายไดต่ํากวา 4,000 บาท 

รายได 4,001-5,000 บาท 

รายได 5,001-6,000 บาท 

รายได 6,001-7,000 บาท 

รายได 7,001บาทขึ้นไป 

24 

93 

98 

62 

65 

7.02 

27.19 

28.66 

18.13 

19.01 
 

จากตารางที่ 2 พบวา เพศหญิงและเพศชาย มีจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 50.29 และ 

49.71 ตามลําดับ ประกอบดวยทุกช้ันป ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน  สวนใหญศึกษาภาควิชาเคมี และ

ภาควิชาชีววิทยา ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 22.81 และ 21.64 ตามลําดับ  พักอาศัยที่หอพักนอก

มหาวิทยาลัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.59 สวนใหญมีรายได 4,001 - 6,000 บาท  คิดเปนรอยละ 

55.85  

ผลการทดสอบความแตกตางของแนวคิดในการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษากลุมตัวอยาง เมื่อ

จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาสถิติทดสอบ และคา p-value ของผลการทดสอบความแตกตางของแนวคิดใน

การลดภาวะโลกรอน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

แนวคิดในการลดภาวะโลกรอน 
จํานวน 

(คน) 
คาเฉลี่ย สถิติทดสอบ p-value 

เพศ 
ชาย 

หญงิ 

170 

172 

4.1329 

4.2215 

Z = -2.235 0.026* 

ชั้นป 

ป 1 

ป 2 

ป 3 

ป 4 

87 

90 

87 

78 

4.234 

4.161 

4.147 

4.167 

F = 0.949 0.417ns 

 

ภาควิชา 

เคมี 

คณิตศาสตร 

ชีววิทยา 

ฟสิกส 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถิต ิ

78 

44 

74 

39 

57 

50 

4.224 

4.142 

4.167 

4.146 

4.116 

4.246 

F = 1.060 0.382ns 

 

สถานท่ีพักอาศยั 

 

หอพักในมหาวิทยาลยั 

หอพักนอกมหาวิทยาลยั 

อ่ืน ๆ 

64 

238 

40 

4.125 

4.202 

4.112 

F = 1.829 0.162ns 

รายไดเฉลีย่ตอ

เดือน 

รายไดต่ํากวา 4,000 บาท  

รายได 4,001-5,000 บาท  

รายได 5,001-6,000 บาท 

รายได 6,001-7,000 บาท 

รายได 7,001บาทขึ้นไป 

24 

93 

98 

62 

65 

4.305a 

4.238ab 

4.091b 

4.164ab 

4.187ab 

F = 2.787 0.027* 

 

 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

               ns หมายถึง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

     ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
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 จากตารางที่ 3 พบวา แนวคิดในการลดภาวะโลกรอนแตกตางกันตามเพศ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน น่ันคือ เพศหญิงใหความสําคัญกับการลดภาวะโลกรอนมากกวาเพศชาย นักศึกษาที่มีรายไดนอย

กวาหรือเทากับ 5,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายไดต้ังแต 6,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญกับการลด

ภาวะโลกรอนมากกวานักศึกษากลุมรายไดอื่น  

ผลการทดสอบความแตกตางของความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

เมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย คาสถิติทดสอบ และคา p-value ของผลการทดสอบความแตกตางของความรู

เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

ความรูเก่ียวกับการลดภาวะโลกรอน 
จํานวน 

(คน) 
คาเฉลี่ย สถิติทดสอบ p-value 

เพศ 
ชาย 

หญงิ 

170 

172 

8.91 

9.10 

Z = -0.686 0.493ns 

 

ชั้นป 

ป 1 

ป 2 

ป 3 

ป 4 

87 

90 

87 

78 

8.138b 

9.489a 

9.310a 

9.077a 

 

F = 5.153 

 

0.002* 

ภาควิชา 

เคมี 

คณิตศาสตร 

ชีววิทยา 

ฟสิกส 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถิต ิ

78 

44 

74 

39 

57 

50 

9.538 

9.250 

8.568 

8.538 

9.491 

8.420 

F =1.974 0.082ns 

 

สถานท่ีพัก

อาศัย 

 

หอพักในมหาวิทยาลัย 

หอพักนอกมหาวิทยาลยั 

อ่ืน ๆ 

64 

238 

40 

8.813 

9.008 

9.300 

F = 0.458 0.633ns 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ความรูเก่ียวกับการลดภาวะโลกรอน 
จํานวน 

(คน) 
คาเฉลี่ย สถิติทดสอบ p-value 

รายไดเฉลีย่ตอ

เดือน 

รายไดต่ํากวา 4,000 บาท  

รายได 4,001-5,000 บาท  

รายได 5,001-6,000 บาท 

รายได 6,001-7,000 บาท 

รายได 7,001บาทขึ้นไป 

24 

93 

98 

62 

65 

8.708ab 

8.763ab 

9.408a 

9.581a 

8.308b 

F = 3.039 0.018* 

 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

               ns หมายถึง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

      ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 

จากตารางที่ 4 พบวาความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนแตกตางกัน ตามช้ันป และ รายได

เฉลี่ยตอเดือน น่ันคือ นักศึกษากลุมช้ันป 2 กลุมช้ันป 3 และกลุมช้ันป 4 มีความรูเกี่ยวกับการลดภาวะ

โลกรอนมากกวานักศึกษากลุมช้ันป 1 และนักศึกษาที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 7,000 บาท จะมี

ความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนมากกวานักศึกษารายไดอื่น  

ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการลด

ภาวะโลกรอนระดับปานกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.82 ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามคะแนนความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 

คะแนน จํานวน (คน) รอยละ 

0 – 6     (มีความรูระดับนอย) 57 16.67 

7 - 13    (มีความรูระดับปานกลาง) 273 79.82 

14 – 20  (มีความรูระดับมาก) 12 3.51 
 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนกับแนวคิดในการลด

ภาวะโลกรอนของนักศึกษากลุมตัวอยาง พบวา มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า และทิศทางตรงขาม น่ัน

คือ นักศึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนมากจะใหความสําคัญกับแนวคิดในการลดภาวะโลก

รอนนอย ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหความสัมพันธ ความรู เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนกับแนวคิดในการ                  

ลดภาวะโลกรอน 

ความรูเกี่ยวกับการลดภาวะ

โลกรอน  

แนวคิดในการลดภาวะโลกรอน 

Pearson 

Correlation 
p-value ทิศทาง 

ระดับ

ความสัมพันธ 

-0.206        0.000 ตรงขาม ตํ่า 
 

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนระดับปานกลาง   

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวาสนา  นันพัฒน ที่ศึกษาความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการชวย

ลดภาวะโลกรอนของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนพยาบาลมี

ความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนอยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุตตมา แสงวิเชียร 

ที่ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการ

มีสวนรวมในการชวยลดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเรื่องปญหาภาวะโลกรอนอยูในระดับมาก 

 ในดานแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน จากการวิจัยพบวาแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน

แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง และระหวางกลุมรายได  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิพล 

กุลฑล ที่ศึกษาการมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ ที่สรุปวานักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอนแตกตางกัน 

ในดานความรูในการลดภาวะโลกรอน จากการวิจัยพบวาความรูในการลดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษาแตกตางกันตามช้ันป และ ระหวางกลุมรายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา  นันพัฒน 

ที่ศึกษาความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการชวยลดภาวะโลกรอนของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบก ผลการวิจัยพบวา ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการชวยลดภาวะโลกรอนมี

ความสัมพันธกับช้ันป โดยนักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 4  มีความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะโลกรอนสูง

กวานักเรียนพยาบาลช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 3   

ความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนกับแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน พบวา ความรู

เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนกับแนวคิดในการลดภาวะโลกรอน มีความสัมพันธในระดับตํ่า และทิศทาง
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ตรงกันขาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุตตมา แสงวิเชียร ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

การเปดรับขาวสาร ความรู  ความตระหนัก และพฤติกรรม การมีสวนรวมในการชวยลดภาวะโลกรอน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สรุปวา ความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน

มีความสัมพันธกับความตระหนักในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 

 จากการ ศึกษาแนวคิด ในการลดภาวะ โลกร อนของ นัก ศึกษาคณะ วิทย าศาส ตร                   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา คุณทหารลาดกระบัง สามารถสรุปแนวทางในการลด                        

ภาวะโลกรอน ไดดังน้ี สงเสริมใหนักศึกษาเพศชายเห็นความสําคัญของการลดภาวะโลกรอนใหมากข้ีน  

สงเสริมการจดัการอาคารสถานที่เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติในการลดภาวะโลกรอน และเรงรัดการจัดการ

เรียนรูเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน แกนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาช้ันป 1      

เปนตน 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบความแปรปรวนของประชากรหลายกลุม 

Efficiency Comparison of the Test Statistics  

for Several Population Variances 

 

ณัฐสุดา เวชสุวรรณ0

1 จุฑาภรณ สินสมบรูณทอง1

2 , ธิดาพร ศุภภากร 2

3 

Natsuda Vechsuwan1, Juthaphorn Sinsomboonthong2 , Thidaporn Supapakorn3 
 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบความเทากันของความ

แปรปรวนสําหรับประชากร 3, 4 และ 5 กลุม ภายใตการแจกแจงปรกติ การแจกแจงลอจิสติกและการ

แจกแจงแบบเลขช้ีกําลัง ทําการศึกษาสถิติทดสอบจํานวน 4 วิธี คือ สถิติทดสอบจีน่ี (GT), สถิติทดสอบ

บารตเลตต (Bart), สถิติทดสอบบันดารีและได (BD) และสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี (BF) ปจจัยที่ศึกษา

ประกอบดวยขนาดตัวอยาง 3 ระดับคือ ขนาดตัวอยางเล็ก กลางและใหญ ทั้งกรณีขนาดตัวอยางเทากัน

และไมเทากันในแตละสถานการณ กําหนดระดับความแตกตางของความแปรปรวน 3 ระดับคือ นอย 

กลางและมาก รวมสถานการณที่ศึกษาทั้งหมด 378 สถานการณ ทําการจําลองขอมูลดวยโปรแกรม R 

จํานวน 2,000 รอบ ในแตละสถานการณพิจารณาประสิทธิภาพจากความสามารถในการควบคุมความ

นาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 และกําลังการทดสอบ ผลการศึกษาพบวา เมื่อตัวอยางสุมมาจาก

ประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ สถิติทดสอบจีน่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกสถานการณ นอกจากน้ีเมื่อ

ตัวอยางสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงลอจิสติกและการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลังสถิติทดสอบบ

ราวน-ฟอรสิต้ีมีประสิทธิภาพมากที่สดุในเกือบทุกสถานการณ ยกเวนกรณีที่ตัวอยางขนาดเล็กและเทากนั  

คําสําคัญ : ความแปรปรวน, สถิติทดสอบจีน่ี, สถิติทดสอบบารตเลตต, สถิติทดสอบบันดารีและได,  

สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี 
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Abstract 

 The objective of this research was to compare the efficiency of the test statistics 

for homogeneity of variances in case of 3, 4 and 5 groups of populations under normal, 

logistic, and exponential distributions. Four test statistics−Gini’s test (GT), Bartlett’s test 

(Bart), Bhandary and Dai’s test (BD) and Brown Forsythe’s test (BF)−  were studied. The 

studied factors consisted of three sample sizes: small, medium and large sample sizes in 

both cases of the equal and unequal sample sizes for each situation. The three levels of 

variances− low, medium and high−are determined with a total of 378 studied situations 

and repeated 2000  times in each situation with the R programming. The efficiency was 

considered based on the ability to control the probability of Type 1 error and power of 

the test. The research results were found that when the random sample was obtained 

from the population with the normal distribution, Gini’s test was the most efficient test 

for all situations. Additionally, when the random sample was obtained from the 

population with logistic and exponential distributions, the Brown-Forsythe’s test was the 

most efficient test for almost all situations, except in case of the small and equal sample 

sizes. 

Keywords: Variance, Gini’s Test, Bartlett’s Test, Bhandary and Dai’s Test,  

Brown Forsythe’s Test 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันมีการทดสอบเกี่ยวกับสถิติมากมาย หน่ึงในน้ันคือการทดสอบเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางประชากรที่สนใจ มากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชสถิติทดสอบ F วิเคราะห

ความแปรปรวนที่เปนการแบงความผันแปรออกเปนสวนตามสาเหตุของความผันแปร ซึ่งมีขอตกลง

เบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลประชากร 3 ขอ คือ ตัวอยางขอมูลน้ันตองสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจง

ปรกติ, ตัวอยางขอมูลน้ันตองสุมจากประชากรที่เปนอิสระกัน และตัวอยางขอมูลน้ันตองสุมจาก

ประชากรที่มีความแปรปรวนเทากัน และเน่ืองจากในความเปนจริงตัวอยางจากประชากรที่ถูกสุมมาไมได

มีการแจกแจงปรกติ ดังน้ันสถิติบางตัวที่ถูกคิดคนจึงมีประสิทธิภาพเมื่อการแจกแจงไมเปนแบบปรกติ 
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นักวิจัยหลายทานไดคิดคนและพัฒนาสถิติทดสอบที่ใชทดสอบความเทากันของความแปรปรวน

มากมาย เชน สถิติทดสอบของเลวีน (Levene’s Test) สถิติทดสอบเลหแมน (Lehmann’s Test) หรือ

สถิติทดสอบของคอคแครน (Cochran’s Test) หรือสถิติทดสอบบารตเลตต (Bartlett’s Test) เปนตน 

ซึ่งจากงานวิจัยตางๆ แสดงวาเมื่อตัวอยางขอมูลอยูภายใตการแจกแจงปรกติ สถิติทดสอบบารตเลตต 

(เยาวภา ไชยศรี, 2542), สถิติทดสอบบันดารีและได (ธิดารัตน พนมโสภณ, 2561) และสถิติทดสอบจีน่ี 

(อาณัติ แสงสวาง, 2556) ใหกําลังการทดสอบสูง เมื่อตัวอยางขอมูลอยูภายใตการแจกแจงลอจิสติก สถิติ

ทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี (สมประสงค สิทธิสมบัติ, 2550) ใหกําลังการทดสอบสูง และเมื่อตัวอยางขอมูล

อยูภายใตการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลัง สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสต้ีิและสถิติทดสอบจีน่ี (อาณัติ แสงสวาง

, 2556) ใหกําลังการทดสอบสูง โดยสถิติทดสอบที่สามารถนํามาคํานวณกําลังการทดสอบไดตองสามารถ

ควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดประเภทที่ 1 ไดตามเกณฑที่กําหนด  

เน่ืองจากสถิติทดสอบที่กลาวมาขางตนใหกําลังการทดสอบสูงภายใตการแจกแจงที่ตางกัน จึง

ไมไดขอสรุปที่ชัดเจนในการเลือกใชสถิติทดสอบ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงสนใจเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

สถิติทดสอบความเทากันของความแปรปรวนภายใตการแจกแจงปรกติ การแจกแจงลอจิสติกและการ

แจกแจงแบบเลขช้ีกําลัง จากการเลือกสถิติทดสอบ 4 วิธีคือ สถิติทดสอบจีน่ี, สถิติทดสอบบารตเลตต, 

สถิติทดสอบบันดารีและได และสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี กําหนดกลุมประชากรเทากับ 3, 4 และ 5 

กลุม เพื่อพิจารณาสถิติทดสอบที่มีประสทิธิภาพมากที่สุดภายใตการแจกแจงทีแ่ตกตางกัน โดยเกณฑการ

เปรียบเทียบคือสถิติทดสอบน้ันตองสามารถควบคุมคาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได

ตามเกณฑของ Bradley (1978) และนําสถิติทดสอบน้ันไปหากําลังการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบกําลัง

การทดสอบโดยสถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 4 วิธี คือสถิติทดสอบจี

น่ี, สถิติทดสอบบารตเลตต, สถิติทดสอบบันดารีและได และสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี สําหรับ

ประชากร 3, 4 และ 5 กลุม ภายใตการแจกแจงปรกติ การแจกแจงลอจิสติกและการแจกแจงแบบเลขช้ี

กําลัง 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

ทําการศึกษาสถิติทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 4 วิธี ดังน้ี 
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1) สถิติทดสอบจีน่ี (Gini’s Test : GT) 

Bhat et al. (2002) ไดเสนอวิธีในการทดสอบความเทากันของความแปรปรวน จากการคํานวณ

คาการกระจายของขอมูลในกลุมเดียวกัน โดยตองเรียงลําดับคาขอมูลในแตละกลุมจากมากไปหานอย i  

โดย 1,2,...,i k=  

( ) ( )( )
( ( 1))

in

i i j i l
j li i

T x x
n n <

= −
− ∑π  

เมื่อ ( )i jx  คือคาสังเกตกลุมที่ i  ลําดับที่ j , ( )i lx คือคาสังเกตกลุมที่ i  ลําดับที่ l และ in คือ

ขนาดตัวอยางกลุมที่ i  โดย j l<  ซึ่งคํานวณสถิติทดสอบไดจากสมการที่ (1) 
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  =  เกณฑในการตัดสินใจที่ระดับนัยสําคัญ α  คือจะ

ปฏิเสธสมมติฐานวางเมื่อคา 
1 2,( , )g p pT Fα>  

 

2) สถิติทดสอบบารตเลตต (Bartlett’s Test : Bart) 

 บารตเลตตไดพัฒนาสถิติน้ีจากสถิติของเนยแมนและเพียรสัน เมื่อป ค.ศ.1937 (Seber, 1977) 

โดยสามารถเขียนในรูปลอการิทึมสามัญ (common logarithm) ไดดังสมการที่ (2) 
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 โดย in  คือขนาดตัวอยางของกลุมที่ i , k  คือจํานวนกลุม, 

2
is  คือความแปรปรวนตัวอยางของกลุมที่ i , 2

ps  คือความแปรปรวนรวมและเกณฑในการตัดสินใจที่ระดับ

นัยสําคัญ α  คือจะปฏิเสธสมมติฐานวางเมื่อคา ( )
2

, 1kBart −> αχ  
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3) สถิติทดสอบบันดารีและได (Bhandary and Dai’s Test : BD) 

Bhandary and Dai (2009) คิดคนสถิติทดสอบที่ใชความนาจะเปนของตัวสถิติจากการคํานวณ

คาพี (p-value) โดยมีการคํานวณดังตอไปน้ี 

2

12

( )

1
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ijij
j
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S

n
=
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−

∑
; 1,2,...,i k=  

 
2 2 2 2
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เมื่อ 1 1 1( 1) ... ( 1) ( 1) ... ( 1)i i i kr n n n n− += − + + − + − + + −  เปนองศาเสรีและสามารถคํานวณสถิติทดสอบได

ดังสมการที่ (3) 
2

, 2
;

i
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คํานวณคาพี  ไดจาก ,( )i i calcP P X F= > ; 1, 2,...,i k=  โดยที่    1,i in rX F −> ; 1, 2,...,i k=  และ 

,( )i i calcP P X F= > ; 1, 2,...,i k=  โดยที่ 1,i in rX F −> ; 1, 2,...,i k=  จากน้ันจัดเรียงคา iP  และ iP จากนอย

ไปมากเมื่อ 1,2,..., ki =  โดยกําหนดใหเปน (1) (2) (2 k), ,...,P P P  และเกณฑในการตัดสินใจที่ระดับนัยสําคัญ 

α  คือจะปฏิเสธสมมติฐานวางเมื่อคา (i)P  มีคานอยกวา 
2
i
k
α  โดย 1,2,.., 2i k=  

4) สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี (Brown-Forsythe’s Test : BF) 

Brown and Forsythe (1974) ได เสนอสถิติทดสอบที่พัฒนามาจากสถิติทดสอบเลเวเน 

(Levene’s Test) โดยใชคามัธยฐานแทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สถิติทดสอบสามารถคํานวณไดดัง

สมการที่ (4) 
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โดย 1,2,3,..., ki =  ,  1,2,3,..., ij n=  เมื่อ ij ij iZ x x= −  ซึ่ง ix  เปนคามัธยฐานของกลุมตัวอยาง

ที่  i และเกณฑในการตัดสินใจที่ระดับนัยสําคัญ α  คือจะปฏิเสธสมมติฐานวางเมื่อคาสถิติทดสอบที่

คํานวณไดมีคามากกวา ( ), 1,k N kF − −α  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดกําหนดสถานการณตางๆ รวมทั้งหมด 378 สถานการณ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของสถิติทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 4 วิธีภายใตขอบเขตที่กําหนดดังน้ี 

1) กําหนดการแจกแจงของประชากร 3 การแจกแจงคือ การแจกแจงปรกติ การแจกแจงลอจิ

สติกและการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลัง 

2) กําหนดจํานวนกลุม (k) ของประชากรเทากับ 3, 4 และ 5 กลุม 

3) กําหนดขนาดตัวอยาง 3 ระดับคือ ตัวอยางขนาดเล็ก กลางและใหญ ศึกษาทั้งกรณีที่ขนาด

ตัวอยางเทากันทุกกลุมคือ 5, 30, 50 และกรณีที่ขนาดตัวอยางไมเทากันทุกกลุมโดยจะเพิ่มขนาดตัวอยาง

ข้ึนทีละ 5 

4) กําหนดระดับความแปรปรวนของการแจกแจงจากคาพารามิ เตอรไม ศูนยกลาง 

(Noncentrality parameter : φ ) 3 ระดับ ในงานวิจัยน้ีจะกําหนดคาพารามิเตอรไมศูนยกลางเปนระบบ

คือเพิ่มข้ึนทีละ 0.7 ดังน้ี (Games et al., 1972)   

4.1)  ระดับความแปรปรวนแตกตางกันนอย (0 1.5)φ< <  คือ φ  = 0.7, 1.4 

4.2) ระดับความแปรปรวนแตกตางกันปานกลาง (1.5 3)φ≤ <  คือ φ  = 2.1, 2.8 

4.3)  ระดับความแปรปรวนแตกตางกันมาก ( 3)φ ≥  คือ φ  = 3.5, 4.2 

ซึ่งคา φ  สามารถคํานวณไดดังน้ี 

( )2
2 2

1
2
min

/
k

i
i

kσ σ
φ

σ
=

 −  =
∑

 

โดย 2σ    คือคาเฉลี่ยของความแปรปรวนทั้ง k ประชากร  

      2
iσ    คือคาความแปรปรวนประชากรที่ i ; i=1,2,…,k    
2
minσ  คือคาความแปรปรวนประชากรที่มีคาตํ่าที่สุด 

5) จําลองขอมูลโดยใชโปรแกรม R และทําการทดลองซ้ําในแตละสถานการณ 2,000 ครั้ง 

6) สมมุติฐานการทดสอบความเทากันของความแปรปรวน คือ 
2 2 2

0 1 2: ... kH = = =σ σ σ  
2

1 : iH σ  อยางนอย 1 คาแตกตางจากคาอื่นๆ ; 1, 2,...,i k=  

7) กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบ (α ) เทากับ 0.05 

8) ศึกษาสถิติทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 4 วิธี คือ 
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8.1) สถิติทดสอบจีน่ี (Gini’s Test : GT) 

8.2) สถิติทดสอบบารตเลตต (Bartlett’s Test : Bart) 

8.3) สถิติทดสอบบันดารีและได (Bhandary and Dai’s Test : BD) 

8.4) สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี (Brown-Forsythe’s Test : BF) 

9) ตรวจสอบวาสถิติทดสอบน้ันสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได

หรือไม โดยใชเกณฑของ Bradley กลาวคือสถิติทดสอบสามารถควบคุมความนาจะเปนของความ

ผิดพลาดแบบที่  1 ได เมื่อคาประมาณความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่  1 อยู ในชวง 

[0.025,0.075] 

10) นําสถิติทดสอบที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดมาคํานวณ

กําลังการทดสอบของสถิติตอไป โดยสถิติทดสอบที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุดจะเปนสถิติทดสอบที่มี

ประสิทธิภาพดีที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 4 วิธี 

คือ สถิติทดสอบจีน่ี, สถิติทดสอบบารตเลตต, สถิติทดสอบบันดารีและไดและสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสต้ีิ 

สําหรับประชากร 3 ,4 และ 5 กลุม ภายใตการแจกแจงปรกติ การแจกแจงลอจิสติกและการแจกแจง

แบบเลขช้ีกําลัง ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 และภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5 ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

1) ความสามารถในการควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 

จากตารางที่ 1 เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปรกติพบวาสถิติทดสอบบารตเลตต, สถิติทดสอบจีน่ี

และสถิติทดสอบบันดารีและไดสามารถควบคุมคาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดทุกกรณี 

ในขณะที่สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี สวนใหญจะสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาด

แบบที่ 1 ไดเมื่อตัวอยางมีขนาดกลางและใหญทุกจํานวนกลุมประชากร แตเมื่อตัวอยางมีขนาดเล็กสวน

ใหญสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี จะไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่  1 ได 

ยกเวนที่ตัวอยางขนาดเล็กและไมเทากันสําหรับ 4 กลุมประชากร 
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ตารางท่ี 1 คาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ไดจากการทดลอง เมื่อขอมูลมีการแจกแจง

ปรกติ 

หมายเหตุ  * คือ สถิติทดสอบที่สามารถควบคุมคาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดตาม

เกณฑของ Bradley 

 

และจากตารางที่ 2 เมื่อขอมูลมีการแจกแจงลอจิสติกพบวาเมื่อจํานวนกลุมประชากรเทากับ 3 

และตัวอยางมีขนาดเล็ก สถิติทดสอบบันดารีและไดสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาด

แบบที่ 1 ไดในสถานการณเดียว และสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี สามารถควบคุมความนาจะเปนของ

ความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดในเกือบทุกสถานการณยกเวนเมื่อตัวอยางมีขนาดขนาดเล็กและเทากัน เมื่อ

จํานวนกลุมประชากรเทากับ 4 และ 5 สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี สามารถควบคุมความนาจะเปนของ

ความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดเมื่อตัวอยางมีขนาดกลางและใหญ ในกรณีที่ขนาดตัวอยางเล็กสวนใหญไม

สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดยกเวนที่ตัวอยางมีขนาดเล็กและไมเทากัน

จํานวน 4 กลุมประชากร 

จํานวนกลุม

ประชากร 

สถิติทดสอบ ขนาดตัวอยาง 

เล็ก กลาง ใหญ 

เทากัน ไมเทากัน เทากัน ไมเทากัน เทากัน ไมเทากัน 

3 Bart 0.053* 0.053* 0.050* 0.063* 0.050* 0.053* 

GT 0.056* 0.063* 0.048* 0.061* 0.049* 0.058* 

BF 0.007 0.024 0.040* 0.052* 0.046* 0.052* 

BD 0.051* 0.048* 0.046* 0.056* 0.047* 0.050* 

4 Bart 0.052* 0.045* 0.054* 0.057* 0.051* 0.044* 

GT 0.055* 0.055* 0.055* 0.060* 0.049* 0.045* 

BF 0.005 0.025* 0.045* 0.044* 0.042* 0.041* 

BD 0.052* 0.041* 0.054* 0.054* 0.051* 0.048* 

5 Bart 0.048* 0.047* 0.058* 0.058* 0.051* 0.057* 

GT 0.054* 0.054* 0.057* 0.057* 0.053* 0.058* 

BF 0.004 0.022 0.041* 0.041* 0.051* 0.046* 

BD 0.047* 0.042* 0.050* 0.049* 0.051* 0.055* 
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ตารางท่ี 2 คาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ไดจากการทดลอง เมื่อขอมูล 

มีการแจกแจงลอจิสติก 

หมายเหตุ * คือ สถิติทดสอบที่สามารถควบคุมคาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดตาม

เกณฑของ Bradley 

 

และจากตารางที่ 3 เมื่อขอมูลมีการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลังพบวามีเพียงสถิติทดสอบ บราวน-

ฟอรสิต้ี ที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดในเกือบทุกสถานการณยกเวน

เมื่อตัวอยางมีขนาดเล็กและเทากัน สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี จะไมสามารถควบคุมความนาจะเปน

ของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดในทุกจํานวนกลุมประชากร  

นอกจากน้ีพบวาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของสถิติทดสอบบารตเลตตมีคา

ตํ่าสุดคือ 0.227 ความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของสถิติทดสอบจีน่ีและสถิติทดสอบบนัดารี

และไดมีคาตํ่าสุดคือ 0.217 โดยเมื่อขนาดตัวอยางและจํานวนกลุมประชากรมีขนาดเพิ่มข้ึนคาความ

นาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของทั้ง 3 สถิติทดสอบมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนกัน 

จํานวนกลุม

ประชากร 

สถิติทดสอบ ขนาดตัวอยาง 

เล็ก กลาง ใหญ 

เทากัน ไมเทากัน เทากัน ไมเทากัน เทากัน ไมเทากัน 

3 Bart 0.077 0.096 0.131 0.136 0.126 0.142 

GT 0.078 0.104 0.117 0.120 0.107 0.122 

BF 0.005 0.030* 0.045* 0.042* 0.040* 0.049* 

BD 0.075* 0.092 0.124 0.130 0.121 0.134 

4 Bart 0.094 0.124 0.157 0.151 0.158 0.174 

GT 0.092 0.118 0.132 0.131 0.131 0.138 

BF 0.008 0.033* 0.044* 0.036* 0.050* 0.047* 

BD 0.089 0.119 0.139 0.140 0.155 0.166 

5 Bart 0.107 0.152 0.169 0.179 0.186 0.188 

GT 0.106 0.135 0.143 0.150 0.151 0.141 

BF 0.005 0.025 0.039* 0.044* 0.045* 0.041* 

BD 0.105 0.122 0.147 0.162 0.173 0.173 
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ตารางท่ี 3 คาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ไดจากการทดลอง เมื่อขอมูลมีการแจกแจง

แบบเลขช้ีกําลัง 

หมายเหตุ * คือ สถิติทดสอบที่สามารถควบคุมคาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดตาม

เกณฑของ Bradley 

 

2) กําลังการทดสอบของสถิติ 

จากภาพที่ 1 ภายใตการแจกแจงปรกติและจํานวนกลุมประชากรเทากับ 3 พบวาเมื่อขนาด

ตัวอยางเพิ่มมากข้ึน กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธีจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและคงที่ โดยเพิ่มข้ึน

เขาใกลคา 1 ทั้งกรณีที่ขนาดตัวอยางเทากันและขนาดตัวอยางไมเทากัน และเมื่อคาความแตกตางของ

ความแปรปรวนเพิ่มข้ึน กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนกัน 

 

 

 

จํานวนกลุม

ประชากร 

สถิติ

ทดสอบ 

ขนาดตัวอยาง 

เล็ก กลาง ใหญ 

เทากัน ไมเทากัน เทากัน ไมเทากัน เทากัน ไมเทากัน 

3 Bart 0.227 0.302 0.397 0.411 0.433 0.425 

GT 0.217 0.283 0.330 0.344 0.359 0.353 

BF 0.011 0.040* 0.045* 0.047* 0.046* 0.056* 

BD 0.217 0.283 0.330 0.344 0.359 0.353 

4 Bart 0.297 0.401 0.503 0.528 0.529 0.543 

GT 0.277 0.364 0.423 0.428 0.428 0.439 

BF 0.014 0.047* 0.042* 0.052* 0.061* 0.046* 

BD 0.273 0.376 0.488 0.507 0.512 0.513 

5 Bart 0.354 0.502 0.581 0.603 0.607 0.618 

GT 0.328 0.437 0.492 0.488 0.495 0.498 

BF 0.014 0.043* 0.043* 0.052* 0.050* 0.047* 

BD 0.322 0.455 0.539 0.560 0.569 0.579 



 

2417 

 

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (5,5,5)

Bar BD GT

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (5,10,15)

Bar BD GT

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (30,35,40)

Bar BD BF GT

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (50,55,60)

Bar BD BF GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กําลังการทดสอบของการแจกแจงปรกติ 3 กลุมประชากรที่ขนาดตัวอยางตาง ๆ กัน 

 

และจากภาพที่ 2 ภายใตการแจกแจงปรกติและจํานวนกลุมประชากรเทากับ 4 พบวาเมื่อขนาด

ตัวอยางเพิ่มมากข้ึน กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบบารตเลตต สถิติทดสอบจีน่ีและสถิติทดสอบบันดา

รีและไดจะมีคาเพิ่มข้ึนและคงที่เขาใกลคา 1 นอกจากน้ีสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี สวนใหญเมื่อขนาด

ตัวอยางเพิ่มข้ึน กําลังการทดสอบจะมีคาเพิ่มข้ึนและคงที่เขาใกล 1 ยกเวนที่ขนาดตัวอยางเล็กและไม

เทากันสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี มีแนวโนมใหคากําลังการทดสอบข้ึนลงไมคงที่ เมื่อคาความแตกตาง

ของความแปรปรวนเพิ่มข้ึน กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนกัน 

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (30,30,30)

Bar BD BF GT

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (50,50,50)

Bar BD BF GT



 

2418 

 

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (30,30,30,30)

Bar BD BF GT

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (30,35,40,45)

Bar BD BF GT

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

ขนาดตัวอยาง (50,55,60,65)

Bar BD BF GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กําลังการทดสอบของการแจกแจงปรกติ 4 กลุมประชากรที่ขนาดตัวอยางตาง ๆ กัน 

 

และจากภาพที่ 3 ภายใตการแจกแจงปรกติ พบวาเมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มมากข้ึน กําลังการ

ทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธีจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและคงที่ โดยเพิ่มข้ึนเขาใกลคา 1 ทั้งกรณีที่ขนาด

ตัวอยางเทากันและขนาดตัวอยางไมเทากัน และเมื่อคาความแตกตางของความแปรปรวนเพิ่มข้ึน กําลัง

การทดสอบของสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนกัน 
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ขนาดตัวอยาง (30,35,40,45,50)

Bar BD BF GT
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ภาพท่ี 3 กําลังการทดสอบของการแจกแจงปรกติ 5 กลุมประชากรที่ขนาดตัวอยางตาง ๆ กัน 
 

และจากภาพที่ 4 ภายใตการแจกแจงลอจิสติกที่ตัวอยางขนาดเล็กและเทากัน จํานวน 3 กลุม

ประชากร สถิติทดสอบบันดารีและไดเปนสถิติทดสอบเดียวที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความ

ผิดพลาดแบบที่ 1 ได โดยเมื่อระดับความแปรปรวนเพิ่มข้ึนกําลังการทดสอบจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน กรณี

ขนาดตัวอยางเล็กและไมเทากัน ขนาดตัวอยางกลางและขนาดตัวอยางใหญจํานวน 3 และ 4 กลุม

ประชากรพบวาสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี  เปนเพียงสถิติทดสอบวิธีเดียวที่สามารถควบคุมความนาจะ

เปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได โดยสวนใหญเมื่อระดับความแปรปรวนเพิ่มข้ึนกําลังการทดสอบจะมี
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ขนาดตัวอยาง (5,5,5,5,5)

Bar BD GT
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การแจกแจงลอจิสติก 3 กลุมประชากร 

ของสถิติทดสอบ BD

(5,5,5)
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การแจกแจงลอจิสติก 3 กลุมประชากร

ของสถิติทดสอบ BF

(5,10,15) (30,30,30)

(30,35,40) (50,50,50)

(50,55,60)

แนวโนมเพิ่มข้ึนเขาใกล 1 และคงที่ แตเมื่อตัวอยางมีขนาดเล็กและไมเทากัน คากําลังการทดสอบจะมี

แนวโนมข้ึนลงไมคงที่ และเมื่อจํานวนกลุมประชากรเทากับ 5 ขนาดตัวอยางกลางและใหญ สถิติ

ทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี  เปนเพียงสถิติทดสอบวิธีเดียวที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความ

ผิดพลาดแบบที่ 1 ได โดยเมื่อระดับความแปรปรวนเพิ่มข้ึนกําลังการทดสอบจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเขาใกล 

1 และคงที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 กําลังการทดสอบของการแจกแจงลอจิสติกที่ขนาดตัวอยางตาง ๆ กัน 
  

และจากภาพที่ 5 ภายใตการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลัง พบวาสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี เปน

เพียงสถิติทดสอบวิธีเดียวที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผดิพลาดแบบที่ 1 ได ที่ 3, 4 และ 5 

กลุมประชากรยกเวนที่ตัวอยางขนาดเล็กและเทากัน ซึ่งกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบ บราวน-ฟอร
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การแจกแจงลอจิสติก 4 กลุมประชากร
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ของสถิติทดสอบ BF

(30,30,30,30,30) (30,35,40,45,50)

(50,50,50,50,50) (50,55,60,65,70)



 

2421 

 

0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000

Po
w

er
 o

f a
 te

st

ɸ

การแจกแจงแบบเลขชี้กําลัง 3 กลุมประชากร

ของสถิติทดสอบ BF
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(50,55,60)
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การแจกแจงแบบเลขชี้กําลัง 4 กลุมประชากร

ของสถิติทดสอบ BF
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สิต้ี จะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและคงที่เขาใกลคา 1 เมื่อระดับความแปรปรวนเพิ่มข้ึน แตที่ตัวอยางขนาดเล็ก

และไมเทากันคากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ี จะมีแนวโนมคงที่และเขาใกลคา 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กําลังการทดสอบของการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลังที่ขนาดตัวอยางตาง ๆ กัน 
 

อภิปรายผล 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธี โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบที่สามารถ

ควบคุมความนาจะเปนแบบที่ 1 ไดตามเกณฑของ Bradley และกําลังการทดสอบมีคาสูงที่สุดในแตละ

สถานการณเมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไดผลสรุปสถิติทดสอบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน

สถานการณตาง ๆ ดังตารางที่ 4 

ซึ่งจากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยจําแนกตามการแจกแจงไดดังน้ี คือ เมื่อประชากรอยู

ภายใตการแจกแจงปรกติ สถิติทดสอบจีน่ีสามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดทุกสถานการณ โดย

สถิติทดสอบจีน่ีมีกําลังการทดสอบสูงที่สุดเมื่อขนาดตัวอยางเล็ก กรณีที่ขนาดตัวอยางมีขนาดกลางและ

ใหญสถิติทดสอบทั้ง 4 วิธีใหคากําลังทดสอบใกลเคียงกัน เมื่อประชากรอยูภายใตการแจกแจงลอจิสติก
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สวนใหญสถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ีมีประสิทธิภาพดีที่สุดในเกือบทุกสถานการณ ยกเวนที่ตัวอยาง

ขนาดเล็กและเทากันจํานวนประชากรเทากับ 4 และ 5 และที่ขนาดตัวอยางเล็กและไมเทากันจํานวน

ประชากรเทากับ 5 นอกจากน้ีเมื่อประชากรอยูภายใตการแจกแจงแบบเลขช้ีกําลังสวนใหญสถิติ

ทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ีมีประสิทธิภาพดีที่สุดในเกือบทุกสถานการณ ยกเวนที่ตัวอยางขนาดเล็กและ

เทากันจํานวนประชากรเทากับ 3, 4 และ 5 
 

ตารางท่ี 4 สถิติทดสอบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในสถานการณตาง ๆ 

การแจกแจง ขนาด ขนาดตัวอยาง จํานวนประชากร 

3 4 5 

ปรกต ิ เล็ก เทากัน GT GT GT 

ไมเทากัน GT GT GT 

กลาง เทากัน All All All 

ไมเทากัน All All All 

ใหญ เทากัน All All All 

ไมเทากัน All All All 

ลอจิสติก เล็ก เทากัน BD - - 

 ไมเทากัน BF BF - 

กลาง เทากัน BF BF BF 

 ไมเทากัน BF BF BF 

ใหญ เทากัน BF BF BF 

 ไมเทากัน BF BF BF 

เลขชี้กําลงั เล็ก 

 

เทากัน - - - 

ไมเทากัน BF BF BF 

กลาง 

 

เทากัน BF BF BF 

ไมเทากัน BF BF BF 

ใหญ 

 

เทากัน BF BF BF 

ไมเทากัน BF BF BF 

หมายเหต ุ 1) All คือสถิติทดสอบท้ัง 4 วิธีสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ได 

     และมีกําลังการทดสอบเขาใกล 1 

2) -  คือสถิติทดสอบวิธีน้ันไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ได 
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ขอเสนอแนะ  

จากการวิจัยพบวาสถิติทดสอบจีน่ี สถิติทดสอบบารตเลตต และสถิติทดสอบบันดารีและได 

สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดทุกสถานการณภายใตการแจกแจงปรกติ 

โดยเมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มข้ึนความสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 มี

แนวโนมเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน พนมโสภณ (2561) ยกเวนสถิติทดสอบ บราวน-

ฟอรสิต้ีที่ไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดเมื่อตัวอยางมีขนาดเล็ก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ อาณัติ แสงสวาง (2556) นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบกําลังการทดสอบพบวา

สถิติทดสอบจีน่ีจะมีกําลงัการทดสอบสงูทีสุ่ด เมื่อการทดลองอยูภายใตการแจงแจงลอจิสติกและแบบเลข

ช้ีกําลัง สถิติทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ีจะเปนเพียงสถิติทดสอบเดียวที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของ

ความผิดพลาดแบบที่ 1 ได ยกเวนที่ตัวอยางขนาดเล็กและเทากัน โดยกําลังการทดสอบของสถิติ

ทดสอบบราวน-ฟอรสิต้ีจะมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับความแปรปรวนมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อาณัติ แสงสวาง (2556) 
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วิธีการสําหรบัการแกปญหาการขนสงฟซซ่ีทั่วไปแบบสมดุลและไมสมดุล 

 An Approach for Solving Balanced and Unbalanced                         

Generalized Fuzzy Transportation Problems   

 

ดรุณี หันวิสัย0

1 

Darunee Hunwisai1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการแกปญหาการขนสงฟซซี่ทั่วไปแบบสมดุลและ           

ไมสมดุล เมื่อคาใชจายในการขนสงสินคา อุปสงคและอุปทานมีความไมแนนอนหรือมีความคลุมเครือ 

ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการแกปญหาการขนสงฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป โดยใชวิธีเซนทรอย (Centroid)  

ในการหาคาที่เปนตัวแทนของฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป จากน้ันไดใชวิธีการจัดสรรตาราง (Allocation 

Table Method)  เพื่อหาผลลัพธเบื้องตน (Basic Feasible Solution) สําหรับการหาคาใชจายในการ

ขนสง นอกเหนือจากน้ีไดใชวิธีการกระจายแบบดัดแปลง (Modified Distribution Method) เพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงคาใชจายในการขนสงใหนอยที่สุด วิธีการนําเสนอในบทความวิจัยน้ีนําเสนอให

เขาในงายและสามารถนําไปใชกับปญหาการขนสงที่คลุมเครือในปญหาสถานการณจริงได 

คําสําคัญ :  ฟซซี่, ปญหาการขนสงสมดุลและไมสมดุล, เซนทรอยด 

 

Abstract 

 In this research, the objective of this study were to find a solution for balanced 

and unbalanced generalized fuzzy transportation problems when the transportation 

costs, demand and supply are either uncertain or ambiguous. The researcher introduce 

the method for solving generalized trapezoidal fuzzy transportation problems using 

centroid of fuzzy numbers. After that, we are using allocation table method (ATM) to find 

a basic feasible solution (BFS) for the fuzzy transportation problems. Moreover, the 

distribution method (MODI) is used to check and improve transportation costs to a 
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minimum. The proposed method is very easy to understand and apply to solving the 

fuzzy transportation problem in real life situations. 

Keywords:  Fuzzy, Balanced and Unbalanced Transportation Problems, Centroid 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันระบบการขนสงสินคาและโลจิสติกส เขามามีบทบาทเปนอยางมากตอการขนสง 

สําหรับบริษัทหรือหนวยงานที่มีความตองการที่จะขนสงสินคาใหไดมากที่สุดและเสยีคาใชจายหรือตนทนุ

ในการขนสงใหนอยที่สุด ภายใตขอจํากัดของความสามารถในการผลิตและความตองการสินคาน้ัน  

ปจจุบันจะพบวาตนทุนในการขนสงที่เกิดข้ึนไมคงที่ มีความผันผวนเน่ืองมาจากความผันผวนของราคา

นํ้ามัน แกส และระยะทางของการขนสงสินคา ย่ิงไปกวาน้ันสถานการณการระบาดของโรคตาง ๆ ที่

เกิดข้ึนในปจจุบันยังสงผลตอปริมาณการสั่งซื้อสินคา  การแกไขปญหาคาใชจายในการขนสงแบบเดิม  

จําเปนที่จะตองทราบตนทุนในการขนสง ความสามารถในการผลิต และความตองการสินคาที่มีความ

ชัดเจน ซึ่งสามารถใชตัวแบบทางคณิตศาสตรในการคํานวณหาคาใชจายที่ตํ่าสุดไดจากสมการที่ (1) 
 

m n

ij ij
i 1 j 1

n

ij i
j 1

m

ij j
i 1

ij

Minimize Z c x

Subject to x a , i 1,2,3,...,m (1)

x b , j 1,2,3,...,n

x 0 , i, j

= =

=

=

∑ ∑

∑

∑

=

≤ =

≥ =

≥ ∀

 

 

โดยที่ ijc  แทนคาขนสงตอหนวยในการขนสงสินคาจากแหลงตนทางที่ i ไปยังจุดหมาย

ปลายทางที่ j, ijx  แทนปริมาณของสินคาที่ขนสงจากแหลงตนทางที่ i ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j, ia

แทนปริมาณของสินคาของแหลงตนทางที่ i, jb  แทนปริมาณความตองการสินคาของจุดหมายปลายทาง

ที่ j   

 ตัวแบบทางคณิตศาสตรที่กลาวมาน้ีมีขอจํากัดที่คาขนสงตอหนวยตองเปนคาใชจายที่แนนอน 

แตเน่ืองจากในสถานการณปจจุบันคาใชจายที่เกิดข้ึนมีความไมแนนอน ดังน้ันจึงไมสามารถใชตัวแบบ

ทางคณิตศาสตรน้ีในการแกไขปญหาได  ภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและมีความคลุมเครือน้ีสามารถ

แกปญหาไดโดยใชแนวคิดของการตัดสินใจในสภาพแวดลอมที่คลุมเครือถูกเสนอโดย Bellman & 
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Zadeh (1970)  และการแกปญหาการขนสงโดยใชการโปรแกรมเชิงเสน ซึ่งไดรับการพัฒนาเปนครั้งแรก

โดย Hitchcock (1941)  แนวคิดดังกลาวไดรับการพัฒนาและวิจัยมาอยางตอเน่ือง นักวิจัยหลายคนได

ทําการศึกษาถึงวิธีการแกปญหาการขนสงแบบฟซซี่  Dinagar & Palanivel (2009) ไดศึกษาปญหาการ

ขนสงในสภาพแวดลอมที่คลุมเครือดวยตัวเลขฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูและไดพัฒนาวิธีการเพื่อคนหาวิธีการ

แกปญหาที่เหมาะสมที่สุดของตัวเลขฟซซี่ Kaur & Kumar (2012) นําเสนอแนวทางใหมในการแกปญหา

การขนสงที่คลุมเครือโดยใชตัวเลขฟซซี่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป Shanmugasundari & Ganesan 

(2013) ศึกษาแนวทางใหมสําหรับการแกปญหาการขนสงแบบคลุมเครือ Samuel & Raja (2016) ได

ศึกษาวิธีการปญหาการขนสงฟซซี่ที่ไมสมดุล โดยที่ตนทุนการขนสง อุปสงคและอุปทานเปนตัวเลขฟซซี่

รูปสามเหลี่ยม  Ghadle & Pathade (2016) ไดทําการเปรียบเทียบปญหาการขนสงฟซซี่ที่สมดุลและไม

สมดุลโดยใชตัวเลขฟซซี่หกเหลี่ยมและเทคนิคการจัดอันดับที่แข็งแกรง  Hunwisai & Kumam (2017) 

ไดใชวิธี ATM และเทคนิคการจัดอันดับที่แข็งแกรง เพื่อแกปญหาการขนสงที่มีคาใชจายในการขนสงเปน

ตัวเลขฟซซี่  นอกจากน้ีการแสดงวิธีการหาผลลัพธของการแกปญหาการขนสง Ahmed, Khan, Uddin 

& Ahmed (2016)  ไดแนะนําวิธีการจัดสรรตารางสําหรับการคนหาผลลัพธเบื้องตน ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึง  

ที่ใหผลลัพธที่เทียบเทาหรือดีกวาวิธีการหาผลลัพธเบื้องตนที่มีมากอน 
จากความไมแนนอนของสถานการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทําใหผูมีอํานาจตัดสินใจ  ตัดสินใจ

ภายใตความไมแนนอนของคาขนสงสินคา อุปสงคและอุปทาน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคาใชจายในการ

ขนสงที่มีตนทุนที่สูงข้ึนได  ดังน้ันในบทความน้ีจึงขอเสนอวิธีการแกปญหาการขนสงแบบฟซซี่ที่ไมสมดุล 

(Unbalanced Fuzzy Transportation Problem) โดยใชวิธีเซนทรอย (Centroid) ในการหาคาที่เปน

ตัวแทนของฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป จากน้ันไดใชวิธีการจัดสรรตาราง (Allocation Table Method)  

เพื่อหาผลลัพธเบื้องตน (Basic Feasible Solution) สําหรับการหาคาใชจายในการขนสง  นอกเหนือจาก

น้ีไดใชวิธีการกระจายแบบดัดแปลง (Modified Distribution Method) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง

คาใชจายในการขนสงใหนอยที่สุด ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยน้ีจะทําใหไดเครื่องมือที่ชวยในการ

แกปญหาการขนสงภายใตความไมแนนอนของคาขนสงที่อาจเกิดข้ึนได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อหาวิธีการแกปญหาการขนสงฟซซี่สีเ่หลี่ยมคางหมูทั่วไปแบบสมดุลและไมสมดุล 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
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1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาขนสงแบบฟซซี่ทั่วไป 2) ศึกษาวิธีการ

หาผลลัพธเบื้องตนที่เปนไปได (Basic Feasible Solution) โดยวิธีการจัดสรรตาราง (Allocation Table 

Method)  และศึกษาวิธีการกระจายแบบดัดแปลง  (Modified Distribution Method) เพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงคาใชจายในการขนสงใหนอยที่สุด 3) พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับนําไปใชใน

การแกปญหาขนสงแบบฟซซีท่ั่วไป 4) ทดสอบความสามารถในการหาคําตอบโดยวิธีการจัดสรรตาราง  

ตรวจสอบและปรับปรุงคาใชจายในการขนสง 5) แสดงผลการหาผลลัพธเบื้องตนและผลการปรับปรุง

ผลลัพธเบื้องตน 6) สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดพื้นฐานของฟซซีเซต (Fuzzy Set)  ถูกคิดคนโดย Zadeh (1965)  ในป ค.ศ. 1965      

ฟซซีเซตเปนเซตที่มีขอบเขตแบบคลุมเครือ โดยที่ฟซซีเซตมีการกําหนดคาระดับความเปนสมาชิกในเซต 

(Degree of Membership) อยูระหวาง 0 และ 1 ซึ่งแตกตางจากเซตแบบฉบับ (Classical Set) ที่มีการ

กําหนดคาความเปนสมาชิกเพียง 2 คา เทาน้ัน คือ 1 หมายถึงเปนสมาชิกในเซต และ  0 หมายถึงไมเปน

สมาชิกในเซต  การกําหนดคาระดับความเปนสมาชิกน้ันตองอาศัยฟงกชันความเปนสมาชิก สําหรับฟซซี่

เซต  ฟงกชัน Aµ  เรียกวาฟงกชันความเปนสมาชิก (Membership Function) ของฟซซี่ เซต A              

นิยามดังน้ี   

นิยาม 1   กําหนดให X  เปนเซตของเอกภพสัมพัทธ  ฟซซี่เซต A  ใน X เขียนแทนดวย  

{ }AA = x, (x) x Xµ ∈   โดยที่ A : X [0,1]µ →  เรียก A (X)µ   วาระดับความเปนสมาชิกของ X  

ในฟซซี่เซต A  ดังน้ันคา [0,1]  คือคาระดับความเปนสมาชิกของ X ในฟซซี่เซต A  

นิยาม 2 กําหนดใหฟซซี่เซต A  เปนฟซซี่เซตบนจํานวนจริง จะเรียก A  วาเปนตัวเลขฟซซี่

แบบทั่วไป ถามีฟงกชันความเปนสมาชิกเปนดังน้ี คือ  

 1)  A : R [0,w]µ →   มีความตอเน่ือง 

 2)  A l r(x) = 0, x ( ,a ] [a , )µ ∀ ∈ −∞ ∪ ∞  

 3)  A (x)µ  เพิ่มข้ึนอยางสม่ําเสมอบนชวง l 1[a ,a ]  และลดลงอยางสม่ําเสมอบนชวง 2 r[a ,a ]  

 4)  A 1 2(x) w, x [a ,a ], 0 w 1µ = ∀ ∈ < ≤  

ในบทความน้ีจะกลาวถึงตัวเลขฟซซีส่ี่เหลี่ยมคางหมูแบบทั่วไปและนําเสนอตัวดําเนินการทาง

คณิตศาสตรระหวางตัวเลขฟซซีส่ี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป นิยามดังน้ี 
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นิยาม 3 ตัวเลขฟซซี่ l 1 2 rA (a ,a ,a ,a ;w)= จะเรียกวาเปนตัวเลขฟซซี่สีเ่หลี่ยมคางหมูทั่วไป 

ถามีฟงกชันความเปนสมาชิกเปนดังน้ี 

A

l

l
l 1

1 l

1 2

r
2 r

r 2

r

0 , x a

(x a )
w , a x a

(a a )

w , a x a(x) (2)

(a x)
w , a x a
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0 , x a

<

−
≤ <

−
≤ ≤µ =

−
< ≤

−
>











  

เมื่อ l 1 2 rw (0,1] และaaaa∈ ≤ ≤ ≤    

ขอสังเกต จากนิยาม 3  ตัวเลขฟซซี่สี่เหลีย่มคางหมูทั่วไป l 1 2 rA (a ,a ,a ,a ;w)=                 ถา 

1 2a a p= =  แลว l rA (a ,p,a ;w)=  จะไดว า  l rA (a ,p,a ;w)=  เปนฟซซี่ สามเหลี่ ยมทั่ วไป               

ซึ่งเปนกรณีเฉพาะของตัวเลขฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป  ในทํานองเดียวกันการดําเนินการทาง

คณิตศาสตรของตัวเลขฟซซี่สามเหลี่ยมทั่วไปและตัวเลขฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป ถูกกําหนดไวดังน้ี 

นิยาม 4  กําหนดให l 1 2 r a l 1, 2 r bA (a ,a ,a ,a ;w ) และB(b,bb,b;w)= =   เปนตัวเลขฟซซี่

สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป และ ξ ≠ 0  การดําเนินการระหวางตัวเลขฟซซี่และการคูณเชิงสเกลารบนตัวเลข

ฟซซี่ เปนดังน้ี 

l l 1 1 2 2 r r a b1. A B (a b ,a b ,a b ,a b ;min(w ,w ))⊕ = + + + +   

l r 1 2 2 1 r l a b

l 1 2 r a

r 2 1 l a

2. A B (a b ,a b ,a b ,a b ;min(w ,w ))

( a , a , a , a ;w ) , 0
3. A

( a , a , a , a ;w ) , 0

= − − − −

ξ ξ ξ ξ ξ >
ξ =  ξ ξ ξ ξ ξ <

 





 

 นิยาม 5 กําหนดให α - เซตตัด ของตัวเลขฟซซีส่ี่เหลี่ยมคางหมทูั่วไป  l 1 2 rA = (a ,a ,a ,a ;w)  เปน

เซตยอยชัดแจง (Crisp subset) บนจํานวนจริง ซึง่นิยามโดย AA {x (x) }α = µ ≥α

และ[0,1]α∈  
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ในสวนน้ีจะนําเสนอเซนทรอยดของฟซซีท่ี่คิดคนโดย Wang, Yang, Xu & Chin (2006) ดังน้ี    

a a al r1 2 r
a a al 1 2

1 l r 2

a a al r1 2 r
a a al 1 2

1 l r 2

xA(x)dx
C(A)

A(x)dx

(x a ) (a x)
w xdx wxdx w xdx

(a a ) (a a )
(3)

(x a ) (a x)
w dx wdx w dx

(a a ) (a a )

∞
−∞
∞
−∞

∫

∫

∫ ∫ ∫
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=

− −+ +
− −

= − −+ +
− −

 

จากสมการ (2) และ (3) จะได 

r 2 l 1
l 1 2 r

r 2 l 1

1 (a a a a )
[a a a a ] (4)

3 (a a
C(A)

) (a a )

−
+ + + −

+ − +
=  

 สัญลักษณ   C(A)    แทนเซนทรอยดตัวเลขฟซซี่ A  

    ijC(c )   แทนคาขนสงฟซซี่ตอหนวยในการขนสงสินคา จากแหลงตนทางที่ i  

              ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j 

ตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรบัแกปญหาการขนสงแบบฟซซี ่ เปนดังน้ี  
m n

ij ij
i 1 j 1

n

ij i
j 1

m

ij j
i 1

ij

Minimize c x

Subject to x a , i 1,2,3,...,m (5)

x b , j 1,2,3,...,n

x 0 , i, j

= =

=

=

∑ ∑

∑

∑

Ψ =

≤ =

≥ =

≥ ∀

 





 

โดยที่ ijc  แทนคาขนสงตอหนวยในการขนสงสินคาจากแหลงตนทางที่ i ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j,   

ijx  แทนปริมาณของสินคาที่ขนสงจากแหลงตนทางที่ i ไปยังจุดหมายปลายทางที่ j,  ia แทนปริมาณของ

สินคาของแหลงตนทางที่ i, jb แทนปริมาณความตองการสินคาของจุดหมายปลายทางที่ j  และ  

∑ ∑
= =


m n

ij ij
i 1 j 1

c x  แทนตนทุนการขนสงฟซซี่ทั้งหมด   ถา ∑ ∑
= =

=
m n

i j
i 1 j 1

a b  แลวกลาวไดวาเปนปญหาการขนสง

ฟซซี่สมดุล และถา ∑ ∑
= =

≠
m n

i j
i 1 j 1

a b  แลวกลาวไดวาเปนปญหาการขนสงฟซซี่ไมสมดุล 
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วิธีการแกปญหาการขนสง 

การหาผลลัพธเบ้ืองตน     

       การหาผลลัพธเบื้องตนในการศึกษาครัง้น้ี เลือกใชวิธีการหาผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรร

ตาราง (Allocation Table Method) ของ Ahmed, Khan, Uddin & Ahmed (2016) 

ข้ันตอนที่ 1:  สรางตารางการขนสงจากปญหาการขนสงฟซซี่ที่กําหนด โดยนําตัวเลขที่ได

จากการใชวิธีเซนทรอยด ใสลงในตารางใหครบทุกชอง 

ข้ันตอนที่ 2:  ตรวจสอบตารางในข้ันตอนที่ 1 ใหแนใจวาปญหาการขนสงมีความสมดุล

หรือไม ถาไมสมดุลตองทําใหสมดุลกอน 

ข้ันตอนที่ 3:  เลือกคาใชจายที่เปนจํานวนค่ีตํ่าสุด (สามารถเปนจํานวนเต็ม / ทศนิยม / 

เศษสวน) จากทุกชองของตารางการขนสง หากไมมีคาใชจายที่เปนจํานวนค่ี ใหนํา 2 หารคาใชจายในทุก

ชองของตารางการขนสง จนสามารถไดคาใชจายที่เปนจํานวนค่ี 

ข้ันตอนที่ 4:  ตารางใหมจะเรียกวาตารางการจัดสรร โดยมีคาใชจายที่เปนจํานวนค่ีปรากฏ

อยู 

ข้ันตอนที่ 5:  ในครั้งแรกจะเริ่มตนโดยการเลือกจัดสรรใหกับคาใชจายที่เปนจํานวนค่ีที่ตํ่า

ที่สุดจากตารางการจัดสรรในข้ันตอนที่ 4 ทําการขนสงใหมากที่สุด โดยไมขัดกับเงื่อนไขและขอจํากัดที่มี

ทั้งทางดานอุปสงคและอุปทาน จากน้ันลบแถว หรือคอลัมนที่จัดสรรใหเสร็จสมบูรณ 

ข้ันตอนที่ 6:  พิจารณาทําการขนสงในชองที่มีคาใชจายตํ่าที่สุดในอันดับถัดไป ทําเชนน้ีไป            

เรื่อย ๆ จนจัดสรรครบทั้งทางดานอุปสงคและอุปทาน 

ข้ันตอนที่ 7:  คํานวณคาใชจายในการขนสงที่ไดจากการจัดสรรตาราง 

การตรวจสอบผลลัพธเบ้ืองตนท่ีได เพ่ือหาผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ดวยวิธีวิธีการกระจายแบบ

ดัดแปลง  

วิธีการกระจายแบบดัดแปลง (Modified Distribution Method) เปนวิธีที่ใชเพื่อตรวจสอบ

ผลลัพธเบื้องตนที่คํานวณได เพื่อชวยในการปรับปรุงเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด มีข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1: พิจารณาชองที่ถูกจัดสรร (Basic Cell) และไมถูกจัดสรร (Non Basic Cell) 

จากตารางแสดงผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตาราง 

ข้ันตอนที่ 2: คํานวณตัวแปรคู Ri และ Kj สําหรับแถวและคอลัมนทั้งหมดตามลําดับ ซึ่ง                     

Ri + Kj = Cij    กําหนดให R1 = 0 
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ข้ันตอนที่ 3: กําหนดให Eij = Cij - Ri – Kj  ตองหา Eij ของชองที่ไมถูกจัดสรร (Non-basic 

cell) ทุกชอง 

ข้ันตอนที่ 4: พิจารณาคาของ Eij  ถา Eij ≥ 0  แสดงวาผลลัพธที่ไดเบื้องตนเปนผลลัพธที่ดี

ที่สุด ถาคา Eij ที่คํานวณไดมีคา Eij < 0 แสดงวามีชองที่สามารถลดคาขนสงลงไดอีก ไปที่ข้ันตอนที่ 5 

ข้ันตอนที่ 5: จากข้ันตอนที่ 4 เลือกชองที่ใหคา Eij  เปนลบมากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 6: เริ่มจัดสรรคาในตารางใหมโดยสรางวงปด (closed loop)  โดยในตอนแรกเริ่ม

ตนวงปดดวยการเลือกชองวางและเคลื่อนที่ในแนวต้ังและแนวนอนดวยชองมุมที่ถูกเลือกและกลับมาที่

ชองวางในตอนเริ่มตนเพื่อทําวงปดใหสมบูรณ ใชเครื่องหมาย “+” และ “-”  ที่มุมของวงปดโดยกําหนด

เครื่องหมาย “+” ใหกับชองวางแรกที่เลือกไวกอน  

ข้ันตอนที่ 7: หาคาการจัดสรรตํ่าสุดจากชองที่มีเครื่องหมาย “ -” หลังจากน้ันนําคาที่ถูก

เลือกไปจัดสรรในชองที่เลือกไว โดยนําคาน้ีไปบวกเขากับชองที่มีเครื่องหมาย  “+”  และนําคาน้ีไปลบ

ออกจากชองที่มีเครื่องหมาย  “-” 

ข้ันตอนที่ 8: การจัดสรรในข้ันตอนที่ 7 จะสงผลใหไดผลลัพธที่จะตองทําการปรับปรุง 

ข้ันตอนที่ 9: หลังจากทําการจัดสรรในข้ันตอนที่ 8 แลว ทําการตรวจสอบ คา Eij อีกครั้ง

ต้ังแตข้ันที่ 1 จนไดคา Eij ≥ 0 ทุกคา หากพบวายังมีคาลบเหลืออยูจะตองทําการปรับปรุงผลลัพธและ

ตรวจสอบผลลัพธจนกระทั่งไดผลลัพธที่ดีที่สุดซึ่งคา Eij มีคามากกวา 0 ทุกคา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 หัวขอน้ีจะนําเสนอวิธีการแกปญหาคาใชจายในการขนสงภายใตสถานการณที่ตนทุนคาขนสง 

อุปสงคและอุปทานมีความไมแนนอน โดยในสถานการณจริงขอมูลที่นํามาคํานวณจะไดมาจากการเก็บ

ขอมูลคาใชจายในการขนสง อุปสงคและอุปทาน ซึ่งเปนการนําขอมูลยอนหลังมาพิจารณาวาตัวเลขที่เกดิ

ข้ึนอยูในชวงใด แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  ในตัวอยางน้ีกําหนดปญหาใหอยูภายใตสมมติฐานที่วา 

คาใชจายในการขนสง อุปสงคและอุปทานเปนแบบฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดใหมีการกระจายสินคาจากโรงงาน 3 แหงคือ S1, S2 และ S3 ไปสูศูนยกระจายสินคา 

3 แหงคือ D1, D 2 และ D 3  แสดงขอมลูดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการขนสงแบบฟซซี่ (คาขนสงมีหนวยเปนบาท) 

 D1 D 2 D 3 กําลังการผลิต (a )i  

S1 (6,7,8,10;0.6) (9,10,11,13;0.8) (10,11,12,14;0.9) (6,9,12,15;0.7) 

 S2 (5,7,8,12;0.7) (7,9,10,11;0.7) (8,9,13,15;0.9) (7,8,13,16;0.6) 

S3 (7,8,11,13;0.5) (4,6,7,9;0.6) (7,8,12,14;0.5) (5,8,11,13;0.8) 

ความตองการ j(b )  (5,9,12,13;0.6) (3,7,10,12;0.8) (6,9,11,14;0.7)  

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาคาขนสงสินคาจากเสนทาง S1 ไปยัง D1 คือ (6,7,8,10;0.6)  จากคา

ขนสงน้ีจะพบวาคาขนสงเปนตัวเลขฟซซี่สี่ เหลี่ยมคางหมูทั่วไป ซึ่งไมสามารถใชกับตัวแบบทาง

คณิตศาสตรได จึงตองใชวิธีเซนทรอยดในสมการ (4)  และคํานวณคาขนสงใหม  ดังน้ี  
 

r 2 l 1
l 1ij 2 r

r 2 l 1

11

1 (a a a a )
[a a a a ]

3 (a a ) (a a )

1 (10 8) (6 7)
[6 7 8 10 ]

3 (10 8) (6 7

C(

)
7

c )

C(c )

.8

−
+ + + −

+ − +
× − ×

+ +

=

= + −
− +

=
+



  

 

คาขนสงสินคาจากเสนทาง S1 ไปยัง D1 คือ โดยวิธีเซนทรอยดจะไดเทากับ 7.8 บาทตอหนวย 

ในทํานองเดียวกันในเสนทางอื่น ๆ จะไดคาขนสงใหม ดัง น้ี คือ 
12 13

C(c ) = 10.8, C(c ) = 11.8, 

22 23 31 32 3321
C(c ) = 8.13, C(c ) = 9.2, C(c ) = 11.3, C(c ) = 9.78, C(c ) = 6.5, C(c ) = 10.3       

 กําลั งการผลิต (a )i  โดยวิ ธี เซนทรอยดจะไดค า ใหม ดัง น้ี  
1 2

C(a ) = 10.5, C(a ) = 11, 

3
C(a ) = 9.21  และความตองการของลูกคา j( )b จะไดคาใหมดังน้ี 

1 2
C(b ) = 9.64, C(b ) = 7.92,    

3C(b ) = 10    นําคาที่ไดใสในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลคาขนสงโดยใชวิธีเซนทรอยด 

 D1 D 2 D 3 กําลังการผลิต (a )i  

S1 7.8 10.8 11.8 10.5 

 S2 8.13 9.2 11.3 11.0 

S3 9.78 6.5 10.3 9.21 

ความตองการ j(b )  9.64 7.92 10.0 
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จากตารางที่ 2 พบวา 
3

i
i=1

a = 30.71∑    และ 
3

j
i=1

b = 27.56∑    น่ันคือ 
m n

i j
i=1 j=1

a b∑ ∑≠   เปนปญหา

การขนสงฟซซี่ไมสมดุล ดังน้ันจะตองทําใหปญหาการขนสงฟซซี่สมดุล  โดยการเพิ่มศูนยกระจายสินคา 

D4  โดยใหคาขนสงสินคาจากเสนทาง S1, S2, S3 ไปยัง D4 เปนจํานวน  0 หนวย และให  4b  มีคาเปน 

3.15 หนวย ซึ่งจะทําให   
m n

i j
i=1 j=1

a b 30.71∑ ∑= =    แสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลคาขนสงแบบสมดุล 

 D1 D 2 D 3 D4 กําลังการผลิต (a )i  

S1 7.8 10.8 11.8 0 10.5 

 S2 8.13 9.2 11.3 0 11.0 

S3 9.78 6.5 10.3 0 9.21 

ความตองการ j(b )  9.64 7.92 10.0 3.15 30.71 

 

ตอไปจะแสดงการหาผลลัพธเบื้องตนโดยใชวิธีตารางการจัดสรร 

จากตารางที่ 3 จะพบวาเสนทางที่มีคาใชจายเปนจํานวนค่ีตํ่าสุดคือ เสนทางจาก S3 ไปยัง D2          

มีคาขนสง 6.5 บาทตอหนวย ดังน้ันเลือกเสนทางน้ีเปนเสนทางแรก โดยจะจัดสรรบนเสนทางน้ีใหมาก

ที่สุด จากเงือ่นไขของโรงงาน S3 ที่มีสินคา 9.21 หนวย และศูนยกระจายสินคา D2 ซี่งรับสินคาได 7.92 

หนวย  ดังน้ันจะจัดสรรใหขนสงจากโรงงาน S3 ไปยังศูนยกระจายสินคา D2 จํานวน 7.92 หนวย ซึ่งจะ

ทําใหศูนยกระจายสินคา D2 รับสินคาไดเต็มจํานวนแลว ไมสามารถรับสินคาไดอีก ทําใหเหลือศูนย

กระจายสินคาที่ตองพิจารณาจัดสรรตอไปอีก 3 ศูนยกระจายสินคา คือ D1, D3 และ D4  สวนโรงงาน S3 

เหลือสินคาที่จะจัดสงไดอีก 1.29 หนวย จากน้ันพิจาราณาเสนทางที่เหลืออีก 9 เสนทาง คือโรงงาน S1 

ไปยังศูนยกระจายสินคา D1, D3 และ D4  โรงงาน S2 ไปยังศูนยกระจายสินคา D1, D3 และ D4  โรงงาน S3 

ไปยังศูนยกระจายสินคา D1, D3 และ D4   เลือกเสนทางรองลงมาที่มีคาใชจายตํ่าสุดคือ เสนทางจาก

โรงงาน S1 ไปยังศูนยกระจายสินคา D1 ดังน้ันจัดสรรใหขนสงสินคาจากโรงงาน S1 ไปยังศูนยกระจาย

สินคา D1 เปนจํานวน 9.64 หนวย ซึ่งจะทําใหการรบัสนิคาที่ศูนยกระจายสินคา D1 ไดรับเต็มจํานวนแลว 

ในขณะที่โรงงาน S1 ยังเหลือปริมาณสินคาที่สามารถสงไดอีก 0.86 หนวย  ในทํานองเดียวกัน                 

พิจาราณาเสนทางการขนสงที่ยังเหลืออยูที่ยังไมไดรับการจดัสรรตอไปอีกโดยใชวิธีการเดียวกันกับขางตน 

จนสามารถจัดสรรไดครบตามจํานวน ซึ่งผลลัพธจากการจัดสรรแสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงการหาผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตาราง  

 D1 D 2 D 3 D4 กําลังการผลิต (a )i  

S1   7.8    9.64 10.8 11.8  0  0.86 10.5 

 S2 8.13 9.2   11.3   8.71  0  2.29 11.0 

S3 9.78    6.5  7.92   10.3   1.29 0 9.21 

ความตองการ j(b )  9.64 7.92 10.0 3.15 30.71 

 

จากผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตาราง  สามารถคํานวณคาขนสงทั้งหมดไดดังน้ี 

    คาขนสงรวม  11 11 14 14 23 23 24 24 32 32 33 33= c x + c x + c x + c x + c x + c x       
    

(7.8 9.64) (0 0.86) (11.3 8.71) (0 2.29) (6.5 7.92) (10.3 1.29)

238.382 บาท

= × + × + × + × + × + ×
=  

จากการหาผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตาราง นํามาตรวจสอบดวยวิธีการกระจายแบบ

ดัดแปลง ดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 5 แสดงคา Ri  และ  Kj 

 D1 D 2 D 3 D4 กําลังการผลิต 

(a )i  

Ri 

S1 7.8  9.64 10.8 11.8 0  0.86 10.5 0 

 S2 8.13 9.2 11.3  8.71 0  2.29 11.0  0 

S3 9.78 6.5  7.92 10.3   1.29 0 9.21  -1 

 ความตองการ j(b )  9.64 7.92 10.0 3.15 30.71 

Kj 7.8  7.5 11.3 0   

 

จากตารางที่ 5 สามารถคํานวณคา Ri และ Kj ในชองที่ถูกจัดสรร (Basic Cell)  ไดจาก ij i jc = R + K  

เมื่อ ijc  แทนคาใชจายของชองที่ ij   Ri  คือสัมประสิทธ์ิของแถวที่ i และ ให 1R = 0  และ Kj คือ

สัมประสิทธ์ิของคอลัมนที่ j 

 แทนคาในสูตร  ij i jc = R + K  ไดดังน้ี   

พิจารณา   11 1c ; 7.8 = 0 + K  

                      1K = 7.8  
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ในทํานองเดียวกันในชองที่ถูกจัดสรร (Basic Cell)  อื่น ๆ จะสามารถหาคา Ri และ Kj  ไดดังน้ี 

1 2 3 1 2 3 4R = 0,R = 0, R = -1, K = 7.8, K = 7.5,K =11.3  และ  K= 0   

คํานวณหาคา Eij  จากชองที่ไมถูกจัดสรร (Non Basic Cell)  ไดจาก  ij ij i jE = c - R - K  

  พิจารณา 12 12E ; E =10.8 - 0 - 7.5 = 3.3   ในทํานองเดียวกันในชองที่ไมถูกจัดสรร (Non Basic 

Cell))  อื่น ๆ จะสามารถหาคา Eij ไดดังน้ี  13 21 22 31E = 0.5, E = 0.33, E =1.7, E = 2.98  และ 34E =1 

จากผลลัพธที่ไดจะพบวามีคา ijE  0≥   ทุกคา  แสดงวาผลลัพธเบื้องตนที่คํานวณไดโดยวิธีการจัดสรร

ตารางเปนคําตอบที่ดีที่สุดแลว จึงไมตองทําการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเสนทางการขนสงแตอยางใด  

ดังน้ันคาขนสงรวมที่นอยที่สุดเทากับ 238.382  บาท 

 

ตัวอยางท่ี 2  กําหนดใหมีการกระจายสินคาจากโรงงาน 3 แหงคือ A1, A2 และ A3 ไปสูศูนยกระจาย

สินคา 3 แหงคือ B1, B 2 และ B 3  แสดงขอมูลดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการขนสงแบบฟซซี่ (คาขนสงมีหนวยเปนบาท) 

 B1 B 2 B 3 กําลังการผลิต (a )i  

A1 (8,10,11,15;0.6) (5,7,9,11;0.7) (8,10,11,15;0.9) (9,11,15,17;0.8) 

 A2 (14,16,18,19;0.5) (6,8,9,11;0.8) (7,9,13,14;0.8) (8,11,12,15;0.6) 

A3 (7,8,11,13;0.7) (9,11,13,15;0.5) (8,9,13,14;0.9) (7,8,11,12;0.9) 

ความตองการ j(b )  (7,10,12,15;0.7) (10,12,13,15;0.8) (7,9,12,14;0.6)  

 

จากตารางที่ 6 ใชวิธีเซนทรอยดคํานวณคาขนสงใหม (ทําเชนเดียวกันกับตัวอยางที่ 1)  

กําหนดคาขนสงใหมที่ได แสดงดังตารางที่ 7   
 

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลคาขนสงโดยใชวิธีเซนทรอยด 

 B1 B 2 B 3 กําลังการผลิต (a )i  

A1 11.13 8 11.8 13 

 A2 16.71 8.5 10.73 11.5 

A3 9.78 12 11 9.5 

ความตองการ j(b )  11 12.5 10.5 34 
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จากตารางที่ 7 พบวา 
m n

i j
i=1 j=1

a b∑ ∑=   กลาวไดวาเปนปญหาการขนสงฟซซี่สมดุล  ข้ันตอนตอไป

จะตองหาผลลัพธเบื้องตน โดยใชวิธีตารางการจัดสรรเชนเดียวกับตัวอยางที่ 1  ซึ่งในที่น้ีจะแสดงเฉพาะ

ผลลัพธเบื้องตนที่ไดหาผลลัพธไวแลว ดังตารางที่ 8 

จากผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตารางในตารางที่ 8  สามารถคํานวณคาขนสงทั้งหมดได

ดังน้ี  

    คาขนสงรวม  11 11 12 12 13 13 22 22 31 31= c x + c x + c x + c x + c x      
    

(11.13 1.5) (8 1) (11.8 10.5) (8.5 11.5) (9.78 9.5)

339.255 บาท

= × + × + × + × + ×
=  

 

ตารางที่ 8 แสดงการหาผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตาราง  

 B1 B 2 B 3 กําลังการผลิต (a )i  

A1 11.13   1.5 8    1 11.8   10.5 13 

 A2 16.71 8.5   11.5 10.73 11.5 

A3 9.78   9.5 12 11 9.5 

ความตองการ j(b )  11 12.5 10.5 34 
 

จากการหาผลลัพธเบื้องตนดวยวิธีการจัดสรรตาราง นํามาตรวจสอบดวยวิธีการกระจายแบบ

ดัดแปลง ดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 9 แสดงคา Ri  และ  Kj 

 B1 B 2 B 3 กําลังการผลิต (a )i  Ri 

A1 11.13   1.5 8    1 11.8   10.5 13 0 

 A2 16.71 8.5   11.5 10.73 11.5  0.5 

A3 9.78   9.5 12 11 9.5  -1.35 

 ความตองการ j(b )  11 12.5 10.5 34 

Kj 11.38 8 11.8   
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 จากตารางที่  9 สามารถคํานวณคา Ri และ  Kj   ได เปน  1 2 3R = 0,R = 0.5, R = -1.35,

1 2 3K =11.13, K = 8 และ  K=11.8   

คํ านวณหาค า  Eij  จากช อ งที่ ไม ถู กจัดสรร  (Non Basic Cell)   ได เ ป น   21E = 5.08,

23 32 33E = -1.57, E = 5.35  และ  E=0.55   

 จากการคํานวณคา  Eij  พบวาคา Eij  ที่ติดลบคือ 23E ดังน้ันเริ่มตนที่ชอง (2,3)  (แถวที่ 2 

คอลัมภที่ 3)  ทําวงปด (Closed Loop) ที่ชอง (2,3)  ไปยัง (1,3)  ไปยัง (1,2) ไปยัง (2,2)  และกลับมา

ที่ (2,3)  หลังจากน้ันใสเครื่องหมาย “+” และ “-” สลับกันตามลาํดับ  ข้ันตอนตอไปหาคําตอบที่นอย

ที่สุดในวงปดที่มีเครื่องหมาย  “-” ปรากฏอยู ในที่น้ีจะพบวา ตัวเลข 10.5 เปนตัวเลขที่นอยที่สุดที่มี

เครื่องหมาย  “-”  ลําดับตอไปใหนําคา 10.5 ไปบวกเขากับคาในชองที่มีเครื่องหมาย “+”  และนํา 10.5  

ไปลบออกจากชองที่มีเครื่องหมาย “-” ทําเชนน้ีจนครบวงปด  แสดงดังตารางที่ 10 และ 11 
 

ตารางที่ 10 แสดงการสรางวงปด  

 B1 B 2 B 3 กําลังการผลิต (a )i  

A1 11.13   1.5 + 8    1 - 11.8   10.5 13 

 A2 16.71 - 8.5   11.5 10.73  +   11.5 

A3 9.78   9.5 12 11 9.5 

ความตองการ j(b )  11 12.5 10.5 34 

 

ตารางที่ 11 แสดงการปรับปรุงผลลัพธเบื้องตน  

 B1 B 2 B 3 กําลังการผลิต (a )i  

A1 11.13   1.5 8    11.5 11.8     13 

 A2 16.71 8.5   1.0 10.73  10.5 11.5 

A3 9.78   9.5 12 11 9.5 

ความตองการ j(b )  11 12.5 10.5 34 

 

 จากตารางที่ 11 ทําการตรวจสอบคา  Eij  อีกครั้ง พบวาคา ijE  0≥   ทุกคา  น่ันคือไดผลลัพธที่

ดีที่สุดแลว (หากยังพบวามีคา ติดลบอยูจะตองปรับปรุงผลลัพธและตรวจสอบผลลัพธใหมอีกครั้งจนกวา

จะไดคา ijE  0≥  ทุกคา) นําคาที่ไดจากตารางไปคํานวณคาขนสงที่นอยสุด ดังน้ี 
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 คาขนสงรวมที่นอยทีสุ่ด 11 11 12 12 22 22 23 23 31 31= c x + c x + c x + c x + c x      
 

= (11.13 ×1.5) + (8 ×11.5) + (8.5 ×1.0) + (10.73 ×10.5) + (9.87 × 9.5)

= 322.77 บาท
 

 

บทสรุป 

ภายใตขอจํากัดที่คาขนสงมีความไมแนนอน มีความคลุมเครือ ซึ่งกลาวไดวาคาขนสงเปนแบบ

ฟซซี่ การแกปญหาโดยใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเดิมที่มีอยูไมสามารถหาคาใชจายในการขนสงที่แทจริง

ได ดังน้ันในบทความน้ีไดแสดงถึงวิธีการแกปญหาดังกลาว  โดยกําหนดใหคาใชจายในการขนสงเปน

ตัวเลขฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป และใชเซนทรอยดสําหรับแปลงคาตัวเลขฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป 

จากน้ันหาผลลัพธเบื้องตนที่เปนไปไดโดยวิธีการจัดสรรตาราง  นอกจากน้ียังไดทําการตรวจสอบผลลัพธ

เบื้องตนเพื่อปรับปรุงคําตอบทีไ่ด ใหเปนคําตอบที่ดีที่สุดโดยใชวิธีการกระจายแบบดัดแปลง ซึ่งวิธีการ

นําเสนอน้ีนอกจากจะนําไปใชในการแกปญหาที่มีคาใชจายที่เปนแบบฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไปแลว              

ยังนําไปประยุกตใชกับฟซซี่สามเหลี่ยมทั่วไปกรณีเฉพาะของฟซซี่สี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไปไดอีกดวย               

จากขอสังเกตที่ใหไวในตอนตน และหากขอมูลคาใชจายในการขนสง อุปสงคและอุปทานไมเปนแบบ             

ฟซซี่ สามารถหาคาใชจายในการขนสงที่นอยที่สุดไดโดยเลือกใชวิธีการจัดสรรตารางและวิธีการกระจาย

แบบดัดแปลงมาคํานวณได ซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการแกปญหาคาใชจายในการขนสง 
 

เอกสารอางอิง 

Ahmed, M. M., Khan, A. R., Uddin, M. S., & Ahmed, F. (2016). A new approach to solve  

transportation problems. Open Journal of Optimization, 5(22), 22-30. 

Bellman, R. E., & Zadeh, L. A. (1970). Decision making in a fuzzy environment. 

 Management Science, 17(4), 141-164. 

Dinagar, S. D., & Palanivel, K. (2009). The transportation problem in fuzzy environment . 

International Journal of Algorithms Computing and Mathematics, 2(3), 65-71. 

Ghadle, K., & Pathade, P. (2016). Optimal solution of balanced and unbalanced  

 fuzzy transportation using hexagonal fuzzy numbers. International Journal of  

 Mathematical Research, 5(2), 131-137. 

 



 

2440 

 

Hitchcock, F. L. (1941). The distribution of a product several sources to numerous  

 localities. Journal of Mathematics and Physics, 20(1-4), 224-230. 

Hunwisai, D., & Kumam, P. (2017). A method for solving a fuzzy transportation  

 problem via robust ranking technique and ATM. Cogent Mathematics, 4(1), 1-11. 

Kaur, A., & Kumar, A. (2012). A new approach for solving fuzzy transportation problems 

using generalized trapezoidal fuzzy numbers. Applied Soft Computing, 12(3),   

1201–1213. 

Samuel, A. E., & Raja, P. (2016). Optimization of Unbalanced Fuzzy Transportation 

 Problem. Internation Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 11(11), 

533-540. 

Shanmugasundari, M., & Ganesan, K. (2013). A novel approach for the fuzzy optimal 

solution of fuzzy transportation problem. International Journal of Engineering 

Research and Applications, 3(1), 1416-1421. 

Wang, Y. M., Yang, J. B., Xu, D. L., & Chin, K. S. (2006). On the centroids of fuzzy 

numbers. Fuzzy Sets and Systems, 157(7), 919-926. 

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets . Information and Control, 8(3), 338-356. 

 



 

2441 

 

การศึกษาคาดัชนีไกลซีมิกของผงขาวฮาง ขาวนึ่ง และขาวกลองหุงสกุ  

และการใชในเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพผสมโปรตนีถ่ัวเหลือง 

 Determination of glycemic index of Hang-rice, parboiled rice  

and cooked brown rice powders and application in functional drink 

incorporated with soy protein 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากผงขาวคาดัชนีไกลซีมิกตํ่าผสม

โปรตีนถ่ัวเหลือง เพื่อเปนอาหารที่เค้ียวกลืนงายเหมาะสําหรับผูสูงและผูมีปญหาดานการเค้ียวกลืน  

เตรียมขาวฮาง ขาวน่ึง และขาวกลองหุงสุก จากขาวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต

เครื่องด่ืมผง จากผลการทดลอง พบวา เมล็ดขาวฮาง และเมล็ดขาวน่ึง มีระดับการสลายตัวเมล็ดในเบส

ตํ่ากวาเมล็ดขาวกลองหุงสุก ทั้งน้ีผงขาวน่ึงมีคาไกลซิมิกตํ่าที่สุดเทากับ 77.19 (p<0.05) เมื่อนําผงขาวทัง้ 

3 ชนิดไปผสมนํ้ารอน และนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา ผงขาวฮาง และขาวน่ึง ที่ผสมนํ้ารอน 

มีคะแนนความชอบโดยรวมไมแตกตางกัน (p≥0.05) แตสูงกวาผงขาวกลองหุงสุก จึงเลือกผงขาวน่ึงที่มี

คาดัชนีไกลซิมิกตํ่าที่สุดมาเตรียมเปนเครื่องด่ืมจากผงขาวเพื่อสุขภาพผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง โดยใชผงขาว

น่ึง 12.25 กรัม โปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลือง 12 กรัม นํ้าตาล 5 กรัม และผงมอลต 6.25 กรัม จากผลการ

ทดลอง พบวา เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากขาวน่ึงผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง มีคาดัชนีการละลาย เทากับ 36.59 

% และเมื่อนําไปผสมนํ้ารอน พบวา คาแรงสูงสุด คาความคงตัว และคา hardness ของเครื่องด่ืมมีคา

เทากับ 10.23 g force, 98.10 g force.sec และ 1×104 N/m2 ตามลําดับ และมีคะแนนความชอบ

โดยรวมเทากับ 6.0  

คําสําคัญ: ขาวฮาง ขาวน่ึง ดัชนีไกลซีมิก เครือ่งด่ืมเพื่อสุขภาพ โปรตีนถ่ัวเหลือง 
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Abstract 

 The objective of this research is to prepare the functional drink from low glycemic 

index rice powder incorporated with soy protein as a food that suitable for the elderly 

and people with chewing and swallowing problems. Hang-rice, parboiled rice and cooked 

brown rice powders were prepared form Khao Dawk Mali 105 as the ingredient of 

functional drink powder. The results showed that Hang-rice and parboiled rice grain were 

less degree of alkaline spreadability than cooked brown rice did. The result of glycemic 

index (GI) determination showed that parboiled rice powder had the lowest glycemic 

index value of 77.19 (p <0.05). The sensory test of 3 types of rice powder mixed with hot 

water showed that Hang-rice and parboiled rice power showed non-significantly different 

in overall preference score (p≥0.05) but they had higher score than cooked brown rice 

powder did. Due to parboiled rice powder gave the lowest glycemic index, it was selected 

as the ingredient of the functional drink from rice powder incorporated with soy protein. 

The functional drink powder was made from 12.25 g of parboiled rice powder, 12 g of 

soy protein isolate, 5 g of sugar and 6.25 g of malt extract powder.  The result showed 

that the solubility of the functional drink was 36.59%. The functional drink powder with 

hot water addition had maximum force, consistency and hardness values of 10.23 g force, 

98.10 g force. sec and 1×10 4 N/m2 respectively. The overall preference score of the 

functional drink from parboiled rice power incorporated with soy protein was 6.0. 

Keywords: Hang-rice, parboiled rice, glycemic index, functional drink, soy protein 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันแนวคิดดานการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกําลังไดรับความนิยม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ

เครื่องด่ืม เน่ืองจากเปนอาหารที่รับประทานงาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ในงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดในการ

พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมที่ใหสารอาหารหลัก ไดแก คารโบไฮเดรตและโปรตีน ที่มีเน้ือสัมผัสที่ออนนุม 

กลืนไดงาย เพื่อใหเกิดประโยชนแก ผูสูงอายุ หรือผูที่มีปญหาดานการเค้ียวกลืน ซึ่งในประเทศญี่ปุนมี

แบงประเภทของอาหารตามเน้ือสัมผัสของอาหารตามมาตรฐาน Universal Design Food หรือ UDF 

โดยไดกําหนดคาเพื่อใชอางอิงตามความแข็ง (hardness) ของอาหาร โดยเทียบเคียงกับการบดเค้ียวของ
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มนุษย ซึ่งจะแบงออกเปน 4 ระดับ ทั้งน้ีผลิตภัณฑอาหารที่ไมตองผานการบดเค้ียวสามารถกลืนไดเลย 

จัดอยูในระดับที่ 4 หรือ UDF 4  ซึ่งมีคา harness upper limit 3 x 103 N/m2  (ภิญญาพัชญ คามามูล, 

2562)  โดยในงานน้ีมีเปาหมายใหไดผลิตภัณฑในระดับที่ 4 หรือ UDF 4 โดยมีความต้ังใจจะใหเปน

ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพที่เนนไปที่การใหประโยชนของสารอาหารหลักคือคารโบไฮเดรตและ

โปรตีน ซึ่งแหลงคารโบไฮเดรตที่นํามาใชในผลิตภัณฑอาหารเสริมน้ี ใชขาวขาวดอกมะล ิ105 ซึ่งเปนขาว

ที่นิยมบริโภคทั่วไป แตอยางไรก็ตามมีรายงานวาขาวขาวดอกมะลิ 105 มีคาดัชนีไกลซีมิกสูง (ดัชนีไกลซี

มิก = 100) (ปานเทพ พัวพงษพันธ, 2558)  ทั้งน้ี ดัชนีไกลซีมิก คือดัชนีที่ใชในการตรวจวัดคุณภาพของ

คารโบไฮเดรต เปนคาที่แสดงใหเห็นวา คารโบไฮเดรตที่บริโภคจะยอยยากหรืองาย โดยพิจารณาจากเพิ่ม

ระดับนํ้าตาลในเลือดในเวลา 2 ช่ัวโมง หลังจากรับประทาน โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือ กลูโคส

หรือขนมปงขาวซึ่งมีคาดัชนีไกลซีมิก เทากับ 100 (ลัคนา บริจินดากุล, 2555) ดังน้ันการบริโภคอาหารที่

มีคาดัชนีไกลซีมิกสูง จึงไมเปนผลดีตอสุขภาพโดยเฉพาะผูที่ตองควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด  จาก

งานวิจัยของ Casiraghi, Brighenti, Pellegrini, Leopardi and Testolin (1993) ซึ่งรายงานวา ขาวขัด

ขาว ขาวน่ึง (parboiled rice) และขาวน่ึงหุงสุกเร็ว มีปริมาณสตารชที่ทนตอการยอย (resistance 

starch; RS) เทากับ 0.4, 0.8 และ 0.8 % ตามลําดับ ซึ่งการมีปริมาณ RS ที่สูงมีความสัมพันธกับการ

ลดลงของคาดัชนีไกลซีมิก (glycemic index, GI) ทั้งน้ีมีรายงานวาการบริโภคขาวน่ึง (parboiled rice) 

ทําใหคนสุขภาพดีและผูปวยเบาหวานประเภทที่ 2 มีระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง  (Hamad, Zafar, & 

Sidhu, 2018) นอกจากขาวน่ึงแลว ขาวฮางซึ่งเปนการแปรรูปขาวเปลือกดวยวิธีพื้นบานอยางหน่ึง ซึ่ง

แตกตางจากการทําขาวน่ึงเล็กนอย โดยจะนําขาวเปลือกไปแชนํ้า บมใหเกิดการงอกของเมล็ดขาว แลว

จึงนําไปน่ึงใหสุก แลวจึงตากใหแหง และนําไปกะเทาะเปลือกออก ทั้งน้ีการนําขาวเปลือกมาแชนํ้า เพื่อ

กระตุนใหเกิดการงอกของขาว จะทําใหผลิตสารชนิดหน่ึงข้ึนมา คือ Gamma aminobutyric acid 

(GABA) ซึ่งเปนสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย (บุศราวรรณ ไชยะ และ เมวิกา รัตนะ, 2559)  ซึ่งทั้ง

กระบวนการผลิตขาวน่ึง และขาวฮาง จะมีการนําขาวเปลือกที่แชนํ้าจนมีระดับความช้ืนที่เหมาะสมไปน่ึง

ทําใหสตารช (starch) ภายในเมล็ดเกิดการเจลาติไนซ (gelatinization) หลังจากน้ันเมื่อทําใหขาวเย็นลง 

โมเลกุลของสตารชในขาวจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม เรียกวา การเกิดรีโทรกราเดชัน (retrogradation) 

ทําให เกิดการเปลี่ยนโครงสรางของเมล็ดสตารชเปนผลึกที่มี โครงสรางแข็งแรง (Ayamdoo, 

Demuyakor, Dogbe, Owusu & Ofosu, 2013 ; Ejebe, Danbaba & Ngadi , 2015) ซึ่งจะสงผลให

สตารชสามารถทนตอการยอยของเอนไซมได (Sajilata, Rekha & Singhal, 2006) และทําใหเมล็ดขาวมี

คาไกลซีมิกตํ่าลงได นอกจากสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีนยังเปนสารอาหารหลกัที่จาํเปนแก
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คนทุกวัย ในงานวิจัยน้ีจึงเลือกใชโปรตีนจากถ่ัวเหลืองซึ่งเปนโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจําเปนหลายชนิด   

(อภิพรรณ พุภักดี, 2546) เปนสวนผสม เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับเครื่องด่ืมที่ผลิตได ดังน้ัน

งานวิจัยน้ีมีแนวคิดเพื่อพัฒนาเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากขาว โดยคัดเลือกขาวที่มีคาดัชนีไกลซีมิกตํ่าเพื่อ

นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพผสมโปรตีนจากถ่ัวเหลือง ที่เปนผลิตภัณฑเครื่องด่ืม

ที่ใหสารอาหารหลักและรับประทานงายแมในคนสูงอายุหรือที่มีปญหาดานการเค้ียวกลืน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาคาดัชนีไกลซีมิกของผงขาวฮาง ขาวน่ึง และขาวกลองหุงสุก จากขาวขาวดอกมะลิ 105 

และประเมินคุณลักษณะดานประสาทสัมผัสของผงขาวผสมนํ้ารอนเพื่อเลือกผงขาวไปใชในเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง  

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากขาวที่มีคา

ดัชนีไกลซีมิกตํ่าผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอยางผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหงุสุก 

การเตรียมขาวฮาง ใชวิธีที่ ดัดแปลงมาจาก วิธีของ จันดา สารพัฒน (2560) โดยนํา

ขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 2,000 กรัม มาแชนํ้าที่อุณหภูมิหองจนทวมเปนเวลา 24 

ช่ัวโมง บมขาวเปลือกไวในกระสอบทึบแสงเปนเวลา 12 ช่ัวโมง เพื่อใหขาวงอก จากน้ันนํามาน่ึงดวยไอ

นํ้าเปนเวลา 40 นาที นําขาวเปลือกมาตากแดดเปนเวลา 3 วัน และนําขาวเปลือกไปกะเทาะเปลือกออก

ดวยเครื่องกะเทาะเปลือกขาวขนาดเล็ก สําหรับการเตรียมขาวน่ึง ใชวิธีที่ดัดแปลงมาจาก อุไรวรรณ วัฒ

นกุล, นพรัตน มะเห และ พีรพงษ พึ่งแยม (2560)  แตปรับใหเหมือนกับวิธีการเตรียมขาวฮาง แตจะไมมี

กระบวนการบมขาวเปลือกในกระสอบทึบ กลาวคือ จะนําขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 

2,000 กรัม มาแชนํ้าที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาน่ึงดวยไอนํ้าเปนเวลา 40 นาที นํา

ขาวเปลือกมาตากแดดเปนเวลา 3 วัน นําขาวเปลือกไปกะเทาะเปลือก ในสวนของการเตรียมขาวกลอง

หุงสุก ทําไดโดยการนําขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 มากะเทาะเปลือกออก แลวนํามาหุงดวยหมอ

หุงขาวไฟฟาในอัตราสวน ขาว : นํ้า 1:3 หุงเปนเวลา 35 นาที ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง จากน้ันนําไป

ตากแดดเปนเวลา 3 วัน การเตรียมผงขาวทําไดโดย นําเมล็ดขาวฮาง ขาวน่ึง และขาวกลองหุงสุก มาบด
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เปนผงดวยเครื่องบดละเอียด นํามารอนผานตะแกรงขนาด 20 เมช เก็บตัวอยางผงขาวในถุงพลาสติกที่

ปดสนิท 

2. การวิเคราะหอัตราสลายเมล็ดในเบส 

วิเคราะหอัตราการสลายตัวของเมล็ดขาวในเบส ตามวิธีของ Juliano and Villareal (1993) 

ตัวอยางขาวฮาง และขาวน่ึง ใชหลังจากกะเทาะเปลอืกที่ผานการทาํแหงกอนบดเปนผง สวนขาวกลองหงุ

สุก ใชตัวอยางที่ผานการตากแหงหลังจากหุงขาวใหสุก โดยสุมเมล็ดขาวมาจํานวน 10 เมล็ด ใสในกลอง

พลาสติก วางกลองบนพื้นสีเขม เพื่อชวยประเมินคาชัดเจนข้ึน เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 

1.0% ปริมาตร 27 มิลลิลิตร โดยใหขาวสารทั้งเมล็ดจมอยูในสารละลาย ต้ังทิ้งไว 4 ช่ัวโมง ที่

อุณหภูมิหอง แลวสังเกตลักษณะการขยายตัวของเมล็ดขาว 

3. การวิเคราะหคาดัชนีไกลซมีิก 

วิเคราะหคาดัชนีไกลซีมิกตามวิธีของ Kunyanee and Luangsakul (2020) โดยใชชุด

ทดสอบ Resistance starch assay kit (K-RSTAR, Megazyme International Ltd. Wicklow, 

Ireland) เริ่มจากนําผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหงุสุก แลวมาบดอีกครัง้ดวยเครื่องบดแบบ

ใบมีดความเร็วสูง แลวรอนผานตะแกรงขนาด 1.0 มิลลิเมตรจากน้ันช่ังตัวอยาง 100 ± 0.5 มิลลิกรมั ใส

ในหลอด centrifuge แลวนํามายอยดวยเอนไซม pancreatic α-amylase (10 มิลลิกรัม/มลิลิลิตร) 4 

มิลลิลิตร จากน้ันนําไปบมในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิแบบเขยาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 30 

60 90 120 150 และ 180 นาที เมื่อครบระยะเวลาทีก่ําหนดใหนําหลอดทดลองออกมาจากอางนํ้า

ควบคุมอุณหภูมิแลวเติมเอทานอล (รอยละ 99 v/v) 4 มิลลลิิตร นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็วรอบ 3000 

rpm เปนเวลา 10 นาที เทสวนใสดานบนลงในขวดปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตรจากน้ันเติมเอทานอล 

(รอยละ 50 v/v) 8 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง แลวนําไปปนเหว่ียงอีกครัง้ที่ 3000 rpm เปนเวลา 10 

นาที เทสวนใสที่ไดลงในขวดปรบัปริมาตรเดิม แลวปรับปรมิาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร ดวย  sodium 

acetate buffer (pH 4.5) จากน้ันดูดสารละลาย 0.1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง และเติมสารละลาย

เอนไซม  amyloglucosidase (300 U/มิลลิลิตร) ปรมิาตร 10 ไมโครลิตรแลวนําไปบมทีอุ่ณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที นําไปวิเคราะหปริมาณกลูโคสดวยชุดทดสอบ glucose oxidase 

peroxidase (GOPOD) kit พลอตเกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณการยอยของสตารชกบัเวลา (30-

180 นาที) ซึ่งเปนตามสมการ C = C∞ (1 –e-kt) โดย C คือ รอยละของสตารชที่ถูกยอยที่เวลา t, C∞ คือ 

รอยละของสตารชที่ถูกยอยที่ 180 นาที, k คือ คาคงที่ไคเนติค (min -1), t คือ เวลาในการยอย คาดัชนี
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การยอย (Hydrolysis index, HI) คํานวณไดจาก HI = (AUC sample / AUC reference) × 100 (min) 

และ คาดัชนีไกลซีมิก (GI) คํานวณไดจาก GI = 39.71 + (0.549× HI)  ใชขนมปงขาวเปนตัวเปรียบเทียบ 

4. การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสมัผสั 

นําผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหุงสุก 25 กรัม ใสนํ้ารอนอุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียส ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน แลวมาแบงใสแกวชิมขนาด 30 มิลลิลิตร เสิรฟขณะที่ยัง

รอน โดยใชผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝนจํานวน 10 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดาน

ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชวิธีการใหคะแนนตามลําดับ

ความชอบแบบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale)  

5. การคัดเลือกผงขาวไปใชในเครื่องด่ืมเพือ่สุขภาพผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง 

พิจารณาคัดเลือกชนิดของผงขาวที่เมื่อนําไปผสมนํ้ารอนแลว มีคะแนนความชอบโดยรวม 6 

คะแนนข้ึนไป และมีคาดัชนีไกลซิมิกที่ตํ่าที่สุด ไปใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจาก

ขาวดัชนีไกลซีมิกตํ่าผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง  

6. การเตรียมเครื่องด่ืมเพือ่สุขภาพจากผงขาวดัชนีไกลซีมิกตํ่าผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง 

นําขาวที่คัดเลือกจากขอ 5  มาเตรียมเปนเครื่องด่ืมผง โดยตอ 1 ซอง ประกอบดวย ผงขาว 

12.25 กรัม โปรตีนถ่ัวเหลืองสกัด (soy protein isolate)  12  กรัม นํ้าตาล 5 กรัม และผงมอลต 6.25 

กรัม (ดัดแปลงสูตรมาจาก ผลิตภัณฑผงขาวกลองสกัดทางการคา) ผสมใหเขากัน จากน้ันนํามาบรรจุใส

ถุงพลาสติกชนิด Nylon/LLDPE ที่ปดสนิทใสสภาวะสุญญากาศ นําไปวิเคราะหตอไป  

7. การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากผงขาว

ดัชนีไกลซีมิกตํ่าผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง 

 7.1 การวิเคราะหความสามารถในการละลาย  ดัดแปลงจากวิธีของ ดารารัตน นาคลออ, อา

ภัสรา แสงนาค และกุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน (2554) โดยนําผงเครื่องด่ืม 2.5 กรัม ใสในหลอดหมุนเหว่ียงที่

มีฝาและทราบนํ้าหนักที่แนนอน เติมนํ้ากลั่น 30 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน โดยคนดวยแทงแกวทุกๆ 5 

นาที เปนเวลา 30 นาที ลางสวนที่ติดกับแทงแกวลงในหลอดหมนุเหว่ียงโดยใชนํากลั่น 5 มิลลิลิตร นําเขา

เครื่องหมุนเหว่ียงที่ 2200 rpm เปนเวลา 15 นาที เทสวนใสลงในถวยอะลูมิเนียมที่ทราบนํ้าหนัก นําไป

อบแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนไดนํ้าหนักคงที่ แลวช่ังนํ้าหนักเพื่อคํานวณดัชนีการละลายนํ้า 

ดัชนีการละลายนํ้า = (นํ้าหนักตัวอยางแหง/นํ้าหนักตัวอยางเริ่มตน) ×100 

7.2 การวิเคราะหคา maximum force และ consistency โดยนําเครื่องด่ืมผงมาเติมนํ้า

รอนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสปริมาตร 200 มิลลิลิตร คนผสมใหเขากัน แลวนํามาวัดดวยเครื่องวัด 
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Texture analyzer โดยใชวิธีวัดแบบ backward extrusion ดวยหัววัด Back Extrusion Cell (A/BE) 

ใชหัววัด Compression Dics ขนาดเสนผานศูนยกลาง 35 มิลลิเมตร โดยต้ังคาการวัด Pre-Test 

Speed, Test-Speed และ Post-Test Speed เปน 1 .0  mm/s และกดลงไปเปนระยะทาง 25 

มิลลิเมตร คํานวณคา hardness (N/m2) จาก คา maximum force/พื้นที่หนาตัดของหัววัด ทําการวัด

ซ้ํา 5 ครั้งตอสิ่งทดลอง 

7.3 การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส นําผลิตภัณฑเครื่องด่ืมผงจากขาวผสม

โปรตีนถ่ัวเหลือง จํานวน 1 ซอง (นํ้าหนักรวม 35.5 กรัม) มาผสมกับนํ้ารอนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร คนผสมใหเขากัน แลวมาแบงใสแกวชิมขนาด 30 มิลลิลิตร เสิรฟขณะที่ยังรอน 

โดยใชผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝนจํานวน 10 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดานลกัษณะ

ปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชวิธีการใหคะแนนตามลําดับความชอบ

แบบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale)  

8. การวางแผนการทดลอง และวิเคราะหทางดานสถิติ 

การวิเคราะหคาไกลซิมิก วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized 

design, CRD) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบบล็อคสุมอยางสมบูรณ 

(Randomized Completely Block Design, RCBD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 โดยใชโปรแกรม Minitab  

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

จากรูป 1 พบวา เมื่ออยูในสารละลายเบสเปนเวลา 4 ช่ัวโมง ลักษณะเมล็ดขาวฮาง และขาวน่ึง 

พองตัวเล็กนอย สวนขาวกลองหุงสุก มีลักษณะเมล็ดพองตัว และแตกบานมาก แสดงใหเห็นวาขาวกลอง

หุงสุกมีการสลายตัวในเบสไดมากกวาขาวฮาง และขาวน่ึง ซึ่งการสลายตัวในเบสสอดคลองกับอุณหภูมใิน

การเกิดเจลาทิไนซ โดยการสลายตัวในเบสมากบงบอกถึงอุณหภูมิในการเจลาทิไนซตํ่า และการสลายตัว

ในเบสนอยบงบอกถึงอุณหภูมิในการเจลาทิไนซสูง (อรอนงค นัยวิกุล, 2547) ซึ่งในงานวิจัยน้ีเราใช

วิเคราะหการสลายตัวในเบส เพื่อเช่ือมโยงกับความยากงายในการถูกยอยของสตารชที่อยูในเมล็ดขาวแต

ละชนิด หากเมล็ดขาวสลายในเบสไดนอย แสดงวาสตารชในเมล็ดชนิดขาวน้ันอาจถูกเขาถึงดวยเอนไซม

ที่ยอยสตารชและถูกยอยไดยากกวา การที่ขาวฮางและขาวน่ึงมีการสลายตัวในเบสนอยกวาขาวกลองหุง

สุก เน่ืองจากขาวฮาง และขาวน่ึงไดผานการทําใหสุกดวยกระบวนการน่ึง เปนการทําใหสตารชภายใน

เมล็ดเกิดการเจลาติไนซ หลังจากน้ันเมื่อทําใหขาวเย็นลง โมเลกุลของสตารชในขาวจะเกิดการจัดเรียงตัว
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ใหม เรียกวา รีโทรกราเดชัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางของสตารชกลายเปนผลึกที่มีโครงสราง

แข็งแรง ทําใหเอนไซมเขาไปยอยยากข้ึน (Ayamdoo et al, 2013; Ejebe et al, 2015) นอกจากน้ัน

โมเลกุลของสตารชยังอาจเกิดอันตรกิริยา (interaction) กับ องคประกอบอื่นในเม็ดขาว เชน ลิปด ที่อยู

ในเปลือกและสวนของเย่ือหุมเมล็ด ซึ่งจะแทรกตัวเขามาในเน้ือเมล็ดระหวางการแช หลังจากการน่ึงจะ

เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนที่ถูกยอยไดยากข้ึน 

 

 
 

 

รูปที่ 1 ลักษณะการสลายตัวในเบสของเมล็ดขาวฮาง ขาวน่ึง และขาวกลองหงุสุก ในสารละลาย KOH  

ที่ความเขมขน 1.0 % เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 

 

เมื่อนําผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหุงสุก มาวิเคราะหคาดัชนีไกลซีมิกไดผลดังรูปที่ 2 

และตารางที่ 1 จากผลการวิเคราะหการยอยไดของสตารชของผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหุง

สุก โดยใชขนมปงขาวเปนตัวอยางอางอิง ซึ่งแสดงอยูในรูปของปริมาณการยอยสตารชที่ใชบงช้ีปริมาณ

การยอยสตารชในชวง 0-180 นาที จากรูปที่ 2 พบวา เมื่อสิ้นสุดการยอยสตารชที่เวลา 180 นาที ผงขาว

กลองหุงสุกมีปริมาณการยอยสตารชสูงสุด และสูงกวาตัวอยางอางอิง คือขนมปงขาว รองลงมา คือผง

ขาวฮาง และผงขาวน่ึง ตามลําดับ จากตารางที่ 1 คาดัชนีการยอย (Hydrolysis index ; HI) ของผงขาว

ฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหุงสุกที่วิเคราะหไดจากงานวิจัยน้ีมีคา 92.65 68.27 และ122.92 

ตามลําดับ ซึ่งคาดัชนีการยอย hydrolysis index (HI) สามารถคํานวณคาดัชนีไกลซีมิก (GI) ได เทากับ 

90.57 77.19 และ 107.19 ตามลําดับ 

ขาวฮาง ขาวน่ึง ขาวกลองหงุสกุ 
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รูปที่ 2 ปรมิาณการยอยสตารชทีเ่วลา 0-180 นาที ของขนมปงขาว (white bread) 

 ผงขาวฮาง         ผงขาวน่ึง         และ ผงขาวกลองหุงสุก   X 

 

ตารางที่ 1 คาดัชนีการยอยและคาดัชนีไกลซีมิกของผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหุงสุก  

ชนิดของผงขาว คาดัชนีการยอย (HI) คาดัชนีไกลซีมิก (GI) 

ขาวฮาง 92.65 ± 3.17b 90.57 ± 1.74b 

ขาวน่ึง 68.27 ± 0.12c 77.19 ± 0.06c 

ขาวกลองหงุสกุ 122.92 ± 3.71a 107.19 ± 2.04a 

   a,b,…   หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรที่แตกตางกันในแนวต้ังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 p < 0.05) 

 

 จากการศึกษาผลของชนิดของขาวที่มีตอคาดัชนีไกลซีมิก พบวาขาวกลองหุงสุกมีคาดัชนีไกล

ซีมิกสูงที่สุด แสดงวา ขาวกลองหุงสุกน้ี จะถูกยอยไปเปนนํ้าตาลกลูโคสไดมาก รองลงมาคือขาวฮาง และ

ขาวน่ึงมีคาดัชนีไกลซีมิก เทากับ 77.19 ซึ่งตํ่าที่สุด  สําหรับคาดัชนีไกลซีมิกของขาวแตละชนิดที่แตกตาง

กัน เน่ืองมาจากขาวฮาง และขาวน่ึงไดผานกระบวนการน่ึงทําใหสตารช ภายในเมล็ดเกิดการเจลาติไนซ 

หลังจากน้ันเมื่อทําใหขาวเย็นลง โมเลกุลของสตารชในขาวจะเกิดการจัดเรียงตัวใหมดวยพันธะไฮโดรเจน
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ระหวางโมเลกุลของสายอะมิโลส เรียกวา รีโทรกราเดชัน เกิดเปนโครงรางตาขายสามมิติที่มีความ

แข็งแรง และสามารถถูกยอยดวยเอนไซมไดนอยลง (Chung, Lim & Lim, 2006) ซึ่งไดมีรายงานไววา

การรีโทรเกรเดชันของสตารชมีผลในการลดคาดัชนีนํ้าตาลหรือทนตอเอนไซมในการยอยเพิ่ม ข้ึน 

(Eerlingen, Crombez & Delcour, 1993) ประกอบกับการเกิด interaction ระหวางสตารชและ

องคประกอบที่อยูในเปลือกขาวซึ่งเคลื่อนยายจากเปลือกและเย้ือหุมเมล็ดในระหวางการแชขาวเปลือก 

เมื่อนําไปน่ึงสารประกอบเหลาน้ันจึงเกิดสารประกอบเชิงซอน เชน สารประกอบเชิงซอน อะไมโลส-ลิปด 

ที่ทนทานตอการยอย แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลอง พบวา ขาวฮางมีคาไกลซีมิกสูงกวาขาวน่ึงอยาง

มีนัยสําคัญ เน่ืองจากในกระบวนการผลิตขาวฮางมีการบมขาวเปลือกเปนเวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งระหวางน้ัน

เมล็ดขาวจะเกิดการงอก ซึ่งการงอกทําใหเอนไซมยอยสตารชทํางาน ทําใหสตารชมีโมเลกุลขนาดเล็กลง

จนบางสวนกลายเปนนํ้าตาล แมจะนําไปทําใหสุกดวยการน่ึงและทิ้งใหเย็นจนเกิดรีโทรเกรเดชัน 

เชนเดียวกับที่เกิดข้ึนในขาวน่ึง แตดวยมีโมเลกุลขนาดเล็กกวาจึงถูกยอยไดงายกวา ขาวฮางจึงมีคาไกล

ซีมิกที่สูงกวาขาวน่ึง 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผงขาวผสมนํ้ารอน 

ชนิดของผงขาว ลักษณะ

ปรากฎns 

สี ns กลิ่น ns รสชาติ เน้ือสมัผสั ns ความชอบ

โดยรวม 

ขาวฮาง 6.4±1.17 6.3±1.57 5.9±1.79 5.9±1.44a 5.9±1.66 6.2±1.55a 

ขาวน่ึง 6.6±1.35 6.4±1.43 6.4±1.26 5.9±1.29a 6.1±1.52 6.4±1.74a 

ขาวกลองหงุสกุ 5.4±1.90 5.4±1.78 5.3±1.57 4.4±1.77b 5.1±1.79 4.9±1.29b 

a,b,…   หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรที่แตกตางกันในแนวต้ังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ns       หมายถึง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) 

 

จากผลการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสมัผัส และ

ความชอบโดยรวม ของผงขาวฮาง ผงขาวน่ึง และผงขาวกลองหุงสุกที่ผสมนํ้ารอน จากผลคะแนน

ความชอบดานลักษณะปรากฎและสี พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p ≥ 0.05) สวนผลคะแนนความชอบดานกลิ่น แมวา ผงขาวฮาง และผงขาวน่ึง มีกลิ่นของการ

หมักขาว ในขณะที่ผงขาวกลองหุงสุกมีกลิ่นเหมือนขาวไหม แตจากคะแนนความชอบ พบวาผูทดสอบมี

ความชอบในกลิ่นของผงขาวทั้ง 3 ชนิด ไมแตกตางกัน (p ≥ 0.05) ในสวนของคะแนนความชอบดาน
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รสชาติ พบวาผงขาวฮาง และผงขาวน่ึงผสมนํ้ารอนไดคะแนนความชอบดานรสชาติ ไมแตกตางกัน (p ≥ 

0.05)  แตมีคะแนนสูงกวาผงขาวกลองหุงสุกผสมนํ้ารอน ในสวนของคะแนนความชอบโดยรวม พบวาผง

ขาวฮาง และผงขาวน่ึงที่ผสมนํ้ารอน มีคะแนนความชอบโดยรวมไมแตกตางกัน (p ≥ 0.05) แตไดรับ

คะแนนสูงกวาผงขาวกลองหุงผสมนํ้ารอน สอดคลองกับความชอบที่มีตอรสชาติของผงขาวทั้ง 3 ชนิด 

พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมที่จะนําไปเตรียมเปนเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากผงขาวดัชนี

ไกลซีมิกตํ่าผสมโปรตีนถ่ัวเหลืองตามเกณฑที่กําหนดไว พบวา ผงขาวที่เตรียมจากผงขาวฮาง และผงขาว

น่ึงเมื่อนําไปผสมนํ้ารอน มีคะแนนความชอบโดยรวมมากกวา 6 คะแนนข้ึนไปและมีคามีแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) แตงผงขาวน่ึง มีคาดัชนีไกลซีมิกเทากับ 77.19 ซึ่งตํ่ากวาผงขาวฮาง 

ดังน้ันจึงเลือกผงขาวน่ึง เพื่อเปนวัตถุดิบในการเตรียมเปนเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากผงขาวดัชนีไกลซีมิก

ตํ่าผสมโปรตีนถ่ัวเหลืองตอไป 

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากขาวน่ึงผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง จํานวน 1 ซองซึ่งมีนํ้าหนักรวม 35.5 กรมั 

ประกอบดวย ผงขาว 12.25 กรัม โปรตีนถ่ัวเหลืองสกัดอยางละ 12  กรัม นํ้าตาล 5 กรัม และผงมอลต 

6.25 กรัม ถูกนํามาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ไดแก ดัชนีการละลาย คา maximum force คา 

consistency คา hardness และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไดผลดังตารางที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3  เครื่องด่ืมเพือ่สุขภาพจากผงขาวน่ึงผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง 
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ตารางที่ 3 สมบัติของเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากขาวน่ึงเสริมโปรตีนจากถ่ัวเหลือง 

สมบัติ คาเฉลี่ย ± SD 

ดัชนีการละลาย (%) 36.59±0.32 

คา maximum force (g force) 10.23±0.25 

คา consistency (g force. sec) 98.10±6.13 

คา hardness (N/m2) 1.04×104 

คะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ 5.9±1.45 

คะแนนความชอบดานสี 5.7±1.64 

คะแนนความชอบดานกลิ่น 5.6±1.43 

คะแนนความชอบดานรสชาติ 5.4±1.26 

คะแนนความชอบดานเน้ือสัมผัส 5.3±1.49 

ความชอบโดยรวม 6.0±0.82 

 

จากวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของเครื่องด่ืมผงดังขอมูลในตารางที่ 3 พบวา เครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพจากขาวน่ึงผสมโปรตีนจากถ่ัวเหลืองมีคาดัชนีการละลายที่คอนขางตํ่า สอดคลองกับลักษณะ

ปรากฏจากรูปที่ 3 ที่พบวา เมื่อผสมนํ้ารอน เครื่องด่ืมจากผงขาวน่ึงผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง มีการ

ตกตะกอนของผงขาวน่ึงที่ช้ันลางสุดของภาชนะ สวนช้ันบนเปนช้ันของโปรตีนถ่ัวเหลืองสกัดที่ละลายนํ้า

ไดนอยมาก แตมันสามารถเกิดการพองตัวและรวมตัวกันเปนตะกอนที่มีนํ้าหนักเบา จึงทําใหเกิดแยกช้ัน

และลอยตัวอยูดานบน ทั้งน้ีโปรตีนถ่ัวเหลืองสกัด มีความสามารถในการละลายตํ่า เน่ืองจากโปรตีนถ่ัว

เหลืองเปนโปรตีนประเภทโกลบูลิน (globulin) ซึ่งมีคุณสมบัติ ไมละลายนํ้า (วันชัย สมชิต, 2527) จาก

การวิเคราะหลักษณะเน้ือสัมผัสของคาแรงสูงสุด (maximum force) และคาความคงตัว (consistency) 

ของเครื่องด่ืมจากผงขาวน่ึงที่ผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง มีคาเทากับ 10.23 (g force) และ 98.10 (g 

force.sec) ตามลําดับ เมื่อนําคา maximum force มาคํานวณคา hardness พบวา เครื่องด่ืมจากผง

ขาวน่ึงที่ผสมโปรตีนถ่ัวเหลือง มีคา hardness เทากับ 1×104 N/m2 ซึ่งเทียบไดกับอาหารที่มีลักษณะ
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ตาม Universal Design Food ระดับที่ 3 หรือ UDF 3 ซึ่งมีคา hardness upper limit เทากับ 1.0×104 

N/m2 คือใชลิ้นบดไดงาย (ภิญญาพัชญ คามามูล, 2562) ซึ่งเปนคาที่มากกวาคาที่คาดหวังไว ทั้งน้ีเพื่อให

ไดเครื่องด่ืมที่มีคา hardness ตํ่าลง อาจพัฒนาดวยการบดผงขาวใหมีขนาดอนุภาคเล็กลง อาจจะทําให

ไดเครื่องด่ืมที่มีคา hardness ตํ่ากวา 3 x 103 N/m2 (UDF 4) ดังที่ต้ังใจไว สวนผลคะแนนการทดสอบ

ทางประสาทสัมผัส พบวา คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะ มีคะแนนอยูระหวาง 5.3-5.9 (เฉย ๆ) 

สวนคะแนนความชอบโดยรวมมีคะแนน 6.0 คือชอบเล็กนอย 

 

สรุปผลการทดลอง 

ขาวฮาง ขาวน่ึง และขาวกลองหุงสุก จากขาวขาวดอกมะลิ 105 มีอัตราการสลายตัวในเบส และ

คาดัชนีไกลซีมิกที่แตกตางกัน โดยขาวน่ึงมีคาดัชนีไกลซีมิกตํ่าที่สุด เมื่อนําขาวน่ึงไปผสมกับโปรตีนถ่ัว

เหลืองสกัด ผงมอลต นํ้าตาล แลวเตรียมเปนเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากขาวน่ึงเสริมโปรตีนถ่ัวเหลือง 

พบวา เมื่อผสมเครื่องด่ืมผงกับนํ้ารอน จะไดเครื่องด่ืมที่ละลายไดนอยและมีลักษณะแขวนลอย ซึ่งมีคา 

hardness เทียบเทากับอาหาร UDF-3 และไดรับคะแนนความชอบโดยรวมอยูในระดับชอบเล็กนอย ใน

อนาคต อาจมีการพัฒนาในใหมีเน้ือสัมผัสที่งายตอการเค้ียวกลืนมากข้ึน โดยบดผงขาวใหละเอียดมากข้ึน 

อีกทั้งมีการวิเคราะหสมบัติตาง ๆ เทียบกับเครื่องด่ืมที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่มีจําหนายทางการคา 
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บทคัดยอ 

นวัตกรรมอาหารเกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑ การนําเสนอ และการใหบริการ ดังน้ัน ความคิด

สรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจึงซับซอนเพื่อใหเกิดประสบการณใหมๆ ในการบริโภคอาหาร 

งานวิจัยน้ีจึงศึกษาบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัวและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหาร

อนาคต โดยการใชแบบสอบถามกับผูบริโภคจํานวน 1,036 คนในชวงพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2562 จาก

ผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพของผูบริโภคทั้งประเทศไทยเปนแบบสนุกสนานราเริง และมองโลกในแงดี 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่ชอบทํากิจกรรมรื่นเริง สนุกสนาน แตไมคอยออก

กําลังกาย และไปตรวจสุขภาพเมื่อจําเปน ทั้งน้ีผูบริโภคอาหารอนาคตสวนใหญไมมีโรคประจําตัว หากมี

โรคประจําตัวเปนโรคเรื้อรังไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ

ขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบมากที่สุด และสวนใหญมีการเลนอินเทอรเน็ต หรือใชโซเชียลมีเดีย 

เชน เฟสบุค ไลน อินสตาแกรมทุกวัน ขอมูลที่ไดจากการวิจัยน้ีถูกนํามาพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารอนาคตใหตอบสนองความตองการตอไป การทดลองน้ีช้ีใหเห็นวาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารควร

เนนการใหประสบการณที่สนุกสนานในการบริโภค ชวยใหมีสุขภาพดีแบบไมจําเปนตองออกกําลังกาย

มาก โดยควรสื่อสารขอมูลผลิตภัณฑผานชองทางออนไลนเพื่อทําการตลาดผลิตภัณฑอาหารอนาคต  

คําสําคัญ : บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัว พฤติกรรม อาหารอนาคต 

 

 

                                                        
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400 email: pitchaon_mai@utcc.ac.th 
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 

Food innovation is concerned with products, presentation, and service. Therefore, 

the creativity of food product development is complex in order to create new 

experiences in food consumption. This research studies personality, lifestyle, congenital 

disease and behavior of future food consumers by using a questionnaire with 1,036 

consumers from May to August 2019. The results indicated that the personality of the 

consumers in Thailand was joyful and optimistic type. This is consistent with the results 

of the study on lifestyle that likes to do fun activities but rarely exercise and go for 

checkup when necessary. Most future food consumers do not have any underlying 

disease. If there is a chronic disease, most common found non-communicable diseases 

such as diabetes, blood pressure Hyperlipidemia Ischemic heart disease Ischemic stroke. 

Most of them are played on the internet or use social media such as Facebook, Line, and 

Instagram every day. The data obtained from this research are taken into account in the 

development of future food products to meet further needs. This experiment suggests 

that food product development should focus on providing enjoyable experiences and 

helping to be healthy without requiring much exercise. They should communicate 

product information via online channels to market future food products. 

Keywords: Personality, lifestyle, congenital disease, behavior, future food 

 

ความสําคัญและท่ีมาชองปญหาวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค (กรพินธุ กลิ่นเกษร, 2553)  ทําใหอาหารมีโอกาสทางการตลาดที่

ประสบผลสําเร็จอยางดีที่สุด  และที่สําคัญจะชวยใหองคกรมีความย่ังยืน มีการพัฒนาใหดีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง   

อยางไรก็ดี ความตองการของผูบริโภคน้ันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมาก

ข้ึนในยุคปจจุบัน รวมทั้งการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมอาหารน้ันจําเปนตองคํานึงถึงความ

สมดุลระหวางการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และการผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรมกับอัตลักษณ

รสชาติอาหารไทยสูสินคาและบริการ  เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารน้ันมีความสลับซับซอนกวา
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อุตสาหกรรมอื่นในหลายๆ ดาน ทั้งรูปแบบสินคา การนําเสนอ หรือแมแตการใหบริการที่แตกตางกัน 

แนวโนมของอาหารอนาคตของประชากรโลก  จึงไดรับการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหสอดรับกับวิถี

ชีวิต และความตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมายที่ใสใจสุขภาพในแตละทองถ่ินมากข้ึน (Magistris 

and Gracia, 2008) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของประชากรไทย แบงออกเปน 2 ลักษณะพฤติกรรม คือ พฤติกรรมทางดาน

รสนิยมการบริโภค และพฤติกรรมทางดานประสบการณ (ณัฐพล อัสสะรัตน และ พัฒนนรี ศรีศุภโอฬาร, 

2551) คนภาคเหนือชอบรับประทานอาหารรสจืด คนภาคใตชอบรับประทานอาหารรสเผ็ด คนภาคกลาง

ชอบรับประทานอาหารรสหวานรวมทั้งชอบด่ืมนํ้าอัดลม อาหารกรุบกรอบ และอาหารจานดวนมากกวา

คนภาคอื่นๆ (ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน และ วรางคณา อุดมทรัพย, 2560) นอกจากน้ีสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร ในป พ.ศ.2560 พบวา สิ่งที่คน

สวนใหญคํานึงถึงเปนอันดับแรกกอนเลือกซื้ออาหารคือ ความชอบมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติ ความ

อยากทาน ความสะอาด คุณคาทางโภชนาการ ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ดังน้ันผูประกอบการ

ขนาดยอม โดยเฉพาะในกลุม OTOP และ SMEs จึงจําเปนตองมีขอมูลพฤติกรรมของประชากรไทยทุก

ภาค เพื่อนําไปใชในการวางกลยุทธกอนผลิตสินคาใหมออกมาวางจําหนาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัวและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่บริโภคอาหารอนาคต 4 ประเภทไดแก อาหารเสริมสุขภาพหรืออาหารฟงกชัน อาหารทาง

การแพทย อาหารอินทรีย และอาหารนวัตกรรมใหม   โดยการสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสาํรวจจาก

ประชากรไทยทั้งหมด 6 ภาคไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันตก ภาคใตเพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสม เพื่อความไดเปรียบ

คูแขงขัน   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. แนวทางการวิจัยและการออกแบบ 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง กําหนดกลุมประชากรเปนคนไทย ซึ่งเปนจํานวนประชากรมี

ขนาดใหญมากดังน้ัน การกําหนดขนาดของจํานวนตัวอยาง (Sample size) ที่นํามาวิเคราะห กําหนดไว 

เปนจํานวน 1,000  ตัวอยาง ซึ่งได มาจากการคํานวณโดยอาศัยการสุมตัวอยางแบบที่คาดวาขนาดของ
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ประชากรมีขนาดใหญ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2547) โดยพิจารณาจากสัดสวนประชากรในแตละภาค ดัง

ตารางที่ 1 วิธีการคัดเลือกตัวอยางที่จะทําการศึกษา (Sampling method) จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (purposive sampling) เปนบุคคลที่รูจักอาหารอนาคตทั้ง 4 ประเภท  คือ อาหารเสริมสุขภาพ

หรืออาหารฟงกชัน อาหารทางการแพทย อาหารอินทรีย และอาหารนวัตกรรมใหม และมีอํานาจซื้อเพื่อ

เปนตัวแทนกลุมประชากรที่แทจริง 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรในแตละภาคของประเทศไทย 

ภาค จํานวนประชากร (คน) สัดสวน จํานวนสุม (คน) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,916,034 0.33343 300 

ภาคกลาง 20,183,134 0.307065 300 

ภาคใต 9,290,708 0.141348 150 

ภาคเหนือ 6,312,974 0.096045 100 

ภาคตะวันออก 4,644,529 0.070662 100 

ภาคตะวันตก 3,381,719 0.051449 50 

รวม 65,729,098 1 1,000 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย (2560) 

 

1.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอมูลแบบสอบถามสรางข้ึนจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยแบงออกเปนสองสวนคือ สวนที่ 1 เปนขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร และสวนที่ 

2 เปนบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัว BMI การออกกําลังกาย และการตรวจสุขภาพ 
 

2. การตรวจสอบเคร่ืองมือ  

ทําการตรวจสอบแบบสอบถามที่สรางกบักลุมตัวอยางทดลองใช (Try out) ที่เปนกลุมตัวอยางที่

มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการศึกษาน้ี กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด จากน้ันหาคา

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรวิธีการหา คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1970) เพื่อทดลองหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดย

คิดจากคาความเช่ือมั่นรายขอในแบบสอบถามเทากับ 0.60 ใหเหมาะสมกอนเก็บขอมูลจริงตอไป                                                  

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
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เตรียมความพรอมของผูชวยวิจัยในการรวบรวมขอมูลโดยการอธิบายข้ันตอนการดําเนินการ 

แนวทางการสัมภาษณหรือใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีจํานวนไมตํ่ากวา 1,000 

ชุด แบงกลุมผูชวยวิจัยตามภาค เพื่อสะดวกในการสื่อสารดวยภาษาทองถ่ิน แตละกลุมมีผูชวยวิจัย

ดําเนินการประมาณ 3-5 คนตอภาคมีการบันทึกภาพสถานที่ที่ไปทําการเก็บขอมูลและภาพผูตอบ

แบบสอบถาม โดยพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ศูนยการคา สถานที่ที่

เปนแหลงชุมชน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนที่มีคุณลักษณะมีแนวโนมเปนกลุมเปาหมาย ทําการ

เก็บขอมูลในชวงพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2562 
 

4. การวิเคราะหขอมูล  

นําขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะหโดยใชการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) นําเสนอขอมูลแบบรอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

1. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 จากการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงตาม

โครงสราง (Construct Validity) ดวยผูเช่ียวชาญ 3 ทานในการตรวจสอบเน้ือหาและภาษาที่ใชในการ

สื่อสาร จากน้ันทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความถูกตองและตรงกับวัตถุ ประสงคที่จะ

ศึกษากอนนําไปทดสอบความนาเช่ือถือ โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช ( Pre-test) กับกลุม

ตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่จะทําการศึกษาจํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบวาคําถามแตละ

ขอของแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูศึกษากําหนดไวหรือไม หลังจากน้ัน นํา

แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลและทดสอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach ซึ่งไดผลการวิเคราะหไดผลดังตารางที่ 2 ซึ่งมีคามากกวา 

0.750 จึงนับไดวามีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป 
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ตารางท่ี 2 สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha coefficient) ของแบบสอบถาม 

ปจจัย Number of item Cronbach’s Alpha  

Coefficient 

แบบสอบถาม 26 0.890 

สวนที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตร 14 0.774 

สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรม 12 0.823 

 

2. ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใตจํานวน 1036 ทาน เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานะภาพ จํานวน

สมาชิกในครอบครัวเรือนที่อาศัยในบานเดียวกัน วุฒิการศึกษา อาชีพ ศาสนาที่นับถือ รายไดโดยเฉลี่ยตอ

เดือน ที่พักอาศัยปจจุบัน ลักษณะชุมชนที่พักอาศัยปจจุบัน และ ภูมิลําเนาเดิมของผูตอบแบบสอบถาม

ไดถูกนํามาสอบถาม  ทั้งน้ีความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตร กําหนดโดยปจจัยหลัก 2 ประการ 

คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม (Roitner–Schobesberger et al., 2008) ทั้งสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยา ลวนสงผลตอพัฒนาการและความสามารถทางสติปญญาของ

บุคคล เชน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การดูแลสขุภาพ ในการศึกษาครั้งน้ีมีสมมุติฐานวา ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตรนาจะมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต โรคประจําตัวและ

พฤติกรรมตอไป จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสาํรวจจากประชากรไทยทั้งหมด 6 ภาคไดแก ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต ไดผลดังตารางที่ 3 และ ภาพ

ที่ 1   

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสํารวจในภาพรวมของประเทศไทย 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  

ความถี ่

 n = 1036 

รอยละ 

เพศ ชาย 304 29.3 

หญิง 732 70.7 

 

 



 

2462 

 

ตารางท่ี 3 ตอ 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  

ความถี ่

 n = 1036 

รอยละ 

อาย ุ นอยกวา 23 ป 245 23.6 

23-40 ป 272 26.3 

41-54 ป 263 25.4 

55 ป ขึ้นไป 256 24.7 

สถานะภาพ โสด 543 52.4 

แตงงาน และมีบุตร 415 40.1 

แตงงาน และไมมีบุตร 62 6.0 

อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

หยารางไมมีบุตร และมีบุตรหยาราง 
16 1.5 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวเรือน ท่ีอาศัยในบานเดียวกัน (รวมผูตอบ)   

 1-2 คน 164 15.8 

 3-5 คน 709 68.4 

 6-10 คน 154 14.9 

 มากกวา 10 คน 9 0.9 

มีเด็ก ลูกหลาน (ไมเกิน 13 ป) อาศัยอยูในบานเดียวกัน   

 มี 391 37.7 

 ไมมี 645 62.3 

มีผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) อาศัยอยูในบานเดียวกัน   

 มี 448 43.2 

 ไมมี 588 56.8 

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา/เทียบเทา 71 6.9 

 มัธยมตน/เทียบเทา 49 4.7 

 มัธยมปลาย/เทียบเทา 136 13.1 

 อนุปริญญา/เทียบเทา 76 7.3 

 ปริญญาตรี/เทียบเทา 507 48.9 

 ปริญญาโทหรือสูงกวา 188 18.1 
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ตารางท่ี 3 ตอ 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  

ความถี ่

 n = 1036 

 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

ปวช ปวส 
9 0.9 

อาชีพ ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 251 24.2 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 1.6 

พนักงาน/ลูกจาง/ผูประกอบวิชาชีพของบริษัท/

องคกร/สถาบันการศึกษาเอกชน 
223 21.5 

ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 91 8.8 

รับจางท่ัวไป 64 6.2 

นักเรียน/นักศึกษา 260 25.1 

แมบาน/ไมไดทํางานประจํา 46 4.4 

ขาราชการบําเหน็จบํานาญ 51 4.9 

เกษียณอายุ 14 1.4 

อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

ไมไดทํางาน เกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน (อสม.) 

19 1.8 

ศาสนาท่ีนับถือ พุทธ  904 87.3 

 คริสต 12 1.2 

 อิสลาม 116 11.2 

 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 4 0.4 

รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของทาน   

 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 357 34.5 

 10,001 – 20,000 บาท 251 24.2 

 20,001 – 30,000 บาท                     151 14.6 

 30,001 – 40,000 บาท 100 9.7 

 40,001 – 50,000 บาท 86 8.3 

 50,001 – 100,000 บาท 55 5.3 
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ตารางท่ี 3 ตอ 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  

ความถี ่

 n = 1036 

 มากกวา 100,000 บาท 21 2.0 

 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

ไมประสงคจะแจง 
15 1.4 

 

จากผูตอบแบบสอบถาม 1,036 คน (ตารางที่ 3) เปนผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูหญิงตอบ

มากกวาผูชายถึงรอยละ 41.4 โดยมีการกระจายชวงอายุที่ใกลเคียงกัน เพื่อปองกันความลําเอียงทีเ่กิดข้ึน

ในการตอบแบบสอบถามอาหารอนาคต ที่มีสวนของชวงอายุมาเกี่ยวของกับความตองการอาหารดังกลาว 

ทางทีมผูวิจัยจึงทําการวางแผนการสุมการเก็บตัวอยางแบบโควตาสําหรับผูตอบแบบสอบถาม ตามชวง

อายุ โดยแบงใหมีการกระจายเทาๆกันในทุกชวงวัยของทุกภาค   ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

สถานะโสดสูงถึงรอยละ 52.4 รองลงมาคือแตงงานมีบุตรรอยละ 40.1 และมีขนาดครอบครัวประมาณ 

3-5 คนสูงถึงรอยละ 68.4 เปนที่นาประหลาดใจทีค่รอบครัวของคนไทยเปนครอบครัวใหญหรอืครอบครวั

ขยายมีปริมาณใกลเคียงกับครอบครัวเด่ียวขนาดเล็ก (2 คน) หรือการแยกออกมาอยูลําพัง จากขอมูลน้ี

ช้ีใหเห็นวาลักษณะครอบครัวของคนไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ เปนครอบครัวเดียว

ขนาดเล็กมากข้ึน เปนที่นาสนใจวาสัดสวนของการไมมีลูกหลานอยูในบานมากกวามีลูกหลานอยูในบาน

ของผูตอบแบบสอบถามทั้งประเทศ  แสดงวาอัตราการเกิดเริ่มชะลอตัวลง ตามขอมูลของกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (2564) ที่ระบุวาประเทศไทยเขาสูงสังคมผูสูงอายุสมบูรณ มากกวา 13 ลานคน  

เปนประเทศที่สองของอาเซียน รองจากสิงคโปร และมีอัตราการเกิดใหมลดลงมาก  จากขอมูลที่แสดงวา

ไมมีผูสูงอายุอยูในบานเปนสวนใหญ ช้ีใหเหน็วาผูสูงอายุอาจจะตองอยูตามลําพัง จึงควรรักษาสุขภาพ

เพื่อดูแลตัวเองใหไดดี   นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูทีม่ีการศึกษาสูงถึงระดับปรญิญาตรี

หรือสูงกวา และนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด พักอาศัยบานเด่ียวในเขตเมือง ทั้งน้ีเน่ืองจากจากการถาม

คําถามเบื้องตนกอนตอบแบบสอบถามวาทานรับประทานอาหารอนาคตหรือเคยรับประทานหรือไม โดย

การช้ีแจงผานโปสเตอรรูปของอาหารอนาคตทั้ง 4 ประเภทไดแก อาหารเสริมสุขภาพหรืออาหารฟงกชัน 

อาหารทางการแพทย อาหารอินทรีย และอาหารนวัตกรรมใหม พบวา ผูที่อาศัยตามชนบทไมรูจักอาหาร

เหลาน้ี (ภาพที่ 1)  เปนที่ประหลาดใจที่มีการยายถ่ินฐานมาจากทุกภาคของประเทศไทยยกเวนภาค

ตะวันออกและภาคตะวันตก  สวนใหญจะพักอาศัยบานเด่ียวในเขตเมือง 
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ภาพท่ี 1 รอยละของ (ก) ภูมิลําเนาปจจุบัน (ข) ลักษณะชุมชนที่พักอาศัยปจจุบัน และ (ค) ภูมิลําเนาเดิม

ของผูบริโภคอาหารอนาคต 
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3. บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต ขอมูลโรคประจําตัวและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารอนาคต 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจจากประชากรไทยทั้งหมด 6 ภาคไดแก ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต ไดผลดังภาพที่ 2 และ 3 ตารางที่ 

4 และ 5 

 

ภาพท่ี 2 รอยละของบุคลิกภาพของของผูบริโภคอาหารอนาคต 

 

บุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมทั้งประเทศไทยเปนแบบสนุกสนานราเริงรอยละ 

19.5 และมองโลกในแงดีรอยละ 16.6 (ภาพที่ 2) ซึ่งเปนลักษณะเดนของคนไทย  จากการศึกษาของ 

Aschemann–Witzel (2013) รายงานวา Culture and Personality Study ที่ เปนลักษณะเดนของ

วัฒนธรรมสามารถถายทอดผานกระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาเปนลักษณะเดนทางบุคลิกภาพ  ซึ่ง

คนไทยมีวัฒนธรรมแบบกลาง ๆ  พอมีพอกิน สบายๆ มีความสุขตามอัตภาพ จึงอาจทําใหบุคลิกคนไทย

เปนคนมองโลกในแงดี   นอกจากน้ีคนไทยต้ังแตอดีตชอบพบปะสังสรรค และชอบงานรื่นเริง จึงทําให

บุคลิกภาพของคนไทยจากการศึกษาน้ีออกมาเปนคนรักสนุก ซึ่งจากผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต

พบวากิจกรรมรื่นเริง สนุกสนานมีสูงถึงรอยละ 88.3 จึงเปนการยืนยันวาบุคลิกภาพและรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกัน โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีคาสูงสุดคือ การทําอาหารที่บาน (รอยละ 

13.8) รองลงมาคือ การทองเที่ยวกับครอบครัว (รอยละ 13.1) ช้ีใหเห็นวาคนไทยรักครอบครัว รักพวก

พองมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งน้ี ผูตอบแบบสอบถามไมคอยออกกําลังกาย (ภาพที่ 5) ซึ่งสอดคลอง
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1
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เรยีกรอ้งความสนใจ
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กับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายมีนอย ไดแก เขาฟตเนส (รอยละ 3.7) ปน

จักรยาน (รอยละ 3.7) รวมแขงกีฬา (รอยละ 2.5) นอกจากน้ีเมื่อพิจารณา Body Mass Index (BMI) 

ของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5) พบวา อยูในเกณฑสุขภาพดีรอยละ 43.4 รองลงมาคืออวนระดับ 2 

(รอยละ 22.5) และอวนระดับ 1 (รอยละ 15.9) จึงเปนการยืนยันอีกวาคนไทยยังใสใจสุขภาพไมมากนัก 

เมื่อพิจารณาการคนหาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีโรคประจาํตัวรอยละ 28.2 โดย

เปนโรคเรื้อรังไมติดตอสูงที่สุด รองลงมาคือโรคโรคภูมิแพอาหาร ไดแก อาหารทะเล จําพวก กุง ปู 

ปลากระบอก ผงชูรส แพหนอไม โซดา ผงชูรส งา นํ้ามันงา  คาเฟอีน (ตารางที่ 4) 
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ภาพท่ี 3 ขอมูล (ก) รูปแบบการดําเนินชีวิต (ข) ความถ่ีในการเลนอินเทอรเน็ต หรือใชโซเชียลมีเดีย (ค) ระยะเวลาในการเลนอินเทอรเน็ตหรือใชโซเชียลมีเดียในแตละวัน 

   (ง) ความถ่ีในการคนหาขอมูลดานการรักษาสุขภาพ และ (จ) ความถ่ีในออกกําลังกายของผูบริโภคอาหารอนาคต

ดูการ
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 (ข)         (ค)            (ง)     (จ) 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารอนาคต 

 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

ความถี ่

n = 1036 

รอยละ 

แหลงคนหา สอบถาม หรือขอแนะนําในการใหขอมูลความรูเร่ืองอาหารอนาคต  

 เพ่ือน คนรอบขาง คนในครอบครัว 427 11.4 

          สื่อออฟไลน (Offline Media) 

 โทรทัศน 411 10.9 

 วิทยุ 79 2.1 

 หนังสือพิมพ 119 3.2 

 ปายโฆษณาตางๆ  181 4.8 

 หนังสือ/นิตยสารสุขภาพ  195 5.2 

 โบชัวร (วางในรานคา แจกในงานแสดงสินคา) 171 4.5 

 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 12 0.3 

          สื่อออนไลน (Online Media) 

 เว็ปไซตเจาของสินคา 309 8.2 

 เว็ปไซตรีวิวสินคา  277 7.4 

 คลิปวีดีโอ ยูทูป 234 6.2 

 เฟสบุคธุรกิจ 282 7.5 

 ขอมูลจากไลน 151 4.0 

 อินสตาแกรม 116 3.1 

 ทวิตเตอร  72 1.9 

 แอพพลิเคชั่นสุขภาพ 143 3.8 

 บล็อก/บทความในอินเทอรเน็ต 219 5.8 

 สืบคนจากกูเก้ิล 346 9.2 

 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ โฆษณาหนาเวปไซด 15 0.4 

ความถี่ในการพบแพทยเพ่ือตรวจสุขภาพ 

1 เดือนตอคร้ัง (เดือนละคร้ัง)  35 3.4 

2-3 เดือนตอคร้ัง 107 10.3 
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ตารางท่ี 4 ตอ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

ความถี ่

n = 1036 

รอยละ 

6 เดือนตอคร้ัง (ปละ 2 คร้ัง)  119 11.5 

12 เดือนตอคร้ัง (ปละคร้ัง)  337 32.5 

ไปตรวจสุขภาพเม่ือจําเปน 388 37.5 

อ่ืนๆ โปรดระบ ุไมเคยตรวจตรวจสุขภาพ 32 3.1 

ทานมีโรคประจําตัว หรือแพสารอาหารหรือไม   

โรคออฟฟตซินโดรม เชน ไมเกรน กลามเน้ืออักเสบ ปวดไหลหลัง ตาแหง 73 20.7 

โรคท่ีเกิดจากความเสื่อมของรางกาย เชน โรคอัลไซเมอร โรคพารคินสัน 

โรคขอเสื่อม โรคไตเสื่อม โรคกระดูกพรุน เปนตน 
28 8.0 

โรคเร้ือรังไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน    โรคความดันโลหิต โรคไขมันใน

เลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคอัมพาต โรควัณ

โรค เปนตน  

96 27.3 

โรคภูมิแพอาหาร ระบุ 

อาหารทะเล จําพวก กุง ปู ปลากระบอก หอยแมลงภู 

ผงชูรส 

แพหนอไม โซดา งา นํ้ามันงา  คาเฟอีน   

81 23.0 

 

 

ตารางท่ี 5 คาดัชนีมวลกายของผูตอบแบบสํารวจ 

 

คาดัชนีมวลกาย(BMI ;kg/m2) ความถี ่ รอยละ 

   BMI นอยกวา 18.50 นํ้าหนักนอย/ผอม 117 11.3 

   BMI 18.50-22.90 ปกติ (สุขภาพดี) 450 43.4 

   BMI 23-24.90 ทวม/โรคอวนระดับ 1 165 15.9 

   BMI 25-29.90 อวน/โรคอวนระดับ 2 233 22.5 

   BMI มากกวา 30 อวนมาก/โรคอวนระดับ 3 71 6.9 
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จากขอมูลไมพบความสัมพันธระหวางการออกกาํลังกายกับสุขภาพที่ดี (ขอมูลไมไดแสดง) ดังน้ัน 

การมีสุขภาพที่ดีข้ึนกับปจจัยหลายประการมาก  ซึ่งจากการศึกษาของ สมบัติ กาญจนกิจ  (2541) พบวา 

การรับรูความสามารถแหงตนการรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย เพศ การรับรูภาวะสุขภาพ และ

แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับการออกกําลังกายเพียงรอยละ 23.40  นอกจากน้ีคนไทย

คนหาขอมูลสุขภาพนานๆครั้ง (รอยละ 48.9) และโดยสวนใหญจะไปตรวจสุขภาพเมื่อจําเปน (รอยละ 

37.5) รองลงมาคือ ปละครั้ง (รอยละ 32.5) อาจเน่ืองมาจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีโรค

ประจําตัว (รอยละ 71.8) โดยคนไทยมีการเลนอินเทอรเน็ต หรือใชโซเชียลมีเดีย เชน เฟสบุค ไลน 

อินสตาแกรมทุกวันเปนสวนใหญ (รอยละ 84.6) เปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการ

ใชอินเทอรเน็ตหรือใชโซเชียลมีเดียในแตละวันนาน 1-3 ช่ัวโมงตอวัน (รอยละ 37.2) มากกวาเลนนานถึง 

4-8 ช่ัวโมงตอวัน (รอยละ 30.7) จึงทําใหเปนโรคออฟฟตซินโดรม เชน ไมเกรน กลามเน้ืออักเสบ ปวด

ไหลหลัง ตาแหงสูง (รอยละ 20.7)  โดยเปนโรคเรื้อรงัไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรค

ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบพบมากที่สุดรอยละ 27.3 รองลงมาคือ โรค

แพอาหาร (รอยละ 23.0) ซึ่งเปนที่นาสนใจมากวาปจจุบันน้ีคนไทยเปนโรคแพอาหารมาก ถึงแมวาจะ

เก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแบบโควตาชวงอายุที่เทาๆกัน กลับพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

สุขภาพดี (ไมมีโรคประจําตัวสูงถึงรอยละ 71.8)  นอกจากน้ียังพบวา ผูตอบแบบสอบถามคนควาหา

ขอมูลจากแหลงขอมูลประเภท เพื่อน คนรอบขาง คนในครอบครัว รอยละ 11.4 แสดงวาซึ่งสูงกวาการ

หาขอมูลจากสื่อออฟไลนหรือสื่อออนไลนแตละประเภท  แสดงวาเช่ือถือคนใกลตัวมาก และยังนิยมดูทีวี 

(รอยละ 10.9) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อออฟไลนอื่นๆ ทั้งน้ีการสื่อสารทางวิทยุมีนอยที่สุด เปนที่นา

ประหลาดใจที่ผูตอบแบบสอบถามยังอานหนังสือ/นิตยสารสุขภาพสูงถึงรอยละ 5.2การสื่อสารผานปาย

โฆษณาตางๆ (รอยละ 4.8) และ โบชัวร (วางในรานคา แจกในงานแสดงสินคา) (รอยละ 4.5) สวนการ

สื่อสารแบบออนไลน ผูตอบแบบสอบถามระบุวา มีการรับขอมูลผาน สืบคนจากกูเกิ้ล>เว็ปไซตเจาของ

สินคา>เฟสบุคธุรกิจ ≈ เว็ปไซตรีวิวสินคา> คลิปวีดีโอ ยูทูป>บล็อก/บทความในอินเทอรเน็ต> ขอมูล

จากไลน>แอพพลิเคช่ันสุขภาพ>อินสตาแกรม>ทวิตเตอรตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคคนไทยไม

เช่ือถือขอมูลในไลน  

 

ขอเสนอแนะ  

ผูบริโภคอาหารอนาคตทั้ง 4 ประเภทคือ อาหารเสริมสุขภาพหรืออาหารฟงกชัน อาหารทาง

การแพทย อาหารอินทรีย และอาหารนวัตกรรมใหม ของประชากรไทยทั้ง 6 ภาคไดแก ภาคเหนือ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต เปนผูบริโภคผูหญิงมากกวาผูชาย 

สวนใหญมีสถานะโสดสูง  หากมีครอบครัวจะเปนครอบครัวขนาดเล็กประมาณ 3-5 คน สัดสวนของการ

ไมมีลูกหลานอยูในบานมากกวามีลูกหลานอยูในบาน และไมมีผูสูงอายุอยูในบานเปนสวนใหญ   ผูบริโภค

สวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา และพักอาศัยบานเด่ียวในเขตเมือง 

ช้ีใหเห็นวา ผูหญิงที่มีการศึกษา ทํางานนอกบาน ฐานะดี สนใจความแปลกใหมของอาหารมากกวาผูชาย 

และไมคอยไดแตงงาน แยกออกมาอยูในเขตเมืองที่นาจะใกลกับสถานที่ทํางาน    

 นอกจากน้ีจากการวิจัยยังช้ีใหเห็นวาควรพัฒนาผลิตภัณฑอาหารอนาคตที่ เนนใหเกิด

ประสบการณที่สนุกสนาน เน่ืองจากผลดานบุคลกิภาพของผูบริโภคทั้งประเทศไทยเปนแบบสนุกสนานรา

เริงมากที่สุด รองลงมาคือแบบมองโลกในแงดี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต  ที่

ชอบทํากิจกรรมรื่นเริง สนุกสนาน นอกจากน้ีควรเนนแนวคิดผลิตภัณฑที่เสริมสรางความแข็งแรง 

เน่ืองจากผูบริโภคไมคอยออกกําลังกาย แตรักษาสุขภาพซึ่งสอดคลองกับ Body Mass Index (BMI) ของ

ผูบริโภคอาหารอนาคต อยูในเกณฑสุขภาพดีรอยละ 43.4 รองลงมาคืออวนระดับ 2 โดยสวนใหญจะไป

ตรวจสุขภาพเมื่อจําเปนมากที่สุด รองลงมาคือ ปละครั้ง แตทั้งน้ีผูบริโภคอาหารอนาคตสวนใหญไมมีโรค

ประจําตัว และมีการเลนอินเทอรเน็ต หรือใชโซเชียลมีเดีย เชน เฟสบุค ไลน อินสตาแกรมทุกวันเปนสวน

ใหญ เปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการใชอินเทอรเน็ตหรือใชโซเชียลมีเดียในแตละ

วันนาน 1-3ช่ัวโมงตอวัน จึงทําใหเปนโรคออฟฟตซินโดรม เชน ไมเกรน กลามเน้ืออักเสบ ปวดไหลหลงั 

ตาแหงสูงถึงรอยละ 20.7  นอกจากน้ีผูบริโภคเปนโรคแพอาหารสูง (รอยละ 23.0) และยังนิยมดูทีวีสูง

ที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อออฟไลนอื่นๆ ทั้งน้ีการสื่อสารทางวิทยุมีนอยที่สุด สวนการสื่อสารแบบออนไลน 

ผูบริโภคอาหารอนาคตระบุวา มีการรับขอมูลผานการสืบคนจากกูเกิ้ล>เว็ปไซตเจาของสินคา>เฟสบุค

ธุรกิจ ≈ เว็ปไซตรีวิวสินคา> คลิปวีดีโอ ยูทูป>บล็อก/บทความในอินเทอรเน็ต> ขอมูลจากไลน>

แอพพลิเคช่ันสุขภาพ>อินสตาแกรม>ทวิตเตอรตามลําดับ ซึ่งขอมูลน้ีสามารถนําไปใชในการวางแผนการ

สื่อสารทางการตลาดตอไป 
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บทคัดยอ 

ราคาหลักทรัพยมีความผันผวนอยางมากและมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ตางกันไปในแตละตลาด

การใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคตัวใดตัวหน่ึงในการหาจุดเขาซื้อและขายออกที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องยาก  ใน

งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทดสอบการใชกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิค 5 ระบบคือ MACD RSI SO1 SO2 และ 

BB กับหลักทรัพยทีใ่ชในการคํานวณดัชนี SET100 นอกจากน้ียังไดทําการปรับปรุงกลยุทธการซือ้ขายเชิง

เทคนิคทั้ง 5 ระบบดวยคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่ จากผลการศึกษาพบวา

วิธีการที่นําเสนอสามารถเพิ่มสัดสวนการซื้อขายที่กําไรของกลยุทธ 2 ระบบคือ MACD และ SO2 และ

สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปของกลยุทธ 4 ระบบคือ RSI SO1 SO2 และ BB  นอกจากน้ียัง

ปองกันการขาดทุนในแนวโนมขาลงของกลยุทธทั้ง 5 ระบบอีกดวย 

คําสําคัญ: กลยุทธเชิงเทคนิค การซือ้ขายหุน คาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่ คาความเสี่ยงเคลื่อนที ่

 

Abstract 

 Stock prices are highly volatile and behave differently in different markets, 

therefore using only a technical indicator to find the right entry and exit points is difficult. 

In this research, we applied five technical trading strategies, i.e., MACD, RSI, SO1, SO2, and 

BB with the securities used in the SET100 Index calculation. In addition, we also improved 
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the 5 technical trading strategies with moving average return and moving risk. From the 

results, we found that the proposed method can increase the proportion of profitable 

trades of two strategies, i.e., MACD and SO2 , and can also increase the average annual 

return of four strategies, i.e., RSI, SO1 , SO2 , and BB. It also prevents the loss in a 

downtrend of all five strategies. 

Keywords: technical strategies, stock trading, moving average return, moving risk  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การวิเคราะหราคาหลักทรัพยมี 2 ประเภทใหญ ๆ  ประเภทแรกคือการวิเคราะหเชิงพื้นฐานซึ่ง

ตองวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอันไดแก เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ 

โรคระบาด ภาพรวมแนวโนมอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินและนโยบาย

ในการบริหารของบริษัทน้ัน ๆ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาแตละหลักทรัพย   ประเภทที่สอง

คือการวิเคราะหเชิงเทคนิคซึ่งวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยโดยตรงเน่ืองจากเช่ือวาการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ  ที่ไดกลาวถึงขางตนแลว  นักวิเคราะหเชิง

เทคนิคจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในอดีตเพื่อพยากรณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพยในอนาคตหรือเพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการเขาซื้อหรือขายออก 

การวิเคราะหเชิงเทคนิคที่นิยมมีอยู 3 วิธีคือ 1. การวิเคราะหรูปแบบแทงเทียน (candlestick 

patterns analysis) 2. การวิเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคา (price patterns analysis)  

และ 3. การวิเคราะหโดยใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค (technical indicators analysis)  จากการวิเคราะหเชิง

เทคนิคทั้ง 3 วิธีน้ี คอมพิวเตอรสามารถคํานวณหาตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคไดงายที่สุดเน่ืองจากสามารถคํานวณ

ไดโดยใชสมการคณิตศาสตรที่ไมซับซอนในขณะที่รูปแบบแทงเทียนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงราคาและ

น้ันมีเงื่อนไขที่ซับซอนและไมไดเปนมาตรฐานเดียวกัน งานวิจัยทางดานระบบการซื้อขายอัตโนมัติ 

(automated trading systems, ATS) สวนมากจึงนิยมใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคมากกวาการวิเคราะห

รูปแบบอื่น ตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคที่นักวิเคราะหนิยมใชมีอยูหลายชนิด อันไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving 

average) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทางแยกทาง (moving average convergence divergence, MACD)   

ดัชนีกําลังสัมพัทธ (relative strength index, RSI)  สโตแคสติกออสซิลเลเตอร (stochastic oscillator, 

SO) และแถบโบลิงเจอร (Bollinger bands, BB) เปนตน 
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การใชตัวช้ีวัดเพียงตัวใดตัวหน่ึงในการหาจุดเขาซื้อและขายออกที่เหมาะสมเปนเรื่องยาก 

เน่ืองจากราคาหลักทรัพยมีความผันผวนอยางมากจากหลาย ๆ ปจจัย และมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่

แตกตางกันไปในแตละตลาด de Souza et al. (2018) ไดทําการศึกษารวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาการใช

ตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคในตลาดหลักทรัพยทั่วโลกและพบวาบางงานวิจัยก็รายงานผลตอบแทนในดานบวกแตก็

มีหลายงานวิจัยที่รายงานผลตอบแทนออกมาในดานลบ งานวิจัยน้ีมุงเนนในการศึกษาการใชกลยุทธการ

ซื้อขายโดยใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะ

ของกลยุทธเหลาน้ันดวยคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่เพื่อใหไดผลตอบแทนที่

สูงข้ึน แมวากลยุทธการซื้อขายโดยใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคที่มีการใชงานทั่วโลกจะมีมากมายกวารอยระบบ 

แตผูวิจัยเลือกศึกษากลยุทธ 5 ระบบซึ่งใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคพื้นฐาน 4 ตัวช้ีวัดคือ MACD RSI SO และ 

BB เน่ืองจากตัวช้ีวัดเหลาน้ีเปนตัวช้ีวัดพื้นฐานซึ่งเปนที่รูจักและนิยมใชทั้งเพื่อการวิจัยและการลงทุนทั่ว

โลกซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยตาง ๆ ในสวนเน้ือหาที่เกี่ยวของซึ่งมักเลือกใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคประมาณ 2-

5 ตัว โดยผูวิจัยไดคัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค 4 ตัวดังกลาวเน่ืองจากตัวช้ีวัดเหลาน้ีมักถูกเลอืกรวมกันจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใชกลยุทธการซื้อขายโดยใชตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคพื้นฐานที่นิยมและเปนที่รูจัก

โดยทั่วไป 5 ระบบในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาวิธีปรับปรุงกลยุทธการซื้อขายหลักทรัพยเชิงเทคนิคที่ทําการศึกษาทั้ง 5 ระบบดวย

คาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงข้ึน 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับการความสามารถในการทํากําไรดวยตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคใน

ตลาดการเงินตาง ๆ ทั่วโลกซึ่งผลลัพธที่รายงานมักเปนไปในเชิงลบมากกวาเชิงบวก เชน Nor et al. 

(2014) ไดศึกษาการใชสัญญาณ MACD และ RSI ในตลาดหลักทรัพยออสเตรเลียระหวางปค.ศ. 1996-

2014 และพบวาทั้งสองกลยุทธใหผลตอบแทนที่ไมดีนักเมื่อเทียบกับกลยุทธแบบซื้อและถือครอง

Hartono et al. (2015) ไดศึกษากลยุทธการตัดกันของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหวางปค.ศ. 2010-2011 ใน 

21 ประเทศทั่วโลกเน่ืองจากป 2011 มีภาวะตลาดขาลงทั่วโลก และรายงานผลวากลยุทธดังกลาวจะได

ผลตอบแทนที่ดีกวากลยุทธการซื้อและถือครองเฉพาะในแนวโนมตลาดขาลงเทาน้ัน Tharavanij et al. 
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(2015) ได ศึกษาการใชกล ยุทธการซื้ อขายดวยตัว ช้ี วัดต าง ๆ คือ MACD RSI SO directional 

movement indicator (DMI) และ on balance volume (OBV) ใน 5 ตลาดในประเทศไทย มาเลเซยี 

สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ในชวงป ค.ศ. 2000-2013 และพบวากลยุทธเชิงเทคนิคตาง ๆ ไมได

ชวยใหไดผลตอบแทนสูงกวากลยุทธซื้อและถือครอง 

ภายหลังงานวิจัยสวนใหญจึงมุงเนนไปที่การปรับปรุงกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิคใหมี

ผลตอบแทนที่ดีข้ึน  ซึ่งงานวิจัยสวนใหญมักนําเทคนิคการเรียนรูของเครื่องตาง ๆ  มาใชในการปรับปรุง 

เชน  Dash et al. (2016)  ได ศึกษาการใช  computational efficient functional link artificial 

neural network (CEFLANN) ปรับปรุงกลยุทธการวิเคราะหเชิงเทคนิคตาง ๆ เชน SMA MACD RSI 

SO และ William’s %R (W %R) Rai et al. (2019)  ใช  support vector machine (SVM) ในการ

พยากรณราคาหุนรวมกับการวิเคราะหรปูแบบแทงเทียนและพบวาตัวแบบที่ไดสามารถพยากรณราคาหุน

ลวงหนาไดดี Tan et al. (2020) ใชเทคนิค sharpe-optimised framework ในการปรับสมดุลระหวาง

ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมกับ deep learning ช่ือ SDNN ซึ่งใหผลตอบแทนตอปสูงกวาวิธีเชิงเสน

แบบด้ังเดิมถึงรอยละ 75 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงมักถูกคํานวณสําหรับชวงระยะเวลาหน่ึงเชน 1 ปเพื่อใชเปรียบเทียบ

กลยุทธในการลงทุน หรือเลือกซื้อหลักทรัพย แตในงานวิจัยน้ีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เคลื่อนที่ซึ่งนิยมใชในการวิเคราะหเชิงเทคนิคถูกนํามาใชในการสรางอนุกรมเวลาของผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงในแตละชวงเวลาและนําอนุกรมเวลาดังกลาวมาใชในการปรับปรุงกลยุทธการซื้อขายเชิง

เทคนิคตาง ๆ ซึ่งเปนเทคนิคใหมที่ผูวิจัยยังไมเคยพบในงานวิจัยอื่น ๆ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูล 

ในงานวิจัยน้ีขอมูลที่ใชศึกษาคือขอมูลราคาหลักทรัพยรายวันของ 100 บริษัทจดทะเบียนที่ใชใน

การคํานวณดัชนี SET100 ในครึ่งปแรกของป 2564 ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มีสภาพคลองและมูลคา

หลักทรัพยรวมตามราคาตลาดสูงที่สุด โดยขอมูลราคาหลักทรัพยรายวันประกอบดวย วันที่ (date) ราคา

สูงสุด (high) ราคาตํ่าสุด (low) ราคาเปด (open) ราคาปด (close) และปริมาณการซื้อขาย (volume) 

ในแตละวันของแตละหลักทรัพยเปนระยะเวลา 10 ปในชวงป พ.ศ. 2554 – 2563 (ค.ศ. 2011-2020) 

โดยในการทดสอบยอนหลัง (back testing) มีการแบงขอมูลดังกลาวออกเปน 2 สวน  สวนที่หน่ึงเปน

ขอมูลที่ใชในการศึกษาหากลยุทธและปรับหาคาพารามิเตอรตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบการซื้อขาย 
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(in sample data) ผูวิจัยไดแบงขอมูลสําหรับสวนแรกน้ีเปนระยะเวลา 7 ปแรกในชวงป ค.ศ. 2011-

2017 และสวนที่ 2 เปนขอมูลที่ไมรวมอยูในขอมูลสวนแรก (out-of-sample data) และเปนชวงเวลาที่

เกิดข้ึนในชวง 3 ปหลังในชวงป ค.ศ. 2018-2020 เพื่อใชทดสอบวากลยุทธหรือระบบการซื้อขายดังกลาว

ใชไดผลในทุกชวงเวลาหรือไม   โดยหลักทรัพยที่ใชทดสอบจะตองมีขอมูลการซือ้ขายเปนระยะเวลาอยาง

นอย 3 ป  ซึ่งมีหลักทรัพยของบริษัทเพียง 90 บริษัทที่มีขอมูลการซื้อขายตรงตามเงื่อนไขดังกลาว สวน

หลักทรัพยของอีก 10 บริษัทเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2018 จึงไมถูก

นํามาใชในการทดสอบ   

นอกจากขอมูลราคาและปริมาณการซือ้ขายรายวันแลวผูวิจัยไดทําการคํานวณตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค

อีกหลายตัวโดยการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python ดังแสดงในตารางที่ 1  ซึ่งสามารถคํานวณโดยใช

สมการที่ 1 ถึง 8 ดังตอไปน้ี 
 

อัตราผลตอบแทนรายวัน (daily rate of return, ROR) สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 1  

   𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡−1
𝐶𝐶𝑡𝑡−1

∗ 100     (1) 

โดย  𝑡𝑡 คือคาบเวลาที่ 𝑡𝑡  เน่ืองจากขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายวันดังน้ันจึงหมายถึงวันที่ 𝑡𝑡  

𝐶𝐶𝑡𝑡 คือราคาปด ณ วันที่ 𝑡𝑡  

ผลตอบแทนเฉลี่ยเคลือ่นที่ (moving average return) 5 วัน และ 20 วัน (MAR5 และ MAR20) 

คํานวณไดโดยใชคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (simple moving average) ระยะเวลา 5 วันและ 20 วัน

ของ ROR ตามลําดับ 

ความเสี่ยงเคลื่อนที่ (moving risk) 5 วัน และ 20 วัน (MR5 และ MR20) คํานวณไดโดยใชคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อนที่ (moving standard deviation) ระยะเวลา 5 วันและ 20 วันของ ROR 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดเชิงเทคนิคที่มีการคํานวณเพิ่มเติม 
 

ตัวช้ีวัดเชิงเทคนิค คําอธิบาย 

ROR อัตราผลตอบแทนรายวัน (daily rate of return) 

MAR5, MAR20 ผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average return) 5 วัน และ 20 

วันตามลําดับ 

MR5, MR20 ความเสี่ยงเคลื่อนที ่(moving risk) 5 วัน และ 20 วันตามลําดับ 

MACD คาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทางแยกทาง (moving average convergence 

divergence) 

MACD_SL เสนสัญญาณ (signal line) ของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทางแยกทาง 

RSI5 เสนสัญญาณของดัชนีกําลังสัมพัทธ (relative strength index) 5 วัน  

SK5 คา %K แบบชา (slow %K) ชวงเวลาในการคํานวณคา K (K periods) 

เปน 5 วัน และชวงเวลาในการทําใหชาลง (slow periods) เปน 3 ดวย

การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 3 วันของ %K แบบเร็ว (fast %K) 

SD5 เสนสัญญาณของ %K แบบชา (slow %D) 5 วัน โดยเสนสัญญาณ

คํานวณจากคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 3 วันของ SK5 

MB แถบกลาง (middle band) ของแถบโบลิงเจอร (Bollinger bands) 

UB แถบบน (upper band) ของแถบโบลิงเจอร (Bollinger bands) 

LB แถบลาง (lower band) ของแถบโบลิงเจอร (Bollinger bands) 

 

คาเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทางแยกทาง (moving average convergence divergence, MACD) 

คํานวณไดโดยหาผลตางของคาเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซโพเนนเชียล 12 วันและ 26 วันของราคาปดดังแสดง

ในสมการที่ 2 และเสนสัญญาณของ MACD (MACD_SL) คํานวณไดโดยหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซโพเนน

เชียล 9 วันของ MACD ดังแสดงในสมการที่ 3 

  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡(𝐶𝐶, 12)− 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡(𝐶𝐶, 26)  (2) 

  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀_𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡(𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀, 9)   (3) 

ดัชนีกําลังสัมพัทธ (relative strength index, RSI) 5 วัน คํานวณไดตามสมการที่ 4 ถึง 7 โดย

กําหนดชวงระยะเวลา (n) เทากับ 5 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛) = 100− 100
1+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑛𝑛)

    (4) 



 

2480 

 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑡𝑡(𝑛𝑛) = ∑ 𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑛𝑛+𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑛𝑛+𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

     (5) 

𝑈𝑈𝑡𝑡 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1,   𝐶𝐶𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑡𝑡−1
0,               𝑜𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒     (6) 

𝑀𝑀𝑡𝑡 = �𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1,   𝐶𝐶𝑡𝑡 ≤ 𝐶𝐶𝑡𝑡−1
0,               𝑜𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒     (7) 

 

การคํานวณคา %K แบบชา (slow %K, SK) และเสนสัญญาณของ %K แบบชา (slow %D, 

SD)  ตองเริ่มจากการคํานวณคา %K แบบเร็ว (fast %K, FK) กอนดังแสดงในสมการที่ 8 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑛𝑛) = 100�𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛)�
(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡(𝑛𝑛)−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡(𝑛𝑛))

    (8) 

 

โดย  𝑛𝑛 คือชวงเวลาที่ใชในการคํานวณ %K แบบเร็ว (อาจเรียกวา K-periods) ในการศึกษาน้ี

กําหนดคาเปน 5 

   𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡(𝑛𝑛) คือราคาตํ่าสุดที่ตํ่าทีสุ่ด (lowest low) ใน 𝑛𝑛 วันกอนหนา 𝑡𝑡 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡(𝑛𝑛) คือราคาสูงสุดที่สงูทีสุ่ด (highest high) ใน 𝑛𝑛 วันกอนหนา 𝑡𝑡 
 

คา %K แบบเร็วมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากและมีสัญญาณรบกวน (noise) มาก  จึงนิยม

ทําใหสัญญาณเรียบ (smoothing) ดวยการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (ในการศึกษาน้ีใชคาเฉลี่ย

เคลื่อนที่อยางงาย 3 วัน) และสัญญาณที่ถูกทําใหเรียบหรือชาลงน้ันเรียกวา %K แบบชา (SK) จากน้ันจึง

คํานวณหาเสนสัญญาณของ %K แบบชา (SD)  โดยคํานวณไดจากคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 3 วันของ 

SK อีกครั้ง 

 แถบกลาง (middle band, MB) ของแถบโบลิงเจอร (Bollinger bands) คํานวณไดโดยการหา

คาเฉลี่ยอยางงาย 20 วันของราคาปด   สวนแถบบน (upper band, UB) และแถบลาง (lower band, 

LB) คํานวณไดจากการบวกและการลบ MB ดวย 2 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปด 20 วัน

ตามลําดับ 

 

2. กลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิค 

 ในงานวิจัยน้ีทําการศึกษากลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิคที่เปนที่นิยม 5 ระบบดังตอไปน้ี 

2.1 ระบบ MACD 

เงื่อนไขการซื้อ : MACD ตัด MACD_SL ข้ึน 

เงื่อนไขการขาย : MACD ตัด MACD_SL ลง 
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2.2 ระบบ RSI 

เงื่อนไขการซื้อ : RSI5 ตัด 30 ข้ึน 

เงื่อนไขการขาย : RSI5 ตัด 70 ลง 

2.3 ระบบสโตแคสติกออสซิลเลเตอรกลยุทธที่ 1 (stochastic oscillator 1, SO1) 

เงื่อนไขการซื้อ : SK5 ตัด 20 ข้ึน 

เงื่อนไขการขาย : SK5 ตัด 80 ลง 

2.4 ระบบสโตแคสติกออสซลิเลเตอรกลยุทธที่ 2 (stochastic oscillator 2, SO2) 

เงื่อนไขการซื้อ : SK5 ตัด SD5 ข้ึน 

เงื่อนไขการขาย : SK5 ตัด SD5 ลง 

2.5 ระบบแถบโบลิงเจอร (Bollinger band, BB) 

เงื่อนไขการซื้อ : ราคาปดตัด LB ข้ึน 

เงื่อนไขการขาย : ราคาปดตัด UB ลง 

โดยแตละระบบจะมีการซื้อขายเปนรอบ กลาวคือหากมีการซื้อแลวแตยังไมเกิดการขายจะไมมี

การซื้อซ้ําจนกวาจะขายหลักทรัพยในรอบการซื้อขายน้ันเสียกอน การซื้อและขายจะตองเกิดสลับกันเปน

รอบ ๆ เพื่อสะดวกในการวัดผลการประเมินและการเปรียบเทียบแตละระบบ 

 

3. การปรับปรุงกลยุทธการซื้อขายดวยคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนท่ีและคาความเสี่ยงเคลื่อนท่ี 

กลยุทธการซื้อขายทั้ง 5 ระบบที่กลาวมาในหัวขอที่ 2 ตองการใหเกิดการซื้อเมื่อเกิดการกลับตัว

จากแนวโนมขาลงเปนขาข้ึน และตองการใหเกิดการขายเมื่อเกิดการกลับตัวจากแนวโนมขาข้ึนเปนขาลง  

ในงานวิจัยน้ีมีการนําเงื่อนไขเกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่มาใช

เพิ่มเติมในกลยุทธการซื้อขายทั้ง 5 ระบบเพื่อยืนยันการกลับตัวดังกลาวดังตอไปน้ี 

3.1 เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

เงื่อนไขการซื้อ : MAR5 > MAR20 

เงื่อนไขการขาย : MAR5 < MAR20 

MAR5 มากกวา MAR20 แสดงถึงคาเฉลี่ยผลตอบแทนระยะสั้น (เฉลี่ย 5 วันยอนหลัง) สูง

กวาคาเฉลี่ยผลตอบแทนระยะยาว (เฉลี่ย 20 วันยอนหลัง) เปนเงื่อนไขชวยยืนยันการกลับตัวข้ึนจาก

แนวโนมขาลงซึ่งเหมาะแกการเขาซื้อ ในทางตรงกันขามหาก MAR5 นอยกวา MAR20 เปนเงื่อนไขชวย

ยืนยันการกลับตัวลงจากแนวโนมขาข้ึนซึ่งเหมาะตอการขาย 
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3.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาความเสี่ยงเคลื่อนที่ 

เงื่อนไขการซื้อ : MR5 > MR20 

เงื่อนไขการขาย : MR5 > MR20 

MR5 มากกวา MR20 แสดงถึงความเสี่ยงหรือความผันผวนในระยะสั้น (5 วันยอยหลัง) ที่

สูงข้ึนกวาความเสี่ยงในระยะยาว (20 วันยอนหลัง) ซึ่งแสดงถึงการเขาสูแนวโนมบางอยางซึ่งมีความผัน

ผวนสูง ตามหลักการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนและความเสี่ยง (risk and return trade off) ที่วา

ผลตอบแทนสูงจะมาพรอมกับความเสี่ยงที่สูง (high risk high return) โดยเราตรวจสอบแนวโนมวาเปน

การกลับตัวข้ึนหรือการกลับตัวลงโดยใชเงื่อนไขในหัวขอ 3.1 ดังน้ันทั้งในเงื่อนไขการซื้อและการขายจึง

กําหนดเปนเงื่อนไขเดียวกันคือความเสี่ยงในระยะสั้นเริ่มสูงข้ึน 

 

4. การวัดและประเมินผล  

ในงานวิจัยน้ีมีการวัดและประเมินสมรรถนะของกลยุทธการซื้อขายแตละระบบเพื่อความสะดวก

ในการเปรียบเทียบ 2 รูปแบบคือสัดสวนการซื้อขายที่กําไร (proportion of profitable trades) และ 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป (average annual return) 

โดยสัดสวนการซื้อขายที่กําไรคํานวณจากผลรวมจํานวนรอบการซื้อขายที่กําไรหารดวยผลรวม

จํานวนรอบการซื้อขายทั้งหมดของทุกหลักทรัพยในชุดขอมูล  สวนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปคํานวน

จากคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปของทุกหลักทรัพยในชุดขอมูล  ในการวัดและคํานวณคาทั้ง

สองผูวิจัยไดทําการจําลองแตละระบบการซื้อขายโดยมีรายละเอียดดังแสดงในหัวขอตอไป 

 

5. การจําลองระบบการซื้อขาย 

ในแตละรอบการซื้อขายจะกําหนดงบสําหรับเงินทุนคงที่ เมื่อมีสัญญาณซื้อ(ขาย)เกิดข้ึน

เน่ืองจากเงื่อนไขของการซื้อ(ขาย)เปนจริง  ระบบจะทําการซื้อ(ขาย)ที่ราคาเปดของวันถัดไป  โดยทั้งใน

การซื้อและการขายแตละครั้งจะมีการหักคานายหนาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ รวมรอยละ 0.17 ของ

มูลคาการซื้อ(ขาย) แตละหลักทรัพยจะไมมีการซื้อซอนหากยังไมมีการขายแมจะมีสัญญาณซื้อเกิดข้ึนอีก

ระหวางชวงเวลาดังกลาวการซื้อและการขายจะตองเกิดข้ึนสลับกันเปนรอบ ๆ   ผลตอบแทนของแตละ

รอบการซื้อขายจะถูกคิดสะสมแลวจึงหารดวยจํานวณปเพื่อคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเปนรอย

ละของเงินทุนเริ่มตน จากน้ันทําการหาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปจากทุกหลักทรัพยในชุด

ขอมูล 
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สรุปผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดทําการจําลองการซื้อขายและวัดผลเปรียบเทียบสมรรถนะของกลยุทธการซื้อขายเชิง

เทคนิคแบบด้ังเดิม 5 ระบบ (without R&R) และกลยุทธที่ปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคา

ผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่ (with risk and return, with R&R)  ในขอมูลการ

ซื้อขายทั้งสองชวงเวลาดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบสมรรถนะของกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิคแบบด้ังเดิม 5 ระบบ และกล

ยุทธที่ปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยง

เคลื่อนที่  
  

 
  

 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนการซื้อขายที่กําไรและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

สําหรับกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิค 5 ระบบเมื่อไมมีและมีการปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคา

ผลตอบแทนเฉลี่ยเคลือ่นที่และคาความเสีย่งเคลื่อนที่  โดยเครื่องหมายดอกจันหมายถึงผลตางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขอมูลสวนแรกซึ่งใชในการศึกษาเบื้องตน (in sample data) ซึ่งเปนขอมูล

ในชวงปค.ศ. 2011-2017 พบวาเมื่อมีการปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่

และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่สามารถเพิ่มสัดสวนการซื้อขายที่กําไรไดในกลยุทธทั้ง 5 ระบบโดยมี 3 ระบบ

ที่สัดสวนการซื้อขายที่กําไรเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ MACD SO2 และ BB   

และพบวาการปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่

สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปในกลยุทธทั้ง 5 ระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อยางไรก็ดีพบวากลยุทธทั้ง 5 ระบบทั้งแบบมีการปรับปรุงและไมมีการปรบัปรุงมีอัตราผลตอบแทนเฉลีย่

ตอปซึ่งตํ่ากวากลยุทธแบบซื้อและถือครอง (buy and hold, B&H) ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสูง

ถึงรอยละ 44.23 ตอป 

Without R&R Without R&R
MACD 0.3540 0.4326 * 11.13 * 0.3139 0.3503 * 2.05
RSI 0.6212 0.6341 6.52 * 0.5578 0.5784 3.92 *
SO1 0.6008 0.6221 12.25 * 0.5286 0.5309 0.48 *
SO2 0.3932 0.4819 * 12.57 * 0.3700 0.4068 * 2.12 *
BB 0.6536 0.7368 * 7.41 * 0.5521 0.5510 1.83 *
B&H - - - - - -44.23 -1.62

-4.04

Technical 
Trading 

Strategies Without R&R With R&R
4.12

-5.99
-5.84

-10.27

3.81
7.05
0.07
5.05

In Sample Test (2011-2017)

With R&R
Proportion of Profitable Trades Average Annual Return

Without R&R With R&R
6.90

Out-of-Sample Test (2018-2020)
Proportion of Profitable Trades Average Annual Return

With R&R
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 ในขอมูลสวนที่สองซึ่งใชในการทดสอบและไมรวมอยูในขอมูลสวนแรก (out-of-sample data)

ซึ่งเปนขอมูลในชวงปค.ศ. 2018-2020  พบวาเมื่อมีการปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคาผลตอบแทน

เฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่สามารถเพิ่มสัดสวนการซื้อขายที่กําไรไดในกลยุทธ 4 ระบบ

ยกเวน BB ที่สัดสวนการซื้อขายที่กําไรลดลงเล็กนอยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   จากกล

ยุทธ 4 ระบบที่สามารถเพิ่มสัดสวนการซื้อขายที่กําไรไดมี 2 ระบบที่สัดสวนการซื้อขายที่กําไรเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ MACD และ SO2    และพบวาการปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไข

เกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ตอป

ในกลยุทธ 4 ระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ RSI SO1 SO2 และ BB ยกเวน MACD ที่

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปลดลงเล็กนอย นอกจากน้ีกลยุทธที่มีการปรับปรุงแลวทั้ง 5 ระบบยังใหอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสูงกวากลยุทธซื้อและถือครองซึ่งขาดทุนรอยละ 1.62 ตอปอีกดวย  ภาพที่ 1 

แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอประหวางกลยุทธด้ังเดิมและกลยุทธที่มีการปรับปรุงทั้ง 

5 ระบบใหเห็นอยางชัดเจนมากข้ึนในทั้งสองชวงเวลา 

 

  
(ก) (ข) 

ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปของกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิคแบบด้ังเดิม      

และกลยุทธที่ปรับปรงุโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกบัคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่ 

(ก) ชวงปค.ศ. 2011-2017 และ (ข) ชวงปค.ศ. 2018-2020 

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดลองในตารางที่ 2 พบวาผลการทดสอบในทั้งสองชวงเวลาสอดคลองกันคือการ

ปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่สามารถเพิ่มได

ทั้งสัดสวนการซื้อขายที่กําไรและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป แมวาเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการซื้อขายที่
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กําไรและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปในทั้งสองชวงเวลาจะไดผลที่ตางกันมากซึ่งสามารถอธิบายไดดวย

แนวโนมของดัชนี SET ในทั้งสองชวงเวลาจากภาพที่ 2 วาในชวงแรกตลาดอยูในแนวโนมขาข้ึนตลอด

ระยะเวลา 7 ป และในชวงหลังตลาดอยูในแนวโนมขาลงตลอดระยะเวลา 3 ป  ดังน้ันจากตารางที่ 2 จะ

พบวาทั้งสัดสวนการซื้อขายที่กําไรและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปของกลยุทธการซื้อขายเชิงเทคนิค

แบบด้ังเดิมจะลดลงอยางมากในชวงหลัง และจากเหตุผลเดียวกันน้ีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปของกล

ยุทธซื้อและถือครองในทั้งสองชวงเวลาก็แตกตางกันอยางมากเชนเดียวกันคือในชวงแรกกําไรรอยละ 

44.23 ตอปแตในชวงหลังขาดทุนรอยละ 1.62 ตอป 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิเสนแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดัชนี SET ในชวงป ค.ศ. 2011 ถึง 2020 

 

อยางไรก็ตามแมตลาดอยูในชวงแนวโนมขาข้ึนหรือขาลงเมื่อทําการปรับปรุงกลยุทธทั้ง 5 ระบบ

ดวยวิธีการที่นําเสนอพบวามีกลยุทธ 2 ระบบที่สัดสวนการซื้อขายที่กําไรเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ในทั้งสองชวงเวลา (in sample test และ out-of-sample test) คือ MACD และ SO2  

จึงสรุปไดวาวิธีการที่นําเสนอสามารถเพิ่มสัดสวนการซื้อขายที่กําไรของกลยุทธ MACD และ SO2 ได 

และเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปพบวาเมื่อทําการปรับปรุงกลยุทธทั้ง 5 ระบบ

ดวยวิธีการที่นําเสนอพบวามีกลยุทธ 4 ระบบที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในทั้งสองชวงเวลาคือ RSI SO1 SO2 และ BB จึงสรุปไดวาวิธีการที่นําเสนอสามารถ

เพิ่มอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปของกลยุทธทั้ง 4 ระบบได 
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จากภาพที่ 1ข จะเห็นไดอยางชัดเจนวาแมในแนวโนมตลาดขาลงซึ่งกลยุทธแบบด้ังเดิมทั้ง 5 

ระบบใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปที่เปนลบหรือขาดทุนถึง 4 ระบบ และแมแตกลยุทธซื้อและถือครอง

ก็ใหอัตราผลตอบแทนฉลี่ยตอปที่ขาดทุนเชนเดียวกัน แตกลยุทธซึ่งปรับปรุงดวยวิธีที่นําเสนอใหอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเปนบวกหรือกําไรทั้ง 5 ระบบ จึงสรุปไดวาการปรับปรุงดวยวิธีที่นําเสนอสามารถ

ปองกันการขาดทุนในแนวโนมขาลงของกลยุทธทั้ง 5 ระบบไดอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ  

มีโอกาสในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยน้ีตอไปไดหลายแนวทาง อันไดแกการปรับปรุงกลยุทธอื่น 

ๆ เพิ่มเติมดวยวิธีดังกลาวเพื่อเปรียบเทียบหากลยุทธที่ใหผลตอบแทนสูงสุด หรือการปรับหาพารามิเตอร

ที่เหมาะสมที่สุดเชนชวงระยะเวลาหรือขนาดหนาตางที่ใชในการคํานวณคาผลตอบแทนเฉลี่ยเคลื่อนที่

และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแตละกลยุทธ นอกจากน้ีแทนที่จะใชคาผลตอบแทน

เฉลี่ยเคลื่อนที่และคาความเสี่ยงเคลื่อนที่ในการหาจุดกลับตัวเพื่อเขาซื้อหรือขายออกอาจศึกษาหาวิธีใช

คาทั้งสองในการหาจุดหยุดขาดทุน (stop loss) เพื่อปองกันไมใหกําไรลดลงกวาที่เปน หรือขาดทุนมาก

ย่ิงข้ึนไดอีกดวย 
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การสรางแบบจําลองกลศาสตรคลาสสกิดวยการจําลองแบบทนักาล 
Modeling the classical mechanics in real-time simulation 

 

ยอดธง รอดแกว0

1 ทิวา เพ็ญสุข1

2, นิศานาถ ขันธวิสูตร 2

3 

Yodthong Rodkaew4, Tiwa Pensook2, Nisanath Khanthawisooth3 
 

บทคัดยอ 

 ผูวิจัยไดนําสูตรความโนมถวงระหวางมวลเพื่อมาสรางแบบจําลองแบบทนักาล วัตถุประสงคของ

แบบจําลองใชเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธระหวางมวล เราพยายามสรางวงโคจรแบบวงกลมข้ึนใหมตาม

แบบจําลองคลาสสิก พบวาหากทําใหมวลกอนเล็กเคลื่อนที่เขาหาแตไมชน จะเกิดวงโคจรโคงเปนวงรี

เกิดข้ึน  และดวยคาความเร็วสุมที่เหมาะสมระหวางมวลกอนเล็กกับมวลกอนใหญ จึงสามารถทําใหเกิด

วงโคจรที่กลมข้ึนมาได 
 

คําสําคัญ: ความโนมถวง, กลศาสตรคลาสสิค, แบบทันกาล, แบบจําลอง, การเคลื่อนที่ของวงโคจร.  
 

Abstract 

Researchers use the formula of gravitation to create a real-time model simulation. 

The purpose of the toy model is for explain the interaction between masses. We try to 

recreate the circular orbital based on the classical model. We discovered if the small 

mass was moving towards but not colliding, an elliptical orbit can be form. With the 

appropriate random velocity between a small mass and a large mass, the round orbit 

can be created. 
 

Keywords: gravitation, classical mechanics, real-time, simulation, orbital motion. 
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1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในการทดสอบทฤษฎีฟสิกสและการอธิบายปรากฎการณตางๆ ที่สามารถอธิบายไดดวยการ

สังเกตและการวัดอยางแมนยํา เมื่อนําปรากฎการณที่เกิดข้ึนในรูปแบบใกลเคียงมาเปรียบเทียบกับการ

คํานวณทางทฤษฎี อาจใชวิธีพิสูจนหรือใชวิธีการสรางแบบจําลอง ดังน้ันการสรางแบบจําลองดังกลาวจึง

มีความสําคัญในการใชทดสอบสมมติฐานหรือชวยอธิบายปรากฎการณที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ  

ในงานของ Springel และคณะ (2005) ไดสรางแบบจําลอง millennium simulation เพื่อ

อธิบายการเกิดของ ควอซาร (quasar) และ แกแลกซี่ (galaxy) โดยใช การคํานวณ N-body system 

ให N มีคาประมาณ 1.0078x1010 มีขนาดทั้งหมดเปนรูปทรงลูกบาศกดานละ 500h-1 Mpc เพื่อสราง

แบบจําลองใน จักรวาลแลมดาซีดีเอ็ม (ΛCDM universe)  ในการคํานวณ N-body อาจใชการคํานวณ

จาก Appel. A. (1985) หรือ Greengard., L. (1990) หรือดวยวิธีอื่น 

สําหรับในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดมีความสนใจการสรางแบบจําลองกลศาสตรคลาสิค เพื่อสราง

แบบจําลองสําหรับการเกิดวงโคจรโคงรอบมวลใดๆ เน่ืองจากมีมวลจํานวนนอยจึงใชการคํานวณโดยตรง

ทีละคู  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อสรางแบบจําลองกลศาสตรคลาสิคแบบทันกาล 

2.2 ทดลองหาตัวแปรหรือเงื่อนไขทีเ่หมาะสมในการเกิดวงโคจรโคงรอบมวลใดๆ  

 

3. เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

3.1 แบบจําลองวัตถุ 

แบบจําลองวัตถุที่มีมวลเชิงฟสิกสประกอบดวยเซตของสมาชิกดังน้ี 
 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = {𝑚𝑚, 𝑟𝑟, �⃗�𝑎,𝑣𝑣,���⃗ 𝑝𝑝, 𝑓𝑓 } (3.1.1) 
 

โดยที่ 𝑚𝑚 เปนมวลมีหนวย กิโลกรัม (𝑘𝑘𝑘𝑘);  𝑟𝑟 เปนรัศมีของวัตถุ หนวย เมตร  (𝑚𝑚) ; 

�⃗�𝑎, 𝑣𝑣,���⃗ 𝑝𝑝,𝑓𝑓 เปนเวกเตอรแทนความเรง หนวย เมตรตอวินาทีกําลังสอง ( 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 ); ความเร็ว หนวย 

เมตรตอวินาที ( 𝑚𝑚/𝑠𝑠  ); ตําแหนงของมวล คือระยะทางวัดจากจุดกําเนิด (0,0,0) ในพิกัดคาทีเซียน 

(cartesian coordinate) หนวยเปน เมตร (𝑚𝑚); และ แรง ที่กระทําตอมวล หนวยนิวตัน ( 𝑁𝑁) หรือ 

กิโลกรัม-เมตรตอวินาทีกําลังสอง ( 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 ) ตามลําดับ 
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3.2 การหารัศมีจากปริมาตรและมวลของวัตถุ 

สําหรับรัศมีของวัตถุ เมื่อกําหนดใหวัตถุเปนทรงกลมสมบูรณ รัศม ี𝑟𝑟 มีความสัมพันธเชิง

ปริมาตรและมวล การหาปริมาตรของวัตถุสัมพันธกับคาความหนาแนน Density (2021) ดังน้ี 
 

𝜌𝜌 =
𝑚𝑚
𝑉𝑉

 
(3.2.1) 

 

โดยที่ 𝜌𝜌  เปนคาความหนาแนน มีหนวยกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3; 𝑚𝑚 เปนมวล มี

หนวยกิโลกรัม (𝑘𝑘𝑘𝑘); และ 𝑉𝑉เปนปริมาตร มีหนวยลูกบาศกเมตร ( 𝑚𝑚3) 

คาความหนาแนนจะข้ึนกับคุณสมบัติของวัสดุเชน เชน ฮีเลียม(กาซ) มีความหนาแนน 0.179 

kg/m3 นํ้า มีความหนาแนน 1,000 kg/m3 โลก มคีวามหนาแนนเฉลี่ย 5,510 kg/m3 

ปริมาตรทรงกลมสมบูรณ Sphere (2021) มีสมการดังน้ี 
 

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
4
3
𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟3 

(3.2.2) 

 

เน่ืองจากตองการทราบคา r อางอิงจากคามวล m จากสมการ (3.2.1) กลับขางไดเปนสมการ 

(3.2.3) และ แทนคา V จาก สมการ (3.2.2) ลงในสมการ (3.2.3) ไดสมการ (3.1.4) และ (3.2.5) 

 

𝑉𝑉 = 𝑚𝑚/𝜌𝜌 (3.2.3) 

𝑚𝑚
𝜌𝜌

=
4
3
𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟3 

(3.2.4) 

𝑟𝑟3 = 𝑚𝑚/𝜌𝜌 ∙
3

4𝜋𝜋
 

(3.2.5) 

 

จากสมการ (3.2.5)  จึงสามารถหาคา r จากมวล m และ ความหนาแนน p ไดจากสมการ 

(3.2.6) ดังน้ี 

 

𝑟𝑟 = �
3𝑚𝑚
4𝜋𝜋𝜌𝜌

3
 

(3.2.6) 
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3.3 การหาคาแรงดึงดูดระหวางมวล 

นิวตัน Newton (2021.1) ไดกําหนดสูตรแรงดึงดูดระหวางมวล ดังน้ี 
 

�⃗�𝐹 = 𝐺𝐺
𝑚𝑚1𝑚𝑚2

𝑅𝑅�⃗ 2
 

(3.3.1) 

 

โดยที่ F เปนแรง หนวยนิวตัน ที่กระทําตอวัตถุมวล m1 และ m2 หนวยกิโลกรมั, ที่มรีะยะหาง

แบบยูคลิด R เมตร และกําหนดให  G เปนคาคงที่ มีคา 6.674e-11  N.m2.kg-2 

เมื่อไดแรงดึงดูด F หาความเรง a ไดจากกฎของ Newton (2021.2) 
 

�⃗�𝐹 = 𝑚𝑚�⃗�𝑎 (3.3.2) 

�⃗�𝑎 = �⃗�𝐹/𝑚𝑚 (3.3.3) 
  

ในการสรางแบบจําลอง โปรแกรมที่ใชสรางอยูในเงื่อนไขของแรงที่กระทําตอวัตถุมีคาคงตัวและ

คาเวลา t เพิ่มข้ึนคงที่ ทลีะนอยและในปริมาณทีเ่หมาะสม ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดสะสมจากชุดสมการ

ได  ในแตละรอบของการคํานวณ ไดมีการคํานวณคาแรงดึงดูดระหวางมวลใหมทุกรอบจากสมการ 3.3.1 

และคํานวณความเรงจากสมการ 3.3.3 สําหรบัสมการการเคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตําแหนง Δs สามารถหาได

จาก ความเร็ว v โดยการนําความเร็วเดิมเปลี่ยนเปน u ในสมการ 3.3.4 และ แทนความเรง a ในสมการ 

3.3.5 ดังน้ี  

 

𝑣𝑣 = 𝑢𝑢�⃗ + �⃗�𝑎𝑂𝑂 (3.3.4) 

∆𝑠𝑠 = 𝑢𝑢�⃗ 𝑂𝑂 + 0.5�⃗�𝑎𝑂𝑂2 (3.3.5) 
  

สําหรับการนําสมการใน 3.3.1 มาใช ในกรณีคิดที่วัตถุมวล m1 โดยในการคํานวณน้ันสนใจทั้ง

ขนาดและทิศทาง แรง F, ระยะหาง R, และความเรง a, จะมีทิศทางจาก m1 ไปยัง m2 
 

�⃗�𝐹 = 𝐺𝐺
𝑚𝑚1𝑚𝑚2

𝑅𝑅�⃗ 2
 

(3.3.6) 

�⃗�𝐹1 = 𝑚𝑚1�⃗�𝑎 (3.3.7) 

�⃗�𝑎1 =
�⃗�𝐹1
𝑚𝑚1

 
(3.3.8) 
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�⃗�𝑎1 = 𝐺𝐺
𝑚𝑚1𝑚𝑚2

𝑅𝑅�⃗ 2
∙

1
𝑚𝑚1

 
(3.3.9) 

�⃗�𝑎1 = 𝐺𝐺
𝑚𝑚2

𝑅𝑅�⃗ 2
 

(3.3.10) 

 

ในทางกลับกันคิดที่วัตถุมวล m2 แรง F2, และ ความเรง a2, จะกลับทิศกัน ในกรณีที่วัตถุมวล 

m1,m2 มีคาตางกัน เชน m2 >> m1 จะเห็นวา ความเรง a1 กับ a2 มีคาไมเทากันตามสมการ และ 

วัตถุที่มีมวลนอยกวา จะมีความเรงมากกวา 

สมการใน 3.3.3-3.3.10 ที่ ใช  เปนรูปแบบที่ ไดรับการยอมรับในการคํานวณ N-body 

Simulations ในคอมพิวเตอร มีความคลายกับในงานวิจัยหลายงาน เชน ในงานของ Appel., A. (1985), 

Greengard., L. (1990) ,  Elsen E. และคณะ (2007), Nyland L. และคณะ (2007) , Capuzzo-

Deolcetta และคณะ (2012), Khatami และคณะ (2016) 

การหาแรงรวมหลายๆ วัตถุ ซึ่งในการคํานวณจะรวมแรงที่เกิดข้ึนที่ละคูระหวาง i กับ j  
 

�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑗𝑗 = � �⃗�𝐹𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1;𝑖𝑖≠𝑗𝑗

= � 𝐺𝐺
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑗𝑗

�𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑗𝑗�
2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1;𝑖𝑖≠𝑗𝑗

 
(3.3.11) 

 

การชนกันของวัตถุจะเกิดข้ึนเมื่อวัตถุเขาใกลกันนอยกวาระยะหางของผลรวมรัศมี r1+r2 ตาม

สมการ 3.2.6 และ 3.3.12 เมื่อให p แทนตําแหนง และ r แทน รัศม ี 
 

𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2)

= �𝑂𝑂𝑟𝑟𝑢𝑢𝑂𝑂 ;   𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑂𝑂𝑎𝑎𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2) ≤ (𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2)
𝑓𝑓𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑂𝑂;   𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑂𝑂𝑎𝑎𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2) > (𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2) 

(3.3.12) 

 

เมื่อวัตถุชนกัน และเปนการชนแบบไมยืดหยุน จะไดผลรวมของมวล mnew และความเร็ว vnew 

เพื่อนําไปใชในสมการ 3.3.3, 3.3.4 ดังน้ี  

𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 = 𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 (3.3.13) 

𝑣𝑣𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 =
𝑚𝑚1𝑣𝑣1 +𝑚𝑚2𝑣𝑣2
𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2

 
(3.3.14) 
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3.4 ตัววัดสนามโนมถวง 

 กําหนดให สนามโนมถวงเกิดจากแรงดึงดูดที่รวมแรงทุกแรงเขาดวยกัน การวัดสนามโนมถวงใน

แตละจุดจะใชมวลทดลอง 1 kg เปนตัววัดแรงที่ถูกกระทํา โดยที่มวลทดลองจะไมสงผลกับแรงที่เกิดข้ึน

ในวัตถุอื่นๆ 

จะใชสมการ (3.4.1) วัดคา และแปลงเปนคาความลึกของสนามโนมถวง โดยที่มวล 𝑚𝑚𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)
เปนมวล 1 kg ที่อยูที่ตําแหนง 𝑝𝑝𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ใดๆ 

 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = ��⃗�𝐹𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝐺𝐺
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)

(𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦))2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 
(3.4.1) 

𝐷𝐷𝑂𝑂𝑝𝑝𝑂𝑂ℎ(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)
𝑏𝑏 + 𝑂𝑂 (3.4.2) 

 

โดยการกําหนดคา 𝑂𝑂 = 0.1 และ 𝑂𝑂 = 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑_𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑂𝑂 และสรางภาพได  ดังรูป 

ที่ 1 

 

  
                                   ( a )                                             ( b ) 
 

รูปที่ 1 สนามโนมถวง (a) มุมมองดานขาง (b) มุมมองมมุสงู 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดทดลองแปลงสมการในสวนที่ 3 เปนภาษาคอมพิวเตอร C++ โดยใช Microsoft Visual 

Studio version 2019 และ กราฟกไลบรารี OpenGL เปนตัวแสดงผล ไดผลหนาจอดังรูปที่ 2 เน่ืองจาก
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คา G ที่นอยการที่จะใหมวลเคลื่อนที่จึงเปนไปไดยาก เพื่อใหมีการคํานวณเกิดที่รวดเร็วข้ึน ผูวิจัยได

เปลี่ยนคา G เปนคา 1.0e5 N.m2.kg-2 และสุมมวลในชวง 1.0e1 ถึง 1.0e6 kg 

 

 
 

รูปที่ 2. หนาจอโปรแกรม 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดพัฒนาตนแบบ ของแบบจําลองกลศาสตรคลาสิคแบบทันกาล ในระบบ

คอมพิวเตอร โดยใชสมการกลศาสตร ในสวนของการคํานวณโดยผูวิจัยตองการทราบวาการใชชุดสมการ

ดังกลาวมาน้ัน จะสามารถสรางการโคจรของวัตถุรอบวัตถุอื่นๆ ไดหรือไม หรือทําไดแคเพียงการพุงชน

กันเทาน้ัน  

ในเบื้องตน การสรางมวลข้ึนมาจํานวนมากๆ เปนไปตามที่คาดไวคือไมสามารถทําใหมวล

เคลื่อนที่รอบวัตถุใดๆ ได เพียงแตพุงชนเทาน้ัน ตามรูปที่ 3 (a)  และมวลที่เคลื่อนที่ไปเลยขอบจอทาํใหดู

ผลไดยาก 

หลังจากที่ไดปรับปรุงโดยเพิ่มจํานวน มวลหลายๆ กอน พบวาเมื่อมวลรวมกันหลายๆ กอน เปน

มวลที่ใหญข้ึน และมวลกอนใหญมีการเคลื่อนที่ ทําใหมวลกอนเล็กเคลื่อนที่เขาหาแตไมชน จึงเกิดวง

โคจรโคงเปนวงรีเกิดข้ึน แตการทําใหวงโคจรเปนลักษณะวงกลมน้ันยังไมสามารถทําได สําหรับมวลกอน

ใหญที่ทําใหเกิดวงรีได ผูวิจัยไดพิจารณาเติมมวล 5e7และ 1e8 ลงไปในข้ันตอนเริ่มแรก และเพิ่ม
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โปรแกรมใหคนหามวลใหญที่สุด ที่จะใหกลองติดตามดูการเคลื่อนที่โดยกําหนดใหอยูกึ่งกลางไดโดยไม

เลยขอบจอ 

ตอจากน้ันผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวาหากการเพิ่มมวลหลายๆ กอนและทําใหมวลยังไมพุงชนใน

ตอนแรก นาจะสามารถทําใหมวลที่พุงเฉียดน้ันตีวงโคจรกลับมาได และอาจไดวงโคจรที่กลมข้ึนกวาเดิม 

ดังน้ัน ในการเพิ่มมวลกอนใหม ผูวิจัยจึงไดกําหนดความเร็วเริ่มตนของมวลกอนใหมดวยแบบสุม ดวยคา

ความเร็วสุมที่เหมาะสมระหวางมวลกอนเล็กกับมวลกอนใหญ จึงสามารถทําใหเกิดวงโคจรที่กลมข้ึนมาได 

ตามรูปที่ 3 (b) 

 

  
                                   ( a )                                             ( b ) 

รูปที่ 3. (a) การเติมมวลเขาไปหลายๆ ช้ิน (b) มวลเล็กที่โคจรเปนวงกลมรอบมวลขนาดใหญ 

 

กลาวโดยสรุป 5.1 เมื่อสรางมวลที่หยุดน่ิง (มีความเร็วเปนศูนย) จะไมสามารถสรางใหเกิดการ

เคลื่อนที่เปนวงกลมได มวลเล็กจะเกิดเพียงการพุงชนเทาน้ัน 5.2 หากมีมวลกอนใหญเคลื่อนที่ และมวล

กอนเล็กหยุดน่ิง จะเกิดการพุงชน แตหากการพุงชนไมโดน มวลเล็กอาจเกิดการเคลื่อนที่เปนวงกลมได 

5.3 หากมีมวลกอนใหญเคลือ่นที่ และมวลกอนเล็กมีความเร็วทํามุมที่เหมาะสมกับมวลกอนใหญ อาจเกิด

การเคลื่อนที่เปนวงกลมได 5.4 หากมวลใหญเคลื่อนที่ชาหรือหยุดน่ิง มวลเล็กอาจเกิดการเคลื่อนที่เปน

วงรี 5.5 หากมวลใหญเคลื่อนที่เร็วสวนใหญพบวามวลเล็กเปนการเคลื่อนที่แบบวนรอบที่ศูนยกลางขยับ

ตามมวลกอนใหญ สรุปผลการเคลื่อนที่ไดเปนตารางที่ 1 
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6. ขอเสนอแนะ  

ผูวิจัยไดแสดงขอกําหนดเริ่มตน ที่สรางการเคลื่อนที่ของระหวางมวลขนาดใหญและเล็กใหมีการ

เคลื่อนที่เปนวงกลมได และ ในการชนกันของมวลตางๆ เปนการชนกันแบบไมยืดหยุนกลาวคือชนแลว

ติดกันเปนกอนที่ใหญข้ึน ซึ่งมีขอเสนอแนะวาในงานครั้งตอไปอาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ เพื่อใหโปรแกรม

จําลองกลศาสตรคลาสสิก สรางผลลัพธไดหลายหลายข้ึน 

 

ตารางที่ 1 การเคลื่อนที่ของมวลและผลการเคลื่อนที่ 
 

มวลใหญ (1e8 kg) 

ความเร็วเริม่ตน 

มวลเล็ก (<5e7 kg) 

ความเร็วเริม่ตน 

ผลที่ไดของการเคลื่อนที่ของมวลเล็ก 

หยุดน่ิง หยุดน่ิง เกิดเพียงการพุงชนเทาน้ัน 

หยุดน่ิง เคลื่อนที ่ อาจเกิดการเคลื่อนที่เปนวงกลมได 

เคลื่อนที ่ หยุดน่ิง อาจเกิดการเคลื่อนที่เปนวงกลมได 

เคลื่อนที ่ เคลื่อนที ่ อาจเกิดการเคลื่อนที่ เปนวงกลมได หากมวลใหญ

เคลื่อนที่ เร็วสวนใหญพบวาเปนการเคลื่อนที่แบบ

วนรอบ  
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Discrete Phase Model and Experimental Investigation of Fluidization for 

Polypropylene Particles 

 

Pratya Inrod1  and Pornchai Bumroongsri2 

 

Abstract 

Discrete phase is a model of simulation for computational fluid dynamics which 

can simulate discrete phase of particles dispersed in the continuous phase. In gas-solid 

mixing, the discrete phase is the solid particles dispersed in the gas that is a continuous 

phase. In this research, the discrete phase model is used in predicting the phenomena 

of polypropylene fluidization. The developed discrete phase model can be used in the 

design and control involving with the product qualities and optimizing the suitable 

operating conditions. The developed discrete phase model is compared with the 

conventional Eulerian-Eulerian model. The result shows that the flow behavior 

predicted from the developed discrete phase model agrees well with the experimental 

data. In addition, it is more accurate in predicting the fluidization behavior than the 

conventional Eulerian-Eulerian model.      

Keywords: Discrete phase model, polypropylene, Eulerian-Eulerian model, fluidization 

behavior, gas-solid mixing 

 

1. Introduction 

 Polymerization is a process of bonding polymers from monomers via chemical 

reactions. The structure of polymer could be divided into 3 types as linear chain, 

branched chain and network chain. There are 2 types of polymerization reactions 
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including additional and condensation reactions. The structures and types of 

polymerization reactions influence the quality of downstream product of polymer [1] [2] 

. Thus, the knowledge of chemical engineering is needed in order to study mechanism 

of chemical reactions and improve polymerization process in competitive markets of 

polymer industry. A chemical engineer needs to design and improve the performance of 

process and the quality of product. Nowadays, many industries have applied the 

knowledge of process simulation to design and analyze processes by efficiently 

computing the solutions. For example, if a polymer supplier company would like to 

design a new process system, an engineer would need to apply many theories and 

equations involved with heat transfer, mass transfer, transport equation and knowledge 

of chemical kinetics. Therefore, the use of simulation tool is a good choice for chemical 

plants to minimize workload and time.  

 Computational fluid dynamics (CFD) [3] is a type of fluid dynamics computation 

that uses the numerical method together with data to analyze and solve the problem in 

simulation involved with the flow of the fluid and the interaction of the fluid with surfaces 

defined by boundary conditions. The CFD is applied to finding the engineering solution 

in many branches including environmental engineering, industrial system design and 

biological engineering. In the polymer industries, the CFD is used to compute the 

phenomena of fluid mechanics, heat transfer and mass transfer in polymerization. For 

example, the volume fraction of particles, temperature contour in reactor and bed height 

in fluidized bed reactor can be computed. In this research, the CFD is applied to 

polymerization of polypropylene in fluidized bed reactor. The discrete phase model 

(DPM) is used in the simulation because it could demonstrate and analyze the results of 

each particle different from ordinary research based on the continuous phase.  

 The discrete phase model [4] is a model of simulation for computational fluid 

dynamics which could simulate discrete phase of particle dispersed in the continuous 

phase. In gas-solid mixing, the discrete phase is a solid dispersed in gas that is continuous 

phase. Thus, the application of discrete phase model in predicting the phenomena of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_value_problem#Boundary_value_conditions
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polypropylene particles could give a wide range of results and could be used in the 

design and control involved with the quality of polymer product and optimization of 

operating conditions in the process. The objective of this research is to simulate the 

behaviors of the particles within gas-solid fluidized bed compared with the experimental 

results.  

 For the scale-up of the industrial polymerization processes, the simulation is 

required in order to investigate the multiphase behavior. The discrete phase model is 

able to accurately predict the behavior of fluid and particles. For this reason, it can be 

used in the prediction and optimization of the process conditions. 

 The literature review is divided into 2 main types of CFD as (i) Eulerian-Eulerian 

model and (ii) CFD-DPM model. In the part of Eulerian-Eulerian model, Chen et.al (2010) 

[5] studied the effects of distributor shape, particle size, gas velocity on the flow behavior. 

The bubble numbers decreased and the bubble sizes increased with smaller bed 

expansion ratio. The bed expansion ratio increased with increasing the gas inlet velocity. 

In the part of discrete phase model, Adnan et.al (2020) [6] investigated the Lagrangian 

dense discrete phase model (DDPM) with energy minimization and multiscale (EMMS). 

This research studied the multi-scale structures with coarser grids, parcel independency 

and modeling performance. Amiri et.al (2016) [7] investigated the effects of particle bed 

height to bed width on particle mixing in gas-solid fluidized bed. The bed ratio had no 

effect on lateral mixing index. The changing of bed regime to the slug flow was the main 

effect for poor mixing in higher bed ratio. Jongpaijit et.al (2017) [8] studied the model of 

the fluidized bed polymerization reactor for polypropylene production developed for 

investigation of temperature distribution in reactor. The monomer velocity affected the 

temperature distribution. Zhu et.al (2019) [9] studied the particle resolved (PR) high-

fidelity simulation and direct numerical simulation (DNS) correlation applied to the 

complex heat and mass transfer behavior. The developed correlation could predict the 

mass and heat transfer. The results were validated by the experimental data. 

Schneiderbauer et.al (2016) [10] studied the discrete phase model (DPM) applied together 



 

2501 

 

with two-fluid model (TFM) in the industrial-scale olefin polymerization. The model could 

predict correctly poly-disperse gas-solid flow and particle growth in fluidized bed reactor. 

Amiri et.al (2016) [11] studied the numerical study which assessed the effects of bubble 

injection characteristics on mixing behaviour in a 2D gas-solid fluidized bed at high 

pressure with the CFD-DPM model. The different mixing times in two directions decreased 

by increasing the operating pressure.  Li et.al (2015) [12] studied the heat transfer behavior 

of particles in a fluidized bed which was analysed by using a 3-D computational fluid 

dynamics discrete phase model (DPM). The convective heat transfer coefficient was 

independent of the superficial gas velocity. The Nusselt number showed high heat 

transfer region in the wake of the bubbles. Lun et.al (2020) [13] studied the open source 

code MFIX applied with CFD-DEM and TFM in small scale fluidized bed. The TFM model 

gave greater accuracy than the CFD-DEM prediction of the particle temperature. The CFD-

DEM required higher computational time than TFM simulation. 

 

2. Objectives 

2.1 To simulate the behaviors of the particles within gas-solid fluidized beds 

compared with the experimental results. 

2.2 To develop the discrete phase approach coupled with experimental results. 

3. Methodology 

 In this research, the methodology is divided into 2 parts: (i) Modeling of CFD 

Eulerian-Eulerian compared with CFD-DPM and (ii) Comparison with experimental data 

as shown in Fig. 1. 

 
 

FIGURE 1 Flowchart of research methodology. 



 

2502 

 

 

3.1 Modeling of CFD Eulerian-Eulerian compared with CFD-DPM  

Both models are based on the same geometry. The steps in modeling are (i) 

creating geometry (ii) generating mesh for the numerical computation and (iii) Setting up 

data for simulation as shown in Fig. 2 

 

 
 

FIGURE 2 Flowchart for the CFD simulation of the Eulerian-Eulerian model  

and CFD-DPM model. 

 

The geometry of the Eulerian-Eulerian model and CFD-DPM model is shown in 

Table 1. 

 

TABLE 1  The dimensions of reactor in the Eulerian-Eulerian model and CFD-DPM 

model. 
 

Specifications Values 

Volume of reactor 1.72 L 

Height of reactor 0.3 m 

Diameter of reactor 0.14 m 
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Specifications Values 

Inlet and outlet pipe diameters 0.14 and 0.032 m 

 

The monomer gas is fed to the inlet and flow out from the outlet of the reactor. 

The monomer gas is reacted on catalyst particles that generate exothermic. The product 

will be cooled after passing through the reactor. The polymerization reactor geometry is 

shown in Fig. 3. 
 

 
FIGURE 3 Geometry of the propylene polymerization reactor. 

 

After the creating geometry, the model will be meshed. The mesh consists of 

5,600 nodes as shown in Fig 4. The number of nodes is minimized to reduce the 

computational time with 41,123 particles. The DPM calculation will use higher 

computational resource than Eulerian-Eulerian model. 
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FIGURE 4 Mesh of the propylene polymerization reactor. 

 

The fundamental equations are obtained by Li et.al (2015) [8] as shown in Table 2. 

 

TABLE 2 Fundamental equations in CFD-DPM of polymerization model. 
 

Equation  Variable 

1.Fluid model continuity 

2.Solid model continuity 

3.Discrete Phase model 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓 )+𝛻𝛻 ∙ (𝛼𝛼𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝑣𝑣𝑓𝑓 ) = 0 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼𝑠𝑠𝜌𝜌𝑠𝑠)+𝛻𝛻 ∙ (𝛼𝛼𝑠𝑠𝜌𝜌𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠) = 0 
𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝
𝑑𝑑𝜕𝜕

= 𝐹𝐹𝐷𝐷(𝑣𝑣 − 𝑣𝑣𝑝𝑝)+
𝑔𝑔𝑖𝑖(𝜌𝜌𝑃𝑃−𝜌𝜌)

𝜌𝜌𝑃𝑃
 

+𝐹𝐹𝑖𝑖 
 

The properties of monomer gas and particle properties are defined for the both 

models as shown in Table 3. 

 

TABLE 3 Particle phase and gas phase properties. 
 

Phases Properties Units Values 

Propylene(Gas) Density , 𝜌𝜌𝑔𝑔  𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚3 21.7 
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Phases Properties Units Values 

Viscosity 𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑠𝑠 1.081x10-5 

Temperature  𝐾𝐾 361 

Particle Catalyst Density , 𝜌𝜌𝑝𝑝 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚3 941.7 

Diameter 𝑚𝑚 2.5x10-3 

Number Particle per parcel - 0.1 

 

The particle injection is generated by MATLAB code because the particles have 

different motions. Firstly, the particles must not overlap due to the error and not 

converged solution. The bed of particles in reactor could be defined in Fig. 5. 

 

 
 

FIGURE 5 The geometry of the propylene polymerization reactor. 

 

4. Results and Discussions 

The Eulerian-Eulerian model is the model that assumes particles and gas as the 

separated fluids. The Eulerian-Eulerian model is normally used in the most computational 

fluid dynamics simulation because of its simplicity for understanding the phenomena of 

model. The discrete phase model has higher accuracy than the Eulerian-Eulerian model 

because this simulation model could simulate the discrete phase as individual particles 
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flowing in gas phase. However, the discrete phase model needs higher computational 

time than the Eulerian-Eulerian model. The Eulerian-Eulerian modeling results are shown 

in Fig. 6. It can be observed that the bed expansion is reduced as the inlet gas velocity 

is decreased. The prediction results are compared with the experimental results from the 

pilot-scale reactor. The good agreement between the prediction results and the 

experimental results is obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURE 6 Particles flow simulation using the Eulerian-Eulerian model at inlet velocity of 

gas a) 1.50 m/s and b) 1.26 m/s. 

 

The discrete phase modeling result is shown in Fig. 7. The benefit of the 

developed discrete phase lies in the fact that it can simulate the flow behavior of each 

partcle. This provides better insight into the system. In comparison, the conventional 

Eulerian-Eulerian computes the particles as a single phase.   

a)  b)  
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FIGURE 7 Particles flow simulation using the discrete phase model in comparison  

with the experimental results. 

 

The volume fraction of the Eulerian-Eulerian model as compared with the 

discrete phase model is shown in Table 4.  

 

TABLE 4 Comparison of volume fraction between the Eulerian-Eulerian model and the 

discrete phase model 

 

Conditions Eulerian-Eulerian model Discrete phase model 

Velocity 1.26 m/s 1.26 m/s 

Min Volume Fraction  0 0 

Max Volume Fraction 0.4359 0.4370 

 

The inlet gas velocity is varied in order to show that the developed discrete phase 

model gives accurate results as compared with the experimental data. Figure 8 shows 

the simulation results obtained from the developed discrete phase model as the inlet 

gas velocity is varied. It can be observed that the simulation results agree well with the 

experimental data. 
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FIGURE 8 Particles flow simulation using the discrete phase model at inlet velocity  

of gas with 0.1 m of particle bed a) 3.3 m/s and b) 4.9 m/s 

 

5. Conclusions 

The discrete phase model is a model of simulation for computational fluid 

dynamics which could simulate discrete phase of particles dispersed in the continuous 

phase. In gas-solid mixing, the discrete phase is a solid phase dispersed in gas that is 

continuous phase. This paper develops a discrete phase model to study flow behavior 

of polypropylene particles. The benefit of the developed discrete phase lies in the fact 

that it can simulate the flow behavior of each partcle. This provides better insight into 

the system. The developed model can be used in the simulation of industrial reactors. 
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7. Suggestion 

The developed model can be used for prediction of heat transfer in the fluidized bed 

reactor. The developed model can be used in the scale up of the fluidized bed reactor 

which is the benefit for development about flow of particle prediction and optimize the 

fluidized bed condition. 

 

8. References 

1 Ronald Redwing [Internet].  [Cited 2020 Jun 20]. Available from: URL: https://www.e-

education.psu.edu/matse81/node/2210 

2 Robert O. (2010). Polymer science and technology: Polymer mechanisms 

3 H.K Versteeg and W Malalasekera (2007). An introduction to Computational fluid 

dynamic : Conversion laws of fluid motion and boundary condition 

4 Fluent Inc (2001) . Ansys fluent manual : Discrete Phase model 

5 Xi-Zhong Chen, De-Pan Shi, Xi Gao, Zheng-Hong Luo (2010). A fundamental CFD study 

of the gas–solid flow field in fluidized bed. Powder Technology 205 (2011) 276–288 

6 Muhammad Adnan, Jie Sun, Nouman Ahmad, Jin Jia Wei (2020). Multiscale modeling 

of bubbling fluidized bed reactors using. Powder Technology 376 (2020) 296–319. 

7 Zahra Amiri, Salman Movahedirad (2017) . Bubble-induced particle mixing in a 2-D gas-

solid fluidized bed with different bed aspect ratios: A CFD-DPM study. Powder 

Technology 320 (2017) 637–645 

8 Nawaphat Jongpaijita, Pornchai Bumroongsria (2017). Computational of fluid dynamics 

modelling of temperature distribution in fluidized bed polymerization reactor for 

polypropylene poplymerization. Energy Procedia 138(2017)  901-906. 

9 Li-Tao Zhu, Yuan-Xing Liu, Zheng-Hong Luo (2019). An enhanced correlation for gas-

particle heat and mass transfer in packed and fluidized bed reactors.  Chemical 

Engineering Journal 374 (2019) 531–544. 

10 Simon Schneiderbauer, Stefan Pirkerb, Stefan Puttingerb, Pablo Aguayoc, Vasileios 

Touloupidisc,Alberto Martínez Joaristid (2017). A Lagrangian-Eulerian hybrid model for 

https://www.e-education.psu.edu/matse81/node/2210?fbclid=IwAR0o2MllRsS2WslU0E0kfdNa6Cyxmh64HEF9L5eJbRUVKKPTmZ9CquU8ldg
https://www.e-education.psu.edu/matse81/node/2210?fbclid=IwAR0o2MllRsS2WslU0E0kfdNa6Cyxmh64HEF9L5eJbRUVKKPTmZ9CquU8ldg
https://books.google.com/books?id=-7cWD7MrtfEC&pg=PA1


 

2510 

 

the simulation of poly-disperse fluidized beds: Application to industrial-scale olefin 

polymerization. Powder Technology 316 (2017) 697–710 

11 Zahra Amiri, Salman Movahedirad , Mansour Shirvani, Omid Vahidi (2017). The role of 

bubble injection characteristics at incipient fluidization condition on the mixing of 

particles in a gas-solid fluidized bed at high operating pressures: A CFD-DPM approach. 

Powder Technology 305 (2017) 739–747. 

12 Z. Li , M van Sint Annaland , J.A.M.Kuipers , N.G.Deen (2016). Effect of superficial gas 

velocity on the particle temperature distribution in a fluidized bed with heat 

production. Chemical Engineering Science 140 (2016)279–290. 

13 Musango Lungu , John Siame, Lloyd Mukosha (2021). Comparison of CFD-DEM and 

TFM approaches for the simulation of the small scale challenge problem 1. Powder 

Technology 378 (2021) 85–103. 

 



 

2511 

 

แบบจําลองสถานการณ สําหรบัการประเมินจํานวนผูโดยสารรถไฟฟามหานคร 

 กรณศีึกษา : โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ณ สถานีเตาปนู 

A Situation Model for the Evaluation Number of Passengers of 

Metropolitan Rapid Transit Train 

Case Study: Metropolitan Rapid Transit Chalong Ratchatham 

 Line at Tao Poon Station 
 

วรฉัตร ตาคะ0

1  วัฒนชัย พฤกษกานนท1 2 , ณัฏฐชา พฤกษกานนท23 

Worachat Taka1, Wattanachai Prukkanon2 , Nutthacha Prukkanon3 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีจัดทําข้ึนเพื่อสรางแบบจําลองการขนสงมวลชนที่ใชบริการ รถไฟฟามหานคร 

สายฉลองรัชธรรม ณ สถานีเตาปูน โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูล คาปริมาณผูโดยสารขาเขา ณ สถานี

ตาง ๆ ในชวงเวลาที่ 06:00 – 09:00 น. คาโอกาสที่ผูโดยสารจะใชบริการการเดินทางไปในทิศทางดาน

เหนือ และทิศทางดานใต ทําการการวิเคราะหทางสถิติการใหบริการเดินรถที่เกิดข้ึนจริง เพื่อหาความ

ตองการ และการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 

การศึกษาครั้งน้ีศึกษาโดยการใชการจําลองดวยโปรแกรม Arena Simulation เพื่อใหทราบถึง

ปริมาณผูโดยสารที่อยูในระบบ อยูระหวางการรอคอย และผูโดยสารสูงสุดที่อยูในช้ันชานชาลา ซึ่ง

ปริมาณดังกลาวที่ทราบจากการสรางแบบจําลอง จะนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงสภาพปญหาน้ัน ๆ  

อันเปนปญหาที่กระทบตอผูใชบริการ และความนาเช่ือถือขององคกร  

ทั้งน้ีแบบจําลองดังกลาว ยังสามารถใชเปนแมแบบในการสรางแบบจําลองเพื่อการพิจารณา 

สําหรับรถไฟฟาสายอื่น ๆ อาทิ รถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย รถไฟฟาสายสีมวง หรือแมกระทั่ง

รถไฟฟาสาย สีเหลือง และสายสีชมพู ที่จะแลวเสรจ็พรอมใหบรกิารในอนาคต และพิจารณาถึงการลงทนุ

สั่งซื้อขบวนรถไฟฟาในอนาคต ใหตอบสนองและรองรับผูใชบริการเปนสําคัญ 

คําสําคัญ การจําลอง การขนสงมวลขน สถานีรถไฟฟาเตาปนู 

                                                        
1 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 สาขาวิศวกรรมนวตักรรมยานยนต คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
3 สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

This study was conducted to study the quantitative service model by an analysis 

of historical data consisting of the total number of arrival passengers at Metropolitan 

Rapid Transit Chalong Ratchatham line at Tao Poon Station from 6A.M. to 9A.M, a 

probability of passengers taking MRT both North and South and Operation statistics and 

analysis. Those data can be referenced to analyze demand and the resource allocation 

to be able to respond to demand sufficiently.  

A method of this study is Arena Simulation using information from the quantitative 

service model to obviously understand the number of passengers in MRT system, the 

number of waiting passengers and the maximum quantity of passenger on the subway to 

solve any problem that it might be affected to customer satisfaction and company 

reliability unexpectedly.  

Moreover, the quantitative service model can be used to analyze for other sky 

train lines such as the MRT Blue Line extension, Purple Line, Yellow line and Pink line 

that will be completed and ready to operate soon. And, consideration for investment to 

support demand in the future as well. 

Keywords: Simulation, Mass Transit, Tao Poon station 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันน้ี การขนสงระบบมวลชนสาธารณะมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและมี

ความสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนสงมวลชนสาธารณะที่จําเปนตองมีให

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อชวยใหการขนสงและการเดินทางมีความตอเน่ือง ลดปริมาณการใชรถยนตสวน

บุคคลเพื่อประหยัดพลังงาน ลดปญหาการจราจรที่ติดขัดสะสม ตลอดจนชวยลดมลพิษจากยานยนต 

ดังน้ัน การเลือกระบบขนสงสาธารณะใหเหมาะสมกับชุมชนในแตละเมือง จะมีสวนสงเสริมการใชรถ

สาธารณะมากข้ึน [1] 

การขนสงดวยระบบรถไฟฟา เปนระบบขนสงสาธารณะอีกรูปแบบหน่ึงที่ไดรับความนิยมมาก 

ดังน้ัน การจัดระเบียบ พัฒนาและสงเสริมการขนสงมวลชนสาธารณะใหมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 

เปนธรรม คุมคาทางเศรษฐกิจและประชาชนไดใชระบบขนสงมวลชนสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีระบบ
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รถไฟฟาถือเปนระบบขนสงมวลชนที่ควรพัฒนาอยางเรงดวน ทั้งเรื่องของความรวดเร็วคาใชจายและ

ความปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงปริมาณของพาหนะที่ใหบริการและความตรงตอเวลาหรือความ

แนนอนของการใหบริการ ซึ่งหากพัฒนาระบบขนสงในประเด็นตาง ๆ  เหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยอมสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของประชาชน[2] 

การศึกษาครั้งน้ีเปนกรณีศึกษาระบบขนสงมวลชนภายใตการกํากับดูแลของ การรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ในโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) สถานี

รถไฟฟาคลองบางไผ - สถานีรถไฟฟาเตาปูนมีเสนทางเดินรถรวมระยะทาง 23 กิโลเมตร เปนสถานี

ยกระดับทั้งหมด 16 สถานี ที่สถานีเตาปูนเปนสถานีเช่ือมตอกับโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช

มงคล (สายสีนํ้าเงิน) สวนตอขยาย โดยสามารถเปลี่ยนเสนทางจากสายสมีวงไปสายสีนํ้าเงนิสวนตอขยาย

ไดที่สถานีเตาปูน ในชวงเวลาเชา ปริมาณผูโดยสารใชงานมากสะสมที่อยูในช้ันชานชาลา ทําใหเกิด

สภาวะแออัดสะสมของการใชบริการ เน่ืองดวยเปนชวงเวลาเรงดวนอันประกอบดวยปริมาณของ

ผูโดยสารที่ตองการโดยสารระบบขนสง เพื่อใหทันเวลาเขางาน นักเรียนนักศึกษาที่จําเปนตองทันเวลา

เขาเรียน เสนทางจุดเช่ือมตอสถานีรถไฟฟาสายสีมวงและสายสีนํ้าเงินในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 จุดเช่ือมตอสถานีรถไฟฟาสายสีมวงและสายสีนํ้าเงินที่สถานีรถไฟฟาเตาปูน[3] 

 

ในกรณีศึกษาครั้งน้ีไดเล็งเห็นถึงปญหาที่สถานีเช่ือมตอโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัช

ธรรม (สายสีมวง) ไปโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) สวนตอขยายที่สถานี

เตาปูน ในชวงเวลาเชามีปริมาณผูโดยสารสะสมมากที่อยูในช้ันชานชาลา สงผลกระทบตอผูใชบริการ ผล
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การศึกษาเปนแนวทาง การลดความแออัด เพิ่มระยะหางผูโดยสารลดการแพรระบาดโรคติดตอ และเพิ่ม

ความนาเช่ือถือขององคกรระบบขนสงมวลชน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหถึงปญหา ณ สวนงานสถานีเตาปูนที่มีปริมาณผูโดยสารสะสมในระบบ และเกิด

การรอคอย  

2. เพื่อศึกษาการปรับปรุงแผนการเดินรถเพื่อลดปริมาณความแออัดสะสมในช้ันชานชาลา  

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษากระบวนการดําเนินงานของสถานีเช่ือมตอโครงการรถไฟฟามหานคร 

สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ไปโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) สวนตอ

ขยายที่สถานีเตาปูน เพื่อทําการสรางแบบจําลองปญหาดวยคอมพิวเตอร  และแมแบบในการวิเคราะห

ระบบการเดินรถ เพื่อเปนแนวทางใหเกิดการพัฒนา และปรับปรุงในลําดับถัดไป 

Shannon[4] ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการจําลองปญหาวา เปนกระบวนการออกแบบจาํลอง 

(Model) ของระบบจริง (Real System) แลวดําเนินการทดลองเพื่อใหเรียนรูพฤติกรรมของระบบงาน

จริง ภายใตขอกําหนดตาง ๆ  ที่วางไว เชน การจําลองรอบการปลอยสัญญาณไฟจราจร จําลองเสนทาง

การลําเลียงสินคา การจําลองแบบปญหาดวยคอมพิวเตอร[5] สามารถใชไดกับปญหาของระบบงานได

มากมายหลายประเภท ปจจุบันเปนเทคนิคที่ไดรับการนําเอาไปใชอยางกวางขวาง ในสหรัฐอเมริกา

จัดการจําลองแบบปญหา เปนวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไดรับการนําไปใชมากที่สุดและไดนําไปใชในงาน 

ตางๆมากกวา 70 สาขา การจําลองระบบการเดินรถไฟฟาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของระบบ และ

วิเคราะหผลลัพธที่ไดจากการทดลองกอนนําไปใช แกไขปญหาสถานการณจริงตอไป 

วเรศรา[6] ไดทําการศึกษาโดยการใชแบบจําลองในการวิเคราะหรูปแบบการใหบริการเดิน

รถไฟฟาขนสงมวลชนในเมือง เพื่อการจัดตารางเดินรถไฟฟาที่เหมาะสม ปรับความถ่ีการใหบริการ เพื่อ

ไมทําใหเกิดความลาชา และจุดที่ เปนปญหา (bottle neck) โดยการปรับเวลาการปลอยรถและ

ระยะเวลาที่จุดกลับรถ การปรับรูปแบบการเดินรถ และการเปลี่ยนแปลงจํานวนรถที่ใหบริการ  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนในการวิจัย 

ข้ันตอนการวิจัยไดดําเนินการข้ันตอนในการศึกษาและวิเคราะหแบบจําลองดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรมีดังน้ี 

1) การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา 

2) ศึกษาขอมูลเบื้องตน เพื่อทําการกําหนดลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึน 

3) ออกแบบการเก็บรวบรวมขอมลู โดยเกบ็ขอมลูที่เกี่ยวของกบัตัวแปรของระบบทัง้หมด 

เชน จํานวนผูใชบริการ เวลาในการใหบริการ อัตราการเขามาของลกูคา  

4) การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหดวยแบบจําลองโดยแบงเปน 3 สวน 

4.1) คาปริมาณผูโดยสารขาเขา ณ สถานีตาง ๆ ณ ชวงเวลาที่พิจารณา 

4.2) คาโอกาสทีผู่โดยสารจะใชบรกิารการเดินทางไปในทิศเหนือ และทิศใต 

4.3) คาสถิติและการวิเคราะหการใหบริการเดินรถ  

5) ทําการสรางแบบจําลองระบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Arena Simulation  

6) การวิเคราะหผลการทดลองที่ไดจากแบบจําลอง รวมทัง้วิเคราะหวิธีปรับปรุงการทํางาน

จากแบบจําลอง  

7) สรปุผลการทดลอง และผลที่ไดจากการปรบัปรุงการทํางาน  

8) การนําผลสําเรจ็ที่ดีที่สุด ที่ไดจากตัวแบบจําลองไปใชงาน 
 

2. คาปริมาณผูโดยสารขาเขา ณ สถานีตาง ๆ ณ ชวงเวลาท่ีพิจารณา 

คาปริมาณผูโดยสารขาเขาโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) แบง

ออกเปน 16 สถานี และโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) แบงออกเปน 38 

สถานี โดยพิจารณาอาศัยขอมูลรายงานการดําเนินงานยอนหลัง 3 เดือน (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 

2563) ซึ่งจะนําขอมูลในแตละวันภายในแตละเดือนน้ัน ๆ มาทําการหาคาเฉลี่ยปริมาณผูโดยสารราย

เดือน พบวา มีผูโดยสารใชบริการอยางหนาแนนในวันทํางาน(วันจันทร ถึงวันศุกร) และในชวงเวลา 6:00 

– 9:00 น.จึงไดนําชุดขอมูลมาแจกแจงตามชวงเวลาดังกลาวมาพิจารณาเทาน้ัน จากรูปที่ 1 พบวา มี

ผูโดยสารมาใชบริการปริมาณมากที่สุดชวงเวลา 7:45 -8:00 น. จํานวนเฉลี่ย 310.22 คน และชวงเวลา 

ต้ังแต 7:00 น. ถึง 8:15 น. เปนชวงเวลามีผูโดยสารมาใชบริการหนาแนนในชวงเวลาเรงดวน 
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รูปที่ 1 ปรมิาณผูโดยสารเขาใชงานสถานีเตาปูน (TAO) ชวงเวลา 6:00 – 9:00 น. 
 

การใชบริการของผูโดยสารพิจารณาจากทิศทางในการเดินทาง โดยกําหนดให มีทิศการเดินทาง

ไปยังทิศเหนือ (IBL), ทิศการเดินทางไปยังทิศใต (BLE) และเดินทางไปยังสายสีมวง (PPL) ดังในรูปที่ 2 

พบวา ชวงเวลา 8:00-9:00น.มีการใชบริการมากที่สุดในทุกการบริการ และชวงเวลา 7:00-8:00 น.มีการ

ใชการบริการมากหนาแนน สวนประเภทการใชบริการผูโดยสารขาเขาที่มาจากสายสีมวงมีปริมาณมาก

ที่สุด และผูโดยสารใชบริการจากสายสีมวงไปตอรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินทิศเหนือมีปริมาณมากรองลงมา 

สวนตารางที่1 แสดงผลผูโดยสารที่มาใชบริการเฉลี่ยในชวงเวลา 6:00-9:00 น.และโอกาสในการใชงาน 
 

 
 

รูปที่ 2 อัตราผูโดยสารเขาใชบริการในที่สถานีเตาปูน ชวงเวลา 6:00-9:00 น. 
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ตารางที่ 1 แสดงคาโอกาสทีผู่โดยสารเดินทางที่สถานีเตาปูนชวงเวลา 6:00 –9:00 น 

 

การใชบรกิาร จํานวนผูโดยสารใชงานเฉลี่ยตอวัน(คน) โอกาสในการใชบรกิาร 

PPL ไป BLE 224 5.41% 

PPL ไป IBL 3673.93 88.71% 

PPL ไป TAO 243.45 5.88% 

PPL 4141.38 100% 

IBL ไป PPL 856.08 73.38% 

IBL ไป TAO 310.63 26.62% 

IBL 1166.71 100% 

BLE ไป PPL 393.78 74.53% 

BLE ไป TAO 134.58 25.47% 

BLE 528.36 100% 

TAO ไป PPL 207.1 21.41% 

TAO ไป IBL 717.43 74.17% 

TAO ไป BLE 42.68 4.41% 

TAO 967.21 100% 

 

3. สถิติและการวิเคราะหการใหบริการเดินรถ  

ขอมูลการพิจารณาการใหบริการขบวนรถในการทําแบบจําลองทั้งสายสมีวง และสายสีนํ้าเงิน 

ขอมูลชวงเวลา และจํานวนขบวนรถการใหบรกิารใน ตารางที่2 และ ตารางที่3 
 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาความถ่ีในการปลอยขบวนรถสายสีมวงแตละชวงเวลา วันจันทร –ศุกร 
 

ชวงเวลา 
จํานวนขบวนรถในการ

ใหบรกิาร 
ความถ่ีปลอยรถ (วินาที) 

05:30 – 06:30 8 570 

06:30 – 08:30 12 360 

08:30 – 09:00 12 360 
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาความถ่ีในการปลอยขบวนรถสายสีนํ้าเงิน (BL) แตละชวงเวลาวันจันทร –ศุกร 

 

ชวงเวลา ชวงการใหบริการ 
จํานวนขบวนรถ

ใหบรกิาร 
ความถ่ีปลอยรถ (วินาที) 

05:30 – 07:00 LKS – TP1 32 300 

07:00 – 09:00 

LKS - PKS 

40 

418 

BWA - TAO 209 

BAP – TP1 418 

หมายเหตุ  (LKS – TP1)สถานีหลักสอง ไปสถานีทาพระ (LKS - PKS) สถานีหลักสอง ไปสถานีเพชรเกษม 48  

(BWA - TAO) สถานีบางหวา ไปสถานีเตาปูน (BAP – TP1) สถานี  บางโพ ไปสถานีทาพระ  

 

4. การสรางแบบจําลองสถานการณ เพ่ือการวิเคราะหขอมลู 

การสรางแบบจําลองแบงออกเปนสวนหลัก 4 สวน ประกอบดวย แบบจําลองสวนผูโดยสาร

เดินทางจากสายสีมวง (PPL)ในรูปที่3 แบบจําลองสวนสถานีเตาปูนในรูปที่ 4 แบบจําลองสวนผูโดยสาร

เดินทางจากสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ (IBL)ในรูปที่ 5 และแบบจําลองสวนผูโดยสารเดินทางจากสายสีนํ้าเงิน

ฝงใต (BLE)ในรูปที่ 6 ซึ่งการกําหนดชวงระยะเวลาการวิเคราะหขอมูล ที่เวลา 06.00 - 09.00 น. จะทํา

การเริ่มการปลอยรถเขาสูระบบที่เวลา 06.45 น. โดยเปนการปลอยขบวนรถเขาสูระบบ เพื่อการ

วิเคราะหขอมูลไมใหเกิดการรอคอยของผูโดยสารที่สถานีหางไกลเปนเวลานาน  

 

 
 

รูปที่ 3 ไอคอนคําสั่งการสรางผูโดยสารเขามาจากสายสีมวง (PPL) จุดสถานีเตาปูน (TAO) 
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รูปที่ 4  ไอคอนคําสั่งการสรางแบบจําลองสวนสถานีเตาปูน (TAO) 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 ไอคอนคําสั่งการสรางแบบจําลองสวนสถานีทางผาน สถานีสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ (IBL) 
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รูปที่ 6 ไอคอนคําสั่งการสรางแบบจําลองสวนสถานีทางผาน สถานีสายสีนํ้าเงินฝงใต (BLE) 

 

จากการดําเนินงานการสรางแบบจําลอง ไดทําการตรวจสอบกับ ขอมูลปริมาณผูโดยสาร และ

เวลารอคอยจากการสํารวจเก็บขอมูลที่เกิดข้ึนจริง กับผลลัพธปริมาณที่ไดจากการสรางแบบจําลอง ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานในการศึกษาที่คาดหวังไว และนําไปสูการสรุปผลการทดลองตอไป 
 

5. การกําหนดปริมาณผูโดยสารท่ีสะสมอยูในระบบ 

ขอมูลปริมาณผูโดยสารสะสมสูงสุดภายในช้ันชานชาลาสายสีนํ้าเงินเหนือ(IBL) ชานชาลาสายสี

นํ้าเงินฝงใต (BLE) และ ชานชาลาสายสีมวง(PPL)ใสในแบบจําลองดังตารางที่ 4 คาปริมาณผูโดยสาร

สูงสุดน้ัน จะสงผลกระทบตอพื้นที่ชานชาลาปริมาณผูโดยสารที่หนาแนน และรอคอยการเขาใชบริการ 

ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจ ตลอดจนภาพลักษณองคกร 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณผูโดยสารสูงสุดที่สะสมภายในช้ันชานชาลาของสถานีรถไฟฟาเตาปูน 
 

ปริมาณผูโดยสารสูงสุด ผูโดยสาร(คน) 

ชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ (IBL) 1,476 

ชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงใต (BLE) 1,006 

ชานชาลาสายสีมวง(PPL) 3,159 
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สรุปผลการวิจัย  

จากผลลัพธการแสดงผลของโปรแกรมแบบจําลอง สามารถสรุปคาปริมาณผูโดยสารสูงสุด

ภายในช้ันชานชาลาสายสีนํ้าเงิน และช้ันชานชาลาสายสีมวง คาปริมาณระยะเวลาที่ผูโดยสารรอคอยใน

ระบบ จะพิจารณาจากคาระยะเวลาการรอคอยกอนที่ผูโดยสารจะข้ึนขบวนรถ ซึ่งเปนการรอคอย

ภายหลังที่ผูโดยสารเขาสูสถานี ไดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ปรมิาณผูโดยสารสูงสุดภายในช้ันชานชาลาสายสนํ้ีาเงิน และสายสมีวง 

 

ขอมูลตามรายงาน 
ปริมาณผูโดยสาร

สูงสุด (คน) 

ระยะเวลารอคอย

เฉลีย่ (นาท)ี 

ปริมาณรอคอย

เฉลีย่ (คน) 

ชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ (IBL) 1,814 1.34 81.11 

ชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงใต (BLE) 134 2.03 9.66 

ชานชาลาสายสีมวง(PPL) 228 4.81 36.21 

 

จากตารางขางตน เมื่อพิจารณาผลจากแบบจําลองที่อัตราผูโดยสารสูงสุดพบวา ปริมาณ

ผูโดยสารที่สถานีเตาปูนชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ (IBL) มีคาปริมาณผูโดยสารสูงสุดอยูที่ 1814 คน 

ซึ่งเกินจากปริมาณความจุชานชาลาที่พิจารณาไวที่ 1,476 คน เกิดปญหาทําใหผูโดยสารรอคอยสะสม

เต็มชานชาลาและเกินชานชาลาตอเน่ืองไปบริเวณทางเดินกอนเขาชานชาลา สวนชานชาลาสายสีนํ้าเงิน

ฝงใต (BLE) และ ชานชาลาสายสีมวง(PPL) ไมมีปริมาณผูโดยสารสะสมเขาใกลปริมาณพิจารณา จากผล

ไมมีปญหาผูโดยสารแออัดสะสมในชานชาลา 

แนวทางการแกไข และปรับปรุง 

เมื่อทําการพิจารณาผลการดําเนินงาน จะพบวา ปริมาณผูโดยสารที่สถานีเตาปูนชานชาลาสายสี

นํ้าเงินฝงเหนือ ผูโดยสารสะสมปริมาณมาก จึงไดทําแบบจําลองใหมโดยการปรับตารางเวลาการเดินรถ

ใหเหมาะสมมากข้ึน จึงเกิดขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแกไขใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไดดังน้ี 

ปจจุบันรถไฟฟาสายสีมวงผูโดยสารใชเวลาเฉลี่ยในการรออยูที่ 6 นาที สวนสายสีนํ้าเงิน

ผูโดยสารจะใชเวลาในการรอขบวนรถอยูที่ประมาณ 3.29 นาที ซึ่งมีระยะความเหลื่อมอยูที่ 151 วินาที 

ทําใหบางชวงเวลาผูโดยสารสะสม แกปญหาโดยปรับตารางการเดินรถสายสีนํ้าเงินใหสอดคลองกันไมให
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เกิดการสะสมนานจนเกินไป จากเดิมระยะเวลาการปลอยขบวนรถอยูที่ 3.29 นาที สามารถปรับเปลี่ยน

ใหนอยลง เชน 2.49 วินาที และปรับตารางการเดินรถสายสีมวง เชนจากเดิมระยะเวลาการปลอยขบวน

รถอยูที่ 6.00 นาที สามารถปรับใหนอยลง เชน 2.49 นาทีเพื่อทดสอบคาผลลัพธจากแบบจําลอง 

ผลกอนและหลังจากการปรับปรุงระยะเวลาการปลอยขบวนรถดังตารางที่6 พบวา อัตรา

ผูโดยสารสูงสุด ปริมาณผูโดยสารที่สถานีเตาปูนช้ันชานชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ (IBL) มีคาปริมาณ

ผูโดยสารสูงสุดลดลงอยูที่ 1058 คน ไมมีปริมาณผูโดยสารสะสมเขาใกลปริมาณสูงสุดที่ 1,476 คน จาก

ผลการปรับตารางเดินรถสามารถแกปญหาผูโดยสารสะสมเกินชานชาลาสีนํ้าเงินฝงเหนือ สวนที่ชาน

ชาลาสายสีนํ้าเงินฝงใต (BLE) และ ชานชาลาสายสีมวง(PPL) ไมพบมีปริมาณผูโดยสารสะสมเกินความจุ

ของชานชาลา 

 

ตารางที่ 6 ปรมิาณผูโดยสารสูงสุดภายในช้ันชานชาลาสายสนํ้ีาเงิน และสายสมีวงเปรียบเทียบกอนและ

หลงัปรับปรุง 
 

ขอมูลตามรายงาน 

กอน

ปรับปรงุ

ปริมาณ

ผูโดยสาร

สูงสุด 

(คน) 

หลงั

ปรับปรงุ

ปริมาณ

ผูโดยสาร

สูงสุด 

(คน) 

กอน

ปรับปรงุ

ระยะเวลา

รอคอย

เฉลี่ย 

(นาที) 

หลงั

ปรับปรงุ

ระยะเวลา

รอคอย

เฉลี่ย 

(นาที) 

กอน

ปรับปรงุ

ปริมาณ

รอคอย

เฉลี่ย 

(คน) 

หลงั

ปรับปรงุ

ปริมาณ

รอคอย

เฉลี่ย 

(คน) 

ชานชาลา IBL สาย

สีนํ้าเงิน ไปยังทิศ

เหนือ 

1814 1058 1.34 1.64 81.11 103.35 

ชานชาลา BLE สาย

สีนํ้าเงิน ไปยังทิศใต 
134 70 2.03 3.01 9.66 13.35 

ชานชาลา PPL สาย

สีมวง  
228 100 4.81 1.83 36.21 13.61 
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อภิปรายผล 

1. ผูโดยสารมาใชบริการสถานีเตาปูนมากทีสุ่ดในวันจันทร ถึงศุกร คือ ชวงเวลา 7:45-8:00 น.

จํานวนเฉลี่ย 310.22 คน และ บริการที่ใชมากทีสุ่ดคือ ขาเขาจากรถไฟฟาสายสีมวงมาทีส่ถานีเตาปูน มี

ผูโดยสารเฉลี่ย 5590 คน ในชวงเวลา 8:00 – 9:00 น.  

2. จากผลของแบบจําลองพบวา ปริมาณผูโดยสารทีส่ถานีเตาปนูชานชาลาสายสีนํ้าเงินฝงเหนือ 

(IBL) โดยมีคาปริมาณผูโดยสารสงูสุดอยูที่ 1814 คน ซึ่งเกินปริมาณความจุของชานชาลาที่ 1,476 คน 

เกิดปญหาทําใหผูโดยสารรอคอยสะสมเต็มชานชาลา 

3. การปรับตารางการเดินรถจากเดิมระยะเวลาการปลอยขบวนรถสายสนํ้ีาเงินอยูที่ 3.29 นาที 

โดยสามารถปรบัเปลี่ยนตารางเดินรถเปน 2.49 วินาที และปรับตารางการเดินรถสายสีมวง เดิม

ระยะเวลาการปลอยขบวนรถอยูที่ 6.00 นาที สามารถปรับใหนอยลงเปน 2.49 นาทีพบวา มีคาปริมาณ

ผูโดยสารสงูสุดอยูที่ 1058 คน ไมเกิดปญหาผูโดยสารสะสมเกินความจุของชานชาลา ทําใหลดเวลารอ

คอย เมื่อเปรียบเทียบผลมีความสอดคลองกบังานวิจัยที่ผานมา[6] 

 

ขอเสนอแนะ  

การปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเดินรถ จะสัมพันธกับปริมาณขบวนรถที่มีอยู เพื่อใหเกิดความ

สอดคลองกัน จะนําไปสูการพิจารณาถึงการสั่งซื้อขบวนรถภายในอนาคต การสั่งซื้อแตละครั้งจะผาน

ข้ันตอนตาง ๆ และมีวงเงินที่คอนขางสูง ดังน้ันแลวการนําแบบจําลองไปประเมินถึงสภาพปญหาน้ัน จะ

ชวยใหเกิดความคุมคาแกการลงทุน และตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แบบจําลองสถานการณในงานวิจัยน้ี สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับระบบขนสงมวลชน

รถไฟฟาในสายตาง ๆ  ได โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนปริมาณคาตางๆ ดวยคาปริมาณผูโดยสารขาเขาใน 

ชวงเวลาที่พิจารณา  คาโอกาสที่ผูโดยสารจะใชบริการการเดินทางไปในทิศทางตางๆ และคาความถ่ีของ

การปลอยขบวนรถ ซึ่งสามารถทําการวิเคราะหและปรับปรุงบริการไดตอไป 
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การจําลองและวิเคราะหการไหลของอากาศในอาคารสํานักงานโดยใชแบบจําลองการไหล

ของอากาศแบบหลายโซน 

Simulation and Analysis of Airflow in an Office Building  

Using a Multi-zone Airflow Network Model 

 

นลิน ไทยกลาง0

1, อํานาจ ผดุงศิลป12 

Nalin Thaiklang1, Aumnad Phdungsilp2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคในการจําลองและวิเคราะหการไหลของอากาศภายในอาคารสาํนักงาน

ที่มีระบบปรับอากาศ โดยใชแบบจาํลอง CONTAM ซึ่งเปนแบบจําลองการไหลของอากาศภายในอาคาร

แบบหลายโซน ทําการศึกษาการไหลอากาศเพื่อประเมินความเพียงพอของอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 

ที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ 39 ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 ในการศึกษาน้ีใชอาคารสํานักงานกรณีศึกษาอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนอาคาร 9 ช้ัน 

แบงออกเปน 2 กลุมตัวอยางตามลักษณะการใชงาน ไดแก อาคารช้ันที่ 2-6 และอาคารช้ันที่ 7-9       ผล

การจําลองระบบระบายอากาศภายในอาคารสํานักงาน ช้ัน 2-6 จํานวน 12 หอง แบงออกเปนสํานักงาน

จํานวน 11 หองและหองประชุมจํานวน 1 หอง จากการวิเคราะหพบวามีหอง ที่ไมผานเกณฑตาม

มาตรฐานจํานวน 1 หอง คือหองทํางานที่ 3 ซึ่งมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 1.59 ลูกบาศกเมตรตอ

ช่ัวโมงตอตารางเมตร ซึ่งมาตรฐานข้ันตํ่าสุดไดกําหนดไวที่ 2 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร 

ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงคาการระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 62.1 จากเดิม 679.61 

ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เปน 1,019.41 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ทําใหมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 2.37 

ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร และผลการจําลองระบบระบายอากาศภายในอาคารสํานักงาน ช้ัน 7-9 

จํานวน 7 หอง แบงออกเปนสํานักงานจํานวน 6 หองและหองประชุมจํานวน 1 หอง จากการวิเคราะห

พบวามีหอง ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 1 หอง คือ หองประชุมซึ่งมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 5.52 
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ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร โดยมาตรฐานข้ันตํ่าสุดกําหนดไวที่ 6 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง   

ตอตารางเมตร ผูวิจัยจึงทําการปรบัปรงุคาการระบายอากาศเปน 1,274.26 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง และ

ปริมาณการนําเขาอากาศจากเดิม 305.82 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เปน 1,444.16 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 

ทําใหมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 6.37 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร  

คําสําคัญ: ระบบระบายอากาศ, โปรแกรม CONTAM, การไหลของอากาศ, อาคารสํานักงาน  

 

Abstract 

 The objectives of this study are to simulate and analyze the airflow in an air-

conditioning office building using CONTAM program, which is a multi-zone airflow network 

model to study the airflow for assessing the sufficient air exchange rate according to 

Ministerial Regulation No. 33 and 39 issued under the Building Control Act B.E. 2522. This study 

used a nine-story office building located in Bangkok and classified according to the use pattern 

into two samples, including floor 2-6 and floor 7-9. The simulation results showed the 

ventilation system in the floor 2-6 with 12 rooms, consists of 11 office rooms and one meeting 

room. The analysis found that there is one room not pass the standard that is office number 

3 with the air exchange rate of 1.59 m3/h/m2, which is below the standard of 2 m3/h/m2. In this 

case, the ventilation rate has modified from 679.61 m3/h to 1,019.41 m3/h, consequently the 

air exchange rate to 2 . 37  m3/h/m2.  The simulated results showed ventilation system in 

the floor 7-9 with seven rooms, consists of six offices and one meeting room. The analysis 

found that there is one room not pass the standard that is the meeting room with the air 

exchange rate of 5.52 m3/h/m2, Improving ASHRAE Standard 62.1. The ventilation rate and air 

intake rate has modified to 1,274.06 m3/h and 305.82 m3/h to 1,444.16 m3/h, respectively, 

which affected the air exchange rate to 6.37 m3/h/m2. 

Keywords: Ventilation System, CONTAM Program, Airflow, Office Building 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

คุณภาพอากาศภายในอาคารมีบทบาทสําคัญไมเฉพาะตอความสบายของผูใชอาคารเทาน้ัน แตยัง

สงผลกระทบตอสขุภาพอนามัยดวย การใชเวลาอยูภายในอาคารที่ปดสนิทมีอากาศในระบบหมุนเวียนอากาศ
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เบาบาง ทําใหผูที่อยูในสํานักงานมีอาการผิดปกติหรือเจ็บปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการใชอาคาร 

(Sick Building Syndrome) นอกจากน้ีอาคารสวนใหญมักใชระบบปรับอากาศเพื่อสรางสภาวะความสบาย

เชิงความรอน (Thermal Comfort) ซึ่งพบวาเวลาชวงที่ระบบปรับอากาศทํางานจนถึงระดับที่ปริมาณ  

ความรอนสัมผัส (Sensible Heat) ของอาคารมีระดับอุณหภูมิอากาศเปนไปตามคาสภาวะแวดลอมตามที่

กําหนดแลวระบบปรับอากาศจะลดระดับการจายปรมิาณลมเย็นลงเพื่อรกัษาระดับอุณหภูมิภายในอาคาร

ใหคงที่ตามคาที่กําหนดไว เปนสาเหตุใหมีการนําอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอกเขาสูอากาศไมเพียงพอ     

อันเกิดจากการพยายามที่จะลดปริมาณอากาศบรสิุทธ์ิภายนอกอาคารที่ผานเครื่องปรบัอากาศ         เพื่อ

ประหยัดพลังงาน ทําใหปริมาณการถายเทอากาศและการระบายอากาศที่จะหมุนเวียนภายในอาคารมี

ปริมาณนอยลงและบางกรณีอาจเกิดจากความจงใจของผูดูแลอาคารที่ตองการลดคาใชจายดานพลังงาน

ของระบบปรับอากาศจึงทําการปด Fresh Air Damper ทําใหเกิดการสะสมของมลพิษและสิ่งระคายเคืองตาง 

ๆ ในอากาศที่หมุนเวียนภายในอาคารจนเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใชงานในอาคาร 

 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศเปนระบบที่ใชสําหรับควบคุมคุณภาพอากาศภายใน

อาคารสํานักงานและอาคารประเภทอื่นๆ โดยระบบระบายอากาศที่ไมดีเปนเรื่องอันตรายที่จะสงผล

กระทบถึงสุขภาพของพนักงาน นอกจากน้ีการปนเปอนของไอเสียจากรถยนตที่ถูกดูดเขาไปในอาคาร 

ทางชองนําอากาศบริสุทธ์ิเขา (Fresh Air Intake) อาจกอใหเกิดมลพิษเพิ่มข้ึนไดอีก การปรับอากาศและ

การระบายอากาศ คือ การทําใหอากาศเกิดการไหลเวียนและถายเทภายในอาคารโดยการออกแบบตัวอาคาร

ใหมีชองระบายอากาศเขา - ออก หรือการเติมอากาศบริสุทธ์ิเขาไปภายในอาคารโดยตรง โดยผานระบบทอลม 

(Air Duct Distributions System) หรือการเติมโดยพัดลมติดผนัง (Wall Fan) และขณะเดียวกันจะตอง

ระบายอากาศออกยังภายนอก จากวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางกล การเติมและการระบายอากาศ จะตองมี

ปริมาณที่เหมาะสม สามารถระบายและถายเทอากาศไดอยางเพียงพอ ระบบระบายอากาศทั่ว ๆ ไป

มักจะใชวิธีทางกล เน่ืองจากสามารถกําหนดปริมาณลม อัตราการถายเทตาง ๆ ไดคอนขางแนนอน  

 ระบบระบายอากาศมักจะมาคูกับระบบปรับอากาศ ในระบบปรับอากาศเองก็มีความจําเปน    

ที่จะตองเติมอากาศบริสุทธ์ิเขาภายในอาคาร โดยปกติจะอยูประมาณ 2-3 Air Change หรือประมาณ 

5% ของปริมาณอากาศที่ไหลเวียนอยูในระบบ ซึง่ระบบดังกลาวตองประกอบไปดวยระบบปรับอุณหภูมิ 

ความช้ืน และอุปกรณการกรองข้ันตน วัสดุกรองประสิทธิภาพปานกลางหรือสูงกวา ที่สามารถกรองฝุน 

แบคทีเรีย เขมาและควันได ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกัน     

การเจริญเติบโตของจุลชีพ  



 

2528 

 

 ในการศึกษาน้ีมุงเนนการใชแบบจําลองคอมพิวเตอรวิเคราะหการไหลของอากาศภายในอาคาร

กรณีศึกษา โดยการพิจารณาการไหลเวียนของอากาศในหองตอหองในระบบทีขั่บเคลือ่นแรงดันลม   ดวย

ระบบปรับอาคารภายในอาคารเพื่อวิเคราะห ประเมิน และปรับปรุงใหอยูในคามาตรฐานการระบายอากาศที่

ยอมรับได ไดแก ASHRAE Standard 62.1 และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 33 และฉบับที่ 39 
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ปรับอากาศเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  ASHRAE Standard 62.1 และกฎกระทรวงที่ออกตาม
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2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงระบบระบายอากาศในอาคารสํานักงานใหเปนไป     ตาม

มาตรฐานที่ยอมรับได 

 

งานวิจัยเก่ียวของ  

Black & Price (2009) ไดทําการศึกษารูปแบบการไหลของอากาศ โดยใชโปรแกรม CONTAM 

v2.4c สรางแบบจําลองของอาคารสามประเภท ไดแก ศูนยการประชุม อาคารผูโดยสารสนามบิน และ

อาคารสํานักงานหลายช้ัน ซึ่งมีความโดดเดนที่แตกตางกันในเรื่องของ ขนาด ทิศทาง ความเร็วการไหล

ของอากาศและการกระจายความเขมขนของมลพิษ ซึ่งอาคารทั้งสามประเภทมรีายละเอียดแตกตางกัน

อยางมาก โดยสนามบินเปนแบบจําลองที่งายที่สุด ศูนยการประชุมมีรายละเอียดมากข้ึน สวนอาคาร

สํานักงานขนาดใหญน้ันเปนแบบจําลองที่มีความซับซอนคอนขางสูง ซึ่งกําหนดใหมีระบบหมุนเวียน

อากาศภายในอาคารที่ 20% 50% หรือ 80% และสวนที่เหลือคือปริมาณอากาศที่นําเขาจากภายนอก 

Dols และ คณะ (2016) ไดทําการศึกษาแบบจําลองอาคาร เพื่อออกแบบการระบายอากาศใน

อาคารและการวิเคราะหคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) ควบคูกับการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย CONTAM โดดเดนดานการจําลองที่สามารถพิจารณารูปแบบการไหล

ของอากาศ การขนถายสารปนเปอนพรอมๆ กันไดหลายโซน และ EnergyPlus ที่มีความโดดเดนดาน

การพิจารณาลักษณะการถายเทความรอน ซึ่งทั้งสองโปรแกรมเปนการบูรณาการดานเครื่องมือที่

พัฒนาข้ึนเพื่อการใชงานอยางอิสระ 
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  Wang (2007) ไดทําการวิจัย โดยการทดลองในหองทดสอบเพื่อตรวจสอบควบคูกับการใช

แบบจําลองโปรแกรม CONTAM และ CFD (Computational Fluid Dynamics) ซึ่งการศึกษาน้ี   แสดง

ใหเห็นวาการคํานวณของคูโปรแกรมมีความถูกตองพอสมควรอยูในเกณฑที่ยอมรับได ผลลัพธของ

โปรแกรมคูยังแสดงใหเห็นวาโปรแกรม CONTAM-CFD สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

CONTAM มีความสามารถในการจําลองไดหลายโซนและวิธีการ CFD สามารถทําการวิเคราะหในเชิงมิติ

ไดแมนยําย่ิงข้ึน   

 Temenos และคณะ (2015) ทํางานวิจัยดานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air 

Quality: IAQ) เน่ืองจากสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของมนุษย การศึกษาน้ีจําลองสถานการณ       

การกระจายความเขมขนของมลพิษทางอากาศของกรีซ โดยแบบจําลอง CONTAM(W) พบวา การ

กระจายมลพิษทางอากาศ ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ผูสัมผัสจะใชเวลาในเขตสารปนเปอน ระยะเวลา การ

ประกอบอาหารและการใชเครื่องทําความรอน พารามิเตอรสภาพอากาศ การออกแบบที่อยูอาศัย 

แหลงที่มาและขนาดของมลพิษ และชองเปดของที่อยูอาศัย 

 Gładyszewska-Fiedoruk และคณะ (2019) ไดทําการศึกษาระบบระบายอากาศภายในอาคารเรยีน 

3 ช้ัน ดวยโปรแกรมการจําลองระบบระบายอากาศ CONTAMW และวิเคราะหคุณภาพอากาศภายใน

อาคารเรียน อางอิงตามมาตรฐาน PN-EN 13779:2008 โดยใชความเขมขนของ CO2 เปนตัวบงช้ี

คุณภาพอากาศในหองโถงของโรงเรียนที่จะตองไมเกิน 1,000 ppm ในการศึกษากําหนดเงื่อนไขการ

ระบายอากาศทั้งหมด 6 เงื่อนไขที่มีความแตกตางกันในชวงฤดูรอนในเมือง Wroclaw ผลการศึกษา

พบวา หนาตางที่มีรอยรั่วของอากาศสูง สงผลใหคุณภาพอากาศภายในอาคารตํ่า ความเขมขนของ CO2 

มากกวา 3,000 ppm และการ Seal ลดรอยรั่วบริเวณขอบหนาตางเพื่อลดปริมาณของ CO2 สงผลตอการ

ระบายอากาศ จึงทําการติดต้ังพัดลมระบายอากาศเพื่อเพิ่มอัตราการระบายอากาศภายในอาคารเรียน 

ใหดีข้ึนแตกลับสงผลกระทบดานพลังงานความรอนทําอุณหภูมิภายในลดลงอยางมาก ซึ่งการวิเคราะห       

แสดงใหเห็นวาการระบายอากาศตามธรรมชาติไมสามารถใหการแลกเปลี่ยนอากาศที่เหมาะสมได 

เน่ืองจาก CO2 ภายในอาคารมีคาเกินมาตรฐานที่กําหนด จึงจําเปนตองใชวิธีทางกลควบคุมอัตรา           

การระบายอากาศควบคูกับการติดต้ังเครื่องทําความรอนเพื่อกอใหเกิดภาวะความสบายของผูใชอาคาร 

โดยตองพิจารณาภาระคาใชจายในการดําเนินการดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาวิธีการที่ใชในการศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางปรับปรุง

เกี่ยวกับการไหลของอากาศในอาคารและคุณภาพของอากาศใน Existing Building น้ันวิธีการจําลองโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer-based Simulation Methods) น้ันเปนวิธีที่ใชอยางแพรหลาย
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และไดรับความยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากการใชแบบจําลองแลวยังพบวามีงานวิจัยจํานวนหน่ึง

ที่ใชวิธีการวัดเก็บขอมูลจากสถานที่จริง (On-site Measurement) เพื่อศึกษาสภาวะการไหลของอากาศ

และคุณภาพของอากาศภายในอาคาร แตวิธีการน้ีมีขอจํากัดที่ตองใชเวลาและทรัพยากรมากกวาการใช

แบบจําลองคอมพิวเตอร ซึ่งความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลจากการเก็บขอมูลจากสถานทีจ่รงิ

ยังข้ึนอยูกับสมรรถนะของเครื่องมือและข้ันตอนการเก็บขอมูล ซึ่งการศึกษาโดยใชวิธีน้ียังไมเหมาะกับ

การศึกษาในอาคารที่มีพื้นที่ขนาดใหญเน่ืองจากตองใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลจํานวนมากและ

เครื่องมือที่มีความละเอียดสูงในกรณีที่พื้นที่ใชงานในอาคารที่มีความเร็วลมตํ่าซึ่งทําการตรวจวัดไดยาก 

ซึ่งจากขอจํากัดดังกลาวทําใหการศึกษาน้ีเลือกใชวิธีวิธีการจําลองแบบ Multi-zone Network Model 

โดยใชแบบจําลอง CONTAM ในการศึกษาและวิเคราะหการไหลของอากาศในอาคารกรณีศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการใชแบบจําลองคอมพิวเตอร (Experimental 

Simulation Model) ทําการจําลองระบบระบายอากาศของอาคารกรณีศึกษา ซึ่งเปนอาคารสํานักงาน

สูง 9 ช้ันต้ังอยูที่กรุงเทพมหานคร ภาพที่ 1 แสดงระเบียบวิธีการวิจัยที่ใชในการวิจัยน้ี 
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ภาพท่ี 1 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

จากภาพที่ 1 หลังจากศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว ทําการรวบรวม   

แผนผังอาคารและระบบงานปรับและระบายอากาศของอาคารสาํนักงานกรณีศึกษา โดยที่ Experimental 

Simulation Model ไดใชโปรแกรม CONTAM (Dols & Polidoro, 2015) ในการสรางแบบจําลองและ

วิเคราะหการไหลของอากาศ ทําการจําลองการไหลของอากาศและระบบระบายอากาศของแบบอาคาร

สํานักงานทั้ง 9 ช้ัน ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน ทางเดินรวม หองประชุม หองเอนกประสงค และหองนํ้า 

โดยหองที่นํามาศึกษาวิเคราะหและประเมินเปนหองทีอ่ยูภายใตระบบปรับอากาศซึ่งเปนระบบปดเทาน้ัน 

เน่ืองจากเปนหองที่สงผลกระทบตอผูใชอาคารโดยตรง โดยมีรายละเอียดวิธีการใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะห

การไหลของอากาศ ดังน้ี 

(1)  วาดแบบจําลองอาคาร (Floor Plan) ที่ทําการศึกษาช้ัน 1-9 ลงในโปรแกรม CONTAM โดย

กําหนดหองและจัดวางตําแหนงตามผังอาคารจริงเพื่อการระบุตําแหนงของ Flow Path ไดเสมือนจรงิ ทํา

วิเคราะหประสิทธิภาพการ

ระบายอากาศตามมาตรฐาน 

วสท. 3010 และมาตรฐาน 

  

รวบรวมขอมูลและ 
ศึกษางานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ 

- ทฤษฎีการปรบัและระบายอากาศและการ

คํานวณปริมาณการระบายอากาศ 
- เกณฑมาตรฐานการระบายอากาศที่ยอมรับได 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเลือกใชแบบจาํลอง 

CO A  

สรางแบบจําลอง 
การไหลของอากาศ 
ในอาคารสํานักงาน

กรณีศึกษา 

จําลองสภาวะระบายอากาศในระบบปด ภายใต

ระบบปรบัอากาศและการระบายอากาศเชิงกล 

ปรับปรุงระบบในแบบจาํลองตามมาตรฐาน 

สรุปผลการศึกษาพรอม

เสนอแนะมาตรการ 
การปรับปรุงระบบ 

กําหนดโซน ขนาดพื้นที่ 

ความสูงภายใน ชวงเวลาการ

ใชงาน  และสภาพอากาศ

ภายนอก 

ปริมาณการเติมอากาศ และนํา

ออกตามแบบ พรอมกาํหนด

สัมประสิทธ์ิพื้นที่การรั่วไหล 

เริ่ม 

เสร็จสิ้นการวิจัย 
ไมผานมาตรฐาน 

ผานมาตรฐาน 
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การกําหนดโซน ความสูงภายใน ขนาดพื้นที่ อุณหภูมิภายใน และสภาพอากาศภายนอก ดังแสดงในภาพ

ที่ 2 

 

     

     
 

ภาพท่ี 2 แบบจําลองภายในอาคารในโปรแกรม CONTAM 

 

(2) ระบุตําแหนงและขอมูลชองทางการไหลของอากาศ (Flow Path) เปนแบบ One-way 

Flow Using Power Law ในทุกโซน เลือกใชสูตรการไหลที่เหมาะสมกับลักษณะชองทางไหลน้ัน ๆ  ใน

งานวิจัยน้ีไดเลือกใชสูตรสําหรับชองทางการรั่วไหลที่บริเวณประตู-หนาตาง แบบ Orifice Area Data 

สวนพื้นและผนังแบบ Leak Area Data โดยที่คาสัมประสิทธ์ิการไหลของพื้นที่การรั่วไหล (Flow 

Coefficient) หรือคา C = 0.65 (Kloten & Mike, 2002) ดังแสดงในตารางที่ 1+ 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 7 

ชั้น 2 - 

 

ชั้น 1 

ชั้น 8 - 9 
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ตารางท่ี 1 พื้นที่การรั่วไหลของผนังและพื้นอาคารโดยกําหนดใหคา C=0.65 

 

Construction Element  Tightness Area Ratio 

A/Aw 

Exterior Building Wall (Including construction 

cracks and cracks around windows and doors) 

Tight 0.50 x 10-4 

Average 0.17 x 10-3 

Loose 0.35 x 10-3 

Very Loose 0.12 x 10-2 

Stairwell wall (Including construction cracks but 

not cracks around windows and doors) 

Tight 0.14 x 10-4 

Average 0.11 x 10-3 

Loose 0.35 x 10-3 

Elevator shaft walls (Including construction 

cracks but not cracks around doors) 

Tight 0.18 x 10-3 

Average 0.84 x 10-3 

Loose 0.18 x 10-2 

Floors ( Including construction cracks and gaps 

around penetrations) 

Tight 0.66 x 10-5 

Average 0.52 x 10-4 

Loose 0.17 x 10-3 

 

(3) กําหนดคาระบบปรับและระบายอากาศ (Supply and Return Air) ปริมาณอากาศภายนอก

ที่นําเขาโซน (Zone Outdoor Airflow) และคาการระบายอากาศแบบดูดออก (Exhaust) ตามคาการ

ออกแบบ สําหรับการศึกษาน้ีใชอุณหภูมิภายในโซนที่มีระบบปรับอากาศ 23 องศาเซลเซียส โซนที่ไมมี

ระบบปรับอากาศ 28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอก 33 องศาเซลเซียส โดยอางอิงคาอุณหภูมิ

จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

(4) วิเคราะหขอมูลจากแบบจําลองการไหลของอากาศในอาคารกรณีศึกษาในเวลาใชงานอาคาร

ต้ังแต 08.00-16.30 น. ซึ่งจากการออกแบบอาคารและระบบระบายอากาศจะสงผลตอลักษณะการไหล

ของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ โดยการออกแบบระบบระบาย

อากาศในแตละพื้นที่ใชงานจะทําการตรวจสอบกับความตองการระบายอากาศข้ันตํ่าตามเกณฑที่กําหนด

ไว โดยที่เกณฑอัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับอากาศของสํานักงานเทากับ 2 ลูกบาศก



 

2534 

 

เมตร     ตอช่ัวโมงตอตารางเมตร และในสวนของหองประชุมเทากับ 6 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตาราง

เมตร (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ 39 ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

 (5) ทําการประเมินและปรับปรุงระบบระบายอากาศในโซนที่ไมผานมาตรฐานข้ันตํ่าตาม

มาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ASHRAE Standard 62.1-2019) โดยการคํานวณปริมาณอากาศภายนอก   

ที่จะตองนําเขาสูโซนดวยวิธี VRP (Ventilation Rate Procedure) ในการศึกษาน้ีไดกําหนดคาอัตรา 

การไหลของอากาศภายนอกตอคน (Outdoor Air Flow Rate Per Person) Rp = 8.49 ลูกบาศกเมตร

ตอช่ัวโมงตอคน, อัตราการไหลของอากาศภายนอกตอพื้นที่ (Outdoor Air Flow Rate Per Area) Ra = 

0.10 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร , ความหนาแนนของผูใชสอยตอ 100 ตารางเมตร 

(Occupant Density) = 5/100 ตารางเมตร สําหรับอาคารสํานักงาน และประสิทธิผลของโซนในการ

กระจายอากาศระบาย (Zone Air Distribution Effectiveness) Ez = 1.0 สําหรับการจายลมเย็นจาก

เพดาน  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในกรณีที่ระบบอากาศทํางานตามปกติผลการศึกษาจากแบบจําลองไดคาการไหลของอากาศ  

แตละโซนในอาคารสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ อาคารช้ันที่ 2-6 ตามภาพที่ 3 และอาคารช้ันที่ 7-9  

ตามภาพที่ 4 ตามลําดับ 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3 อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศของช้ัน 2 เปรียบเทียบกับมาตรฐานข้ันตํ่าที่ยอมรบัได 
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จากภาพที่ 3 แสดงผลการจําลองระบบระบายอากาศภายในอาคารช้ัน 2-6 จํานวน 12 หอง 

แบงออกเปน สํานักงานจํานวน 11 หองและหองประชุมจํานวน 1 หอง จากการวิเคราะหพบวามีหองที่

ไมผานเกณฑ ตามมาตรฐานจํานวน 1 หอง คือ หองทํางานที่ 3 ซึ่งมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 1.59 

ลูกบาศกเมตร    ตอช่ัวโมงตอตารางเมตร ซึ่งตํ่ากวาอัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับอากาศ 

โดยมาตรฐาน     ข้ันตํ่าสุดกําหนดไวที่ 2 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร 

 

  
 

ภาพท่ี 4 อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศของช้ัน 7-9 เปรียบเทยีบกับมาตรฐานข้ันตํ่าที่ยอมรบัได 

  

จากภาพที่ 4 แสดงผลการจําลองระบบระบายอากาศภายในอาคารสํานักงาน ช้ัน 7-9 จํานวน 7 หอง

แบงออกเปนสํานักงานจํานวน 6 หองและหองประชุมจํานวน 1 หอง จากการวิเคราะหพบวามีหอง        

ที่ไมผานเกณฑตามมาตรฐานจํานวน 1 หอง คือ หองประชุมซึ่งมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 5.52 

ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร ซึ่งตํ่ากวาอัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับอากาศ โดย

มาตรฐานข้ันตํ่ากําหนดไวที่ 6 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร 

ในการปรับปรุงระบบระบายอากาศในโซนที่ไมผานมาตรฐานข้ันตํ่าตามมาตรฐาน โดยการ

ตรวจสอบปริมาณอากาศภายนอกที่ตองนําเขาสูโซน จากการคํานวณปริมาณอากาศภายนอกที่จะตอง

นําเขาสูโซนตามตารางที่ 2 พบวา สํานักงานช้ัน 2-6 และหองทํางานที่ 3 จะตองมีปริมาณการนําเขาอากาศ

ข้ันตํ่าที่ 649.98 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ผูออกแบบไดกําหนดไวที่ 1,699 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงและ

สํานักงานช้ัน 7-9 หองประชุมจะตองมีปริมาณการนําเขาอากาศข้ันที่ 304 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 

ผูออกแบบไดกําหนดไวที่ 305 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ซึ่งทั้ง 2 หองมีการนําอากาศจากภายนอกเขาสูโซน

ผานเกณฑข้ันตํ่าที่กําหนด 
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ตารางท่ี 2 คํานวณปริมาณอากาศภายนอกที่ตองนําเขาสูโซน 

 

ช้ัน โซน 
จํานวนผูคน

ภายในโซน 

พื้นที่โซน 

(ft2) 

Voz 

(cfm) 

Voz 

(m3/h) 

Voz จากการออกแบบ

(m3/h) 

2 - 6 หองทํางาน3 21 4,596 382 650 1,699 

7 - 9 หองประชุม 10 2,152 179 304 306 

โดยที่ Voz คือ ปริมาณอากาศภายนอกที่เติมเขาสูโซน (Zone Outdoor Airflow) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ความแตกตางของแรงดันและการไหลของอากาศจากการเติมอากาศภายนอก 

เขาสูโซนและเพิ่มการระบายอากาศ 

 

จากภาพที่ 5 การปรับปรุงคาการระบายอากาศ ผูวิจัยไดดําเนินการเพิ่มคา Exhaust ภายในโซน 

ภายใตขอกําหนดวาอากาศนําเขาจะตองมากกวาอากาศเสียที่ทิ้งไป ยกเวนพื้นที่บางประเภทการใชงาน    

ที่มีสารปนเปอนเพื่อใหการ Pressurization ของอาคารเปนบวก โดยที่หองทํางานที่ 3 ในพื้นที่สํานักงาน

ช้ัน 2-6 เดิมมีคาการระบายอากาศจากการออกแบบที่ 679.61 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ไดปรับปรุงเปน 

1,019.41 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง และหองประชุมในพื้นที่สํานักงานช้ัน 7-9 เดิมมีคาการระบายอากาศ
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จากการออกแบบที่ 1,104.36 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ไดปรับปรุงเปน 1,274.26 ลูกบาศกเมตรตอ

ช่ัวโมง โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศที่ 6.31 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร ผานเกณฑการ

ระบายอากาศข้ันตํ่าที่ยอมรับได แตคาแรงดันในโซนกลับลดลงจาก 0.09 Pa เปน - 0.07 Pa เน่ืองจาก

คาการเติมอากาศเขานอยกวาการนําอากาศออก จึงตองทําการเพิ่มคาอากาศที่นําเขาสูโซนเปน 

1,444.16 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ใหคาแรงดันเปน 0.44 Pa เปนไปตามการ Pressurization ของ

อาคารที่เปนบวก  

 

อภิปรายผล 

 เมื่อทําการจําลองระบบระบายอากาศภายในสํานักงาน 9 ช้ันที่ต้ังอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กรณีมีระบบปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห ประเมิน และปรับปรุง อัตราการระบายอากาศใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานและกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ 39 ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

จากผลการศึกษาพบวาหองสวนใหญผานเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดมีเพียงช้ันละ 1 หองเทาน้ันที่ไม

ผานเกณฑ จึงไดทําการจําลองโดยปรับปรุงคาการระบายอากาศและเพิ่มปรมิาณอากาศภายนอกที่นําเขา

สูโซน โดยตรวจสอบคาจากมาตรฐาน ASHRAE 62.1 ในพื้นที่สํานักงานช้ัน 2-6 หองทํางานที่ 3 มีอัตรา

การแลกเปลี่ยนอากาศที่ 1.59 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร จากการวิเคราะหพบวาขนาดพื้นที่ 

427.16 ตารางเมตร ตองมีปริมาณอากาศภายนอกที่นําเขาตํ่าสุดที่ 649.98 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ซึ่ง

การออกแบบกําหนดไวที่ 1,699 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง มากกวาเกณฑข้ันตํ่าสุด 2.6 เทา และกําหนด

ปริมาณการระบายอากาศไวที่ 679.61 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง นอยกวาการนําเขา 2.5 เทา ซึ่งอาจเปน

อัตราสวนที่ยังไมสมดุล ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงคาการระบายอากาศจากเดิม 679.61 ลูกบาศกเมตรตอ

ช่ัวโมง เปน 1,019.41 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ทําใหมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 2.37 ลูกบาศกเมตร

ตอช่ัวโมงตอตารางเมตร สําหรับในพื้นที่สํานักงานช้ัน 7-8 หองประชุม มีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศที่ 

5.52 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร จากการวิเคราะหพบวาขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร ตองมี

ปริมาณอากาศภายนอกที่นําเขาตํ่าสุดที่ 304.33 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ซึ่งการออกแบบกําหนดไวที่ 

305.82 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง และกําหนดปริมาณการระบายอากาศไวที่ 1,104.36 ลูกบาศกเมตรตอ

ช่ัวโมง ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงคาการระบายอากาศเปน 1,274.06 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ทําใหมีอัตรา

การแลกเปลี่ยนอากาศ 6.37 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงตอตารางเมตร แตคาแรงดันภายในโซนลดลงเปน -

0.07 Pa ซึ่งการ Pressurization ของอาคารตองเปนบวก จากการวิเคราะหพบวาภายในโซนมีปริมาณ

การระบายอากาศออกมากกวาการนําอากาศเขาสูโซนถึง 3.6 เทา จึงทําการปรับปรุงปริมาณการนําเขาอากาศ
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จากเดิม 305.82 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เปน 1,444.16 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ทําใหคาแรงดันเปน

บวกที่ 0.44 Pa 

 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิเคราะหอัตราการไหลของอากาศเพื่อประเมินความเพียงพอของ

ปริมาณการระบายอากาศในอาคารที่มีการใชงานแลว เพื่อปรับปรุงในพื้นที่สวนที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

โดยใชโปรแกรม CONTAM ในการจําลองคาจากการออกแบบ เปนวิธีการที่สะดวกใหผลลัพธในเวลา

อันรวดเร็ว และยังเหมาะแกการใชจําลองคาประกอบการออกแบบกอนการกอสรางหรอืวางระบบภายใน

อาคารในอนาคตอีกดวย CONTAM เปนโปรแกรมที่มีประโยชนในการใชงานที่หลากหลาย สามารถ

วิเคราะหคุณภาพอากาศภายในอาคารไดแบบหลายโซน โดยสามารถคํานวณอัตราการไหลของอากาศ

และแรงกดดันสัมพทัธระหวางโซนของอาคารเพื่อการประเมินความเพียงพอของอัตราการระบายอากาศ 

การใชโปรแกรม CONTAM ในการจําลองและวิเคราะหการไหลของอากาศภายในอาคารเปนวิธีที่สะดวก 

และใหผลการวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว แมจะมีการปรับปรุงการออกแบบของระบบหลายครั้งก็สามารถที่

จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคาความแตกตางไดดวยระยะเวลาอันสั้น การศึกษาในอนาคตน้ันสามารถ

นําไปทําการวิเคราะหหาความเขมขนของสารปนเปอนในอากาศภายในอาคารที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

ของผูใชอาคารและการประเมินความสะดวกสบายเชิงความรอน โดยทําการจําลองควบคูกับแบบจําลอง

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (CFD) ที่สามารถเช่ือมโยงและทํางานรวมกันกับโปรแกรม CONTAM ได 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจากผูช วย

ศาสตราจารย ดร.อํานาจ ผดุงศิลป ที่ใหคําแนะนําและแนวทางในเรื่องตาง ๆ  จนทําใหผูวิจัยทําการศึกษา

ในครั้งน้ีไดอยางถูกตองสําเร็จไปดวยดีและจารึกพระคุณน้ีไวในความทรงจําอยางมิรูลืมเลือน ซึ่ง

ความสําเร็จในครั้งน้ีเกิดข้ึนไดดวยความกรุณาใหความชวยเหลือในการแกไขและใหคําแนะนําอันเปน

ประโยชนที่มีสวนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีมีคุณคามากย่ิงข้ึน  
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การวางแผนการจัดการสนิคาคงคลัง: กรณศีกึษาผลิตภณัฑอาหารเสริมสตัวน้ํา 

Inventory Management Planning: A Case Study of  

Aquaculture Feed Supplements 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาการจัดการสินคาคงคลังของผลิตภัณฑอาหารเสริมสัตวนํ้าที่มีวิตามินซีเปน

สวนประกอบหลักในอัตราสวน 20% (กลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20%) ของบริษัทกรณีศึกษา โดยการใช

การจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล เปรียบเทียบนโยบายการจัดการสินคาคงคลังแบบ (s, Q) และ 

(s, S) และใชเครื่องมือ OptQuest ในโปรแกรม Oracle Crystal Ball ในการหาคาที่เหมาะสมของ

พารามิเตอรที่ใหตนทุนรวมในการจัดการสินคาคงคลังเฉลี่ยที่ตํ่าที่สุด ดวย  ผลการศึกษาพบวา นโยบาย

การจัดการสินคาคงคลังที่เหมาะสมคือ นโยบาย (s, S) โดยกําหนดจุดสั่งผลิตที่ 310 กิโลกรัม และระดับ

คงคลังเปาหมายที่ 510 กิโลกรัม นโยบาย (s, S) ใหคาเฉลี่ยของตนทุนรวมที่ตํ่าที่สุด เทากับ 7,038.62 

บาท ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยของตนทุนรวมในการจัดการสินคาคงคลังของนโยบายการจัดการคงคลังสินคา

แบบ (s, Q) 9.51% 

คําสําคัญ: การจัดการสินคาคงคลัง, การจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล, อาหารเสริมสัตวนํ้า 

 

Abstract 

This research aimed to study the inventory management of aquaculture feed 

supplements with 20% of vitamin C (20% vitamin C product group) of the case-study 

company by using a Monte Carlo simulation to compare (s, Q) and (s, S) inventory 

management policies. The OptQuest tool in the Oracle Crystal Ball program was used to 

find optimal values of parameters that gave a minimum average of the total inventory 
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management cost. The results showed that the best policy was the (s, S) policy with a 

reorder point set at 310 kilograms and a target inventory level set at 510 kilograms. The 

(s, S) policy gave a minimum average of the total cost of 7,038.62 baht, which was 9.51% 

lower than that of the (s, Q) policy. 

Keywords: Inventory management, Monte Carlo simulation, aquaculture feed 

supplements 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบัน ตลาดการคากุงทั่วโลกมีมูลคา 39.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากปริมาณกุงรวม 4.21 

ลานตัน ในป พ.ศ. 2562 โดยคาดวามูลคาการคากุงจะเติบโตที่ 1.5% ตอปในชวงเวลาคาดการณต้ังแตป 

พ.ศ. 2564 จนถึงป พ.ศ. 2569  ตลาดกุงไดรับแรงหนุนจากปจจัยตางๆ เชน ความตองการที่เพิ่มสูงข้ึน

เน่ืองจากกระแสดานประโยชนตอสุขภาพจากการบริโภคกุง มีประโยชนตอสุขภาพที่เพิ่มข้ึน การเพิ่มการ

ใชเทคนิคการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแบบใหม การทําเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) 

และนโยบายของรฐับาลประเทศตางๆ ในการขับเคลื่อนตลาด  ความตองการกุงในชวงการระบาดของ

โรคโควิด-19 มีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากสารอาหารที่ไดจากการบริโภคกุง ไดแก ซีลีเนียม ซึ่งเปนสารตาน

อนุมูลอิสระที่ชวยในการรักษาและเพิ่มระบบภูมิคุมกันใหกับรางกาย จึงทําใหความนิยมในการบริโภคกุง

ในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหตลาดกุงโดยรวมเติบโตข้ึน (Research and Market, 2021)  อีกทั้งความ

ตองการของกุงในระยะยาว มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง เน่ืองจากความตองการของกุงที่จําหนายใน

รานคาปลีกที่เพิ่มสูงข้ึน จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหผูคนรับประทานอาหารนอกบานนอยลง 

และซื้อกุงเพื่อนําไปปรุงอาหารที่บานมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูการคาปลีกนาจะสงผลดี

ตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงไทยที่มีความสามารถในการผลิตสินคาขายปลีกเพื่อสงออกไปขายยัง

ตางประเทศ (Charoen Pokphand Foods PCL., 2020) 

แตในอีกมุมหน่ึง ประเทศผูผลิตกุงทั่วโลกตางประสบปญหาจากมาตรการปดเมืองและปด

ประเทศ (Lockdown) เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในชวงป พ.ศ. 2563 ซึ่งสงผล

กระทบตอการเลี้ยงกุงในชวงฤดูการเลี้ยงปกติ  สําหรับประเทศไทย ผลผลิตกุงในปพ.ศ. 2563 มีปริมาณ

รวม 315,000 ตัน ลดลงจากป พ.ศ. 2562 เล็กนอย (0.89%) เน่ืองจากราคากุงในตลาดโลกและใน

ประเทศตํ่าลง ประกอบกับปญหาเรือ่งโรคกุงในบางพื้นที ่และปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทํา

ใหเกษตรกรชะลอการเลี้ยง อีกทั้งความตองการบริโภคกุงภายในประเทศในป พ.ศ. 2563 มีปริมาณ 
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50,000 ตัน ลดลง 9.09% จากในปพ.ศ. 2562 อันเปนผลมาจากมาตรการปดเมืองและปดประเทศ สงผล

ใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง รานอาหารและภัตตาคารจําหนายอาหารไดนอยลง  สวนในดานการสงออก 

ในป พ.ศ. 2563 การสงออกกุงแชเย็นแชแข็งมีปริมาณลดลง 6.14% ขณะที่มูลคาการสงออกลดลง 

8.97% การสงออกกุงแปรรูปมีปริมาณเพิ่มข้ึน 0.28% และมูลคาเพิ่มข้ึน 4% จากความตองการอาหาร

แปรรูปในชวงปดเมืองในประเทศตางๆ แตในภาพรวมแลวการสงออกกุงและผลิตภัณฑของไทยลดลงในป 

พ.ศ. 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  ทั้งน้ีในป พ.ศ. 2564 คาดวาผลผลิต

กุงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอยจากในป พ.ศ. 2563 เปน 325,000 ตัน (เพิ่มข้ึน 3.17%) ขณะที่ความ

ตองการบริโภคในประเทศจะใกลเคียงกับปที่ผานมา เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว รวมถึงภาค

การทองเที่ยวที่ยังคงซบเซา  สวนการสงออกกุงของไทย คาดวาจะใกลเคียงกับปที่ผานมา เน่ืองจากยังคง

ตองเผชิญกับปญหาดานตนทุนที่สงูกวาประเทศคูแขง ปญหาขอกีดกันทางการคาของประเทศผูนําเขา 

และการแข็งคาของเงินบาท(สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)  

บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด เปนผูผลิตสินคาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าช้ันนําของประเทศ

ไทย โดยมุงเนนสินคาที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจับตองได และมีประสิทธิภาพในการชวยแกปญหา

ตางๆ ในการเลี้ยงสัตวนํ้าสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนํ้าภายในประเทศไทย โดยเริ่มตนดําเนินกิจการ

ต้ังแตป พ.ศ. 2542 เน่ืองจากผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่ตองใชวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ 

โดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ซึ่งมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหราคาตนทุนของวัตถุดิบมีการปรับ

ข้ึนหรือลง ตามปจจัยของอุปสงค-อุปทาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลตางประเทศ ฯลฯ อีกทั้งรายการ

สินคาที่ทางบริษัทฯ จัดจําหนายมีปริมาณเปนจํานวนมาก จึงมีความหลากหลายของหนวยการจัดเก็บ

สินคาคงคลัง (Stock Keeping Unit, SKU) เปนจํานวนมากเชนกัน จากสาเหตุที่กลาวมาขางตน จึงทํา

ใหบริษัทฯ เห็นถึงความสําคัญของการจัดการสินคาคงคลังอันเปนสวนหน่ึงของตนทุนในการประกอบ

ธุรกิจ  งานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาการจัดการปริมาณสินคาคงคลังและปริมาณการสั่งผลิตสินคาใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสมใหแกบริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด เพราะการมีสินคาคงคลังในปริมาณที่มากเกินไป 

จะสงผลใหตนทุนการจัดเก็บรักษาสูงข้ึน สินคาเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรืออาจชํารุด แตในทางตรงกัน

ขาม ถามีสินคาคงคลังในปริมาณที่นอยเกินไป จะสงผลใหเกิดการขาดแคลนของสินคา (Stock 

Shortage) ซึ่งนํามาสูการเกิดตนทุนการเสียโอกาสได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 



 

2543 

 

เพื่อศึกษาการจัดการสินคาคงคลังและการสั่งผลิตผลิตภัณฑอาหารเสริมสัตวนํ้าสําหรับตลาด

ภายในประเทศไทยที่มียอดขายสูงสุดของบริษัทกรณีศึกษาใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยเปรียบเทียบการใช

นโยบายการจัดการสินคาคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยที่ผานมาไดมีการศึกษาถึงแนวทางการจัดการสินคาคงคลังโดยกําหนดปริมาณการ

สั่งซื้อ/ผลิตวัสดุคงคลัง และจุดสั่งซื้อ/ผลิตใหมที่เหมาะสมอยางแพรหลายในหลายอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะในกรณีที่ความตองการสินคาคอนขางคงที่ วิธีการจัดการสินคาคงคลังที่เหมาะสมคือวิธีการ

สั่งซื้อหรือสั่งผลิตแบบประหยัด (ธนัญญา วสุศรี, 2552)  วิทยา มานชู (2554) ไดศึกษารูปแบบปริมาณ

การสั่งซื้อที่เหมาะสมของวัตถุดิบไมยางพาราแปรรูปในการผลิตพาเลต โดยการนํารูปแบบจําลอง

สถานการณแบบมอนติคารโลมาวิเคราะห ซึ่งจากการวิจัยพบวา รูปแบบของนโยบายการสั่งซื้อแบบใหม

ที่ไดจากผลการจําลองสถานการณสามารถลดตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลังไปไดถึง 9.28% จาก

นโยบายการสั่งซื้อเดิม  ในทํานองเดียวกัน วัลลภ ภูผา (2557) ไดประยุกตใชเทคนิคการจําลอง

สถานการณแบบมอนติคารโล เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมใหแกโรงงานผลิตอาหารแปร

รูปประเภทไสกรอก กรณีศึกษา โดยนโยบายการสั่งซื้อที่นําเสนอสามารถลดตนทุนรวมในการจัดการ

สินคาคงคลังลงได 12.45 ลานบาท หรือลดลง 38.35% จากนโยบายการสั่งซื้อเดิม 

อนงคนาถ เสนาใหม (2556) ไดศึกษาการปรับปรุงแผนการจัดการคงคลังวัตถุดิบรวม ของ

บริษัทผูผลิตไกปรงุสกุแชเยือกแข็งสงออกตางประเทศกรณีศึกษา ประกอบดวยวัตถุดิบ 2 ชนิดคือ A และ 

B ผูวิจัยไดพยากรณยอดขายสินคาดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาเพื่อนําไปใชในการประมาณ

ความตองการใชวัตถุดิบ และศึกษาการวางแผนการจัดการคงคลังของวัตถุดิบดวยนโยบายการจัดการ

วัตถุดิบคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) เปรียบเทียบกับนโยบายปจจุบันของบริษัท เมื่อวางแผนการสั่งซื้อ

และการจัดการคงคลังวัตถุดิบรวม A และ B พบวานโยบายการจัดการคงคลังแบบ (s, S) มีตนทุนรวมตํ่า

ที่สุด โดยสามารถลดตนทุนการจัดการคงคลังของวัตถุดิบ A และ B ไดถึง 81.20% และ 72.70% 

ตามลําดับ ซึ่งตนทุนที่ลดลงน้ันสวนใหญเปนตนทุนจากการลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงความตองการของวัตถุดิบเพียงเล็กนอยอาจสงผลใหชวงเวลาสัง่ซือ้

และปริมาณการสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก (จรีรัตน อวนเสมอ และ โอฬาร กิตติธีรพรชัย, 

2557)  ทั้งน้ี ผูวางแผนสามารถประยุกตใชเทคนิคการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล(Monte 

Carlo simulation) ในการวางแผนการจัดการวัสดุคงคลังได ดังเชน งานวิจัยของ ณัฎฐา ดวงศรี และ
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คณะ (2560) ซึ่งศึกษาการจัดการวัสดุคงคลังเพื่อหานโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมสําหรับการ

ประกอบอาหารใหกับฝายครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดวยเทคนิคการจําลอง

สถานการณแบบมอนติคารโล โดยความตองการวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามจํานวนผูโดยสารในแตละชวงเวลา และงานวิจัยของ Leepaitoon and Bunterngchit (2019) ซึ่ง

ประยุกตเทคนิคการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อใหมที่

เหมาะสมภายใตความตองการสินคาที่ไมแนนอนของรานคาปลีก โดยเลือกสินคาขายดีในกลุมสินคา A 

จํานวน 10 รายการ พบวาสามารถลดตนทุนการจัดการสินคาคงคลังลงไดถึง 74.62% เมื่อเทียบกับ

นโยบายการสั่งซื้อเดิม และจํานวนสินคาคงคลังที่จัดเก็บลดลงถึง 94.28% เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน

หนา 

จากขอมูลงานวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวาเทคนิคการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล ไดถูก

นํามาประยุกตใชอยางแพรหลายในการจัดการวัสดุคงคลังของธุรกิจตางๆ  ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษา

การประยุกตเทคนิคการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลในการกําหนดนโยบายการจัดการสินคาคง

คลังของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งมีสินคาหลากหลายที่มีปริมาณความตองการสินคาไมแนนอน เพื่อใหการ

จัดการสินคาคงคลังของบริษัทกรณีศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. เก็บรวบรวมขอมูลยอดขายรายเดือนของสนิคาขายดีของบริษัท ไดแก สินคาอาหารเสริมสตัว

นํ้าที่มีวิตามินซีเปนสวนประกอบหลัก หรือ กลุมสินคาวิตามินซี ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2563 

2. คัดเลือกสินคาที่ขายดีที่สุดมาทําการศึกษา โดยนําขอมูลในแตละปมาวิเคราะหลักษณะการ

แจกแจงของขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

3. สรางแบบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลังดวยนโยบายการ

จัดการสินคาคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) ในโปรแกรม Microsoft Excel 

4. ทดสอบจําลองสถานการณการจัดการสินคาคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา โดยใชเครื่องมือ 

OptQuest ในโปรแกรม Oracle Crystal Ball ซึ่งเปนโปรแกรม Add-in ในโปรแกรม Microsoft Excel 

เพื่อหาจุดสั่งผลิตใหม (Reorder point, ROP หรือ s) ปริมาณการสั่งผลิต (Order Quantity, Q) และ

ระดับคงคลังเปาหมาย (Target inventory level, S) ที่เหมาะสม จากการทดสอบจําลองสถานการณ

จํานวน 1,000 รอบตอครั้ง (Trials per simulation) เปนจํานวน 1,000 ครั้ง (Simulations) 



 

2545 

 

5. วิเคราะหเปรียบเทียบผลของนโยบายการจัดการสินคาคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) 

6. สรุปผลการวิจัย และพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลยอดขายรายเดือนของสินคาอาหารเสริมสัตวนํ้าของบริษัทกรณีศึกษา 

ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 36 เดือน พบวากลุมสินคาที่มี

ยอดขายสูงของบริษัทกรณีศึกษา ไดแก สินคาอาหารเสริมสตัวนํ้าที่มีวิตามินซีเปนสวนประกอบหลกั หรอื 

กลุมสินคาวิตามินซี ซึ่งสามารถแบงกลุมสินคาออกเปนกลุมสินคายอยตามอัตราสวนของวิตามินซีใน

ผลิตภัณฑ ไดแก กลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20% กลุมสินคาที่มีวิตามินซี 15% กลุมสินคาที่มีวิตามินซี 12% 

และกลุมสินคาที่มีวิตามินซี 10%  กลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20% เปนสินคาที่มีปริมาณยอดขายสูงสุดคิด

เปน 59% ของปริมาณยอดขายกลุมสินคาวิตามินซีทั้งหมด  ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยจึงไดเลือกเฉพาะกลุม

สินคาที่มีวิตามินซี 20% มาทําการศึกษาในเบื้องตน  ภาพที่ 1 แสดงปริมาณยอดขายรวมของกลุมสินคา

ที่มีวิตามินซี 20% ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

จากกราฟจะเห็นไดวา ยอดขายสินคาไมแนนอน มีความผันผวนสูง และไมมีรูปแบบที่ชัดเจน 

รวมถึงไมมีรูปแบบที่เปนเชิงฤดูกาล โดยในป พ.ศ. 2562 ยอดขายสินคาที่สูงมากอยางเห็นไดชัด และ

ปรับตัวลดลงในป พ.ศ. 2563 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงไดรบัผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการชะลอการเลี้ยงกุงของเกษตรกร ทั้งน้ี บริษัทฯ คาดการณวายอดขาย

ของผลิตภัณฑอาหารเสริมสัตวนํ้าในปพ.ศ. 2564 จะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและกลับเขาสูสภาวะปกติดัง

ยอดขายสินคาในชวงป พ.ศ. 2561 ถึงชวงตนป พ.ศ. 2562 

 



 

2546 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงปริมาณยอดขายรวมของกลุมสินคาวิตามินซี 20% 

ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

จากการวิเคราะหการแจกแจงขอมูลยอดขายรายเดือนของกลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20% พบวา 

ยอดขายรายเดือนของกลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20% ไมไดมรีูปแบบการแจกแจงขอมลูแบบปกติ (Normal 

distribution)  ดังน้ัน จึงไมสามารถใชสูตรการคํานวณจุดสั่งผลิตใหม (s) ปริมาณการสั่งผลิต (Order 

Quantity, Q) และระดับคงคลังเปาหมาย (Target inventory level, S) ตามหลักทฤษฎีการจัดการ

สินคาคงคลัง ซึ่งใชในกรณีที่ขอมูลยอดขายหรือความตองการสินคามีรูปแบบการแจกแจงขอมูลแบบปกติ

ได  รูปแบบการแจกแจงขอมูลทีเ่หมาะสมกับชุดขอมูล ไดแก การแจกแจงขอมูลเชิงประจักษ (Empirical 

distribution หรือ Custom distribution) โดยผูวิจัยไดทําการตัดขอมูลยอดขายรายเดือนที่มีคาสูง

ผิดปกติ (Outliers) ออก 4 ขอมูล (10% ของขอมูลทั้งหมด) เพื่อใหชุดขอมูลสะทอนถึงปริมาณความ

ตองการสินคาจริงในปจจุบัน  ภาพที่ 2 แสดงฮิสโทแกรม (Histogram) หรือกราฟแทงแสดงการแจกแจง

ความถ่ีขอมูลของยอดขายรายเดือนของกลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20% ของบริษัทกรณีศึกษา 
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ภาพท่ี 2 ฮิสโทแกรมของยอดขายรายเดือนของกลุมสินคาทีม่ีวิตามินซี 20% 

 

ภาพที ่3 และ 4 แสดงแบบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสนิคาคงคลังดวย

นโยบายการจัดการสินคาคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) ตามลําดับ โดยระบุรูปแบบการแจกแจงขอมูล

เชิงประจักษ (Empirical distribution) ของยอดขายรายเดือนของกลุมสินคาที่มีวิตามินซี 20% เพื่อให

เครื่องมือ OptQuest ในโปรแกรม Oracle Crystal Ball สุมสรางยอดขายรายเดือนของกลุมสินคาน้ี 

และทําการผลิตสินคาเมื่อระดับคงคลังเริ่มตนตํ่ากวาจุดสั่งผลิตใหม (ROP หรือ s) จากน้ันทําการคํานวณ

ตนทุนที่เกิดข้ึน ซึ่งประกอบดวย ตนทุนคาจางแรงงานในการเตรียมผลิตสินคาและคาสารเคมีและนํ้าที่ใช

การลางเครื่องจักร (Setup cost) ในแตละเดือนเฉลี่ยเทากับ 189.75 บาทตอครั้ง ตนทุนการถือครองคง

คลัง (Holding cost) ประมาณ 20% ของราคาสินคา เฉลี่ยเทากับ 1.33 บาทตอกิโลกรมัตอเดือน และ

ตนทุนการคางสงสินคา (Backordering cost) ซึ่งประมาณจากคาจางแรงงานในการเรงผลิตสนิคาเพือ่สง

มอบสินคาใหกับลูกคา เฉลี่ยเทากับ 9.05 บาทตอกิโลกรัม 
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ภาพท่ี 3 แบบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลงัอาหารเสรมิสัตวนํ้า 

ดวยนโยบายการจัดการสินคาคงคลงัแบบ (s, Q) 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แบบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลงัอาหารเสรมิสัตวนํ้า 

ดวยนโยบายการจัดการสินคาคงคลงัแบบ (s, S) 
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ปริมาณการผลิต 

นโยบายการจัดการสินคาคงคลังแบบ (s, Q): 

ถาระดับคงคลังเริ่มตนตํ่ากวาจุดสั่งผลิตใหม (ROP หรือ s) สั่งผลิตในปริมาณคงที ่Q 
If (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑜𝑜𝐵𝐵ℎ𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 < ROP), then 𝑄𝑄; otherwise 0 

นโยบายการจัดการสินคาคงคลังแบบ (s, S): 

ถาระดับคงคลังเริ่มตนตํ่ากวาจุดสั่งผลิตใหม (ROP หรือ s) สั่งผลิตในปริมาณที่ทําใหปริมาณ

สินคาในคลังสินคา ณ ตนเดือน มากกวาหรือเทากับระดับคงคลงัเปาหมาย (S) โดยปริมาณสินคาที่ผลิต

ในแตละเดือนมีปริมาณเปนจํานวนเทาของปริมาณการผลิต 1 รอบ (Batch) หรือ 100 กิโลกรัม 
If (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑜𝑜𝐵𝐵ℎ𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 < ROP),  

then �
𝑆𝑆 − Beginning onhand

100 �× 100;  otherwise 0 
 

ระดับคงคลัง ณ ปลายงวด 

ระดับคงคลัง ณ ปลายงวด = ระดับคงคลังเริ่มตน + ปริมาณการผลิต – ความตองการสินคา 
𝐸𝐸𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑜𝑜𝐵𝐵ℎ𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 =  𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑜𝑜𝐵𝐵ℎ𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵 − 𝐷𝐷𝐵𝐵𝐷𝐷𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎 

 

ตนทุนในการจัดการสินคาคงคลัง 

ตนทุนในการเตรียมผลิตสินคา = ตนทุนในการเตรียมผลิตตอครั้ง × จํานวนครั้งในการผลิต 

ตนทุนการถือครองคงคลัง = ตนทุนการถือครองคงคลังตอกิโลกรัม × ผลรวมของปริมาณสินคา 

คงคลังที่เหลือในแตละเดือน  

ตนทุนการคางสงสินคา = ตนทุนการคางสงสินคาตอกิโลกรัม × ผลรวมของปริมาณสินคาที่คาง 

สงในแตละเดือน 

ตนทุนรวม = ตนทุนในการเตรียมผลิตสินคา + ตนทุนการถือครองคงคลัง + ตนทุนการคางสง 

สินคา 

การจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล (Monte Carlo simulation) เปนวิธีการเชิงปริมาณ 

(Quantitative technique) ที่อาศัยจําลองสถานการณเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบผลของการทดสอบ

สถานการณ สามารถประยุกตใชกับระบบงานที่มีความไมแนนอนเขามาเกี่ยวของ (วัลลภ ภูผา, 2557) 

เชน การจัดการสินคาคงคลังของบริษัทกรณีศึกษา  ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยไดประยุกตใชการจําลอง

สถานการณแบบมอนติคารโล รวมกับการใชเครื่องมอื OptQuest ในโปรแกรม Oracle Crystal Ball ซึ่ง

เปนเครื่องมือในการหาคาที่ เหมาะสมดวยการจําลองสถานการณ (Simulation optimization)  

กระบวนการหาคาที่เหมาะสม (Optimization) จะใชผลลัพธ (Outputs) จากแบบจําลองสถานการณ 
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(Simulation) ในการคํานวณคนหาคาปจจัยนําเขา (Inputs) เพื่อใชในการทดสอบหาผลลัพธใน

แบบจําลองสถานการณ โดยเครื่องมือ OptQuest จะทํากระบวนการหาคาที่เหมาะสมดวยการจําลอง

สถานการณซ้ําๆ ไปจนกวาจะสามารถระบุคาตัวแปรตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดได ดังแสดงในภาพที่ 5 ใน

ที่น้ี ไดกําหนดจํานวนรอบในการจําลองสถานการณไวที่ 1,000 รอบตอครั้ง และทดสอบการจําลอง

สถานการณเปนจํานวน 1,000 ครั้ง (Simulations) 

 

 
ภาพท่ี 5 กระบวนการหาคาที่เหมาะสมดวยการจําลองสถานการณดวยเครื่องมือ OptQuest 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Glover et al. (2005) 

 

ภาพที ่6 และ 7 แสดงผลการทดสอบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคา

คงคลังดวยนโยบายการจัดการสนิคาคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) ซ้ําเปนจํานวน 1,000 ครั้ง ตามลําดับ 

 

ปจจัยนําเขา (Inputs) 

คา s และ Q หรือ คา sและ S 

ผลลัพธ (Outputs) 

ตนทุนรวมที่ต่ําที่สุด 

แบบจําลองสถานการณ 

(Simulation) 

การหาคาทีเ่หมาะสม 

(Optimization) 

สุมสรางยอดขายรายเดือน 
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ภาพท่ี 6 ผลการทดสอบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลัง 

ดวยนโยบายการจัดการสินคาคงคลงัแบบ (s, Q) จํานวน 1,000 ครั้ง 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ผลการทดสอบจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลัง 

ดวยนโยบายการจัดการสินคาคงคลงัแบบ (s, S) จํานวน 1,000 ครั้ง 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลัง

อาหารเสริมสตัวนํ้าของบรษัิทกรณีศึกษา พบวา นโยบายการจัดการคงคลังสนิคาแบบ (s, Q) มีจุดสั่งผลติ

ใหมที่เหมาะสมที่ 260 กิโลกรัม ปริมาณสั่งผลิตที่เหมาะสมเทากับ 500 กิโลกรัมตอครั้ง มีคาเฉลี่ยของ

ตนทุนรวมในการจัดการสินคาคงคลังที่ตํ่าที่สุดที่ 7,778.11 บาท  นโยบายการจัดการคงคลังสินคาแบบ 

(s, S) มีจุดสั่งผลิตใหมที่เหมาะสมที่ 310 กิโลกรัม ระดับคงคลังเปาหมายที่เหมาะสมเทากับ 510 

กิโลกรัม มีคาเฉลี่ยของตนทุนรวมในการจัดการสินคาคงคลังที่ตํ่าที่สุดที่ 7,038.62 บาท ซึ่งตํ่ากวา

คาเฉลี่ยของตนทุนรวมในการจัดการสินคาคงคลังของนโยบายการจัดการคงคลังสินคาแบบ (s, Q) 

9.51% 

 

ตารางท่ี 1 ผลการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโลของการจัดการสินคาคงคลังอาหารเสริมสัตวนํ้า

ของบริษัทกรณีศึกษา 

ผลการจําลองสถานการณ 
นโยบายการจัดการสินคาคงคลัง 

(s, Q) (s, S) 

จุดสั่งผลิตใหม (ROP หรือ s) : กิโลกรัม 260 310 

ปริมาณสั่งผลิต (Q) : กิโลกรัม 500 - 

ระดับคงคลังเปาหมาย (S) : กิโลกรัม - 510 

คาเฉลี่ยของตนทุนรวม : บาท 7,778.11 7,038.62 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : บาท 2,005.21 1,468.17 

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาการวางแผนและการจัดการสินคาคงคลังของสินคากลุมอาหารเสริมสัตวนํ้าที่

มีสวนประกอบหลักเปนวิตามินซ ีในอัตราสวน 20% โดยทดสอบการวางแผนและการจัดการสินคาคง

คลังดวยนโยบายการจัดการคงคลังแบบ (s, Q) และ (s, S) โดยการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล 

เปนจํานวน 1,000 รอบ เพื่อวิเคราะหหาจุดสั่งผลิตใหม (ROP หรือ s) ปริมาณสั่งผลิต (Q) และระดับคง

คลังเปาหมาย (S) ที่เหมาะสมที่ทําใหคาเฉลี่ยของตนทุนรวมที่เกิดข้ึนมีคาตํ่าที่สุด ดวยเครื่องมือ 

OptQuest ในโปรแกรม Oracle Crystal Ball  ผลการศึกษาพบวานโยบายการจัดการคงคลังสินคาแบบ 

(s, S) ใหคาเฉลี่ยของตนทุนรวมในการจัดการสินคาคงคลังที่ตํ่าที่สุดตํ่ากวานโยบายการจัดการคง

คลังสินคาแบบ (s, Q) บริษัทกรณีศึกษาจึงควรนํานโยบายการจัดการคงคลังสินคาแบบ (s, S) มาใชใน
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การวางแผนและการจัดการสินคาคงคลังของสินคากลุมอาหารเสริมสัตวนํ้า โดยกําหนดจุดสั่งผลิตใหมที่ 

310 กิโลกรัม และระดับคงคลังเปาหมายที่ 510 กิโลกรัม โดยปรับปริมาณการผลติใหเปนจาํนวนเทาของ

ปริมาณการผลิต 1 รอบ (Batch) หรือ 100 กิโลกรัม เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการผลิตของบริษัทฯ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา บริษัทกรณีศึกษาสามารถนําเทคนิคการจําลองสถานการณน้ีไปประยุกตใช

เพื่อชวยในการกําหนดจุดสั่งผลิตและปริมาณการสั่งผลิตสินคากลุมอาหารเสริมสัตวนํ้าที่มีสวนประกอบ

หลักเปนวิตามินซี ในอัตราสวนอื่นๆ และสินคากลุมอื่นๆ รวมถึงนําไปใชในการกําหนดจุดสั่งซื้อและ

ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ เพื่อวางแผนการจัดการสินคาคงคลังของบริษัทฯ และลดตนทุน

การจัดการสินคาคงคลังของบริษัทฯ  ทั้งน้ี บริษัทกรณีศึกษาควรศึกษาสถานการณตลาดอยูเสมอ เพื่อ

วิเคราะหติดตามแนวโนมความตองการสินคาของตลาดและปรับจุดสั่งผลิตและปริมาณการสั่งผลิตให

เหมาะสมกับสถานการณตลาดในอนาคต 
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ตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทติย 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบตูรังสยูีวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตยที่สามารถใหความเขม

และมีการกระจายของรังสียูวีซีที่เพียงพอกับการฆาเช้ือโรคบนเสื้อกาวน โดยผูวิจัยไดออกแบบและสราง 

ตูฆาเช้ือจากรังสียูวีซีจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 100 x 150 x 50 เซนติเมตร และติดต้ังหลอดรังสียูวีซี 

ขนาด 36 วัตต จํานวน 8 หลอด สําหรับฆาเช้ือโรคบนเสื้อกาวน 2 ตัว จากน้ันวัดความเขมของรังสียูวีซี

โดยกําหนดตารางและรหสัของจุดตัด ขนาด 10 X 10 เซนติเมตร จํานวน 100 ชองในแตละดานของเสือ้กาวน

ทั้ง 2 ตัว ใชตัวต้ังเวลากําหนดการทํางานของตูเปนเวลา 20 นาทีตอครั้ง และวัดความเขมของรังสียูวีซ ี

แตละจุดบนเสื้อกาวนในขณะทํางาน ผลการศึกษา พบวา การชารตไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่ที่ไดจากระบบ

โซลารเซลล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 67.08 wh และขอมูลการใชพลังงานไฟฟา มีคาเฉลี่ยอยูที่ 72.95 wh 

ปริมาณความเขมรังสียูวีซีที่เช้ือโรคสัมผัส (UV dose) เฉลี่ยของเสื้อทั้ง 2 ตัว จํานวน 117 จุด มีคามากที่สุด

เทากับ 1,161,800 µW⋅s/cm2 นอยที่สุดคาเทากับ 431,000 µW⋅s/cm2 สรุปไดวา ตูฆาเช้ือจากรังสียูวีซี

ที่สรางข้ึนมีความสามารถใหปริมาณความเขมรังสียูวีซีที่ เช้ือโรคสัมผัสไดเพียงพอตามคําแนะนํา

ครอบคลมุพื้นที่ 95.7% ของเสื้อกาวน 

คําสําคัญ: รังสียูวีซี เสื้อกาวน ตูฆาเช้ือโรค พลังแสงอาทิตย 

 

Abstract 

 This article is subjected to innovation. To study aims to design a Solar Powered 

Ultraviolet C Germicidal Closet that could provide sufficient intensity and diffusion of UV 

radiation to sterilize lab coats. Designed and built the closet measuring 100 x 150 x 50 

                                                        
1,2 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 
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cm and installed 36 watt 8 UVC tube for disinfection 2 lab coats. After that, The UVC 

intensity was then measured by specified a grid and code measuring 10 x 10 cm of 100 

channel intersection points on each side of the 2 coats, then set ON timer for 20 minutes, 

during that time measured the intensity UVC radiation of each point on the lab coat. The 

results showed that the average of charging electricity into the battery obtained from the 

solar cell system was 67.08 wh, and the average of power consumption was 72.95 wh. A 

number of the averaged UV dose for 2 lab coats are, 1,161,800 µW×s/cm2 at the 

maximum point and 431,000 µW×s/cm2 for minimum point. To conclude, this germinal 

closet can generate UVC concentration as much as the recommended dose cover 95.7% 

of the sample lab coat area. 

Keywords: UVC radiation, lab coat, sterilization cabinets, solar power 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในชวงตนป 2020 ที่ผานมา ไดเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรกระจายไป

กวา 180 ประเทศทั่วโลก อยางรวดเร็วและรุนแรง มีผูติดเช้ือแลวมากกวา 9 ลานคน ผูเสียชีวิตมากกวา 

4 แสนคนทั่วโลก (ขอมูลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2020) รวมถึงประเทศไทยที่ประสบกับการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสดังกลาวดวยเชนกัน ทําใหมีผูใชบริการในสถานบริการทางการแพทยเพิม่ข้ึนเปนจํานวนมาก 

ฉะน้ันการเตรียมความพรอมและการรักษาความสะอาดของอุปกรณทางการแพทยจึงเปนสิ่งสําคัญ 

อยางย่ิงในชวงของการการระบาดของไวรัสโควิด-19 เสื้อกาวน ถือเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงสําหรับปองกนั 

การปนเปอนเช้ือโรคของบุคลากรทางการแพทยที่ใกลชิดกับผูปวยหรือผูที่มีความเสี่ยง การทําความสะอาด

เสื้อกาวนสวนใหญใชวิธีการซักตามมาตรฐานการการซักผาติดเช้ือ (สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคติดเช้ือ

และเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร, 2563) ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของการใชเวลา  

ซึ่งใชเวลานานในการหมุนเวียนกลับมาใชใหม ทําใหไมเพียงพอตอการใชงานในสถานพยาบาลขนาดเล็ก 

ที่มีอุปกรณจํานวนนอยโดยเฉพาะในชวงของการการระบาดของเช้ือ  

การฆาเช้ือโรคดวยวิธีการฉายรังสี (Ultraviolet germicidal irradiation: UVGI) เปนอีกหน่ึงวิธี

ที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน เน่ืองจากเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัดเวลา โดยการ 

นํารังสียูวีซี (UVC) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร มีความสามารถ 

ในการทําลายทําลายโครงสรางกรดนิวคลีอิกซึ่งเปนองคประกอบของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอของเช้ือโรค 
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เชน เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส ราเสนใย และยีสต เปนตน ประสิทธิภาพของรังสียูวีซีในการทําลายเช้ือโรค

ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ไดรับ ความเขมและความยาวคลื่นของรังสี (Chia-Yu Lin and Chih-Shan Li, 

2010) ในปจจุบันมีการนําอปุกรณฆาเช้ือดวยรงัสยูีวีซีมาใชในสถานพยาบาลอยางแพรหลาย อาทิ การฆาเช้ือ

เสื้อผา ผาปูเตียง ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัวที่ใชในโรงพยาบาล (C. Smolle and F. Huss, 2017) การฆาเช้ือ

โรคบนแท็ป เล็ทบันทึกผลตรวจ (Elizabeth M. Allen and Michael F. McTague,  2020)  และ 

การดัดแปลงตูเสื้อผาและติดต้ังหลอด UVC ภายในตูเพื่อฆาเช้ือในเสื้อกราว (laboratory coats)  

(G. Castellanos and J. Preminger and M. L. Steinkamp, 2020) และการทดลองตูติดหลอดไฟ 

UVC ฆาเช้ือในอุปกรณหนากาก N95, Face shield และหนากากชนิดอื่นๆ เพื่อนํามาใชซ้ําเน่ืองจาก

ปญหาขาดแคลนอุปกรณในชวงสถานการณ COVID-19 (H.Hamzari at all, 2020) ในพื้นที่ชนบท 

ที่มีไฟฟาใชไมเพียงพอและตองการประหยัดพลังงานไฟฟา พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาด 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เหมาะสมกับการนํามาพัฒนาเปนเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมที่ ย่ังยืน 

สามารถผลิตไฟฟาไดเอง ประหยัดคาไฟ และลดผลกระทบจากสิ่งแวดลอม 

ผูวิจัยจึงนํามาประยุกตใชกับเทคโนโลยีการฆาเช้ือดวยวิธีการฉายรังสี (Ultraviolet germicidal 

irradiations UVGI) เปนการบูรณาการความรูทางดานสิ่งแวดลอม , เทคโนโลยี และสาธารณสุข 

เขาดวยกันเพื่อแกไขปญหาเรื่องการขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณการแพทย เชนเสื้อกาวน หนากาก  

ในพื้นที่ชนบท อีกทั้งเทคโนโลยีดังกลาวยังชวยลดเวลาในการฆาเช้ือ ใชงานงายเหมาะกับพื้นที่ชนบท 

ที่มีปญหาดานการใชไฟฟา ผูวิจัยจึงไดศึกษาและออกแบบตูฆาเช้ือที่สามารถสรางจากอุปกรณที่สามารถ

หาซื้อไดทั่วไป สามารถผลิตรังสียูวีซีจากพลังแสงอาทิตยที่มีความเขมเพียงพอตอการฆาเช้ือโรค 

ไดอยางทั่วถึง และสามารถเก็บไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน เพื่อเปนแนวทางพึ่งพาตนเองสําหรับพื้นที่

หางไกล มีอุปกรณเครื่องมือตางๆ อยางจํากัด และเปนการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ออกแบบตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตยที่สามารถใหความเขมและมีการกระจายของรังส ี

ยูวีซีที่เพียงพอกับการฆาเช้ือโรคบนเสื้อกาวน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผู วิจัยไดออกแบบและสรางตูประตูบานเปด ขนาด 100 x 150 x 50 เซนติเมตร ที่ ติดต้ัง

เซนเซอรบริเวณบานพับประตูตู เพื่อตัดระบบไฟฟาเมื่อเปดประตูตู และเปดระบบเมื่อประตูตูปด กรุผนัง
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ตูดวยแผนอะลูมิเนียมภายในตูทุกดาน ติดต้ังอะคริลิคใสกั้นระหวางกลางตู เพื่อแบงกั้นเปน 2 ฝง สําหรบั

แขวนเสื้อกาวน 2 ตัว และติดต้ังหลอดไฟรังสียูวีซี ขนาด 36 วัตต จํานวน 8 หลอดภายในตูบริเวณ

ดานซายและขวา ดังภาพที่ 3 ติดต้ังแผงโซลาเซลล ขนาด 300W จํานวน 3 แผง แผงควบคุมการชารต 

(Solar charge controller) 1 เครื่อง แบตเตอรี่ ขนาด 380 Ah อินเวอรเตอร ขนาด 1600 W แปลงไฟฟา

จาก DC 12V เปน AC 220V และหลอดไฟรังสียูวีซี ขนาด 36 W จํานวน 8 หลอด ดังภาพที่ 4 สําหรับ

ผลิตพลังงานไฟฟาและเก็บประจุไฟฟาใหมีกําลังเพียงพอตอการใชงาน  

 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลงัแสงอาทิตย 

   

 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
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ผูวิจัยไดทดสอบสมรรถนะการทํางานของตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตย โดยเก็บขอมูล

การผลิตและการใชพลังงานไฟฟาของระบบตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตยในแตละวัน ไดแก 

แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา ทุกๆ 20 นาที ระหวางที่ระบบทํางาน และเก็บขอมูลปริมาณ

ความเขมรังสี UVC ภายในตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตย โดยแบงพื้นที่เสื้อกาวน ขนาด L ขนาด 

ไหล 46/ อก 113/ ยาว 96 เซนติเมตร จากการทาบแผนตารางขนาด 10 X 10 เซนติเมตร จํานวน 100 

ชอง ในแตละดานของเสื้อกาวน โดยกําหนดรหัสแกนต้ัง เปน A, B, C, …, K และแกนนอน เปน 1, 2, 3, 

… , 11 จํานวน 2 ตัว ดังภาพที่ 3.3 จากน้ันวัดความเขมแสงยูวีซีที่ตกกระทบบนเสื้อกาวนดานหนาและ

หลังทั้ง 2 ตัว โดยวัดจากจุดตัดแกนที่อยูบนเสื้อทุกจุด ดวยเครื่องวัดปริมาณความเขมของรังสียูวีซี (UVC 

Light Meter) ระหวางการใชงาน โดยตูจะทํางานครั้งละ 20 นาที ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 การแบงพื้นที่และกําหนดรหัสจุดวัดบนเสื้อกาวน  

สรุปผลการวิจัย  

ขอมูลการชารตไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่ที่ไดจากระบบโซลารเซลล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 67.08 wh มีคา

มากที่สุดคือ 112.14 wh คานอยที่สุด 7.92 wh โดยคาดังกลาวจะข้ึนกับปริมาณของพลงังานแสงอาทติย

ในแตละชวง เวลา จะเห็นไดว าค าพลังงานแสงอาทิตยที่ ได ในแตละ วันมีความแตกตางกัน  

และไมมีเสถียรภาพ และขอมูลการดิสชารตไฟฟา (คาพลังงานการใชงานตูรังสยูีวีซีฆาเช้ือโรคพลังงาน

แสงอาทิตย) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 72.95 wh มีคามากที่สุด 78.72 wh คานอยที่สุด 65.52 wh ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แสดงการชารตและการใชงานตูรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคพลังแสงอาทิตย 
 

จากการเก็บขอมูลความเขมของรังสียูวีซีบนเสื้อกาวนทั้ง 2 ตัว ระหวางการทํางานตูรังสี UVC 

ฆาเช้ือโรคพลังงานแสงอาทิตย พบวา ความเขมรังสียูวีซีที่เช้ือโรคสัมผัส (UV dose) ของเสื้อทั้ง 2 ตัว มี

คานอยที่สุดเฉลี่ย เทากับ 431,000 µW⋅s/cm2 และมีคามากที่สุด เทากับ 1,161,800 µW⋅s/cm2 ดัง

ภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 ปริมาณรังสี UVC ที่เช้ือโรคสัมผัส (UV dose) บนเสื้อกาวน 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตําแหนงจดุวัดบนเสื้อกาวน พบวา บริเวณที่มีคาความเขมรังสียูวีซีมาก

ที่สุดของเสื้อกาวนทั้ง 2 ตัวจะอยูบริเวณตรงกับหลอดไฟซึ่งไดรับแสงมากที่สุด และมีเพียงจุด FF2, FH2, 

FI3, BG2 ของเสื้อตัวที่ 1 และจุด BG2 ของเสื้อตัวที่ 2 เทาน้ัน ที่มีคา UV dose เฉลี่ยนอยกวามาตรฐาน

การฆาเช้ือโรคดวยรังสียูวีซีบนสิ่งทอ ซึ่งมีคา 500,000 µW⋅s/cm2 เน่ืองจากอยูบริเวณที่ตรงกับข้ัวหลอด

และบริเวณที่ไดรับแสงนอย ดังภาพที่ 8 และภาพที ่9 
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ภาพที ่8 ตําแหนงปริมาณรังสี UVC ที่เช้ือโรคสมัผสั (UV dose) บนเสื้อกาวนตัวที่ 1 

 

 
ภาพที่ 9 ตําแหนงปริมาณรังสี UVC ที่เช้ือโรคสมัผสั (UV dose) บนเสื้อกาวนตัวที่ 2 

 

อภิปรายผล 

แผงพลังงานแสงอาทิตยที่ใชในงานวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบ Polycystalline มีประสิทธิภาพการใช

งานเฉลี่ย 13-16% และมีประสิทธิภาพในการใชงานในขณะอุณหภูมิสูงดีกวาชนิด Mono เล็กนอย 

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา คาพลังงานไฟฟาที่ชารตเขาในระบบแตละวันเฉลี่ยอยูที่

ประมาณ 1.43 kWh ข้ึนกับความเขมขนของปริมาณแสงอาทิตยในแตละวัน ซึ่งมีความใกลเคียงกับ 

คาการใชงานไฟฟาในระบบตูฆาเช้ือดวยรังสี UVC เฉลี่ย 1.42 kWh อยางไรก็ตามในการทดสอบระบบ

ดังกลาว ผูวิจัยไดทําการทดสอบครั้งละ 20 นาที ต้ังแตเวลา 09.00-17.00 โดยไมมีการหยุดพัก จึงทําให

คาการใชงานไฟฟาในระบบฯ สูงมากกวาที่ควรจะเปน แตหากเปนการใชงานจริงในแตละวัน จะใชงาน
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เพียง 3-4 ครั้งในแตละวัน คือ ชวงเวลาที่ยังไมมีผูใชบริการ พักกลางวัน และชวงเย็นหลังเลิกงาน  

เพราะโดยหลักแลวมีการทําความสะอาดเสื้อกาวนในทุกๆวัน หลังจากใชงาน อยางไรก็ตามหากตองการ

ความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อจํานวนรอบในการใชงานในพื้นที่หางไกลไดมากข้ึน สามารถดัดแปลงไป 

เพื่อใชในการฆาเช้ือในอุปกรณอื่นๆ ก็ควรที่จะเพิ่มแผงพลังงานแสงอาทิตย และความจุของแบตเตอรี ่

ใหมากย่ิงข้ึน 

งานวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดทดสอบความเขมของแสง UVC ดวยเครื่องวัดความเขมของรังสียูวีซี 

(UVC Light Meter) โดยวัดคาความเขมขนของรังสี UVC อยูระหวาง 500-1,000 mW/cm2 ไดผล UV 

dose เฉลี่ย 699,023 mW.s/cm2 (ปริมาณความเขมของ UVC = 500,000 mW.s/cm2 สามารถทําลาย

เช้ือโควิด 19 ได : คําแนะนําของสถาบนัมาตรวิทยาแหงชาติ, 2563) และการติดต้ังแผนอลูมเินียมภายในตู 

ชวยสงผลใหการสะทอนรังสียู วีซี ได ดี ข้ึน เ น่ืองมาจากแผนอลูมิ เนียมจะชวยสะทอนรังสียูวีซี   

ไปยังเสื้อกาวนในบริเวณที่เปนมุมอับของรังสเีพื่อชวยเพิ่มปริมาณความเขมขนของรังสียูวีซี สอดคลองกบั

งานวิจัยของ X. liu & Y. Mou & H. Wang et al (2018) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการสะทอนแสงของวัสดุ

ที่นํามาทําโคมไฟ UVC พบวาการนําอลูมิเนียมมาทําเปนโคมทําใหมีประสิทธิภาพในการสะทอน UVC 

37-43% ข้ึนกับความลึกและมุมสะทอนแสงที่แตกตางกัน โดยมุม 60 องศาเปนมุมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ W. G. Lindsley & T. L. Mcclelland & D. T. Neu et al (2018) ที่ไดศึกษา

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางพื้นผิวทั้ง 3 แบบ คือ พื้นผิวที่ทาดวยสีสะทอน UVC, พื้นผิวที่กร ุ

ดวยอลูมิเนียม, และวัสดุปกติ ใชเวลาในการฆาเช้ือโรค 99% อยูที่ 59 นาที, 79 นาที, 216 นาท ีตามลําดับ 

จะเห็นไดวาการสะทอนแสงของวัสดุที่ตางกันมีผลใหระยะเวลาในการฆาเช้ือโรคแตกตางกันอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ  

จากการวิจัยครั้งน้ี เปนการทดลองระยะสั้น หากตองการใชในระยะยาว ควรเพิ่มจํานวนแผง 

โซลาเซลลและแบตเตอรี่ เพื่อการผลิตไฟฟาที่มากข้ึน และควรออกแบบตําแหนงของการวางหลอดไฟ 

ใหเหมาะสมกับอุปกรณที่นํามาฆาเช้ือ รวมถึงควรเพิ่มเวลาในการฆาเช้ือใหมากข้ึน หรือเพิ่มหลอดไฟ 

เพื่อเพิ่มความเขมแสงใหมีคามากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการศึกษาการใชรังสียูวีซีฆาเช้ือโรคในอุปกรณ 

ทางการแพทยที่หลากหลาย เชน mask ผาเช็ดมือ ผาปูเตียงและผาหมผูปวย เปนตน เน่ืองจากรังสียูวีซี

เปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตา จึงควรปฏิบัติอยางระมัดระวังและใสแวนตากันแสงทุกครั้งที่ทดสอบ  
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การเพิ่มประสทิธิภาพของชุดลูกหบีสกัดน้ําออย กรณีโรงงานผลติน้ําตาลแหงหนึ่ง 

Productivity Improvement of Milling of sugar cane  

A case of Sugar Manufacturer 
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลของประเทศไทยกําลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตการณทาง

ธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพคาความหวานของนํ้าตาลในออย (Commercial Cane Sugar:  

C.C.S.) งานวิจัยฉบับน้ีจึงเปนการศึกษาระดับพารามิเตอรในกระบวนการสกัดนํ้าออยของชุดลูกหีบ

เพื่อใหไดคุณภาพคาความหวานนํ้าตาลในออยตามมาตรฐาน เริ่มจากศึกษากระบวนการสกัดนํ้าตาล 

ระดมความคิดรวมกับผูเช่ียวชาญ และนักวิจัยพัฒนาระดับปฎิบัติงาน พบวาสาเหตุที่อาจจะทําใหคา

ความหวานของนํ้าตาลในออยลดลงจากกระบวนการสกัด ไดแก จํานวนรอบลูกหีบ ระยะยกของตัวชุดลกู

หีบ แรงดันกดจากเครื่องไฮดรอลิค และอุณหภูมิของการพรมนํ้า ดังน้ันจึงไดประยุกตใชหลักการ

ออกแบบการทดลองแบบสมบูรณ 3 ระดับ (3k Factorial Design) เพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมตอ

กระบวนการ  ซึ่งผลจากการทดลองพบวาระดับปจจัยที่เหมาะสมตอกระบวนการสกัดนํ้าออย ไดแก 

จํานวนรอบที่เหมาะสมของลูกหีบเทากับ 4 รอบ ระยะยกตัวชุดลูกหีบเทากับ 43 เซนติเมตร มีแรงที่ใช

กดชุดลูกหีบเทากับ 3,200 PSI  และมีอุณหภูมินํ้าพรมเทากับ 70 องศาเซลเซีลส โดยคาความพึงพอใจ

ของผลการทดลองเทากับ 98.67%  

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมนํ้าตาล คาคุณภาพความหวานในออย ชุดลูกหีบ หลักการออกแบบการทดลอง

แบบสมบูรณ 3 ระดับ 

 

 

 

 

                                                        
1 ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 
2 ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 
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Abstract 

 Natural disaster in Thailand affecting many manufactures including the sugar cane 

manufacturing which impact the commercial cane sugar or C.C.S.  This research is to study 

the parameter in the process of milling of sugar cane for standard quality. Start with study 

the process for milling sugar cane, and brainstorm with the specialist and research 

development specialist. The research found that the cause of low commercial cane sugar 

or C.C.S. from the process are the number of milling sugar cane, lifting high of the milling 

sugar cane, the pressure of the hydraulic, and temperature of the water spray. Applying 

the 3k factorial Design to find the appropriate factor for the process. The research found 

that the appropriate factors for the sugar cane processing are the right number for milling 

sugar cane are 4, the lifting high of the milling sugar cane is 43 centimeters, the hydraulic 

pressure is 3,200 PSI, and the spray water temperature is 70 degree Celsius. The 

acceptable level of the result is 98.67%. 

Keywords:  Sugar cane manufacturing, commercial cane sugar, milling sugar cane,  

3k factorial Design 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมออย และนํ้าตาลจัดเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาทางการเกษตรที่สําคัญ

ของไทยซึ่งถูกจัดอยูในกลุมภาคอุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรมเดิมที่มี ศักยภาพ (First- curve) 

เน่ืองมาจากเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ และมีการยกระดับขีดความสามารถอยางยาวนาน     

ทําใหปจจุบันประเทศไทยกลายเปนประเทศผูสงออกนํ้าตาลรายใหญอันดับ 2 ของโลก สามารถสราง

รายไดจากการจําหนายนํ้าตาลและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของไดถึงปละกวา 250,000 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนสูงถึงรอยละ 21 ของ GDP ภาคเกษตร หรือสูงถึงรอยละ 48 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

[1]  

อุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทยมีรูปแบบการจัดการที่มีลักษณะพิเศษตางจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

กลาวคือ เปนการบูรณาการระหวางกลุมเกษตรกรชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลที่ชัดเจนโดยจะมีการ

จัดสรรผลตอบแทนจากการผลิตรายไดสุทธิจากการจําหนายนํ้าตาลในแตละฤดูการผลิตใหแกเกษตรกร 

ขณะเดียวกันเกษตรกรจะมีระบบการจัดสรรปริมาณออยใหกับโรงงานนํ้าตาลเชนกัน ซึ่งวิถีปฎิบัติน้ีถือ
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เปนการสนับสนุนทุกสวนในอุตสาหกรรมดังกลาว อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลสงผลให

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลในประเทศมีการเติบโตมาอยางตอเน่ือง  

แตกระน้ันพบวาในชวงปที่ผานมาประเทศไทยกําลังประสบปญหาการระบาดของเช้ือโคโรนา

ไวรัสสายพันธุใหม หรือ COVID-19 ทามกลางสภาวะภัยแลงปน้ีสงผลใหมีปริมาณออยเขาหีบรวมทั้งสิ้น 

74.89 ลานตัน ลดลงจากฤดูการผลิตปกอนที่มีออยเขาหีบ 130.97 ลานตันออย คิดเปน 43% [2] สิ่งที่

เกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลตองเผชิญ คือ ตนทุนการเพาะปลูกออยสูง และคุณภาพ

ผลผลิตออยที่เสี่ยงจากปญหาออยไฟไหมตํ่าสงผลตอคาความหวานของนํ้าตาลในออย (Commercial 

Cane Sugar: C.C.S.) [3] 

 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเปนการนําหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE) มา

ประยุกตใชเพื่อศึกษาระดับพารามิเตอรในกระบวนการสกัดนํ้าออยจากชุดลูกหีบที่เหมาะสมสําหรับ

ประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) ในออยรวมถึงประยุกตใชโปรแกรม MINITAB 18 เพื่อวิเคราะห

ระดับปจจัยและวิเคราะหผลตอไป หลังจากไดคาระดับพารามิเตอรที่เหมาะสมแลวจะนําไปปรับใชใน

กระบวนการเพื่อใหไดคาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) ที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด 

[4-6] 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อประยุกตใชหลักการออกแบบการทดลองในการหาระดับพารามิเตอรที่ เหมาะสมใน

กระบวนการหีบสกัดออย เพื่อใหประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) หลังการปรับปรุง

คาพารามิเตอรดีมากย่ิงข้ึน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

โรงงานนํ้าตาล 4 แหง โดยศึกษาขอมูลประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) ของการผลิต ไดแก 

แรงกดของลูกหีบ จํานวนลูกหีบ เปนตัวแปรอิสระ และคาความหวานของนํ้าตาลในออย จะเปนตัวแปร

ตาม ขอมูลดังกลาวมีการรวบรวมไว ต้ังแต พ.ศ.2560-2562 และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
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รูปที่ 2 วิธีวิจัยการดําเนินงาน 

 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีประยุกตใชหลักการออกแบบการทดลองเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction)  และไดระดับคาพารามิเตอรที่เหมาะสมตอกระบวนการ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยฉบับน้ีรวบรวมขอมูลมาจากการศึกษาสภาพการทํางานปญหาของเสียที่เกิดข้ึนจาก

การทดสอบคุณภาพของช้ินงาน จากน้ันทําการเก็บรวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหปญหาเพื่อคนหา

สาเหตุที่เปนปจจัยที่เกี่ยวของ  
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ตารางที่ 1 ระดับปจจัยที่ใชในการทดลอง 3 ระดับสําหรับหาคาประสทิธิภาพการหีบสกัด  

(Pol Extraction) ทีเ่หมาะสม  
 

ปจจัย สัญลักษณ 

Number of Factor 

หนวย 
คาตัวแปร

ตอบสนอง 
ระดับ

ต่ํา (-) 

ระดับกลาง ระดับสูง 

(+) 

จํานวนรอบลูกหีบ A 4 5 6 รอบ ประสิทธิภาพ

การหีบสกัด 

(Pol 

Extraction) 

ระยะยกตัวชดุลูกหีบ B 43 47 51 เซนติเมตร 

แรงกดท่ีใชยก  C 2500 2900 3200 PSI 

อุณหภูมิของการพรมนํ้า D 70 75 80 เซลเซียส 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

งานวิจัยฉบับน้ีจะวิเคราะหระดับปจจัยที่เหมาะสมดวยการทดลองแบบสมบูรณ 3 ระดับ (3k 

Factorial Design) โดยมีคาตอบสนอง (Response) คือ คาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction)  

ซึ่งจะทําการวิเคราะหผล ดังน้ี 

3.1.การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง (Model Adequacy Checking) 

3.2.ทําการวิเคราะหผลการตอบสนองที่ดีสุด (Response Optimizer) โดยข้ันตอนน้ีเปน

การนําเอาคาตอบสนอง (Response) ที่ไดจากการทําการทดลองมาวิเคราะหตอโดยใชฟงกชัน 

Response Optimizer ใน Minitab เพื่อทําการหาคาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) ที่ดี

ที่สุด 

3.3.เมื่อทําการทดลองสามระดับเสร็จแลวจึงทําการสรุปผล  
 

สรุปผลการวิจัย  

  ผลของการวิจัยหลังจากที่ดําเนินการทดลองเสร็จสมบูรณแลวน้ัน ทําใหทราบวาปจจัยใดบางที่

สงผลตอคาประสทิธิภาพการหบีสกัด (Pol Extraction) ของกระบวนการสกัดนํ้าออยจากชุดลูกหบี จากน้ัน

ลําดับไปจึงนําปจจัยดังกลาวไปทดสอบระดับปจจัยที่เหมาะสมผานฟงกชัน Optimizer Response เพื่อให

ไดระดับปจจัยที่เหมาะสม โดยแสดงผลการวิจัยดังน้ี  
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1. การตรวจสอบคาการกระจายตัวของการทดลอง  

 

 

รูปที่ 3 การตรวจสอบการกระจายตัวของคา Pol Extraction  

 

จากรูปที่ 3 แสดงสวนตกคาง (Residual) เพื่อทดสอบการแจกแจงปกติในระดับความเช่ือมัน่

ที่ 95% ที่ระดับนัยสําคัญของการทดสอบ = 0.050 ซึ่งมีสมมติฐานดังน้ี 
 

   H0: αi = 0    เปนการแจกแจงแบบปกติ 

   H1: αi ≠ 0    ไมเปนการแจกแจงแบบปกติ 

 

โดยผลการทํา Normality Test ดังรูปที่ 3 ซึ่งจากการทํา Normality Test พบวา คา P-

Value เทากับ 0.290  ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังน้ันไมปฏิเสธ H0 สรุปไดวา ขอมูลที่ได

จากการทดลองมีการกระจายตัวแบบปกติ 
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2 การตรวจสอบการเปนอิสระของชุดขอมูล (Independent) 

      
 

 

 

 

 

      

 

          

 

 

 

  รูปที่ 4  การตรวจสอบความเปนอิสระของคา Pol Extraction ในการทดลอง 3 ระดับ 

จากรูปที่ 4  พบวา คาของสวนตกคางมีรูปแบบการกระจายตัวที่เปนอิสระตอกัน และการ

กระจายตัวไมมีรูปแบบที่แนนอน ไมสามารถประมาณรูปแบบของขอมูลที่แนนอนได จึงสามารถสรุปได

วา คาสวนตกคาง (Residual) เปนอิสระตอกัน (Independent) 
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 3. การตรวจสอบความมีเสถียรภาพของคาความแปรปรวน (Variance Stability)  

       
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 5 การกระจายตัวของคา Pol Extraction เทียบกับ Fits Value ของการทดลอง 3 ระดับ 

 

จากรูปที่ 5 จะเห็นไดวา การกระจายตัวคาสวนตกคาง พบวาขอมูลไมมีลักษณะที่มีรูปแบบ

เปนแนวโนม หรือการกระจายตัวที่เปนรูปแบบของกรวยปลายเปด จึงสามารถสรุปไดวาขอมูลมีความ

เสถียร 

จากผลการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง สรุปไดวาขอมูลที่จะนํามา

วิเคราะหผลการออกแบบการทดลองเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดทั้ง 3 ประการ คือมีการกระจายตัว

แบบปกติ มีความเปนอิสระตอกัน และมีความเสถียรของขอมูล จึงเปนไปตามเงื่อนไข  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖~ NID (0,𝜎𝜎2) 

(คาความคาดเคลื่อน) ทุกประการ จึงสามารถนําขอมูลดังกลาวไปทําการวิเคราะหผลการทดลองได 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองระดับปจจัยที่เหมาะสม  

 

 

Factorial Regression: AVG versus A B C D 

Analysis of Variance 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Model 80 64.556 0.8070 0.74 0.014 

A 8 9.985 1.2481 1.14 0.026 

B 2 4.480 2.2399 2.04 0.049 

C 2 3.603 1.8014 1.64 0.008 

D 2 0.260 0.1299 0.12 0.047 

A*B 2 1.642 0.8211 0.75 0.032 

A*C 4 6.321 1.5803 1.44 0.346 

A*D 4 2.949 0.7372 0.67 0.024 

B*C 4 0.791 0.1979 0.18 0.629 

B*D 4 0.660 0.1651 0.15 0.060 

C*D 4 3.154 0.7885 0.72 0.091 

A*B*C 4 9.103 2.2757 2.08 0.125 

A*B*D 8 4.709 0.5887 0.54 0.413 

A*C*D 8 9.116 1.1395 1.04 0.944 

B*C*D 8 3.047 0.3809 0.35 0.959 

A*B*C*D 16 11.977 0.7485 0.68 0.926 

Model Summary     

S = 0.814307 R-Sq = 74.80% R-Sq (adj) =88.99% 

 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลอง โดยพิจารณาปจจัยที่มี

ผลกระทบรวมกันอยางมีนัยสําคัญ (P-value < 0.050) พบวาทุกปจจัยเปนผลกระทบปจจยัหลัก ในดาน

การวิเคราะหมผลกระทบรวมของปจจยัมีทั้งหมด 4 คู ไดแก คูที่ 1 ไดแก จํานวนรอบลูกหีบและระยะยก

ตัวชุดลูกหีบ คูที่ 2 ไดแก จํานวนรอบลูกหีบ และอุณหภูมินํ้าพรหม คูที่ 3 ไดแก ระยะยกตัวชุดลูกหีบ 

และอุณหภูมิ และคูที่ 4 ไดแก แรงกดที่ใช และอุณหภูมิ  
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4. ผลการหาคาระดับปจจัยท่ีเหมาะสมดวยวิธี Response Optimization 

ผลการวิจัยของการหาคาระดับปจจัยที่สงผลตอระดับคาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol 

Extraction) ดวยวิธี Response Optimization โดยพบวา จํานวนรอบที่เหมาะสมของลูกหีบเทากับ 4 รอบ  

มีระยะยกตัวชุดลูกหีบเทากับ 43 เซนติเมตร มีแรงที่ใชกดชุดลูกหีบเทากับ 3,200 PSI  และมีอุณหภูมินํ้า

พรมเทากับ 70 องศาเซลเซีลส โดยคาความพึงพอใจของผลการทดลองเทากับ 98.67 % แสดงดังตาราง

ที่ 4 และรูปที่ 7 

         

  รูปที่ 7 ผลคากราฟตอบสนองระดับปจจัยทีเ่หมาะสมซึง่สงผลตอคา Pol Extraction 
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ตารางท่ี 4 Output Response Optimization 

 

 

อภิปรายผล 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่เหมาะสมที่สงผลตอคาประสิทธิภาพ

การหีบสกัด (Pol Extraction) จากกระบวนการสกัดของโรงงานผลิตนํ้าตาลกรณีศึกษาแหงหน่ึง โดยเริ่ม

จากศึกษากระบวนการสกัดนํ้าตาล และการระดมความคิดรวมกับผูเช่ียวชาญ และนักวิจัยพัฒนาระดับ

ปฎิบัติงาน พบวาสาเหตุที่อาจจะทําใหเกิดของคาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) ลดลง ไดแก 

จํานวนรอบลูกหีบ ระยะยกของตัวชุดลูกหีบ แรงดันกดจากเครื่องไฮดรอลิค และอุณหภูมิของการพรมนํ้า 

ดังน้ันจึงไดประยุกตใชหลักการออกแบบการทดลองแบบสมบูรณ 3 ระดับ (3k Factorial Design) โดยนํา

ปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอคาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) จากกระบวนการเขามาทําการ

ทดลองเพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมตอแทจริง ซึ่งผลจากการทดลองวาจํานวนรอบที่เหมาะสมของลูก

หีบเทากับ 4 รอบ มีระยะยกตัวชุดลูกหีบเทากับ 43 เซนติเมตร มีแรงที่ใชกดชุดลูกหีบเทากับ 3,200 PSI  

และมีอุณหภูมินํ้าพรมเทากบั 70 องศาเซลเซีลส  โดยคาความพึงพอใจของผลการทดลองเทากับ    98.67 

%  
 

 

 

Response Optimization 

Parameters 

Response 
Goal Lower Target Upper Weight Import 

Minimize 9.37 10.00 13.38 1 1 

A = 4  

B = 43 

C =3200 

D = 70 

Predicted Response 

response = 10.0450 desirability = 0.98669 

Composite Desirability = 0.98669 
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ขอเสนอแนะ 

 ผลที่ไดจากการทดลองนํามาจัดทําขอเสนอแนะ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการหีบสกัด

นํ้าตาลของโรงงานดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานในบางข้ันตอน เชน การสกัด 

(Extraction) ของทั้ง 4 โรงงานอยูในระดับดี โดยเฉลี่ยของทั้ง 4 โรงงาน แมมีปญหาจากวัตถุดิบอยางออย

ไฟไหม ปริมาณสิ่งปนเปอนในออย ออยปนเปอนจุลินทรีย โรงงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การออกแบบกระบวนการผลติแบบโมดูลโดยควบคมุดวยระบบ PLC 

Design of a Modular Manufacturing System Controlled by PLC System 
 

ณัฏฐปภัสร วิมลเจริญ0

1, เกียรติศักด์ิ ศรีตระกลูชัย1

2 

Nutpaphat Wimoncharoen1, Kiattisak Sritrakulchai2 

 

บทคัดยอ 

 ระบบอัตโนมัติในการควบคุมกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญมากในการลด

ตนทุนการผลิต ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการคาที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

แตดวยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญ ซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมหลักที่กอใหเกิด

รายได ยังขาดระบบอัตโนมัติแบบเต็มรปูแบบในการควบคุมกระบวนการผลติ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอ

เทคโนโลยีระบบการผลิตแบบยืดหยุน (Flexible Manufacturing System: FMS) มาประยุกตใชในการ

แกปญหาเพื่อปรับปรุงการผลติสินคาใหตอบสนองความตองการสินคาของลูกคาไดทั้งเวลา คุณภาพ และ

ปริมาณ โดยออกแบบและพัฒนาชุดโมดูลเครื่องจักรแบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร (Programmable Logic Controllers: PLC) และโปรแกรมจัดการแผนการทํางานให

เปนกระบวนการทํางานแบบยืดหยุนที่ทํางานรวมกับแขนกลทําหนาที่ขนถายช้ินงาน เพื่อใหเปนระบบ

การผลิตแบบยืดหยุนที่ทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนที่จัดทําข้ึนมามี 3 กระบวนการผลิตคือ 

กระบวนการผลิตของที่ระลึก กระบวนการผลิตฝาแกวนํ้า และกระบวนการผลิตพวงกุญแจ จากการ

ทดลองพบวาระบบการผลิตแบบยืดหยุนที่ทํางานแบบอัตโนมัติที่ออกแบบและพัฒนา มีคาประสิทธิภาพ

การทํางาน (Utilization)ของโมดูลปดฝาอัตโนมัติเทากับ 12.246% โมดูลประทับตราอัตโนมัติเทากับ 

11.897% และโมดูลเจาะอัตโนมัติเทากับ 17.542% ทําใหมีคาประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ย (Average 

Utilization) เทากับ 35.42% หลังจากการปรับปรุงการทาํงานโดยใชระบบการผลติแบบยืดหยุนสงผลให

คาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของแตละโมดูลมีคา 17.528%, 17.028% และ 25.120% 

ตามลําดับ และทําใหมีคาประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ย (Average Utilization) หลังปรับปรุงการทํางาน

เทากับ 39.91% ดังน้ันจะเห็นไดวาหลังจากปรับปรุงการทํางานโดยใชระบบการผลิตแบบยืดหยุนสงผล

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ใหคาประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มข้ึน 5.282%, 5.131% และ7.575% ตามลําดับ และคาประสิทธิภาพ

การทํางานเฉลี่ย (Average Utilization) ของระบบการผลิตแบบยืดหยุน เพิ่มข้ึน 4.49% 

คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบยืดหยุน, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร, ระบบอัตโนมัติ 

 

Abstract 

 In order to reduce production costs, automation in the management of industrial 

production processes is critical. This provides a commercial advantage that drives the 

economy of the country. However, the majority of medium and small industrial plants, 

which are the key sources of revenue, still lack complete automation to manage the 

production process. As a result, this research introduces the Flexible Manufacturing 

System (FMS) technology for use in solving problems in order to increase product 

production to meet the needs of customers in terms of time, quality, and quantity by 

design and development automated machine modules with Programmable Logic 

Controllers (PLC) and work plan management program into a flexible workflow that works 

with the workpiece handling arm to form a flexible, automated production system. There 

are three different manufacturing processes: souvenir production, glass cap production, 

and keychain production. As a result of this experiment, it was found that the design and 

development of the flexible production system that was automated. The automatic 

capping module has a performance value (Utilization) of 12.246 percent, the auto-seal 

module has a performance value (Utilization) of 11 . 897  percent, and the automatic 

punch module has a performance value (Utilization) of 17.542 percent. This results in an 

overall output value of 35.42 percent (Average Utilization). After the improvement of the 

work by using the flexible production system, the performance value was greatly 

improved. Every module's (Utilization) was 17.528 percent, 17.028 percent, and 25.120 

percent, respectively. The average work productivity (Average Utilization) is 39.91 percent. 

Therefore, productivity improved by 5.282 percent, 5.131 percent, and 7.575 percent, 

respectively, and the Average Utilization of the traditional production system increased 
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by 5.282 percent, 5.131 percent, and 7.575 percent. The degree of flexibility has risen by 

4.49 percent. 

Keywords: Flexible Manufacturing System, Programmable Logic Controller, Automation 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กในประเทศไทย ตองเผชิญกับปญหาเรื่องการ

แขงขันกันในทองตลาด การเปลี่ยนแปลงความตองการสินคาที่ไมแนนอน วงจรชีวิตของสินคาสั้นลง 

ความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายมากข้ึน เทคโนโลยีระบบการผลิตแบบยืดหยุน                     

จึงมีความสําคัญมากข้ึนในการนํามาใชในการแกไขปญหา ซึ่งมีงานวิจัยตาง ๆ  ไดกลาวถึงการผลิตแบบ

ยืดหยุนในหลายรูปแบบเพื่อใชเปนแนวทางในการนํามาใชแกไขปญหาและปรับปรุงการผลิตสินคาให

ตอบสนองตอความตองการสินคาของลูกคา ทั้งเวลา คุณภาพ และปริมาณ แตยังคงใหความสําคัญกับ

เครื่องจักรที่มีอยูเดิม และพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยูเดิมใหมีความยืดหยุนมากข้ึน เพื่อลดทุนการซื้อ

เครื่องจักรใหมมาใชงานทั้งระบบ ดังน้ันการออกแบบกระบวนการผลิตแบบยืดหยุนจึงมีความตองการ 

เพื่อใชการลดตนทุน 

 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการออกแบบและพัฒนาชุดโมดูล

เครื่องจักรแบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวย PLC โดยมุงเนนออกแบบชุดโมดูลเครื่องจักรใหสามารถทํางาน

อัตโนมัติ 3 โมดูล ไดแก โมดูลปดฝาอัตโนมัติ โมดูลประทับตราอัตโนมัติ และโมดูลเจาะอัตโนมัติ และใช

หลักการการทํางานของกระบวนการผลิตแบบยืดหยุนที่มี 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการทําของที่

ระลึก กระบวนการทําพวงกุญแจ และกระบวนการทําฝาปดแกวนํ้า โดยสามารถรองรับกระบวนการผลติ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็ว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาออกแบบและพัฒนาชุดโมดูลเครื่องจักรแบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวย PLC และโปรแกรม

จัดการแผนการทํางานใหเปนกระบวนการทํางานแบบยืดหยุน เพื่อชวยใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดเล็กสามารถแขงขันทางการตลาดในการผลิตสินคาออกสูตลาดใหตรงกับความตองการ

ของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตอยางรวดเร็ว ทั้งปริมาณ เวลาการผลิต และคุณภาพ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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 ในงานวิจัยการออกแบบกระบวนการผลิตแบบโมดูลโดยควบคุมดวยระบบ PLC น้ัน ผูวิจัยได

ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการตนแบบ ดังน้ี 

รูปแบบการผลิตแบบยืดหยุน มีทั้งหมด 5 ประเภท ไดแก 

 1. Material Handling Flexibility: ความยืดหยุนในการขนถาย หรือ ลําเลียงช้ินงานจากสถานี

ของการผลิตจากเครื่องจักรหน่ึงไปยังอีกเครื่องจักรหน่ึงในกระบวนผลิตจะใช แขนหุนยนต NACHI ใน

การเคลื่อนยาย 

 2. Operation Flexibility: มีความยืดหยุนการทํางานของแผนกระบวนการผลิต สามารถ

เปลี่ยนแปลงตามการผลิตผลิตภัณฑที่ตองการทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ โดยไมมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง

เครื่องจักร 

 3. Volume Flexibility: มีความยืดหยุนทางดานการควบคุมปริมาณการผลิตที่เปลี่ยนแปลงได 

เน่ืองระบบที่ออกแบบน้ีสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองตลอดเวลา อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณใน

การผลิตได 

 4. Production Flexibility: มีความยืดหยุนทางดานการผลิต ผลิตภัณฑ 3 ผลิตภัณฑ โดยที่

เครื่องจักรไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งตําแหนงและโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและ

ปริมาณของประเภทช้ินสวนที่กระบวนการสามารถผลิตไดโดยไมตองเปลี่ยนอุปกรณเครื่องมือ 

 5. Program Flexibility: มีความยืดหยุนในการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่มีความ

แตกตางกัน 3 ผลิตภัณฑ โดยการเปลี่ยนแปลงเพียงแคโปรแกรมควบคุมเทาน้ัน อีกทั้งความสามารถของ

ระบบในการทํางานเปนระยะเวลานานพอสมควรโดยไมมีการแทรกแซงจากภายนอก 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการการออกแบบกระบวนการผลิตแบบโมดูลโดยระบบ

ควบคุมแบบ PLC มีงานวิจัยที่เกี่ยวของและสามารถนํามาประยุกตใชกับการทํางาน ดังน้ี 

 ธีรพงศ ผลโพธ์ิ และ กฤษณ ผลโพธ์ิ (2556) การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกลาจาก

การศึกษาพบวา เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติและ PLC ซึ่งการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดกลา

ลงถาดเพาะกลา งานวิจัยน้ีมีการนําระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมแบบ PLC มาชวยในระบบการผลิต

โดยผูจัดทํางานวิจัยน้ีเช่ือวาการนําระบบควบคุม PLC มาชวยในกระบวนการผลิตน้ันมีความเร็วและ

ความแมนยํามากกวาการใชแรงงานคน ซึ่งหลังจากการวิจัยน้ีพบวา ระบบควบคุม PLC น้ัน มี

ประสิทธิภาพมากกวาการใชแรงงานคนถึง 3.46% 
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 ปยวัฒน ศรีธรรม (2561) การพัฒนาแขนกลจับช้ินงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติสายพาน

จากการศึกษาพบวา แขนกลจับช้ินงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติสายพาน งานวิจัยน้ีนําระบบ

อัตโนมัติและระบบควบคุมแบบ PLCมาชวยในการควบคุมแขนกล โดยผูวิจัยน้ีหวังวาสามารถนําเอา

งานวิจัยน้ีไปใชเปนพื้นฐานในการฝกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในทางวิศวกรรม 

 สัญชัย อัจฉริยวิริยะ และ ทวีพล ซื่อสัตย (2557) การรวมระบบการผลิตที่ยืดหยุนไดและเครื่อง

จัดเก็บผลิตภัณฑอัตโนมัติสําหรับระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาระบบ

การผลิตแบบยืดหยุนเพื่อชวยในการจัดเก็บวัสดุ โดยผูจัดทํางานวิจัยน้ีหวังวาการนําระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุนมาชวยในระบบการผลิตน้ันจะชวยลดปญหาคอขวดในกระบวนการผลิตและสามารถสลับการ

ทํางานของแตละสถานีทําใหสามารถแกปญหาคอขวดในกระบวนการผลิตและสามารถปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตได 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาออกแบบและพัฒนาชุดโมดูลเครื่องจักรที่ทํางานแบบอัตโนมัติ การเดิน

สายไฟในกลองควบคุม PLC และการสรางระบบควบคุมการผลติแบบยืดหยุนเบื้องตนที่เปนกระบวนการ

ผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งใชการควบคุมดวย PLC ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบโมดูลเครื่องจักรแบบอัตโนมติั 

ทั้งหมด 3 โมดูล ไดแก โมดูลปดฝาขวดอัตโนมัติ โมดูลประทับตราอัตโนมัติ และโมดูลเจาะอัตโนมัติ โดย

มีแขนกลหุนยนตเปนศูนยกลางเพื่อขนยายช้ินงานในแตละโมดูล และเปนตัวปอนโปรแกรมเพื่อสลับการ

ทํางานของแตละโมดูลเพื่อทําใหเกิดกระบวนการผลิตใหมทั้ง 3 กระบวนการ ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบ

กระบวนการผลิตแบบยืดหยุนโดยอาศัยหลักการและรูปแบบการผลิตแบบยืดหยุนที่ครอบคลุมรูปแบบ

ทั้งหมด 5 ประเภทตามที่ไดกลาวขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แนวคิดการทํางานรวมกันของแตละโมดูลโดยการสงสัญญาณเพื่อเช่ือมตอกัน 

 

โมดูล A 

แขนกล 

โมดูล C โมดูล B 

Signal 

Signal 

Signal 
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 จากภาพที่ 1 เปนการออกแบบการทํางานของแตละโมดูลโดยใชโปรแกรม Gx-Developer ใน

การเขียนโปรแกรมสั่งการทํางานระบบ PLC โดยใชภาษา Ladder Diagram เปนคําสั่งควบคุมการ

ทํางานของแตละโมดูลโดยมีการเช่ือมตอกับโมดูลตาง ๆ โดยการรับสัญญานและสงสัญญานผานโฟโต 

เซนเซอร (Photo Sensor) ของแตละโมดูลใหสามารถทํางานรวมกันได โดยมีตัวแขนกลหุนยนตเปน

ศูนยกลาง เพื่อขนยายช้ินงานระหวางโมดูล ตามรูปแบบของ Material Handling Flexibility, 

Operation Flexibility และ Production Flexibility 

 ดังน้ันสรุปไดวา แขนกลหุนยนต เปนศูนยกลางเพื่อขนยายช้ินงานระหวางโมดูลในกระบวนการ

ผลิต ซึ่งการต้ังคาฟงกชันที่ใชควบคุมแขนกลหุนยนต ผานอุปกรณ Teach Pendent เปนตัวควบคุมแขน

กลหุนยนตใหทํางานตามกระบวนการ ยกตัวอยางเชน โมดูล A > โมดูล B > โมดูล C เพราะฉะน้ันถา

เปลี่ยนแปลงการต้ังคาโปรแกรมที่ตัวควบคุมแขนกลหุนยนต ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการผลิต

ใหมได โดยที่ไมตองเคลื่อนยายโมดูล หรือติดต้ังโมดูลใหมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ โดยประยุกต

รูปแบบการจัดวางแขนกลเปนศูนยกลางจากที่นํา Conveyer เปนศูนยกลางเพื่อใหลําเลียงช้ินงานได

สะดวกและเขาถึงทุกสถานี และจากภาพที่ 2 เปนการจัดวางตําแหนงโมดูลโดยใชโปรแกรม ROBODK 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการใชโปรแกรม ROBODK ชวยในการจัดวางตําแหนงโมดูล 

  

การออกแบบโมดูล ทางผูวิจัยไดออกแบบโดยคํานึงถึง Production Flexibility เปนหลัก และ

อุปกรณที่ไดรับมาจากโรงงาน โดยออกแบบ 3 โมดูล ไดแก 

 1. โมดูลปดฝาอัตโนมัติ เปนโมดูลสําหรับใชปดฝาขวด โดยใหลูกสูบกดลงเพื่อปดฝาขวด และมี

ฟงกชันสงฝาหรือวัตถุไปใหลูกสูบกดปดฝาอัตโนมัติ (โมดูลสงฝาเปนโมดูลที่คอยสนับสนุนโมดูลปดฝา

อัตโนมัติ) 
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 2. โมดูลประทับตราอัตโนมัติ เปนโมดูลสําหรับปดผนึกช้ินงาน โดยมีเซนเซอรกอนหนา ซึ่งคือ

โมดูลปดฝาอัตโนมัติ หรือโมดูลเจาะอัตโนมัติ ข้ึนอยูกับการจัดเรียงสถานีการทํางาน หลังจากตัวรับคา

สถานะการทํางาน ช้ินงานจะเคลื่อนไปที่จุดประทับตรา และทําการประทับตรา หลังจากประทับตาเสรจ็

จะเคลื่อนที่กลับเพื่อสงสัญญาณใหแขนกลหุนยนต หยิบช้ินงานไปยังสถานีถัดไป 

 3. โมดูลเจาะอัตโนมัติ เปนโมดูลสําหรับเจาะรูผลิตภัณฑ หลังจากรับสัญญาณจากโมดูลกอน

หนา ช้ินงานจะเคลื่อนที่ไปเจาะรู และเคลื่อนที่กลับ เพื่อสงสัญญาณใหแขนกลหุนยนต หยิบช้ินงานไปยัง

สถานีถัดไป 

 การออกแบบกระบวนการผลิตแบบยืดหยุนเพื่อสราง 3 ผลิตภัณฑ ทางผูวิจัยไดออกแบบ

กระบวนการผลิตโดยคํานึงถึง Production Flexibility, Volume Flexibility, Operation Flexibility 

และ Program Flexibility ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาในการสรางและติดต้ังเครื่องจักรใหม โดยเมื่อ

ตองการเปลี่ยนผลิตภัณฑ จะทําการเปลี่ยนโปรแกรมเฉพาะแขนหุนยนตเทาน้ัน ซึ่ง 3 ผลิตภัณฑ ไดแก 

 1. กระบวนการผลิตของที่ระลกึ เปนการทํางานรวมกันทัง้ 3 โมดูลกับแขนกล ไดแก โมดูลปดฝา

อัตโนมัติ โมดูลประทับตราอัตโนมัติ และโมดูลเจาะอัตโนมัติ โดยผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการจะมี

ลักษณะเปนขวดแกวปดฝาบนฝามีการประทับตราและเจาะรู 

 2. กระบวนการผลิตพวงกุญแจ เปนการทํางานรวมกันทั้ง 2 โมดูลกับแขนกล ไดแก โมดูล

ประทับตราอัตโนมัติ และโมดูลเจาะอัตโนมติั โดยผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการจะมีลักษณะตามที่ได

ออกแบบไว และมีการประทับตรากับเจาะรูเพื่อใชในการใสพวงกุญแจ 

 3. กระบวนการผลิตฝาแกวนํ้า เปนการทํางานรวมกันทั้ง 2 โมดูลกับแขนกล ไดแก โมดูลเจาะ

อัตโนมัติ และโมดูลประทับตราอัตโนมัติ โดยผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการจะมีลักษณะตามที่ได

ออกแบบไว และมีการประทับตรากับเจาะรูเพื่อใชในการใสพวงกุญแจ 

 

วิเคราะหการดําเนินงาน 

1. หาเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ิน (Cycle Time) 

 ผูวิจัยไดทําการทดลองเพื่อหาเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินเพื่อนํามาใชในการหาขนาด

ตัวอยาง (Sample Size) ที่จะตองใชในการเก็บขอมูลเวลาที่ ใช ในการผลิตช้ินงานแตละช้ินน้ัน              

จะทําการทดลองเก็บขอมูลเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินมา 5 ขอมูล จะไดเวลารวมของแตละ

โมดูล ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 เวลาการทดลองรวมของแตละโมดูล 

 

  

เวลาการผลิตชิ้นงานแตละชิ้นมา  5 ขอมูล   

 ΣX Σx   Σ X2  Σ x2 

โมดูลปดฝาอัตโนมัติ 107.04 204 2291.517 8372 

โมดูลประทับตราอัตโนมัติ 34.45 449 237.384 40493 

โมดูลเจาะอัตโนมติั 51.11 111 522.488 2479 

กระบวนการทําของท่ีระลึก 485.61 561 47163.4439 63239 

กระบวนการทําพวงกุญแจ 310.24 521 19249.81 54613 

กระบวนการทําฝาปดแกวนํ้า 354.89 489 25189.41 48119 

 

 เมื่อไดขอมูลเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินจากการทดลองเก็บขอมูลมาแลว จากน้ันจะทํา

การคํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample Size)  

 จากสูตรการชักตัวอยาง (Sample size)  สําหรับระดับความเช่ือมั่น 95.45% และโอกาส

ผิดพลาด ±5%  

𝑛𝑛 =  �
40�𝑛𝑛′∑𝑥𝑥2 − (∑𝑥𝑥2)

∑𝑥𝑥
�
2

 

โดยที่ n = ขนาดตัวอยาง (Sample size) 

  n’ = จํานวนขอมูลทีท่ดลองเก็บ 

  X = เวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินที่ไดทดลองเก็บขอมูล 

  

เมื่อนําขอมูลเวลาของโมดูลปดฝาอัตโนมัติ โมดูลประทับตราอัตโนมัติ โมดูลเจาะอัตโนมัติ 

กระบวนการทําของที่ระลกึ กระบวนการทําพวงกุญแจ และกระบวนการทําฝาปดแกวนํ้า ที่ใชในการผลติ

ช้ินงานแตละช้ินที่ไดมาทําการคํานวณหาขนาดตัวอยางแลว พบวาขนาดตัวอยางที่คํานวณไดมีคาเทากับ 

0.0033, 0.158, 0.00453, 0.001, 0.003 และ 0.002 ตามลําดับซึ่งมีคานอยมาก เน่ืองจากขอมูลเวลาที่

ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินที่ทดลองเก็บเปนขอมูลที่มีความละเอียดมาก ดังน้ันจึงตองใชคาตัวเลขที่อยู
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หลังจุดทศนิยมมาใชในการคํานวณหาขนาดตัวอยาง ซึ่งเมื่อทําการคํานวณแลวจะไดขนาดตัวอยาง                    

เทากับ 10  

  เมื่อไดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมกับการเก็บขอมูลเวลาทีใ่ชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินของแตละ

โมดูลแลว  ก็ทําการเก็บขอมูลใหครบ 10 ครั้ง  โดยจะทําการเก็บขอมูลเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละ

ช้ินตอจากขอมูลเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินที่ไดทดลองเก็บมาในตอนแรกซึ่งจะไดขอมูลดัง

ตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 การเก็บขอมูลเวลาเฉลี่ยที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ิน 
 

ทําการเก็บขอมูล 10 คร้ัง 

ชนิด 
คาเฉลี่ยเวลาท่ีใชในการ

ผลิตชิ้นงาน (วินาที) 

โมดูลปดฝาอัตโนมัติ  21.385 

โมดูลประทับตราอัตโนมัติ  6.925 

โมดูลเจาะอัตโนมัติ 10.211 

กระบวนการทําของที่ระลกึแบบไมตอเน่ือง  97.151 

กระบวนการทําฝาแกวนํ้าแบบไมตอเน่ือง  71.047 

กระบวนการทําพวงกุญแจแบบไมตอเน่ือง  62.078 

  

จากผลการเก็บขอมูลเวลาของโมดูลปดฝาอัตโนมัติ, โมดูลประทับตราอัตโนมัติ, โมดูลเจาะ

อัตโนมัติ, กระบวนการทําของที่ระลึกแบบไมตอเน่ือง, กระบวนการทําฝาแกวนํ้าแบบไมตอเน่ือง และที่

ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ิน สามารถสรุปไดวา เวลาเฉลี่ยที่ใชในการผลิตช้ินงานแตละช้ินของแตละ

โมดูลและกระบวนการเทากับ  21.385, 6.925, 10.211, 97.151, 62.078 และ 71.047 วินาทีตามลําดับ   

 แตเน่ืองจากเวลาที่ไดจากการคํานวณขางตนเปนการคํานวณกระบวนการที่ไมตอเน่ือง เน่ืองจาก

แขนกลจะหยุดรอช้ินจากโมดูลเพื่อรอสงใหโมดูลถัดไป เมื่อจบกระบวนการถึงจะจับช้ินงานช้ินใหมเขาสู

ระบบ จึงนําสูตรเวลาการไหลของงานโดยเฉลี่ยและสูตรการหาคาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) 
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ของระบบเพื่อเปรียบเทียบระหวางกระบวนการผลิตที่ประยุกตใช FMS ที่ยังไมตอเน่ือง กับกระบวนการ

ผลิตที่ประยุกตใช FMS โดยมีการผลิตแบบตอเน่ือง ซึ่งจะไดขอมูล 
 

2. หาเวลาการไหลของงานโดยเฉลี่ยของกระบวนการหลังทําการปรับปรุง 

𝑭𝑭 =  
𝟏𝟏
𝒏𝒏
𝒙𝒙�𝑭𝑭𝒋𝒋

𝒏𝒏

𝒋𝒋=𝟏𝟏

 

โดยที่    𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑗𝑗 − 𝑟𝑟𝑗𝑗 

   Fj = เวลาในการไหลของงาน 

   Cj = เวลาที่ j ทํางานเสรจ็  

   Rj = เวลาที่ j พรอมทีจ่ะทํางาน 

 

ตารางท่ี 3 กระบวนการทีป่รบัปรุงแลวของกระบวนการทาํของที่ระลกึ กระบวนการทําฝาแกวนํ้า และ

กระบวนการทําพวงกุญแจ 

 

ชิ้นงานท่ี 

กระบวนการผลิตของทีร่ะลึก กระบวนการทําฝาแกวนํ้า กระบวนการทําพวงกุญแจ 

แบบปรบัปรุงแลว แบบปรบัปรุงแลว แบบปรบัปรุงแลว 

 Cj Rj  Fj   Cj Rj  Fj   Cj Rj  Fj  

1 105 0 105 50 0 60 60 0 60 

2 150 45 105 90 40 60 100 40 60 

3 200 90 110 100 60 40 140 90 50 

4 250 130 120 136 65 60 170 130 40 

5 300 180 120 175 125 60 215 150 65 

6 340 225 115 216 165 60 240 180 60 

7 400 270 130 245 195 60 270 210 60 

8 435 320 115 280 230 60 310 240 70 

9 480 360 120 320 270 60 340 275 65 

10 510 400 110 320 310 60 380 300 60 

  
เฉลี่ย 115  เฉลี่ย 51  เฉลี่ย 59 
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3. การหาคาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของระบบการผลิตแบบยืดหยุน 

หลังจากไดทําการหาเวลาการทํางานในแตละโมดูลแลวจึงทําการทดสอบเพื่อทําการหาคา

ประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของระบบโดยทําการวัดเวลาการทํางานเฉลี่ยจากการทํางานจริง

ของโมดูลกับแขนกลในแตละกระบวนการโดยทําการเก็บตัวอยางทดลองในแตละกระบวนการ

กระบวนการละ 10 ครั้ง ซึ่งจะไดขอมูลในการคํานวณดังตาราง 4-6 

3.1 ระบบอัตโนมัติที่ประยุกต FMS แบบไมตอเน่ือง 

 

ตารางท่ี 4 เวลาทํางานของแตละโมดูลในแตละกระบวนการที่ยังไมปรบัปรุง 

 

กระบวนการ 

Total Processing Time (Second) 

Part 

Mix 

โมดูลปดฝา โมดูลประทับตรา โมดูลเจาะ 
แขนกล 

อัตโนมัติ  อัตโนมัติ  อัตโนมัติ  

กระบวนการทําของที่ระลกึ 0.33 21.385 6.925 10.211 58.63 

กระบวนการทําฝาแกวนํ้า 0.33 0 6.925 10.211 62.078 

กระบวนการทําพวงกุญแจ 0.33 0 6.925 10.211 53.911 
 

 

 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 = �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝
𝑖𝑖

 

 

โดยที่       𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖  = เวลาการทํางานเฉลี่ยของสถานี i 

                   𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖    = เวลาที่ใชในกระบวนการ k ในสถานี i 

                      𝑝𝑝   = สัดสวนของ part mix ในแตละกระบวนการ 

 

ทําใหสามารถคํานวณหาเวลาเฉลี่ยในการทํางานของแตละโมดูลไดดังน้ี ดังตาราง 5 
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ตารางท่ี 5 เวลาทํางานเฉลี่ยของแตละโมดูล 

 

ลําดับ โมดูล Average Workload 

1 โมดูลปดฝาแบบอัตโนมัติ 7.0571 

2 โมดูลประทับตราแบบอัตโนมัติ 6.8558 

3 โมดูลเจาะแบบอัตโนมัติ 10.1089 

4 แขนกล 57.6243 

  

เน่ืองจากในแตละสถานีมีเพียงสถานีละ 1 โมดูล ทําใหคาประสิทธิภาพการทํางาน 

(Utilization) ของแตละสถานีไดดังน้ี 
 

 𝑈𝑈𝑖𝑖 =
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑊𝑊𝑊𝑊∗

 
 

 

โดยที่       𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 = เวลาการทํางานเฉลี่ยของสถานี i 

                     𝑊𝑊𝑊𝑊∗ = เวลาที่ใชในกระบวนการของสถานีที่เกิดคอขวด 

                         𝑈𝑈𝑖𝑖    = คาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของ สถานี i 
 

ทําใหสามารถคํานวณหาคาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของแตละสถานีได

ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 คาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของแตละโมดูล 
 

ลําดับ โมดูล Station Utilization 
Utilization 

(%) 

1 โมดูลปดฝาอัตโนมัติ 0.1225 12.2467 

2 โมดูลประทับตราอัตโนมัติ 0.1190 11.8973 

3 โมดูลเจาะอัตโนมัติ 0.1754 17.5428 

4 แขนกล 1.0000 100.0000 
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  หลังจากที่คํานวณหาคาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ของแตละโมดูลทําให

สามารถหาคาประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ย (Average Utilization) ของ ระบบ FMS ไดดังน้ี 

 

 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎 =
∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛+1
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 + 1

 
 

โดยที่       𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎 = เวลาการทํางานเฉลี่ยของสถานี i 
  

ซึ่งคาประสทิธิภาพการทํางานเฉลี่ย (Average Utilization) ของ ระบบ FMS แบบไม

ตอเน่ือง เทากับ 35.42% 

3.2 ระบบอัตโนมัติที่ประยุกต FMS แบบตอเน่ือง 
 

ตารางท่ี 7 เวลาทํางานของแตละโมดูลในแตละกระบวนการหลังปรบัปรุง 
 

กระบวนการ 

Total Processing Time (Second) 

Part 

Mix 

โมดูลปดฝา โมดูลประทับตรา โมดูลเจาะ 
แขนกล 

อัตโนมัติ  อัตโนมัติ  อัตโนมัติ  

กระบวนการทําของที่ระลกึ 0.33 213.85 69.25 102.11 510 

กระบวนการทําฝาแกวนํ้า 0.33 0 69.25 102.11 350 

กระบวนการทําพวงกุญแจ 0.33 0 69.25 102.11 360 

 

ตารางท่ี 8 เวลาทํางานเฉลี่ยของแตละโมดูลหลังปรบัปรุง 
 

ลําดับ โมดูล 
Average 

Workload 

1 โมดูลปดฝาแบบอัตโนมัติ 70.5705 

2 โมดูลประทับตราแบบอัตโนมัติ 68.5575 

3 โมดูลเจาะแบบอัตโนมัติ 101.12223 

4 แขนกล 402.6 
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ตารางท่ี 9 เวลา Utilization ของแตละโมดูลหลังปรบัปรุงแบบตอเน่ือง 

 

ลําดับ โมดูล Station Utilization 
Utilization 

(%) 

1 โมดูลปดฝาอัตโนมัติ 0.1753 17.53 

2 โมดูลประทับตราอัตโนมัติ 0.1703 17.03 

3 โมดูลเจาะอัตโนมัติ 0.2512 25.12 

4 แขนกล 1.0000 100.0000 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จะเห็นไดวา หลังจากปรับปรุงกระบวนการใหเปนกระบวนการผลิตแบบตอเน่ืองสงผลให                   

คาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) ในโมดูลปดฝาอัตโนมัติเทากับ 17.528% โมดูลประทับตรา

อัตโนมัติเทากับ 17.028% โมดูลเจาะอัตโนมัติเทากับ 25.120% และทําใหคาประสิทธิภาพการทํางาน

เฉลี่ย (Average Utilization) ของระบบ FMS หลังจากการปรับปรงุการงานเทากับ 39.91% ซึ่งหลังจาก

ทําการปรับปรุงแลวจะทําใหคาประสิทธิภาพการทํางาน (Utilization) เพิ่มข้ึน 5.282, 5.131%,                          

7.575 % และ 4.49% ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 ขอไดเปรียบของ FMS 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยน้ีไดจัดทําแบบจําลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวย PLC และได

ประยุกตเขากับเทคโนโลยีระบบการผลิตแบบยืดหยุน ซึ่งกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่จัดทําข้ึนมี

ทั้งหมด 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการผลิตของที่ระลึก กระบวนการผลิตฝาแกวนํ้า และ

กระบวนการผลิตพวงกุญแจ โดยทั้ง 3 กระบวนการใชโมดูล 3 โมดูลในกระบวนการผลิต ไดแก โมดูลปด

ฝาอัตโนมัติ โมดูลประทับตราอัตโนมัติ และโมดูลเจาะอัตโนมัติ ซึ่งแตละโมดูลทํางานอิสระตอกัน ทําให

สามารถเปลี่ยนรต้ังคาฟงกชันที่ใชควบคุมแขนกลหุนยนต ผานอุปกรณ Teach Pendent ซึ่งเปน

ศูนยกลางเพื่อขนยายช้ินงานระหวางโมดูลในกระบวนการผลิต โดยไมตองเปลี่ยนตําแหนงของโมดูล 

 

 

ระบบ PLC เดิม ระบบ PLC แบบประยุกต FMS 

1. หากระบบเกิดติดขัดข้ึนระหวางกระบวนการ

ทํางานจะตองหยุดกระบวนการทั้งหมด 

2. หากจํานวนอินพุตเอาตพุต ของ PLC รุนที่ใช

มีจํานวนนอย และไมเพียงพอตอการใชงาน

จะทําใหตองแบงกลุมสัญญานเปนหลายกลุม

เพื่อตอรวมกันในแตละ PLC ทําใหเกิดเปน

การผลิตเพียงรูปแบบเดียวและยากตอการ

วางระบบใหม 

3. เมื่อจะผลิตช้ินงานรูปแบบใหมตองทําการ

ออกแบบเครื่องมือใหมทั้งระบบหรือหากมี

อุปกรณอยูแลวอาจตองทําการยายหรือ

จั ดรู ปแบบการทํ า ง านใหม ร วม ถึ ง ทํ า

โปรแกรมควบคุม PLC ใหม 

4. มีแรงงานคนซึ่งจะทํางานเปนระบบถาเปลี่ยน

ระบบใหมยังตองฝกอบรมคนใหมอีกดวย 

1. หากระบบเกิดติดขัดข้ึนระหวางกระบวนการ

สามารถทําการหยุดปรับปรุงเฉพาะโมดูลที่เกิด

ปญหาและยายการทํางานไปยังโมดูลอื่นแทนได 

2. จํานวนอินพุตเอาตพุต ของ PLC มีการใชงาน

แบงเปนการใชงานแตละโมดูล และเช่ือมตอเขา

กับแขนกล ทําใหสามารถนํา PLC รุนที่มี อินพุต

เอาตพุต นอยมาใชงานได และเกิดความเปน

อิสระตอกันในแตละโมดูลทําใหผลิตช้ินงานได

หลากหลายรูปแบบย่ิงข้ึน 

3. เมื่อเกิดการผลิตรูปแบบใหมตองปรับปรุงตัวยึด

จับช้ินงานและจัดลําดับการใชงานแตละโมดูล

ใ ห ม ซึ่ ง ทํ า ไ ด ง า ย ก ว า ก า ร ป รั บ ใ ห ม ทั้ ง

กระบวนการผลิต 

4. ไมมีแรงงานคนอยูในระบบทําใหไมตองเสีย

คาใชจายทั้งคาแรงงานและคาฝกอบรม 
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การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณเพื่อทํานายการใชพลังงานข้ันสดุทาย 

สําหรับภาคการขนสงของประเทศไทย 
A comparison of forecasting models to predict final energy consumption 

for transportation sector of Thailand 

 

ชนิตรนันทน กุลทนันท01, เฉลิมชนม ไวศยดํารง1

2 

Chanitnan Kultanan1, Chalermchon Visayadamron2 

 

บทคัดยอ 

การบริหารจัดการโซอุปทานของแหลงพลังงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการขนสงทางบกของ

ประเทศไทยยังมีความสําคัญตอตนทุนโลจิสติกสของประเทศ ซึ่งในปจจุบันการคาดการณปริมาณการใช

เช้ือเพลิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตยังคงมีความยุงยากและซับซอน  รวมทั้งการประยุกตใชตัวแบบพยากรณ

อยางงายอาจไมสามารถใหผลความแมนยําที่ดีเพียงพอประกอบการตัดสินใจจัดซื้อจัดหาแหลงเช้ือเพลิง

ใหสอดคลองกับความตองการในแตละชวงเวลา งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการอธิบายขอมูลอนุกรม

เวลาการใชพลังงานข้ันสุดทายสําหรับภาคการขนสงของประเทศไทย โดยการพัฒนาและประยุกตใชตัว

แบบพยากรณตางๆ โดยอาศัยเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการพยากรณจํานวน 3 เกณฑ ไดแก 

คาเฉลี่ยรอยละความผิดพลาดสัมบูรณ คาเฉลี่ยรอยละความผิดพลาดสัมบูรณสมมาตร และคารากที่สอง

ของคารอยละความผิดพลาดกําลังสองเฉลี่ย จากผลการเปรียบเทียบประสทิธิภาพการพยากรณของตัว

แบบพยากรณตางๆ สําหรับทํานายปริมาณความตองการใชทั้งนํ้ามันดีเซลหมุนเรว็และแอลพีจดีวยเกณฑ

การประเมินประสิทธิภาพทั้ง 3 เกณฑ พบวา ตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรรีเกรตชันมีประสิทธิภาพการ

พยากรณสูงที่สุดและสามารถใหผลการพยากรณทั้งนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วและแอลพีจีที่ถูกตองรอยละ 

89.49 และ 83.48 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การเรียนรูของเครื่อง การพยากรณความตองการ การขนสง 
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Abstract 

Nowadays supply chain management in demand forecasting of energy 

consumption for transportation sectors in Thailand are still intricate. In order to obtain a 

reliable demand forecasting, it need the appropriate demand forecasting model. In this 

research develop a machine learning by using Mean Absolute Percentage Error (MAPE), 

Symmetric Mean Absolute Percentage Error (sMAPE) and Root Mean Square Percentage 

Error (RMSPE) which gave effective results in different scenario. The empirical results 

revealed that the support vector regression is a useful approach, which gives the correct 

demand forecasting results of HSD and LPG are 89.49 and 83.48, respectively. 

Keywords: Machine learning, Demand forecasting, Transportation 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในภาคธุรกิจดานโลจิสติกสของประเทศไทยกิจกรรมดานการขนสงยังคงเปนหน่ึงในกิจกรรม

หลักที่สําคัญของประเทศและยังมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ืองในชวงหลายปที่ผานมา เพื่อเคลื่อนยาย

สินคาและบริการสําหรับเติมเต็มความตองการของผูบริโภคที่อยูตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศ โดยการ

ขนสงทางบกยังคงเปนการขนสงหลักภายในประเทศของประเทศไทย (Sathapongpakdee P, 2019)  

ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 81 ของการขนสงสินคาภายในประเทศทั้งหมด นอกจากน้ี เสนทางการขนสงทางบก

ยังครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.9 ของเครือขายการขนสงทั้งหมด 

สงผลใหการขนสงสินคาทางบกจึงไดรับความนิยมเพื่อใชเคลื่อนยายและกระจายสินคาและบริการไปยัง

ผูบริโภคในเขตพื้นที่ตางๆ ภายในประเทศ เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนสงอื่นๆ 

จากแนวโนมการเติบโตที่เพิ่มข้ึนสงผลใหเกิดความตองการใชแหลงพลังงานเช้ือเพลิงเพื่อใช

ขับเคลื่อนกิจกรรมดานการขนสงเพิ่มข้ึนตามไปดวย ซึ่งพลังงานเช้ือเพลิงหลักดานการขนสงทางบกยังคง

เปนแหลงพลังงานฟอสซิล ถึงแมวาจะมีการนําเสนอแหลงพลังงานไฟฟาในระบบขนสงในปจจุบันก็ตาม 

เน่ืองจากโครงสรางฐานที่เกี่ยวของกับพลังงานไฟฟายังไมครอบคลุมและยังไมเอื้อตอการดําเนินการดาน

การขนสงในปจจุบัน โดยพลังงานฟอสซิลที่นิยมใชในกิจกรรมการขนสงในปจจุบันมี 2 ชนิด ไดแก นํ้ามัน

ดีเซลหมุนเร็ว เร็ว (HSD; High Speed Diesel Oil) ที่ใชในรถบรรทุก (Ministry of Energy,2019) ซึ่งมี

สัดสวนการใชงานประมาณรอยละ 47 ของนํ้ามันสําเร็จรูปหรือคิดเปนจํานวน 14,939 พันตันเทียบเทา

นํ้ามันดิบในป 2562 และแกสปโตรเลียมเหลวหรอืแอลพีจี (LPG; Liquefied petroleum gas) ที่ใชใน
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กลุมรถบรรทุกที่มีการดัดแปลงเครื่องยนตใหรองรับ แตก็มีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับนํ้ามันดีเซล

หมุนเร็ว ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 4 เทาน้ัน หรือคิดเปนจํานวน 1,193 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบในป 

2562 

  แตรูปแบบพฤติกรรมความตองการใชพลังงานเช้ือเพลิงในแตละชวงเวลามีลักษณะที่ไมคงที่

และไมแนนอน ดังรูปที่ 1 สงผลใหการคาดการณปริมาณความตองการที่จะเกิดข้ึนในอนาคตมีความ

ยุงยากและซับซอน รวมทั้งการประยุกตใชตัวแบบพยากรณอยางงายอาจไมสามารถใหผลความแมนยําที่

ดีเพียงพอประกอบการตัดสินใจจัดซื้อจัดหาแหลงเช้ือเพลิงใหสอดคลองกับความตองการในแตละ

ชวงเวลา หากการดําเนินการจัดซื้อจัดหามากเกินความจําเปน ยอมสงผลตอตนทุนดานโลจิสติกสอื่นๆ 

เชน ตนทุนคาจัดเก็บ ในมุมกลับกัน หากปริมาณการจัดซื้อจดัหานอยเกินความตองการยอมสงผลกระทบ

ตอกิจกรรมการขนสงซึ่งไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพตามความตองการ 

 

  
 

รูปที่ 1 ปรมิาณความตองการใชเช้ือเพลิง 

 

เพื่อใหสามารถทํานายความตองการใชพลังงานเช้ือเพลิงที่มีความแมนยําและมีความนาเช่ือถือ

ของผลการพยากรณสําหรับประกอบการตัดสินใจ วิธีการทํานายตางๆ (Melikoglu M.,2014) ( Chai 

J,2014) (Lee J.,2009) จึงไดรับความสนใจและเขามามีบทบาทที่สําคัญในปจจุบัน โดยหน่ึงในวิธีการที่

ไดรับความนิยม คือ วิธีการพยากรณอนุกรมเวลา (Sagheer A.,2019) (Naderi M. 2019) ซึ่งเปนวิธีการ

ที่ใชเพียงขอมูลปริมาณความตองการใชในปจจุบันยอนหลังไปในอดีตเพียงปจจัยเดียวสําหรับสรางตัว

แบบพยากรณ เพื่อคาดการณปริมาณความตองการใชพลังงานเช้ือเพลิงที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย

วิธีการพยากรณอนุกรมเวลามีความสะดวกในการใชงานในสถานการณจริงมากกวาวิธีการพยากรณเชิง
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ความสัมพันธ (Causal forecasting methods) ในแงของประเด็นความสะดวกในการเขาถึงและเขาใจ

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการพยากรณ (Sujjaviriyasup T.,2020), ซึ่งวิธีการพยากรณเ ชิง

ความสัมพันธจําเปนตองอาศัยปจจัยจํานวนหน่ึงที่มีความสัมพันธสําหรับการทํานายคาปริมาณความ

ตองการใชพลังงานเช้ือเพลิงในอนาคต จึงสงผลตอความยุงยากในการเก็บขอมูลและใชขอมูลตางๆ 

มากกวาวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาที่ใชเพียงขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณการใชพลังงานเช้ือเพลิง

เพียงปจจัยเดียว รวมทั้งวิธีการพยากรณอนุกรมเวลายังสามารถใหรายละเอียดของรูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับปริมาณการใชพลังงานเช้ือเพลงิในแตละชวงเวลา เพื่อเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจตามชวงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

วิธีการพยากรณอนุกรมเวลาที่นิยมใชสําหรับพยากรณปริมาณความตองการใชพลังงานใน

ปจจุบันวิธีการพยากรณทางสถิติยังคงไดรับความนิยมประยุกตใชในการวิเคราะหและทํานายปริมาณ

ความตองการที่กําลังจะเกิดข้ึน แตวิธีการพยากรณทางสถิติยังคงมีขอจํากัดในหลายประการ เชน 

สมมติฐานของการสรางตัวแบบพยากรณต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธชิงเสนตรง รวมทั้งมีขอกําหนด

เบื้องตนกอนการวิเคราะหคอนขางมากและไมมีความยืดหยุนในการประยุกตใชงานในสถานการณตางๆ 

จากขอจํากัดที่กลาวมาขางตน ตัวแบบการเรียนรูของเครื่องจึงไดรับการพัฒนาข้ึน ซึ่งมีความ

ยืดหยุนในการประยุกตใชคอนขางมาก รวมทั้งขอกําหนดเบื้องตนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับตัวแบบ

พยากรณทางสถิติ นอกจากน้ี ตัวแบบการเรียนรูของเครื่องยังสามารถอธิบายขอมูลอนุกรมเวลาที่มี

ความสัมพันธแบบไมเปนเชิงเสนตรงไดดีกวาตัวแบบพยากรณทางสถิติ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการหาเกณทที่เหมาะสมในการพยากรณความตองการใชพลังงาน

เช้ือเพลิงในธุรกิจภาคขนสงของประเทศไทย จากตัวแบบพยากรณที่มีการพัฒนาและประยุกตที่ใชในการ

อธิบายขอมูลอนุกรมเวลาการ โดยอาศัยเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการพยากรณจํานวน 3 เกณฑ 

ไดแก คาเฉลี่ยรอยละความผิดพลาดสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) คาเฉลี่ย

รอยละความผิดพลาดสัมบูรณสมมาตร (Symmetric Mean Absolute Percentage Error, sMAPE) 

และคารากที่สองของคารอยละความผดิพลาดกําลังสองเฉลีย่ (Root Mean Square Percentage Error, 

RMSPE) 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 
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  ตัวแบบการพยากรณอยางงาย (Naive) คือ การใชขอมูลในปจจุบันเปนคาพยากรณขอมูลที่

กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสมการความสัมพันธดังสมการที่ 1 
 

                                     tt yy =+1                                          (1) 

เมื่อ 1+ty    คือ คาทํานายหน่ึงชวงเวลาถัดไป ณ เวลาที่ t + 1   

     ty    คือ คาขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t  

  ตัวแบบการปรับเรยีบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงาย (Simple Exponential Smoothing, SES) 

เปนการสรางสมการความสัมพันธดวยการใหนํ้าหนักความสําคัญของขอมูลอนุกรมเวลาในปจจุบันมีคา

มากที่สุดและลดความสําคัญของขอมูลอนุกรมเวลากอนหนาลงไปเรื่อยๆ ตามความสัมพันธแบบเอ็ก

โพเนนเชียล เพื่ออธิบายระดับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลอนุกรมเวลาในแตละชวงเวลา ซึ่งมีสมการ

ความสัมพันธ (Sujjaviriyasup T.,2020) ดังสมการที่ 2 
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เมื่อ  tŷ คือ คาทํานาย ณ เวลาที่ t  

0l  คือ คาเริ่มตน ณ เวลาที่ t เทากับศูนย 

  α  คือ คาการปรับเรียบ โดย 10 ≤≤α  
 

ตัวแบบอารีมา (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) เปนตัวแบบที่มีความ

โดดเดนในการอธิบายขอมูลอนุกรมเวลาและนิยมใชเปนหน่ึงในตัวแบบพยากรณมาตรฐานสําหรับการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณกับตัวแบบพยากรณอื่นๆ โดยมีสมการความสัมพันธ  

(Sujjaviriyasup T.,2017)  ดังสมการที่ 3 
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  เมื่อ  tY และ tε คือ คาขอมูลอนุกรมเวลาและคาความคลาดเคลื่อนที่เวลาที่ t ตามลําดับ 

     B และ µ คือ ตัวแปลงคาอนุกรมเวลายอนกลับและคาเฉลี่ย ตามลําดับ 

 

 

 p และ q คือ ลําดับของขอมูลอนุกรมเวลายอนหลังของตัวแบบอารีมาในสวนของ 
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ตัวแบบการถดถอยในตัว (Autoregressive Model) และคาเฉลี่ยของ

ความคลาดเคลื่อน (Moving Average Model) ตามลําดับ 

d คือ ลําดับของผลตางที่เปนจํานวนเต็ม เพื่อใชแปลงคาขอมูลอนุกรมเวลาใหมี 

สภาวะคงที ่
   

  ตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรรีเกรตชัน (Support Vector Regression, SVR) คือ ตัวแบบการ

เรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอนที่ไดรับความสนใจและนิยมใชอยางกวางขวางอีกตัวแบบหน่ึง Al-Musaylh 

M. S.,2018) (Sujjaviriyasup T.,2017) ซึ่งพัฒนาตอจากตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับ

ประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของกับสมการถดถอย โดยมีสมการทางคณิตศาสตรดังน้ี 
 

     ( ) ( ) ( ) bxxKxf i
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   เมื่อ  iα และ *
iα คือ คาตัวคูณของลากรานจ 

     ( )ixxK ,  คือ ฟงกชันเคอรเนล 

      b คือ คาความเอนเอียง 
   

  โดยฟงกชันเคอเนลที่ประยุกตสําหรับการพยากรณทั้งแบบเชิงเสนตรงและไมเปนเชิงเสนตรง 

เพื่อใหสามารถคนหาตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับอธิบายขอมูลอนุกรมเวลามากที่สุด ซึ่งมีสมการ

ความสัมพันธดังน้ี 
 

    ฟงกชันเสนตรง          ( ) xxxxK T
i =,           (5) 

    ฟงกชันเรเดียลเบสิค  ( ) 




 −−= 2exp, ii xxxxK γ   (6) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณความตองการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วและแอลพีจีแตละชุดถูกแบง

ขอมูลออกเปน 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลสําหรับการสรางตัวแบบพยากรณและชุดขอมูลสําหรับการทดสอบ

ประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ โดยที่ชุดขอมูลสําหรับการทดสอบประสทิธิภาพการพยากรณจะไมถูก

เปดเผยและไมเกี่ยวของกับชุดขอมูลสําหรับทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อใชทดสอบความสามารถในการ

ทํานายคาที่มองไมเห็นขางหนา 1 ชวงเวลา โดยตัวแบบพยากรณทั้งหมดเขียนดวยชุดคําสั่งของโปรแกรม 
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R ซึ่งตัวแบบ SES ใชเกณฑ log-likelihood ที่มากที่สุด ในขณะที่ตัวแบบอารีมาใชเกณฑสารสนเทศอะ

กาอิเกะแบบขนาดกลุมตัวอยางขนาดเล็ก (AICc) ที่นอยที่สุด และตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรรีเกรตชันใช

เกณฑคาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของความผิดพลาดที่นอยที่สุดสําหรับการพิจารณาตัวแบบพยากรณที่

เหมาะสมที่สุด แตเมื่อทราบผลการทํานายของแตละตัวแบบพยากรณ คาของชุดขอมูลในชุดทดสอบ

ประสิทธิภาพลําดับแรกจะถูกเปดเผยเพื่อเปรียบเทียบและคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนของแตละตัว

แบบพยากรณ แลวจึงรวมขอมูลในชุดทดสอบประสิทธิภาพที่ถูกเปดเผยเขากับชุดขอมูลสําหรับการสราง

ตัวแบบพยากรณ เพื่อเปนการปรับปรุงชุดขอมูลสําหรับการสรางตัวแบบพยากรณใหทันสมัยสําหรับการ

พยากรณลวงหนา 1 ชวงเวลาตอไปจนกระทั่งคาสุดทายของชุดขอมูลสําหรับการทดสอบ เพื่อคํานวณคา

ความคลาดเคลื่อนตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทั้งเกณฑ 

 

สรุปผลการวิจัย  

ภายหลังจากการทําการทดสอบแบบไขว (Cross-validation) ดวยการแบงชุดขอมูลออกเปน

สองกลุม สามารถวิเคราะหความคลาดเคลื่อนดวยเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 3 เกณฑ สําหรับ

การพยากรณความตองการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ใชในรถบรรทุกดังแสดงในตารางที่ 1 และการ

พยากรณความตองการใชแกสปโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจีดวยเกณฑประเมินประสิทธิภาพทั้ง 3 เกณฑ 

ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการการพยากรณความตองการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
 

  MAPE sMAPE RMSPE 

Naïve 11.71 12.79 15.13 

SES 11.71 12.79 15.13 

ARIMA 11.40 12.36 13.42 

SVR 10.51 11.38 12.98 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการการพยากรณความตองการใชแกสปโตรเลียมเหลว 
 

   MAPE sMAPE RMSPE 

Naïve 17.79 18.99 19.98 

SES 17.79 18.99 19.98 

ARIMA 20.87 20.47 24.75 

SVR 16.52 16.58 19.97 

 

อภิปรายผล 

จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณของตัวแบบพยากรณตางๆ สําหรับทํานาย

ปริมาณความตองการใชทั้งนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วและแอลพีจีดวยเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 3 

เกณฑ พบวา ในสวนของตัวแบบพยากรณทางสถิติทั้ง 3 ตัวแบบพยากรณตางมีประสิทธิภาพดีตาม

สถานการณที่แตกตางกัน โดยตัวแบบอารีมาใหผลการพยากรณความตองการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

ดีกวาตัวแบบการพยากรณอยางงายและตัวแบบการปรับเรียบแบบแบบเอก็โพเนนเชียลอยางงาย แตใน

มุมกลับกัน ตัวแบบการพยากรณอยางงายและตัวแบบการปรับเรยีบแบบแบบเอก็โพเนนเชียลอยางงาย

กลับมีประสิทธิภาพการพยากรณปริมาณความตองการใชแอลพีจีดีกวาตัวแบบอารีมา ซึ่งทั้งตัวแบบการ

พยากรณอยางงายและตัวแบบการปรับเรียบแบบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงายมีคาความผิดพลาด

ใกลเคียงกัน เน่ืองมาจากรูปแบบสมการความสัมพันธของสมการที่ 1 และ 2 สามารถมีรูปแบบเดียวกัน

ได เมื่อคาการปรับเรียบเขาใกลหน่ึง 

แตอยางไรก็ตาม ตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรรีเกรตชันซึ่งเปนตัวแบบการเรียนรูของเครื่องมี

ประสิทธิภาพการพยากรณที่ดีกวาตัวแบบพยากรณทางสถิติในทุกเกณฑการประเมนิประสิทธิภาพทั้งการ

ทํานายปริมาณความตองการใชทั้งนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วและแอลพีจี ซึ่งผลการวิจัยที่ไดมีความสอดคลอง

กับงานวิจัยตางๆ ที่ระบุวา ตัวแบบการเรียนรูของเครื่องมีประสิทธิภาพที่ดีกวาในการพยากรณขอมูล

อนุกรมเวลาเมื่อเทียบกับตัวแบบทางสถิติ จึงสามารถกลาวไดวา ตัวแบบซัพพอรตเวกเตอรรีเกรตชันมี

ความนาสนใจในการประยุกตใชเพื่อทํานายปริมาณความตองการใชทั้งนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วและแอลพีจี

ประกอบการตัดสินใจสําหรับการวางแผนตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยสามารถใหผลการพยากรณที่ถูกตอง 

รอยละ 89.49 และ 83.48 ตามลําดับ 
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บทคัดยอ 

ในงานวิจัย เรื่องการศึกษาผลกระทบของปริมาณเม็ดพลาสติกรไีซเคิลในอัตราสวนที่แตกตางกนั

ที่มีผลตอสมบัติเชิงกลและทัศนศาสตรในพลาสติกลูกฟูก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลและทัศน

ศาสตรของพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในอัตราสวนที่ตางกัน ในพลาสติกลูกฟูกที่มีความหนาขนาด 

4 มิลลิเมตร การดําเนินการวิจัยคือ ทําการผลิตแผนพลาสติกลูกฟูก ที่ความหนา 4 มิลลิเมตร โดยใส

อัตราสวนการผสมเม็ดรีไซเคิลในพลาสติกลูกฟูกที่ 0%,20%,30%,40%,50%  จากน้ัน ทําการทดสอบ

สมบัติเชิงกล คือดานความตานแรงกดในแนวต้ัง ( Edge Crush  Resistance), ความตานแรงกดลอน

ลูกฟูก (Flat Crush Resistance) ความตานแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance) การทดสอบความแข็ง

แบบ Shore C ( Shore Hardness Test) ของพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน และ

ทดสอบดานทัศนศาสตรของพลาสติกลูกฟูก ไดแก สีของแผนเมื่อผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในอัตราสวนที่

ตางกัน โดยวัดคาสี CIE L*a*b* จากผลการทดลอง พบวาในพลาสติกลูกฟูกทีม่ีการผสมของเม็ดพลาสติก

รีไซเคิล มีผลทําใหสมบัติเชิงกลลดลง และทางดานทัศนศาสตร พบวา สีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางอม

เหลืองมากข้ึน เมื่อมีการผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 

คําสําคัญ : พลาสติกลูกฟูก  เม็ดพลาสติกรีไซเคิล  การทดสอบเชิงกล 
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Abstract 

In a research project Study of the effects of recycled amount of recycled plastic 

at different ratios on mechanical and optical properties of corrugated plastics. The 

objective of this study was to study the mechanical and optical properties of corrugated 

plastics mixed with recycled pellets at different ratios. In corrugated plastic with a 

thickness of 4 mm. The corrugated plastic sheets were produced at a thickness of 4 mm. 

0%, 20%, 30%, 40%, 50%, then mechanical property test. Is the side of the vertical 

pressure resistance (Edge Crush Resistance), Flat Crush Resistance, Puncture Resistance, 

Shore C Hardness Test (Shore Hardness Test) of corrugated plastics mixed with recycled 

pellets in different proportions. The optics were tested for corrugated plastics, e.g., color 

of sheets when mixing recycled plastics at different ratios. CIE L * a * b * color was 

measured. Found in corrugated plastics that are mixed with recycled plastic pellets. 

Resulting in reduced mechanical properties and in optics, it was found that the color 

changed to yellow more, when mixing recycled plastic pellets. 

Keywords: corrugated plastics, recycled plastic pellets, mechanical testing   

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

พลาสติกเปนวัสดุที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมากและมีแนวโนมการใช

งานที่เพิ่มมากข้ึนเพราะใชทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไมและเหล็กไดเปนอยางดี [1] ตัวอยางเชน

พลาสติกประเภท โพลีโพรพีลีน (PP) เปนพลาสติกที่มีตนทุนในการผลิตที่ไมสูงมากนัก มีราคาถูก 

นํ้าหนักเบาสามารถผลิตใหมีสมบัติตาง ๆ ตามที่ตองการ เปนตน [2] ดวยสมบัติที่โดดเดนหลายดาน ทํา

ใหพลาสติกไดรับการยอมรับอยางรวดเร็ว และทําใหมีปริมาณการใชงานเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ  สงผลใหเกิด

ขยะพลาสติกในปริมาณสูงมากข้ึนตามดวย [1] ดังน้ันการนําพลาสติกกลับมาใชใหมหรือการรีไซเคิลจึง

ไดรับความสนใจเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะชวยลดปริมาณขยะพลาสติกแลว ยังเปนการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา สามารถลดตนทุนดานการผลิตไดอีกดวย [3] ในขณะเดียวกันก็มีกระแสดานลบ

ของพลาสติก คือพลาสติกไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ทําใหผูบริโภคหลายคนกังวลเกีย่วกบั

การใชพลาสติก แตความจริงแลวถาหากมีการจัดการที่ดีพอ พลาสติกสามารถนํากลับมาหลอมใหมได ทํา

ใหสามารถใชพลาสติกแบบหมุนเวียนไดเรื่อย ๆ [4] 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ในกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก มักจะพบปญหาคือ หลังจากผานกระบวนการรีไซเคิลในแตละ

ครั้ง พลาสติกจะมีคุณภาพตํ่าลง [1] จะพบวาพลาสติกที่มีการผสมของพลาสติกรีไซเคิล มีผลกระทบตอ

สมบัติเชิงกลของพลาสติก [5] สาเหตุเกิดไดจาก ในข้ันตอนของการบดพลาสติก จะทําใหสมบัติของ

พลาสติกรีไซเคิลลดลง เน่ืองจากแรงเฉือนเชิงกล (Mechanical Shear) ในเครื่องบดไปทําลายโซพอลิ

เมอรใหแตกออก ทําใหความยาวของโมเลกุลและนํ้าหนักโมเลกุลลดลง [6] เรื่องการปนเปอนของสิ่ง

สกปรก เชน ฉลากเล็ก ๆ  หรือ เศษกาวทําใหเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีสีเขมข้ึนหรือ มีความใสลดลง ทั้งน้ี

ความช้ืนในพลาสติก และความรอนที่ใชในการหลอมพลาสติกยังเปนปจจยัสําคัญที่ทาํใหเกิดการสลายตัว 

หรือเกิดการขาดของสายโซโมเลกุลของโพลิเมอรที่ใชทําพลาสติก ทําใหเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีสีเหลือง 

และมีสมบัติเชิงกลลดลงดวย [1] อีกประการหน่ึง ที่มาของวัตถุดิบพลาสติกที่แตกตางกันออกไป ก็มีผล

ตอคุณภาพของพลาสติกรีไซเคิลที่ได [7] หากวัตถุดิบพลาสติกที่เหลือจากการผลิตน้ัน ๆ ดวยเม็ด

พลาสติกบริสุทธ์ิหรือเรียกวา เศษใหม [7] โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อผานการรีไซเคิลครั้งแรกและนํากลับมา

ใชงาน จะพบวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคุณสมบัติเชิงกล [3] 

จากบทความดังที่กลาวมา ทางผูจัดทํางานวิจัย ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดมีการดําเนินการจัด

ทําการศึกษาผลกระทบของปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีผลตอสมบัติเชิงกลในพลาสติกลูกฟูก เปน

การศึกษาสมบัติเชิงกลและทศันศาสตรในพลาสติกลูกฟูกเมื่อมีการผสมปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่

สัดสวนแตกตางกัน เพื่อที่จะไดนําขอมูลไปใชในการอางอิง และเปนทางเลือกในการผลิตงานใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในอัตราสวนที่ตางกัน 

2. เพื่อศึกษาดานทัศนศาสตร และการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนแสงแดด โดยวัดคาสี CIE L*a*b*

ของพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในอัตราสวนที่ตางกัน 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

Ting An Lina และคณะ (2020) [2] ไดทําการศึกษาเรื่องการนําพลาสติกรีไซเคิลประเภทเทอร

โมพลาสติก 2 แบบคือ พลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) และ เทอรโมพลาสติกโพลียูรีเทน (TTPU) และใส

สารเติมแตง (MA) มาผสมในสัดสวนที่ตางกัน เพื่อทดสอบสมบัติแรงกระแทกและแรงดึง พบวา ใน

สัดสวน (PP80 / MA5 / TTPU20) มีสมบัติแรงกระแทกและแรงดึงดีที่สุด 
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Koay Mei Hyie และคณะ (2017) [3] ไดทําการศึกษาเรื่อง การทดสอบแรงดึงและแรงดัดงอ

ของพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีน  โดยทําการทดสอบแรงดึง และสมบัติการดัดงอ พลาสติกโพลีโพรพี

ลีน (PP) บริสุทธ์ิ และพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีนในสัดสวนที่แตกตางกัน  พบวาคาทดสอบแรงดึงของ

พลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ และพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพลีีนมีคาไมตางกันแตคุณสมบัติการดัด

งอของพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีนมีคาลดลงเมื่อเทียบกับพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ โดยรวม

แลวการผสมกันกันของพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ และพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีนไมมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอคุณสมบัติเชิงกล โดยเฉพาะอยางย่ิงในการรีไซเคิลครั้งแรก 

คงศักด์ิ ดอกบัว (2556) [4] ไดอธิบายเรื่อง ความจริงของพลาสติก ไววา เมื่อเปรียบเทียบกับ

วัสดุอื่น ๆพลาสติกทําลาย  สิ่งแวดลอมนอยกวาวัสดุอื่น ๆ  เมื่อเปรียบเทียบวงจรชีวิตของพลาสติกและ

กระดาษพบวาพลาสติกใชพลังงานและนํ้าสะอาดนอยกวากระดาษเปนจํานวนมาก การรีไซเคิลกระดาษ

ยากกวาการรีไซเคิลพลาสติกเน่ืองจากกระดาษตองผานกระบวนการตาง ๆมากมาย แตพลาสติก จะคัด

แยกชนิด ทําความสะอาด และหลอมใหมไดเลยแตมีขอเสียที่คุณสมบัติทางกายภาพจะลดลง 

Luiz Gustavo Barbosa และคณะ (2017) [5] ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหสมบัติแรง

กระแทกและแรงดึงของพลาสติกรไีซเคิลโพลโีพรพีลนี โดยทําการทดสอบสมบัติเชิงกล คือสมบติักระแทก

และแรงดึงของพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ และพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีนในสัดสวนที่

แตกตางกัน พบวา สําหรับงานที่ตองรับแรงกระแทกควรใชเม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ 

เน่ืองจากสมบัติแรงกระแทกและแรงดึงของพลาสติกโพลีโพรพีลีน จะมีคาลดลงเมื่อมีการผสมพลาสติกรี

ไซเคิลโพลีโพรพีลีน  

กัลปพฤกษ ฐาปนธรรมชัย (2556) [7] ไดทําการศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธการประกอบการ

ผลิตเม็ดพลาสติกรไีซเคิล บริษัท ไซเคิลพลาส จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการ

ประกอบการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริษัทไซเคิลพลาส จํากัด พบวา การคัดเลือกวัตถุดิบสามารถแบง

ออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 1. วัตถุดิบที่มาจากโรงลางเศษพลาสติกหรือเรียกวา เศษลาง  2. วัตถุดิบที่

เหลือจากการผลิตดวยเม็ดพลาสติกบริสุทธ์ิหรือเรียกวา เศษใหม 

Mahendrasinh M. Raj และคณะ (2013) [8] ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติเชิงกล

ของพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีน ผสมกับพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ โดยพลาสติกรีไซเคิลโพลี

โพรพีลีน ทําการทดสอบสมบัติเชิงกล ของพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ และพลาสติกรีไซเคิลโพลี

โพรพีลีนในสัดสวนที่แตกตางกัน พบวา ความตานทานแรงดึงและความตานทานแรงกระแทก ที่

เหมาะสมที่สุด คืออัตราสวน เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน (PP) บริสุทธ์ิ : พลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีน 
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(90:10) จะเห็นวาความตานทานแรงดึงและความตานทานแรงกระแทกของพลาสติกโพลีโพรพีลนี จะมี

คาลดลงเมื่อมีการผสมพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพีลีนในสัดสวนที่มากข้ึน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ทําการผลิตแผนพลาสติกลูกฟูก ที่ความหนา 4 มิลลิเมตร โดยใชกระบวนการข้ึนรูปดวย

เครื่องรีดแผนสกรูเด่ียว (Single Screw Extrusion) ในการผลิตแผนงานพลาสติกลูกฟูก จะมีการผสม

เม็ดรีไซเคิลในพลาสติกลูกฟูก ซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่นํามาผสมเปนเม็ดพลาสติกที่ไดจากแผนงาน

พลาสติกลูกฟูกทั้งหมด ผสมกับเม็ดพลาสติก PP ใหม ตามอัตราสวน ดังตารางที่ 1.1 

 

ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแผนพลาสติกลูกฟกู ที่ความหนา 4 มิลลเิมตร 
 

รายการ 
สัดสวนท่ีผสม (%) 

PP Virgin (%) PP Recycle (%) 

PPR 1 100 - 

PPR 2 80 20 

PPR 3 70 30 

PPR 4 60 40 

PPR 5 50 50 
 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงการผลิตแผนงานพลาสติกลกูฟูก 

 

รูปที่ 1 แสดงการผลิตแผนงานพลาสติกลูกฟกู 
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รูปที่ 2 แผนงานพลาสติกลูกฟูกทีผ่สมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน 

 

2. นําแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน มาทําการทดสอบสมบัติเชิงกล 

แบงเปน 

2.1. ความตานแรงกดในแนวต้ัง (Edge Crush Resistance) ตามมาตรฐาน ISO 3037 

ขนาดทดสอบ 10 × 25 มิลลิเมตร จํานวน 10 แผน บันทึกคาและวิเคราะหผล 

2.2. ความตานแรงกดลอนลูกฟูก (Flat Crush Resistance) ตามมาตรฐาน ISO 3035 

ขนาดเสนผานศูนยกลางช้ินทดสอบ 91 มิลลิเมตร จํานวน 10 แผน บันทึกคาและวิเคราะหผล 

2.3. ความตานแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance) ตามมาตรฐาน ISO 3036 ขนาด

ทดสอบ 200 × 200 มิลลิเมตร จํานวน 8 แผน บันทึกคาและวิเคราะหผล 

2.4. ทดสอบความแข็งแบบ Shore C (Shore Hardness Test) ดวยเครื่องวัดคา Shore 

C ทําการสุมวัด 10 จุด บันทึกคาและวิเคราะหผล 

3. นําแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน มาทําการทดสอบดานทัศน

ศาสตร การเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนแสงแดด โดยวัดคาสี CIE L*a*b* ดวยเครื่องวัดสีแบบสะทอนแสง 

(spectrophotometer) แบงเปน 

3.1. ทําการวัดคาสี CIE L*a*b* ของแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่

ตางกัน กอนทําการทดสอบความทนทานตอแสงแดด (light fastness) ทําการสุมวัด 10 จุด บันทึกคา

และวิเคราะหผล 

3.2. ทําการทดสอบความทนทานตอแสงแดด (light fastness) โดยต้ังเครื่อง light 

fastness ทําการเติมนํ้าลงในถังตามปริมาณที่กําหนด ปรับตัวเครื่อง เชน อุณหภูมิ,ปริมาณนํ้า Package 

air cooled chiller จากน้ันเปดเครื่อง light fastness และ Package air cooled chiller เพื่อใหนํ้า

หมุนเวียนเปนนํ้าที่ทีมีอุณหภูมิเย็น ตัดช้ินงานขนาด 5*10 ซ.ม. ไปติดในถังตัวเครื่องทดสอบ จากน้ันนํา
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ตัวหลอดไฟติดตัวเครื่อง light fastness เมื่อไดอุณหภูมินํ้าที่กําหนด และนํ้าในตัวเครื่องมีความเย็น 

กําหนดต้ังเวลาที่จะทดสอบเปด-เครื่อง และสุดทายปดฝาเครื่องlight fastness โดยกําหนดให 1 ช่ัวโมง

เครื่อง = 3 วันแดด ในการทดสอบเราแบงเปน 3 เดือน = 30 ช่ัวโมง  

3.3. ทําการวัดคาสี CIE L*a*b* ของแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่

ตางกัน หลังทําการทดสอบความทนทานตอแสงแดด (light fastness) ทําการสุมวัด 10 จุด บันทึกคา

และวิเคราะหผล 

3.4. ดูลักษณะพื้นผิวของแผนพลาสติกลูกฟูกกอนและหลังการทดสอบความทนทานตอ

แสงแดด ทดสอบดวยกลองจลุทรรศนอิเลก็ตรอนแบบสองกราด (SEM) โดยตัดแผนพลาสติกลูกฟูกทีผ่สม

เม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน นําไปวิเคราะหภายใตสภาวะสุญญากาศ และ กําหนดคาแรงดันเรง 

(accelerating voltage) เปน 5 กิโลโวลต (kV) บันทึกภาพ และวิเคราะหผล 

 

อภิปรายผล  

1. การศึกษาสมบัติเชิงกล  

1.1. ความตานแรงกดในแนวต้ัง (Edge Crush Resistance) จากผลการทดสอบ แลวนํา

ผลที่ไดมาเปรียบเทียบ ดังรปูที่ 1.1 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงคาความตานแรงกดในแนวต้ัง (กิโลนิวตัน/เมตร) ของแผนพลาสติกลูกฟูก   

ที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน 
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9
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ผลที่ได จะเห็นวา คา PPR 1 มีคาความตานแรงกดในแนวต้ังมากที่สุด อยูที่ 12.25 

กิโลนิวตัน/เมตร และคา PPR 5 มีคาความตานแรงกดในแนวต้ังนอยที่สุด อยูที่ 10.78 กิโลนิวตัน/เมตร 

โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คาความตานแรงกดในแนวต้ังจะมีแนวโนมที่ลดลง  เมื่อมีการผสมเม็ด     

รีไซเคิลในสัดสวนมากข้ึน [8] 

1.2. ความตานแรงกดลอนลูกฟกู (Flat Crush Resistance) จากผลการทดสอบ แลวนํา

ผลที่ไดมาเปรียบเทียบ ดังรปูที่ 1.2 

 

  
 

รูปที่ 4 แสดงคาความตานแรงกดลอนลูกฟกู (กิโลปาสคาล) ของแผนพลาสติกลูกฟูก                 

ที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน 

 

ผลที่ได จะเห็นวา คา PPR 1 มีคาความตานแรงกดลอนลูกฟูก มากที่สุด อยูที่ 763.30 

กิโลปาสคาล และคา PPR 5 มีคาความตานแรงกดลอนลูกฟูก นอยที่สุด อยูที่ 361.1 กิโลปาสคาลโดย

ทิศทางของเสนกราฟแลว คาความตานแรงกดลอนลูกฟูก จะมีแนวโนมที่ลดลง เมื่อมีการผสมเม็ดรีไซเคิล

ในสัดสวนมากข้ึน [8] 

1.3. ความตานแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance) จากผลการทดสอบ แลวนําผลที่ไดมา

เปรียบเทียบ ดังรูปที่ 1.3 

 

763.30
613.00 592.80 569.70

361.10

0

500

1,000

PPR 1 PPR 2 PPR 3 PPR 4 PPR 5



 

2612 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงคาความตานแรงทิ่มทะล ุ(จูล) ของแผนพลาสติกลูกฟกู                                

ที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน 

 

ผลที่ได จะเห็นวา คา PPR 1 มีคาความตานแรงทิ่มทะล ุมากที่สุด อยูที่ 12 จูล และ

คา PPR 5 มีคาความตานแรงทิ่มทะลุ นอยทีสุ่ด อยูที่ 5.61 จูล โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คาความ

ตานตานแรงทิ่มทะลุ จะมีแนวโนมที่ลดลง เมือ่มีการผสมเมด็รีไซเคิลในสัดสวนมากข้ึน [8] 

1.4. ทดสอบความแข็งแบบ Shore C (Shore Hardness Test)  จากผลการทดสอบ แลว

นําผลที่ไดมาเปรียบเทียบ ดังรูปที่ 1.4 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงคาความความแข็งแบบ Shore C ของแผนพลาสติกลกูฟูก                               

 ที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน 
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ผลที่ได จะเห็นวา คา PPR 1 มีคาความแข็งแบบ Shore C มากที่สุด อยูที่ 81.50 

และคา PPR 5 มีคาความแข็งแบบ Shore C นอยทีสุ่ด อยูที่ 80.80 โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คา

ความแข็งแบบ Shore C ที่ไดน้ันไมมีผลกระทบอยางมีนัยสาํคัญ 
 

2. การศึกษาดานทัศนศาสตร  

2.1. คาสี CIE L*a b ของแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน กอน

และหลังทําการทดสอบความทนทานตอแสงแดด (light fastness)  จากผลการทดสอบ แลวนําผลที่

ไดมาเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2  คาสี CIE L*a*b* ของแผนพลาสติกลูกฟกูทีผ่สมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกันกอนและหลัง

ทําการทดสอบความทนทานตอแสงแดด (light fastness) 

ระยะเวลา 
วัดคา 

L* a b 
PPR 1 PPR 2 PPR 3 PPR 4 PPR 5 

กอน 

ทดสอบ 

แสงแดด 

L* 98.39 96.65 94.55 91.94 89.76 

a* -3.23 -3.23 -3.20 -2.98 -2.81 

b* 0.65 1.25 1.89 2.53 4.06 

ตากแดด 

3 เดือน  

L* 101.36 99.84 99.67 99.78 98.55 

a* -0.01 -0.08 -0.08 -0.26 -0.21 

b* -0.16 -0.25 -0.15 -0.09 0.03 

 

ผลที่ไดกอนทําการตากแดด เมื่อทําการเปรียบเทียบจะเห็นวาคา L* (คาความขาว

สวาง) ของ PPR 1 มีคา มากที่สุด อยูที่ 98.39 คือสีที่ไดจะไปทางสวางหรือขาว และคา PPR 5 มีคา L* 

(คาความขาวสวาง) นอยที่สุด อยูที่ 89.76 คือสีไดจะไปมืดและสีดํา โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คา L* 

(คาความขาวสวาง)  จะมีแนวโนมที่ลดลง เมื่อผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนมากข้ึน สวนคา a* (ทิศทางไป

ทางสีแดงหรือสีเขียว) ของ PPR 5 มีคาไปในทิศทางบวกมากที่สุด อยูที่ -2.81 คือ วัตถุมีสีออกสีแดง ใน

สวนคา b* (ทิศทางไปทางสีเหลืองหรือสีนํ้าเงิน) ของ PPR 5 มีคาไปในทิศทางบวกมากที่สุด อยูที่ 4.06 

คือ วัตถุมีสีออกสีเหลือง และคา PPR 1 มีคาไปในทิศทางลบนอยที่สุด อยูที่ 0.65 คือ วัตถุมีสีออกสีนํ้า
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เงิน โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คา b*  (ทิศทางไปทางสีเหลอืงหรือสีนํ้าเงิน) จะมีแนวโนมเปนสีเหลอืง

มากข้ึน เมื่อผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนมากข้ึน [1] [4] 

ผลที่ไดหลังทําการตากแดด เมื่อทําการเปรียบเทียบจะเห็นวาคา L* (คาความขาว

สวาง) ของ PPR 1 มีทิศทางที่มีคามากที่สุดและมีแนวโนมมากข้ึนเมื่อใชเวลาในการตากแดดมากข้ึน อยู

ที่ 101.36 โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คา L* (คาความขาวสวาง)  จะมีแนวโนมที่ลดลง เมื่อผสมเม็ดรี

ไซเคิลในสัดสวนมากข้ึน สวนคา a* (ทิศทางไปทางสีแดงหรือสีเขียว) ของ PPR 1 มีคาไปในทิศทางบวก

มากที่สุด อยูที่ -0.01 คือ วัตถุมีสีออกสีแดง ในสวนคา b* (ทิศทางไปทางสีเหลอืงหรือสนํ้ีาเงนิ) ของ PPR 

5 มีทิศทางที่มีคามากที่สุด อยูที่ 0.03  โดยทิศทางของเสนกราฟแลว คา b*  (ทิศทางไปทางสีเหลืองหรอื

สีนํ้าเงิน) จะมีแนวโนมเปนสีเหลืองมากข้ึน เมื่อผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนมากข้ึนเชนกัน [1] [4] 
 

2.2. ลักษณะพื้นผิวของแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน กอนและ

หลังการทดสอบความทนทานตอแสงแดด ทดสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 

 

แผนงาน PPB กอนตากแดด แผนงาน PPB หลังตากเเดด ( 3 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR 2 
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แผนงาน PPB กอนตากแดด แผนงาน PPB หลังตากเเดด ( 3 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR 3 

 

รูปที่ 7 แสดงลักษณะแผนพลาสติกลูกฟกูที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน กอนและหลงัการทดสอบ

ความทนทานตอแสงแดด  ดวยกลองจลุทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPR 5 
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เมื่อทําการเปรียบเทียบลักษณะแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่

ตางกัน กอนทดสอบความทนทานตอแดดจะเห็นวา การผสมเม็ดรีไซเคิลที่มากข้ึน จะทําใหพื้นผิวช้ินงาน

หยาบข้ึน อาจเกิดเปนกอน ของเม็ดรีไซเคิลเอง หรือเปนกอน ที่เกิดจาก เม็ดรีไซเคิลไปเรงใหเม็ด เม็ด

พลาสติกบริสุทธ์ิ เกิดการเสื่อมสภาพของพลาสติก (polymer degradation ) ระหวางผลิต และเมื่อทํา

การเปรียบเทียบรูป PPR 1 กับ PPR 4, PPR 5 จะเห็นวาเสนของรูป PPR 4, PPR 5 รองของรอยรีดลึก

กวา อาจจะเกิด die build up หรือพวกเศษพลาสติกที่ไหม เกาะอยูที่ T-die ทําใหเกิดรอยลึกกวาเม็ด

พลาสติกบริสุทธ์ิ [9] 

และเมื่อทําการเปรียบเทียบลักษณะแผนพลาสติกลูกฟูกที่ผสมเม็ดรีไซเคิลในสัดสวนที่

ตางกัน หลังทดสอบความทนทานตอแดดเปนเวลา 3 เดือน จะเห็นวา มีแนวโนมพื้นผิวหยาบกวาเล็กนอย 

เกิดจากการสลายตัวของ พื้นผิว polymer เพราะวานําไปตากแดด สามารถเรงปฏิกริยาการเกิดการแตก

พันธะ (radical) และทําใหพลาสติกเกิดการสลายพันธะ (bond breaking) ที่พื้นผิว จะทําใหเกิด

ผงชอลคขาวๆ ข้ึนได ผิวเลยดูหยาบข้ึน อีกทั้ง พอลิโพรไพลีนเกิดการสลาย ตัวไดงายในสภาวะที่มีแรง

กระแทก ความรอน ออกซิเจน แสง UV เน่ืองจากโครงสรางมี tertiary carbon atom ที่เกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันไดงายทําใหตัดพันธะ พอลิเมอรสายสั้นลง และใหสารกลุมอัลดีไฮด กรดคารบอกซิลิก แลค

โตนและเอสเทอรออกมาทาํใหพอลเิมอรไมคงทนมีรอยแตกและเหลือง [10] 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลอง สรุปไดวา ปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในสัดสวนที่ตางกัน มีผลตอสมบัติเชิงกล

และทัศนศาสตรของพลาสติกลูกฟูก กลาวคือปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในสัดสวนที่มากข้ึนจะสงผลให

สมบัติเชิงกลลดลง [3] [5]  สาเหตุเกิดไดจากกระบวนการผลิตเม็ดรีไซเคิล โดยในข้ันตอนของการบด

พลาสติก จะทําใหสมบัติของพลาสติกรีไซเคิลลดลง อันเน่ืองจากแรงเฉือนเชิงกล (Mechanical Shear) 

ในเครื่องบดไปทําลายโซพอลิเมอรใหแตกออก ทําใหความยาวของโมเลกุลและนํ้าหนักโมเลกุลลดลง [6] 

และเรื่องการปนเปอนของสิง่สกปรกโดยรอบ เชนฝุนผง เปนตน ทําใหเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมสีีเขมข้ึนหรอื 

มีความใสลดลง ทั้งน้ีความช้ืนในพลาสติก และความรอนที่ใชในการหลอมพลาสติกยังเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหเกิดการสลายตัว หรือเกิดการขาดของสายโซโมเลกุลของโพลิเมอรที่ใชทําพลาสติก ทําใหเม็ด

พลาสติกรีไซเคิลมีสีเหลือง และมีสมบัติเชิงกลลดลงดวย [8]  
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ดังน้ันสําหรับงานที่ตองเนนในเรื่องการรับแรงกระแทกควรใชเม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน บริสุทธ์ิ 

เน่ืองจากสมบัติแรงกระแทกและแรงดึงของพลาสติกโพลีโพรพีลีน จะมีคาลดลงเมื่อมีการผสมพลาสติกรี

ไซเคิลโพลีโพรพีลีน [5] 
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Migration of Microplastic in Water-saturated Sand 

 

Siravit Chanprasit1, Jenyuk Lohwacharin2, Srilert Chotpantarat3 

 

Abstract 

 After years of research on microplastics, still there is only limited understanding 

on the migration of microplastic. Of which should the comprehension be made clear, the 

regulation of microplastic would have been more efficient. In order to theorize and 

investigate the behavior of transport, column experiments of saturated sand, partly mixed 

with microplastic, were conducted to observe the movement of microplastic 

contaminant induced by the water flow. The total of 12 columns with various sand-

microplastic mixture combinations were experimented and investigated. The result 

suggested that there was no significant movement of microplastic in all columns, neither 

downward nor upward. 
 

Keywords: microplastic, migration, sand column 

 

Background and Rationale  

 Microplastic (MP), plastic particles of size smaller than 5.0 millimeters, have been 

discovered in environments and studied for years, since 1960s. Nowadays, it has been 

regarded as one of the most well-known and widespread contaminants. Poor waste 

management is one of the key sources of microplastic. Weathering and degradation of 

larger plastic produces smaller plastic debris which would eventually become 

microplastic. This kind of unintentionally originated microplastic is called secondary 
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microplastic. Conversely, primary microplastic is intentionally originated microplastic, for 

examples, microbeads, and microfibers from textiles. The regulation of primary 

microplastic could be done by law enforcement. For example, microbeads were banned 

in the US since 2015. While it is almost impossible to regulate secondary microplastics as 

there are a great deal of plastic waste all over the world waiting to break into 

microplastics. The best human beings could do is only to reduce the future plastic waste, 

to regulate the waste sustainably, and lastly, the most challenging, to re-gather the 

contaminant from the environment. To do so, it requires a great deal of energy and cost, 

therefore, it is vital that the technique used is as efficient as possible. The transport is a 

fundamental key to efficient collection of the contaminant. However, a limited number 

of studies had focused to the point, at which this study was intended to aim. 

 

Objectives 

 The main purpose of this research is to investigate the migration of microplastic 

in laboratory experiment in order to settle foundational concepts of microplastic 

behavior in terms of transport. 

 

Related Literatures 

 Babara Urban-Malinga (2020) had collected soil sediment samples from sandy 

beaches of southern Baltic Sea and analyzed the contamination of microplastic. It was 

found that all the samples were contaminated with microplastic. The mean sizes of 

particles were in range of 0.3-0.9 mm. Filaments and fragments were the most common 

morphology of the contaminant. Therefore, it is reasonable to use microplastic-

contaminated sand in the experiment. Moreover, sand is the simplest type of soil due to 

inertness to reactions, high flowing-through capacity, and high porosity. The properties 

would facilitate the plastic to migrate and the experiment to be replicated.  

 Low-density polyethylene (LDPE) microplastic was selected to be the 

representative of microplastics as the plastic of this type is mostly in forms of wrapping 
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film and plastic bag, having high tendency of being single used, and decomposing when 

exposed to the sunlight. A number of studies have found that LDPE is one of the most 

common type of microplastic contamination in soil sediments. Moreover, David O’Connor 

(2019) had shown that tidal cycles had accelerated the vertical migration of microplastic 

in sand soil. The result of the study suggested that fine polyethylene had migrated 

furthest. So, LDPE microplastic would have higher tendency of migration than the plastic 

of any other types. 

 The scheme of the experiment was mostly inspired by Tulaya Masipan (2015). 

Column experiment was conducted in order to simulate sediment cores and to monitor 

the movement of microplastic. Constant water head was maintained in order to supply 

constant flow to the column. However, a few adjustments were applied to the system. 

The lateral vacuum tubes were excluded due to unnecessity. Furthermore, as the flowing 

capacity of each column could have differed, in order to maintain equal water pressure 

among the columns, regardless of pumping rate, the column was designed to be a 

constant water level reservoir, keeping constant ponding level on the top of the sand. 

 

Materials and Methodology 

 Blue low-density polyethylene debris, from Suntor Co. Ltd., was sieved with 

meshes of size 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 millimeters. The majority and the minority were of 

size 0.5-1.0 and 0.25-0.5 millimeters respectively. Then the plastic was visually inspected 

for impurities. A sample of microplastic was collected to measure the density. 

 Gardening sand was sieved with meshes of size 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 

millimeters. The majority was of size 0.5-1.0, 1.0-2.0 and 2.0-4.0 millimeters. The sand 

was then rinsed with tap water until there was no dust in the water, immersed in 5% 

(W/W) nitric acid for 24 hours in order to remove organic matters, rinsed with deionized 

for water 5 times to wash out the acid remnant and then dried at 60 degree Celsius for 

72 hours. Afterwards, the sand was kept dry at room temperature. A sample of each sand 

was collected to measure the density. 
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 The sand and microplastic were mixed together with different concentrations of 

microplastic as follows. 

 

 Microplastic concentration (W/W) 

Sand particle size (mm) 5% 10% 15% 20% 

0.5-1.0 ⚫ 

 

⚫ 

 

⚫ 

 

⚫ 

 1.0-2.0 ◯  ◯  

2.0-4.0 ◯  ◯  

 ⚫ represents microplastic of size 0.25-0.5 millimeters 

◯ represents microplastic of size 0.5-1.0 millimeters 
 

Table 1. The combinations of sand and microplastic in the experiment 

 

 An acrylic tube of height and outer diameter of 30 and 7 centimeters, respectively, 

was used as the column in the experiment. In order to maintain constant level of water 

in the column, a hole was punctured at height of 21 centimeters for overflow. Centimeter 

scale was written on the column side in order to monitor the movement and facilitate 

the sand packing process. The bottom of the column was secured with a steel mesh and 

a cloth fixed to the column by cable ties. The bottom end of the column was closed by 

a lid, preparing for sand packing process.  

 For the first 6 centimeters from the bottom, pure sand of size 0.5-1.0 mm was 

packed in the column. The mixture was then packed for 10 centimeters and topped with 

4 centimeter-layer of pure sand of size 0.5-1.0 mm.  The process was performed slowly, 

during which water was continually applied in order to ensure that the packed sand was 

water saturated. At the uppermost surface of the was sand a stainless-steel mesh placed 

to prevent erosion from the water stream. Afterwards, the bottom lid was removed, and 

a pump with adjustable valve supplied the water into the column maintaining constant 

ponding level, 1 centimeter over the top of the sand.  
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 After applying 3 liters of pure water, during the process of which the column was 

observed for any visible movement of microplastic, the flow was stopped, the sand 

gradually pushed out by a pusher and sectioned. The joining points between the mixture 

layer and the other two were visually inspected whether microplastic intruded either 

layer, if so, the layer would also be sectioned. Three samples of sand-microplastics 

mixtures were collected from the bottom, the middle and the top of the mixed layer. 

Each sample was kept dry and then density-separated and kept in dry cabinet for 96 

hours. Pure water was used in the process of density separation instead of salt-solutions 

in order to avoid errors from the salt remnant in the drying process. After separated, the 

sand and microplastic were weighed, the mass percentage of microplastic by sand was 

calculated. In this place, the data distribution was illustrated with a statistical parameter, 

standard deviation (S.D.); data with higher distribution, apart from the average value, 

would have greater standard deviation.   

 

 

 

 

 

 
 

   

Figure 1. The column design  Figure 2. The real column 
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Results 

 Here follows the table of density of sand and microplastic measured in the  

experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. The density of sands and microplastic 

 

 The density of microplastic could not be directly determined due to spone-like 

behavior of the debris. The amount of to-be-weighed debris was dependent on the 

tightness of the packing. So, in order to avoid conflicts, the density of the microplastic 

was assumed to be 0.930 g/cm3, the same as one of typical LDPE.  

 There were some interesting incidents taking place during the experiment. In the 

mixing process, the larger sand particle, the more likely microplastic ‘migrated’ into the 

bottom in the dry mixture. To cope with this, the mixture was regularly stirred before 

being packed into the column in order to distribute the microplastic as evenly as possible 

at every point in the column. In the process of density separation, when the water was 

added into the dried sample, in some ones, the mixture formed air-bubble trap, 

expressing a non-wetting manner with water, as shown in Figure 5. The bubble suspended 

the mixture into the surface, both microplastic and sand particles, this was coped by 

consistent stirring until the bubbling vanished from sight. Moreover, in some samples 

from the columns with sand particle of size 0.5-1.0 mm, some unwanted sand particles, 

such as silt, were found staying afloat in water, and vice versa, there was some 

Material Particle size (mm) Density (g/cm3) 

Sand 0.5-1.0 1.504 

1.0-2.0 1.764 

2.0-4.0 1.717 

Microplastic 0.25-0.5 0.930* 

0.5-1.0 
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microplastic falling down in the water, these were insoluble and might have caused some 

error. 

 

 

 

 
   

Figure 3. Sand pushed out of the 

 

 

 Figure 4. The bubbling 

 

 As a result, microplastic had shown no visible movement while the water was 

applied. When sectioned, the bottom layer and the top layer of pure sand had shown 

no microplastic intrusion in every column. For the column of 5% 0.25-0.5 mm MP in 0.5-

1.0 mm sand, there was an accident in the sectioning process, which made the data 

unavailable, furthermore, 0.25-0.5 mm MP was not sufficient for any replication. Here 

follow the charts of mass percentage of the samples collected after sectioning process. 
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Chart 1. Results of the columns of 0.25-0.5 mm MP and 0.5-1.0 mm sand 

S.D. = 1.056 (10%), 1.318 (15%), 1.065 (20%) 

 

 

 
Chart 2. Results of the columns of 0.5-1.0 mm MP and 0.5-1.0 mm sand 

S.D. = 0.069 (5%), 0.427 (10%), 0.264 (15%), 1.446 (20%) 
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Chart 3. Results of the columns of 0.5-1.0 mm MP and 1. 0-2.0 mm sand 

S.D. = 0.383 (5%), 0.749 (15%) 

 

 

 
Chart 4. Results of the columns of 0.5-1.0 mm MP and 2.0-4.0 mm sand 

S.D. = 1.017 (5%), 0.698 (15%) 
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Discussion 

 The migration of microplastic in the process of mixing of larger sand particle sizes 

suggested that microplastic, despite lower density, could sink down in dynamic media, 

especially with larger particle size. This could be led to a conclusion that the collection 

of microplastic with a moving part might have allowed the microplastic to escape. 

Therefore, passive collection techniques are more likely to have higher recover rate.

 The air bubbling in the process of density separation might have been a result of 

the fact that LDPE microplastic is quite hydrophobic. Together with sand particles, they 

could form an air trap as described by Gerrit Renner (2019). For the microplastic that sank 

to the bottom in density separation, it might be that the density of microplastic was not 

uniform, so some particles have higher density than 0.930 g/cm3. Moreover, the 

experiment was conducted in non-air-conditioned environment, the room temperature 

was approximately 30 degree Celsius, at which the density of water would be 0.99510 

g/cm3. The density fluctuation of both materials could have affected the floatation of 

microplastic in water.  

 The charts of columns of 0.25-0.5 mm MP and 0.5-1.0 mm sand and ones of 0.5-

1.0 mm MP and 0.5-1.0 mm sand have shown that there was no trend of microplastic 

movement, as in most columns, the plastic particle distribution was uncertain. Some 

columns had very little scattering, some have increasing trend of distribution over depth, 

while some had decreasing one. On the other hand, the columns of 0.5-1.0 mm MP and 

1.0-2.0 sand and ones of 0.5-1.0 mm MP and 2.0-4.0 mm sand have represented the 

trend of movement upward as the concentration increases from bottom to top. However, 

the standard deviations of the data were not so large, suggesting that the 

abovementioned trends were not so strong. In addition, the microplastic had intruded to 

none of pure sand layers, so the conclusion should be drawn in the way that there was 

no significant movement of microplastic in given conditions.  
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Suggestions 

 For further research, it is suggested to conduct the experiment with smaller size 

of microplastic, larger amount of water flow or longer period of flow which would 

increase the tendency to microplastic movement. Moreover, non-uniform water flow 

could also be applied in order to simulate tidal level or the water could be replaced by 

other solutions, such as seawater, in order to simulate seafloor environment. 
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การสรางแบบจําลองเพือ่ประเมินขีดความสามารถสําหรับการใหบริการรถไฟฟาขนสง

มวลชนในช่ัวโมงเรงดวน : กรณศีกึษา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

(รถไฟฟามหานคร) 

Modelling to Evaluate the Capability of Mass Rapid Transit Service at 

Rush Hour: Case Study Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRT) 

 

สันตชัย รัตนนนท01 กาญจนา กาญจนสุนทร 1

2 , ภานุพงศ เกศิรานนท23 

Sanchai Rattananon1, Kanchana Kanchanasuntorn2 , Panupong Kesiranon3 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินขีดความสามารถสําหรับการใหบริการ

เดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน กรณีศึกษารถไฟฟามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) 

เน่ืองจากมีจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมตกคางตามสถานีรถไฟฟาเปนจํานวนมาก ดังน้ันบทความวิจัย

ฉบับน้ีจึงไดนําเสนอแนวทางการประเมินขีดความสามารถสําหรับการใหบริการเดินรถไฟฟาดวย

โปรแกรมอารีนา โดยแสดงใหเห็นถึงจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาการรอคอยขบวน

รถไฟฟาในแตละสถานีตลอดเสนทางทั้งหมด 19 สถานี และ 2 ทิศทาง (ทิศเหนือ และใต) ซึ่งผลการ

ศึกษาวิจัยปรากฏวาการใหบริการเดินขบวนรถไฟฟาทิศดานใตเริ่มจากสถานีเตาปูน ถึงสถานีหัวลําโพง 

จะมีสถานีที่มีจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมมาก และระยะเวลารอคอยนาน ไดแก สถานีพระราม 9 

สถานีเพชรบุรี และสถานีสุขุมวิท ในขณะที่ทิศดานเหนือเริ่มจากสถานีหัวลําโพง ถึงสถานีเตาปูนจะไม

คอยประสบปญหาการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน 

คําสําคัญ: การใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน ระยะเวลาการรอคอย จํานวนผูโดยสาร 
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Abstract 

 The objective of this research is to study and evaluate the capability of mass rapid 

transit service during rush hours. The case study is the MRT (Metropolitan Rapid Transit) 

which has the large number of passengers accumulated at the train station. Therefore, 

the research paper proposes a method to evaluate the capability of mass rapid transit 

service by using Arena programming. It can inform that the cumulative number of 

passengers and the waiting time for the train service in each station along the 19 stations 

and 2 directions (North and South path). The results of the research study show that the 

south side starts from Tao Poon station to Hua Lamphong station, where the stations 

have the highest number of passengers accumulated and long waiting times such as 

Rama 9 station, Phetchaburi station and Sukhumvit station. On the other hand, the north 

side starts from the Hua Lamphong station to the Tao Poon Station, they do not have a 

problem for the mass rapid transit service during rush hour. 

Keywords: Mass Rapid Transit Service, Waiting Time, Number of Passengers 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟากําลังเปนที่นิยมในการเดินทางของคนที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามผูให

บริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนหลายบรษัิทประสบปญหาในการบริหารจัดการเวลาเดินรถไฟฟา รวมถึง

การตัดสินใจในการจัดหาขบวนรถไฟฟาใหมมาใหบริการ เน่ืองจากตนทุนการจัดซื้อขบวนรถไฟฟา

คอนขางสูง เพื่อใหมั่นใจวาคุมคาการลงทนุ และสามารถรองรบักบัจาํนวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบรกิาร

เพิ่มมากข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 จํานวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบรกิารรถไฟฟาเพิม่ข้ึนในแตละป 

ที่มาขอมลู: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

 

จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาตัวเลขจํานวนปริมาณผูโดยสารของรถไฟฟาแตละสายเพิ่มข้ึนทุกป 

สวนในกรณีศึกษาของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงินน้ัน 

จํานวนปริมาณผูโดยสารของรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงินก็เพิ่มข้ึนทุกปเชนเดียวกัน ต้ังแตเปด

ใหบริการในป พ.ศ. 2548 มีจํานวนผูโดยสารเฉลี่ย 154,360 คนตอวัน และขอมูลในป พ.ศ. 2563 

จํานวนปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปน 283,933 คนตอวัน และคิดเปนรอยละ 5.42% ที่เพิ่มข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบป พ.ศ. 2559 [1] ซึ่งจํานวนปริมาณผูโดยสารที่เพิ่มมากข้ึนน้ันจะสงผลทําใหมีผูโดยสารตอง

รอคอยขบวนรถไฟฟาที่วางเปนเวลานาน และมีจํานวนผูโดยสารสะสมตกคางตามสถานีรถไฟฟาเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะความตองการใชบริการของผูโดยสารในช่ัวโมงเรงดวน สุดทายผูโดยสารบางสวนก็

จะเลิกใชบริการ และหันไปเลือกใชหมวดการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ แทน ไดแก รถยนตสวนบุคคล 

รถเมล แท็กซี่ หรือมอเตอรไซครับจาง เปนตน จากประเด็นปญหาดังกลาว วัตถุประสงคของบทความ

วิจัยฉบับน้ีจะเปนการศึกษาและประเมินขีดความสามารถสําหรับการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมง

เรงดวน กรณีศึกษารถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน (Blue Line Railway) เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่มี

ผูโดยสารมาใชบริการเปนจํานวนมาก และสงผลใหตองรอคอยขบวนรถไฟฟาที่วางเปนเวลานาน โดยที่

การเก็บขอมูลจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมในแตละสถานีจะไมสามารถแสดงใหเห็นถึงระยะเวลาที่

ผูโดยสารรอคอยไดทั้งระบบ เน่ืองจากจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมในแตละสถานีจะสงผลกระทบตอ

ระยะเวลาการรอคอยของผูโดยสารซึ่งกันและกัน ดังน้ันผูทําวิจัยไดนําเสนอแนวทางประเมินขีด
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ความสามารถสําหรับการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวนผานการจําลองระบบการใหบริการ

รถไฟฟา (Simulation) ดวยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) [5] ประกอบดวยแบบจําลองในสวน

ขบวนรถไฟฟา สวนสถานี และเสนทางการเดินรถไฟฟาที่มีการเช่ือมโยงเขาดวยกัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัย

แสดงใหเห็นถึงจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาการรอคอยขบวนรถไฟฟาในแตละสถานี

ตลอดเสนทางการใหบริการของรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงินทั้งหมด 19 สถานี และ 2 ทิศทาง 

ไดแก การใหบริการเดินขบวนรถไฟฟาทิศดานใตเริ่มจากสถานีเตาปูน ถึงสถานีหัวลําโพง และทิศดาน

เหนือเริ่มจากสถานีหัวลําโพง ถึงสถานีเตาปูน เปนตน ดังน้ันประโยชนของผลการศึกษาวิจัยฉบับน้ี เพื่อ

ใชเปนขอมูลสําหรับผูใหบริการรถไฟฟาในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ และปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมถึงการตัดสินใจเพิ่มจํานวนขบวนรถไฟฟาคันใหม 

องคประกอบของบทความวิจัยฉบับน้ีจะประกอบดวย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก คาของเวลา 

ระยะเวลาระหวางขบวนรถไฟฟา และความพรอมใชงานของรถไฟฟา รวมถึงวิธีดําเนินการ และผลการ

ศึกษาวิจัย สุดทายจะเปนบทสรุปและขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

1. คาของเวลา (Time Value) 

การขนสง [2] คือ การเคลื่อนมวลสารขามระยะทาง ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย

หลัก 2 เรื่อง ไดแก ระยะเวลาในการขนสง (Transport Time) และคาใชจายในการขนสง (Transport 

Cost) ซึ่งในบทความวิจัยฉบับน้ีจะขอกลาวเฉพาะระยะเวลาในการขนสง (Transport Time) 

 

 
 

ภาพที่ 2 การขนสงคือการเคลือ่นมวลสารขามระยะทางซึง่ตองเสียเวลาและคาใชจาย 

ที่มาขอมลู: หนังสือชางรถไฟ 

 

สําหรับระยะเวลาที่ใชเดินทางในการขนสงทางรถไฟฟาขนสงมวลชนประกอบดวย 3 ชวง คือ 

ระยะเวลาที่เดินทางไปสูสถานีรถไฟฟา ระยะเวลาที่โดยสารอยูในขบวนรถไฟฟา และระยะเวลาที่เดินทาง
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จากสถานีรถไฟฟาไปยังจุดหมายปลายทาง โดยความรูสึกของผูใชบริการรถไฟฟาตอเวลาที่สูญเสียไป 

สามารถวัดไดจาก คาของเวลา (Time Value) ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 ความรูสึกของผูใชบริการรถไฟฟาตอเวลาทีสู่ญเสียไป 

ที่มาขอมลู: หนังสือชางรถไฟ 

 

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาชวงระยะแรกของการเดินทาง ผูโดยสารสามารถยอมรับกับเวลาที่

สูญเสียไป แตเมื่อระยะเวลาผานไปผูโดยสารจะเริ่มรูสึกเบื่อ รําคาญ และคิดวาเวลาที่เสียไปมีคา 

โดยเฉพาะผูโดยสารที่มีรายไดสูง และมีโอกาสจะเปลีย่นไปใชบริการระบบขนสงมวลชนอยางอื่นที่ใชเวลา

ในการเดินทางนอยกวา จากคําอธิบายดังกลาวยังไมนับรวมระยะเวลาที่ผูโดยสารตองรอขบวนรถไฟฟา

ในแตละสถานี ซึ่งจะไดมกีารศึกษา และแสดงระยะเวลาที่ผูโดยสารตองรอคอยขบวนรถไฟฟาของแตละ

สถานีในบทความวิจัยฉบับน้ี 

นอกจากน้ียังไดมีการรายงานจากบริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผูไดรับ

สัมปทานการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลสายสีนํ้าเงิน (MRT) ปรากฏวาจํานวนผูโดยสารที่มาใช

บริการที่สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก จากจํานวนทั้งหมด 19 สถานี 

[3] ไดแก สถานีสุขุมวิท สถานีพระราม 9 และสถานีเพชรบุรี ตามลําดับ เน่ืองจากสถานีรถไฟฟาเหลาน้ี

เปนจุดตอเช่ือมกับระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนอื่นๆ เชน รถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และ

รถไฟฟา Airport Rail Link (ARL) ซึ่งทําใหมีจํานวนปริมาณผูโดยสารมาใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน

สายสีนํ้าเงิน (MRT) เปนจํานวนมาก จึงสงผลใหผูโดยสารตองรอคอยขบวนรถไฟฟาที่วางเปนระยะ

เวลานาน และมีผลตอจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมที่มาใชบริการในสถานีดังกลาวเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะช่ัวโมงเรงดวน คือ เวลา 7.00 – 9.00 น. (ชวงเชา) และเวลา 16.30 -19.30 น. (ชวงเย็น) ซึ่ง
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ชวงเชาจะเปนเวลาที่มีจํานวนปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยมาใชบริการมากที่สุดในแตละวัน ดังน้ันผูใหบริการ

รถไฟฟาขนสงมวลชนควรจะตองคํานึงถึงความรูสึกของผูโดยสารตอคาของเวลา เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพระยะเวลาการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนดวย 
 

2. ระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน (Service Headway of Mass 

Transit) 

ระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน (Service Headway of Mass Transit) 

หมายถึง ระยะหางระหวางขบวนรถไฟฟา (Headway) ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งเปนขอจํากัดดานเทคนิค 

เพื่อความปลอดภัยในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน ดังน้ันจํานวนรถไฟฟา หรือการใหบริการ

เดินรถไฟฟาจะตองนอยกวา หรือเทากับขีดความสามารถของระบบ (Line Capacity) ตามที่ผูใหบริการ

เดินรถไฟฟาออกแบบเอาไว 

 

 
 

ภาพที่ 4 ระยะหางระหวางขบวนรถ (Headway) 

ที่มาขอมลู :  หนังสือชางรถไฟ 

 

การกําหนดระยะเวลาการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน [4] ดังน้ี 
 

ระยะเวลาความถ่ีในการใหบริการเดินรถไฟฟา (Service Headway) =  ระยะเวลาในการว่ิงตอรอบ  (1) 

               จํานวนขบวนรถไฟฟาที่ตองการ 
 

สําหรับเสนทางการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน ประกอบดวย 19 สถานี ดัง

แสดงในภาพที่ 5 ไดแก (1) สถานีเตาปูน (2) สถานีบางซื่อ (3) สถานีกําแพงเพชร (4) สถานีสวนจตุจักร 

(5) สถานีพหลโยธิน (6) สถานีลาดพราว (7) สถานีรัชดาภิเษก (8) สถานีสุทธิสาร (9) สถานีหวยขวาง 

(10) สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย (11) สถานีพระราม 9 (12) สถานีเพชรบุรี (13) สถานีสุขุมวิท 

(14) สถานีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ (15) สถานีคลองเตย (16) สถานีลุมพินี (17) สถานีสีลม (18) 

สถานีสามยาน และ (19) สถานีหัวลําโพง รวมเปนระยะทางทั้งหมด 20 กิโลเมตร โดยมีการแบงเสนทาง

การใหบริการเดินรถไฟฟาแกผูโดยสารออกเปน 2 ทิศทาง คือ ทิศทางดานเหนือ (North Brown : NB) 
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เริ่มต้ังแตสถานีหัวลําโพงไปยังสถานีปลายทางเตาปูน และทิศทางดานใต (South Brown : SB) เริ่มต้ังแต

สถานีเตาปูนไปยังสถานีปลายทางหัวลําโพง ทั้งน้ีสถานีเตาปูนไดสรางภายหลังเพื่อเช่ือมตอไปยังรถไฟฟา

ขนสงมวลชนสายสีมวง ซึ่งจะรวมอยูการศึกษาวิจัยครั้งน้ีดวย 

 

 
 

ภาพที่ 5 เสนทางการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน 

ที่มาขอมลู:  บริษัททางดวนและรถไฟฟากรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

สวนระยะเวลาในการใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน [3] (Turnaround Time 

for MRT Service) ในช่ัวโมงเรงดวนเฉลี่ยประมาณ 30 นาทีตอเที่ยวตอทิศทาง ดวยระยะทาง 20 

กิโลเมตร และความเร็วเฉลี่ย 35 กิโลเมตรตอช่ัวโมง หรือคิดเปน 60 นาทีตอรอบ (รวมระยะทางทั้งขาไป

ยังทิศทางดานเหนือ และขากลับไปยังทิศทางดานใต) โดยมีการกําหนดความถ่ีในการใหบริการเดิน

รถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน (Service Headway) ไมเกิน 4 นาทีตอขบวน ดังน้ันจากสมการที่ (1) จะได

จํานวนขบวนรถไฟฟาที่ตองการใชในช่ัวโมงเรงดวน เทากับ 60 นาที / 4 นาที = 15 ขบวนตอรอบ หรือ

ประมาณ 8 ขบวนตอเที่ยวตอทิศทาง ในปจจุบันจํานวนขบวนรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงินที่มี

ใหบริการอยูทั้งหมด 19 ขบวน แตอยางไรก็ตามผูใหบริการจะตองสํารองขบวนรถไฟฟาไวหมุนเวียนเพื่อ

การซอมบํารุงรักษา ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป นอกจากน้ีขบวนรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน 1 

ขบวน ประกอบดวย 3 ตู ซึ่งสามารถรองรับจํานวนปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยประมาณ 900 คนตอเที่ยวตอ

ทิศทาง ดังน้ันการใหบริการขบวนรถไฟฟาทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 8 ขบวนตอเที่ยวตอทิศทาง ในช่ัวโมง

เรงดวน จะสามารถรองรับผูโดยสารไดจํานวน 7,200 คนตอเที่ยวตอทิศทาง 
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3. ความพรอมใชงานของรถไฟฟาขนสงมวลชน (Availability of Mass Transit) 

ความพรอมใชงานของรถไฟฟาขนสงมวลชน (Availability of Mass Transit) [2] ถือวาเปนเรื่อง

สําคัญตอการใหบริการเดินรถไฟฟา โดยเฉพาะในกรณีที่รถไฟฟาเกิดเหตุชํารุด หรือตองนํารถไฟฟาเขา

รับการซอมบํารุงตามระยะเวลา และระยะทางที่ผูผลิตระบุไว กลาวคือ Availability หมายถึง จํานวน

รถไฟฟาที่พรอมใชงานโดยไมนับรวมจํานวนรถไฟฟาที่อยูในระบบซอมบํารุง ดังน้ันผูใหบริการเดิน

รถไฟฟาจําเปนจะตองวางแผน และจัดหาขบวนรถไฟฟาใหพอเพียงกับความพรอมใชงาน โดยที่ไมสงผล

กระทบตอแผนการซอมบํารุงและการใหบริการผูโดยสาร ดังแสดงสูตรคํานวณตอไปน้ี 
 

จํานวนขบวนรถไฟฟาที่ตองจัดหา (Fleet Size) =        จํานวนรถไฟฟาที่ตองใชจริง           (2) 

              ความพรอมใชงานของรถไฟฟา (%) 

และ 

ความพรอมใชงานของรถไฟฟา (%) = �1 − 𝑇𝑇𝑖𝑖+𝑇𝑇𝑖𝑖+1+⋯+𝑇𝑇𝑁𝑁
24×𝑁𝑁

� × 100                           (3) 
 

โดยที่ N คือ จํานวนขบวนรถไฟฟาในระบบทั้งหมด 

  Ti คือ จํานวนช่ัวโมงที่รถไฟฟาคันที่ 1 เขารับการซอมบํารุง 

  Ti+1 คือ จํานวนช่ัวโมงที่รถไฟฟาคันที่ 2 เขารับการซอมบํารุง 

  TN คือ จํานวนช่ัวโมงที่รถไฟฟาคันที่ N เขารับการซอมบํารุง 
 

ตัวอยางเชนจํานวนขบวนรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน (MRT) ที่ตองการใหบริการ

ผูโดยสารในช่ัวโมงเรงดวนตามหัวขอที่ 2 ทั้งหมด 15 ขบวนตอรอบ แตมีการวางแผนซอมบํารุงตาม

ระยะเวลาที่ผูผลิตระบุไวโดยที่ยังมีจํานวนรถไฟฟาพรอมใชงานไมนอยกวา 80% ตามสมการที่ (3) ดังน้ัน

ผูใหบริการเดินรถไฟฟาจะตองจัดหาจํานวนขบวนรถไฟฟา (Fleet Size) ตามสาการที่ (2) เทากับ 15 / 

0.8 = 18.75 หรือประมาณ 19 ขบวน เพื่อใหสามารถมีขบวนรถไฟฟาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขารับการ

ซอมบํารุง และไมสงผลกระทบตอผูโดยสารมาใชบริการน่ันเอง ดังน้ันในกรณีน้ี ถามีจํานวนปริมาณ

ผูโดยสารเพิ่มมากข้ึน ก็อาจจะเกิดปญหาการสะสมของจํานวนผูโดยสารที่รอคอยขบวนรถไฟฟาในแตละ

สถานีได เน่ืองจากมีการใชงานขบวนรถไฟฟาที่มีอยูทั้งหมด 
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วิธีดําเนินการ และผลการศึกษาจากแบบจําลอง 

1. วิธีดําเนินการ 

วิธีดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 กําหนดขอบเขตการดําเนินการวิจัย โดยจะทําการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินขีด

ความสามารถของการใหบริการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน) 

ซึ่งจะไมรวมบริการสวนตอขยายนับต้ังแตสถานีรถไฟฟาวัดมังกร ถึงสถานีรถไฟฟาหลักสอง เน่ืองจาก

สถานีเหลาน้ีเพิ่งเปดใหบริการและมีขอจํากัดดานขอมูลของจํานวนปริมาณผูโดยสาร 

1.2 เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน เพื่อการ

วิเคราะหขอมูลสําหรับคาตัวแปรตางๆ ที่ใชในแบบจําลอง (Simulation) ไดแก 1) จํานวนปริมาณ

ผูโดยสารในแตละสถานียอนหลัง 6 เดือน (ต้ังแตเดือนมกราคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2562) ทั้งน้ีไมได

ใชขอมูลในป พ.ศ. 2563 เน่ืองจากจํานวนปริมาณผูโดยสารมีความแปรผันมากอันเกิดจากเหตุการณโรค

ระบาดโควิด 19 และมาตรการล็อกดาวนของรัฐบาล 2) ระยะเวลาการใหบริการเดินรถไฟฟา (Time 

Table) 3) ความจุจํานวนปริมาณผูโดยสารในขบวนรถไฟฟา และ 3) ผังการใหบริการเดินรถไฟฟา 

1.3 ทําการวิเคราะหคาตัวแปรตางๆ ที่ใชในแบบจําลอง (Simulation) ประกอบดวย 

• คาจํานวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบริการ ณ สถานีตางๆ ในช่ัวโมงเรงดวน (ต้ังแต

เวลา 7.00 น. – 9.00 น.) 

• คาโอกาสที่ผูโดยสารจะเลือกใชบริการการเดินทางไปในทิศทางดานเหนือ (North 

Brown : NB) หรือทิศทางดานใต (South Brown : SB) 

• คาโอกาสที่ผูโดยสารจะเลือกลง ณ สถานีตางๆ 

• คาระยะเวลาเดินทางระหวางสถานีที่ติดกัน 

• คาความถ่ีในการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน 

1.4 สรางแบบจําลอง (Simulation) ดวยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) เพื่อวิเคราะห

ขอมูลจากคาตัวแปรตางๆ 

1.5 วิเคราะหคาผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง (Simulation) 

1.6 สรุป และนําเสนอผลที่ไดจากแบบจําลอง รวมถึงขอเสนอแนะ 
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2. การสรางแบบจําลอง (Simulation) ดวยโปรแกรมอารีนา 

วิธีดําเนินการในการสราง และทดสอบแบบจําลอง (Simulation) ดวยโปรแกรมอารีนา 

ประกอบดวย 

2.1 คาตัวแปรตางๆ ที่ใชในแบบจําลอง (Simulation) โดยแสดงตัวอยางผลลัพธที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

• ตัวอยางผลลัพธการวิเคราะหคาจํานวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบริการ ณ สถานีตางๆ 

ในช่ัวโมงเรงดวน เชน สถานีรถไฟฟาสุขุมวิท ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบริการสถานีสุขุมวิทในช่ัวโมงเรงดวน 

ระยะเวลา 6 เดือน (ต้ังแตเดือนมกราคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2562) 

 

จํานวนปริมาณผูโดยสารเฉล่ียในแตละ

เดือน 

สถานีสุขุมวิท 

ชวงเวลา 7.00 – 8.00 น. 

(คนตอนาที) 

ชวงเวลา 8.00 – 9.00 น. 

(คนตอนาที) 

เดือนมกราคม 42.88 61.27 

เดือนกุมภาพันธ 43.00 62.11 

เดือนมีนาคม 42.75 62.13 

เดือนเมษายน 42.02 58.38 

เดือนพฤษภาคม 44.38 58.45 

เดือนมิถุนายน 47.41 61.53 

จํานวนปริมาณผูโดยเฉล่ียคนตอนาท ี 43.74 60.64 

จํานวนปริมาณผูโดยเฉล่ียคนตอช่ัวโมง 2624.40 3638.40 

 

และจากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาจํานวนปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยที่มาใชบริการสถานี

รถไฟฟาสุขุมวิทในช่ัวโมงเรงดวนคิดเปนรอยละ 58 - 62 ของจํานวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบริการ

ตลอดทั้งวันในแตละเดือน และมีอัตราผูโดยสารเฉลี่ยทีเ่ขามาใชบริการตอนาที เทากับ 60.64 คนตอนาที 

ในชวงเวลา 8.00  9.00 น. ทั้งน้ีไดมีการวิเคราะหทั้งหมด 19 สถานี 

• ตัวอยางผลลัพธการวิเคราะหคาโอกาสที่ผูโดยสารจะเลือกใชบริการการเดินทางไปใน

ทิศทางเหนือ (North Brown) หรือทิศทางใต (South Brown) เชน สถานีรถไฟฟาพระราม 9 ดังแสดง

ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคาโอกาสที่ผูโดยสารสถานีรถไฟฟาพระราม 9 จะเลือกเดินทางไปในทิศทางดานเหนือ 

หรือใต 
 

 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาโอกาสที่ผูโดยสารจะเลือกเดินทางไปในทิศทางดานเหนือ 

39.31% และโอกาสที่ผูโดยสารจะเลือกเดินทางไปในทิศทางดานใต 60.39% และโอกาสที่ผูโดยสารจะ

เลือกเดินทางออกจากสถานีเดิม 0.29% ทั้งน้ีไดมีการวิเคราะหทั้งหมด 19 สถานี 

• ตัวอยางผลลัพธการวิเคราะหคาโอกาสที่ผูโดยสารจะเลือกลง ณ สถานีตางๆ เชน 

ผูโดยสารสถานีรถไฟฟาลุมพินีเลือกเดินทางไปในทิศทางดานใต โดยไดพิจารณาถึงความนาจะเปนที่

ผูโดยสารจะเลือกลงสถานี สีลมเปน 0.54 หรือเลือกลงสถานีสามยานเปน 0.71 หรือเลือกลงสถานีหวั

ลําโพง 1 เน่ืองจากผูโดยสาร 1 คน สามารถเลือกลงไดแคสถานีเดียว จึงทําใหความนาจะเปนที่ผูโดยสาร

จะเลือกลงสถานีปลายทางหัวลําโพงมีคาเปน 1 ทั้งน้ีไดมีการวิเคราะหทั้งหมด 19 สถานี และ 2 ทิศทาง 

• ตัวอยางผลลัพธการวิเคราะหคาระยะเวลาการเดินทางระหวางสถานีที่ติดกัน เชน 

ระยะเวลาการเดินทางจากสถานีรถไฟฟาบางซือ่ไปสถานีรถไฟฟากําแพงเพชร 144 วินาที ระยะเวลาการ

เดินทางจากสถานีรถไฟฟากําแพงเพชรไปสถานีรถไฟฟาจตุจักร 126 วินาที และระยะเวลาการเดินทาง

จากสถานีรถไฟฟาจตุจักรไปสถานีรถไฟฟาพหลโยธิน 156 วินาที ทั้งน้ีไดมีการวิเคราะหทั้งหมด 19 

สถานี และ 2 ทิศทาง 

• คาความถ่ีในการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน ดังแสดงในตารางที่ 3 สวน

ความจุของจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสมภายในขบวนรถไฟฟาสูงสุดที่ 1,200 คน/ขบวน/ทิศทาง 
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ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาความถ่ีในการใหบริการเดินรถไฟฟาในแตละชวงเวลา 
 

 
ที่มาขอมูล: บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

2.2 การสราง และทดสอบแบบจําลอง (Simulation) แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

1) แบบจําลองในสวนของขบวนรถไฟฟา โดยกําหนดจํานวนขบวนรถไฟฟาทั้งหมด 19 

ขบวน ชวงระยะเวลาการวิเคราะหขอมูล ณ เวลา 7.00 – 9.00 น. และชวงเวลาในการปลอยขบวน

รถไฟฟาเขาสูระบบที่เวลา 6.45 น. รวมถึงการอางอิงจุดปลอยขบวนรถไฟฟาตามตารางที่ 3 เชน จุด

สถานีหัวลําโพง ใหขบวนรถไฟฟาเดินทางฝงทิศทางดานเหนือ และจุดสถานีเตาปูน ใหขบวนรถไฟฟา

เดินทางฝงทิศทางดานใต ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอยางการใชคําสั่ง create เรียกใชตารางงานของขบวนรถไฟฟาทีจุ่ดสถานีเตาปูน 

เดินทางฝงทิศทางดานใต ดวยโปรแกรมอารีนา 
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2) แบบจําลองในสวนของสถานีรถไฟฟา โดยกําหนดจํานวนสถานีรถไฟฟาทั้งหมด 19 

สถานี ซึ่งคาตัวแปรของแตละสถานีจะแตกตางไปตามขอมูลทีไ่ดทําการวิเคราะหในหัวขอ 2.1 สวนการ

สรางแบบจําลองของสถานีรถไฟฟา จะเริ่มจากสรางบล็อกไดอะแกรมของตัวสถานีรถไฟฟา และนําคาตัว

แปรตางๆ ใสในตารางเวลางาน (Schedule) ของตัวสถานีที่พิจารณา เพื่อใหสามารถเรียกใชงานไดตาม

ชวงระยะเวลาที่กําหนด ดังแสดงในภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางการสรางบล็อกไดอะแกรมแบบจําลองสถานีรถไฟฟาหวยขวาง (HUI) 

 

3) แบบจําลองในสวนเสนทางการเดินรถไฟฟา โดยกําหนดจํานวนสถานีรถไฟฟาทั้งหมด 

19 สถานี แบงออกเปน 2 เสนทาง ไดแก เสนทางการเดินรถไฟฟาไปยังทิศทางเหนือ (North Brown) 

และเสนทางการเดินรถไฟฟาไปยังทิศทางใต (South Brown) สวนการสรางแบบจําลองของเสนทางการ

เดินรถไฟฟา ประกอบดวย เสนทางการเดินรถไฟฟาสวนสถานีตนทาง เสนทางการเดินรถไฟฟาสวน

สถานีทางผาน และเสนทางการเดินรถไฟฟาสวนสถานีปลายทาง โดยจะมีการเช่ือมโยงกับแบบจําลองใน

สวนของขบวนรถไฟฟา ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงตัวอยางการเช่ือมโยงระหวางแบบจําลองสวนของขบวนรถไฟฟา (สวนที่ 1) กบั

แบบจําลองเสนทางการเดินรถไฟฟาสวนสถานีตนทางทิศดานใต สถานีรถไฟฟาบางซือ่ (สวนที่ 2) 
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เมื่อนําเอาแบบจําลองทั้ง 3 สวนมาเช่ือมโยงเขาดวยกัน เพื่อใชทดสอบหาคาจํานวน

ปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาที่ผูโดยสารรอคอยขบวนรถไฟฟาในระบบ ดังแสดงในภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงแบบจําลองการใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงินทั้งระบบ 19 สถานี 

ดวยโปรแกรมอารีนา 

 

จากภาพที่ 9 ไดมีการต้ังคาการวิเคราะหจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมสูงสุดภายใน

ระบบไวที่ 1,200 คนในช่ัวโมงเรงดวน ซึ่งมีคามากกวาความจุของขบวนรถไฟฟาที่ 900 คน/ขบวน/

ทิศทาง โดยทางเทคนิคแลว คาปริมาณดังกลาวเรียกวา W4 ซึ่งหมายถึงจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสม

สูงสุดตอเน่ืองติดตอกันจํานวน 4 สถานี สงผลทําใหเกิดการสะสมปริมาณผูโดยสาร และระยะเวลาการ

รอคอยขบวนรถไฟฟาที่วางเปนเวลานาน 
 

3. ผลการศึกษาวิจัยท่ีไดจากแบบจําลอง (Simulation) 

ผูทําวิจัยไดมีการสรางแบบจําลอง (Simulation) เพื่อประเมินขีดความสามารถชองการ

ใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน ดวยโปรแกรมอารีนา (Arena Software) ตามหัวขอที่ 1 

และ 2 โดยมีการจําลองสถานการณ เพื่อใชหาคาจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาที่

ผูโดยสารรอคอยขบวนรถไฟฟาในแตละสถานี ดังน้ี 

3.1 จํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาระยะเวลาที่ผูโดยสารรอคอยขบวน

รถไฟฟา ในกรณีที่เดินทางไปยังทิศทางดานเหนือ ดังแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 10 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาที่รอคอยขบวนรถไฟฟาในแตละสถานี 

ตามเสนทางดานเหนือ (North Brown) 

 

สถานีรถไฟฟา ปริมาณผูโดยสารสะสม

สูงสุดภายในระบบ (คน) 

ระยะเวลาการรอคอยเฉล่ีย 

(นาที) 

ปริมาณผูโดยสารที่รอคอย

เฉล่ีย (คน) 

สถานีหัวลําโพง 349 2.81 78 

สถานีสามยาน 181 11.32 58 

สถานีสีลม 421 3.17 68 

สถานีลุมพินี 326 14.61 121 

สถานีคลองเตย 258 24.99 99 

สถานีศูนยสิริกิติ์ 392 9.32 143 

สถานีสุขุมวิท 648 6.71 251 

สถานีเพชรบุรี 759 10.53 356 

สถานีพระราม 9 564 17.50 258 

สถานีศูนยวัฒนธรรม 562 22.11 256 

สถานีหวยขวาง 527 14.38 278 

สถานีสุทธิสาร 529 27.92 214 

สถานีรัชดา 488 8.70 290 

สถานีลาดพราว 597 19.58 283 

สถานีพหลโยธิน 478 16.32 260 

สถานีสวนจตุจักร 91 3.34 32 

สถานีกําแพงเพชร 79 56.34 42 

สถานีบางซ่ือ 77 24.81 40 

สถานีเตาปูน 0 0 0 
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ภาพที่ 10 แสดงจํานวนปริมาณผูโดยสารทีส่ะสม และระยะเวลาทีร่อคอยขบวนรถไฟฟาในแตละสถานี 

ในกรณีที่เดินทางไปยังทิศทางดานเหนือ 
 

จากตารางที่ 4 และภาพที่ 10 จะเห็นไดวาไมมีชวงสถานีใดที่มีปริมาณผูโดยสารสะสม

สูงสุดเขาใกล 1,200 คน กลาวคือ 4 สถานีติดตอกัน สงผลทําใหไมเกิดระยะเวลาในการรอคอยขบวน

รถไฟฟาที่วางเปนเวลานานเกินไป แตอยางไรก็ตามบางสถานีก็ยังมีปริมาณผูโดยสารที่รอคอยขบวน

รถไฟฟาคอนขางสูง เชน ปริมาณผูโดยสารที่รอคอยขบวนรถไฟฟาของสถานีเพชรบุรี สถานีพระราม 9 

สถานีศูนยวัฒนธรรม และสถานีหวยขวาง อยูที่ 356 คน 258 คน 256 คน และ 278 คน ตามลําดับ 

สวนระยะเวลาการรอคอยของผูโดยสารที่สถานีกําแพงเพชร และบางซื่อคอนขางสูง คือ 56.34 นาที และ 

24.81 นาที ตามลําดับ เน่ืองจากผูใหบริการมีการแบงชวงการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน

ออกเปน 2 ชวง หรือเรียก Short Loop ตามตารางที่ 3 ไดแก ชวงที่ 1 เริ่มจากสถานีหัวลําโพงไปถึง

สถานีจัตุจักร และชวงที่ 2 เริมจากสถานีจัตุจักรไปถึงสถานีเตาปูน สงผลทําใหชวงที่ 2 มีจํานวนขบวน

รถไฟฟาใหบริการนอย 
 

3.2 จํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาระยะเวลาที่ผูโดยสารรอคอยขบวน

รถไฟฟา ในกรณีที่เดินทางไปยังทิศทางดานใต ดังแสดงในตารางที่ 5 และภาพที่ 11 

จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวามีชวงสถานีรถไฟฟาที่มีปริมาณผูโดยสารสะสมสูงสุดภายใน

ระบบขาใกล 1,200 คน กลาวคืออยางนอย 4 สถานีติดตอกัน ไดแก สถานีสุทธิสาร สถานีหวยขวาง 

สถานีศูนยวัฒนธรรม สถานีพระราม 9 และสถานีเพชรบุรี โดยมีปริมาณผูโดยสารสะสมจํานวน 1,102 

คน 1,200 คน 997 ตน 1,065 คน และ 1,160 คน ตามลําดับ เปรียบเสมือนการรองรับผูโดยสารของ

ขบวนรถไฟฟาเต็มความจุ สงผลทําใหเกิดการสะสมปริมาณผูโดยสะสมตอเน่ือง และระยะเวลาการรอ

คอยขบวนรถไฟฟาเฉลี่ยมากข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 11 ต้ังแตสถานีศูนยวัฒนธรรม 343 คน สถานี

พระราม 9 380 คน สถานีเพชรบุรี 444 คน สถานีสุขุมวิท 349 คน และสถานีศูนยประชุมสิริกิต์ิ 221 
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คน ซึ่งสอดคลองกับสภาพความจริงในช่ัวโมงเรงดวน สําหรับระยะเวลาการรอคอยที่มีคามากกวา

ระยะเวลาความถ่ีในการใหบริการเดินรถไฟฟาคือ 3.29 นาที เชน ระยะเวลาการรอคอยที่สถานีสุขุมวิท

อยูที่ 28.46 นาที ซึ่งหมายถึงผูโดยสารจะตองรอขบวนรถไฟฟาอีกหลายขบวนกวาจะไดรับบริการน่ันเอง 

สวนระยะระยะเวลาการรอคอยที่สถานีคลองเตยอยูที่ 0 นาที เน่ืองจากผูโดยสารบางสวนไดเลือกลงตาม

สถานีตางๆ ระหวางทาง นอกจากน้ีสถานีลําโพงมีคาเปน 0 ทั้งหมด เพราะเปนสถานีปลายทางของ

เสนทางดานใต 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาที่รอคอยขบวนรถไฟฟาในแตละสถานี 

ตามเสนทางดานใต (South Brown) 

สถานีรถไฟฟา ปริมาณผูโดยสารสะสม

สูงสุดภายในระบบ (คน) 

ระยะเวลาการรอคอยเฉล่ีย 

(นาที) 

ปริมาณผูโดยสารที่รอ

คอยเฉล่ีย (คน) 

สถานีเตาปูน 293 0 139 

สถานีบางซ่ือ 289 3.39 146 

สถานีกําแพงเพชร 263 31.85 143 

สถานีสวนจตุจักร 982 5.49 194 

สถานีพหลโยธิน 453 5.55 101 

สถานีลาดพราว 1,023 6.36 232 

สถานีรัชดา 673 16.69 5 

สถานีสุทธิสาร 1,102 11.88 297 

สถานีหวยขวาง 1,200 12.27 0 

สถานีศูนยวัฒนธรรม 997 22.22 343 

สถานีพระราม 9 1,065 23.44 380 

สถานีเพชรบุรี 1,160 21.35 444 

สถานีสุขุมวิท 904 28.46 349 

สถานีศูนยสิริกิติ์ 448 56.74 221 

สถานีคลองเตย 257 0 118 

สถานีลุมพินี 253 49.81 115 

สถานีสีลม 253 26.79 128 

สถานีสามยาน 70 0 31 

สถานีหัวลําโพง 0 0 0 
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สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

เน่ืองจากจํานวนปริมาณผูโดยสารรถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีนํ้าเงิน (MRT) เพิ่มข้ึนอยาง

ตอเน่ืองทุกป สงผลใหมีจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมตกคางตามสถานีรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวนเปน

จํานวนมาก รวมถึงระดับความพึงใจของผูมาใชบริการ ดังน้ันการประเมินดานขีดความสามารถในการ

ใหบริการเดินรถไฟฟาของผูใหบริการจึงเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อเปนขอมูลนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใหบริการเดินรถไฟฟาไดอยางทันทวงที บทความวิจัยฉบับน้ีไดแสดงใหเห็นถึงแนว

ทางการประเมินขีดความสามารถดานการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวนผานการออก

แบบจําลองดวยโปรแกรมอารีนา ซึ่งผลการศึกษาวิจัยที่ไดเปนไปตามผลลัพธที่คาดหวังไว 2 ประการ คือ 

เพื่อใหทราบถึงจํานวนปริมาณผูโดยสารที่สะสม และระยะเวลาที่ผูโดยสารตองรอคอยขบวนรถไฟฟาใน

แตละสถานีตลอดเสนทางดานเหนือและดานใต โดยที่การใหบริการเดินขบวนรถไฟฟาทิศดานใตจะมี

หลายสถานีที่มีจํานวนปริมาณผูโดยสารสะสมมาก และสงผลตอระยะเวลารอคอยนาน ไดแก สถานี

พระราม 9 สถานีเพชรบุรี และสถานีสุขุมวิท ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจ อาทิเชน 

จํานวนปริมาณผูโดยสารที่มาใชบริการสถานีสุขุมวิทตามตารางที่ 1 ในขณะที่ทิศดานเหนือเริ่มจากสถานี

หัวลําโพง ถึงสถานีเตาปูนจะไมคอยประสบปญหาการใหบริการเดินรถไฟฟาในช่ัวโมงเรงดวน สุดทายน้ี

ผูทําวิจัยหวังวาผลการศึกษาวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใหบริการรถไฟฟานําไปใช หรือเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการเดิน

รถไฟฟา เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการใหมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมเพื่อการสงออกชวยในการเพิ่มผลผลิตของเกาอี้เด็ก

รุน “High Chair” ปจจุบันผลิตไมทันตอปริมาณความตองการของลูกคาซึ่งมีความตองการสูงสุดอยูที่ 

2,341 ตัว/เดือน ทําใหขาดโอกาสในการคาขายคิดเปน 768,000 บาทตอปจึงศึกษาและวิเคราะห

กระบวนการทํางานปจจุบัน พบวาขาหนา (A) (เกาอี้ 1 ตัว ใชขาหนา 2 ช้ิน) มีอัตราการผลิต ตํ่ากวา

ปริมาณความตองการโดยผลิตได 2,026.890 ตัว/เดือน ซึ่งเปนช้ินสวนที่ใชเวลาการผลิตมากที่สุดใชเวลา 

369.433 วินาที/ช้ิน พบวาการเจาะ ใชเวลามากที่สุด 104.259 วินาที/ช้ิน และขาหลัง (F) (เกาอี้ 1 ตัว 

ใชขาหลัง 2 ช้ิน) มีอัตราการผลิตตํ่ากวาปริมาณความตองการโดยผลิตได 2,076.163 ตัว/เดือน ใชเวลา

การผลิต 180.333 วินาที/ช้ิน พบวาข้ันตอนกัดโคง ใชเวลามากที่สุด 51.180 วินาที/ช้ิน เพื่อแกปญหาที่

เกิดข้ึนโดยการศึกษาเวลาและการวิเคราะหหาเหตุผล (5W1H) พรอมทั้งทําการวิเคราะหงานดวย

เครื่องมือ ECRS เพื่อกําหนดการทํางานมาตรฐานและเวลาการทํางานมาตรฐานสามารถปรับปรุง

กระบวนการผลิตช้ินสวนขาหนา (A) โดยการจัดลําดับข้ันตอนการทํางานใหมใหมีความเหมาะสม (R) ซึ่ง

สามารถลดเวลาข้ันตอนการเจาะจากเดิมใชเวลาผลิตตอช้ิน 369.433 วินาที/ช้ิน ลดลงเหลือ 307.203 

วินาที/ช้ิน คิดเปนรอยละ 16.845 สงผลใหการผลิตช้ินสวนขาหนา (A) มีอัตราการผลิตจํานวน 

2,437.476 ตัว/ เดือน ซึ่งผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 20.257 เพียงพอตอความตองการของลูกคา และ

ช้ินสวนขาหลัง (F) โดยการจัดลําดับข้ันตอนการทํางานใหมใหมีความเหมาะสม (R) และการปรับปรุงการ

ทํางานใหงายและสะดวกข้ึน (S) จากเดิมใชเวลาผลิตตอช้ิน 180.333 วินาที/ช้ิน ลดลงเหลือ 150.123 
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วินาที/ช้ิน คิดเปนรอยละ 16.752 สงผลใหการผลิตช้ินสวน ขาหลัง (F) มีอัตราการผลิตจํานวน 

2,493.954 ตัว/เดือน ซึ่งผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 20.123  ซึ่งเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

คําสําคัญ: เพิ่มผลผลิต กําหนดเวลามาตรฐาน ปรบัปรุงข้ันตอน เฟอรนิเจอร 

 

Abstract 

The improvement in production processes of exported wooden furniture helps 

increase productivity of the baby “High Chair” product. The current production capacity 

is unable to meet the peak customer demand of 2,341 chairs per month and the 

insufficient capacity leads to lost sales as much as 768,000 baht per year. Therefore, this 

study aimed to explore and analyze current work and production processes of the baby 

high chair. After analyzing, we found that there was the low production rate of the front 

leg (A) - a chair consists of 2 front legs - less than demands. The front legs production 

capacity was 2,026.890 chairs per month and the production of this part took the longest 

time of 369.433 seconds per piece. In fact, the front leg drilling took the longest time of 

104.259 seconds per piece. In addition, the production rate of rear legs (F) – a chair 

consists of 2 rear legs – was found low and less than demands. The rear legs production 

capacity was 2,076.163 chairs per month and the total production time was 180.333 

seconds per piece. In fact, the rear leg curved milling process took the longest time of 

51.180 seconds per piece. In order to solve the problems, the 5W1H questioning 

technique was used to study and investigate causes of the problems and the ECRS 

method was used to analyze production processes and determine standard time for 

improved production processes. With the approaches, the production of the front leg (A) 

improved and processes were rearranged and became more appropriate (R). It was able 

to reduce the time spent in the drilling process from 369.433 seconds per piece to 

307.203 seconds per piece, accounting for 16.845%, and the front leg (A) production rate 

was increased to 2,437.476 chairs per month, accounting for 20.257% and able to meet 

customer demands. In the meantime, the rear leg (F) production processes were 

rearranged and became more appropriate (R) and the production was improved to be 
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easier and more convenient (S). The production time was reduced from 180.333 seconds 

per piece to 150.123 seconds per piece, accounting for 16.752%, and the rear leg (F) 

production rate was increased to 2,493.954 chairs per month, accounting for 20.123% 

and able to meet customer demands.  

Keywords: Productivity increase, standard time determination, process improvement, 

furniture  

 

1. บทนํา 

จากปญหาที่พบ คือ การผลิตสินคาประเภทเฟอรนิเจอรไมยางพาราเกาอี้เด็ก รุน “High Chair” 

ของโรงงานกรณีศึกษาพบการผลิตสวนประกอบของเฟอรนิเจอรไมทันตามกําหนด จากขอมูลป พ.ศ. 

2561-2562  สงมอบสินคาไมทันตามกําหนด 7 ครั้ง โดยแบงออกเปน ป 2561 4 ครั้ง จํานวน 508 ตัว 

คิดเปนรอยละ 2.258 และป 2562 3 ครั้ง จํานวน 640 ตัว คิดเปนรอยละ 2.629 รวมทั้งสิ้นจํานวน 

1,148 ตัว คิดเปนรอยละ 2.451 ดังตารางที่ 1 

 

 ตารางท่ี 1 จํานวนการสงมอบผลิตภัณฑไมทันตามกําหนดระหวางป 2561-2562  
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จากปญหาที่พบของการผลิตเกาอี้เด็ก รุน “High Chair”  

1.) พบวาข้ันตอนการผลิตขาหนา (A) ใชเวลามากที่สุดจากข้ันตอนการผลิตทั้งหมด คือ 

369.433 วินาที/ช้ิน เมื่อเปรียบเทียบกับทุกช้ินสวน ของการผลิตเกาอี้เด็ก รุน “High Chair” ดังภาพ   

ที่ 1  
 

 
 

ภาพท่ี1 เวลาข้ันตอนการผลิตสวนประกอบเกาอีเ้ด็กเด็ก รุน “High Chair” 

 

 
       

 ภาพท่ี 2  แผนภูมิเปรียบเทียบระหวาง อัตราการผลิตกบัความตองการ  (ตัว/เดือน) 
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2.) จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 และภาพที่ 2 พบวาอัตราการผลิตกับความตองการสูงสุดตอ

เดือน ระหวางป 2561-2562 ที่สวนประกอบขาหนา (A) มีอัตราการผลิตไมเพียงพอตอปริมาณความ

ตองการโดยที่อัตราการผลิตอยูที่ 2,026.890 ตัว/เดือน (เกาอี้ 1 ตัว ใชขาหนา 2 ช้ิน) ซึ่งปริมาณความ

ตองการสูงสุดจากคําสั่งซื้ออยูที่ 2,341 ตัว/เดือน และที่สวนประกอบขาหลัง (F) มีอัตราการผลิตไม

เพียงพอตอปริมาณความตองการโดยที่อัตราการผลติอยูที่ 2,076.163 ตัว/เดือน (เกาอี้ 1 ตัว ใชขาหลัง 

2 ช้ิน) ซึ่งปริมาณความตองการสูงสุดอยูที่ 2,341 ตัว/เดือน 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.1) การศึกษาเวลา 

 การศึกษาเวลา คือ การหาเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการทาํงาน โดยที่พนักงานมีความเหมาะสมกบั

งาน และทํางานในลักษณะที่ถูกตอง โดยเวลามาตรฐาน (Standard Time)  ที่ใชสําหรับการทํางานของ

พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

         2.1.1) การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) 

  การศึกษาเวลาโดยตรง  หมายถึง การศึกษาเวลาเพื่อหาเวลามาตรฐานของข้ันตอน

กระบวนการผลิต โดยศึกษาเวลา และบันทึกขอมูลโดยละเอียด แบงตามข้ันตอนกระบวนการผลิต 

(Process) โดยสังเกตข้ันตอนกระบวนการผลิตและจับเวลาการทํางานของพนักงานโดยละเอียด เพื่อมา

หาเวลามาตรฐานในการทํางาน (วันชัย ริจิรวนิช, 2548) 

  2.1.2) การหาจํานวนครั้งในการจับเวลา 

  การคํานวณหาจํานวนครั้งในการจับเวลา หมายถึง การสุมบนตัวอยางเดียวที่มีความ

ตอเน่ืองของขอมูล ซึ่งขอมูลที่ไดมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของงาน 

ดังน้ันจํานวนครั้งที่เหมาะสมในการจับเวลาทําใหไดคาเวลามาตรฐานที่มีความนาเช่ือถือน้ัน ทําไดโดยใช

วิธีการของ Maytag ซึ่งจะใชพิสัย (Range) ซึ่งเปนคาประมาณของจํานวนครั้งในการจับเวลา (รัชตวรรณ 

กาญจนปญญาคม, 2552) 

  2.1.3) การกําหนดเวลาเผื่อ 

 การกําหนดเวลาเผื่อ เปนการกําหนดเวลาเพิ่มข้ึนจากเวลาปกติของพนักงาน เพื่อความ

เหมาะสมในการทํางานโดยที่เวลาเผื่อแบงออกเปนสามสวน สวนที่ 1.) เวลาเผื่อสําหรับสวนบุคคล 
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(Personal Allowance) สวนที่ 2.) เวลาเผื่อสําหรบัความเครียด (Fatigue Allowance) สวนที่ 3.) เวลา

เผื่อสําหรับความลาชา (Delay Allowance) (รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม, เน้ือโสม ติงสัญชลี, 2528) 

  2.1.4) การหาเวลามาตรฐาน 

  เมื่อจับเวลาและบันทึกขอมูลตามจํานวนครัง้ของการจบัเวลาที่เหมาะสมแลว จากน้ัน

ดําเนินการ คํานวณหาเวลามาตรฐาน ดังสมการตอไปน้ี 

   เวลามาตรฐาน  = เวลาปกติ x (1 + % เวลาเผื่อ)   (2-1) 

 โดยที่  เวลาปกติ = เวลาตัวแทน x อัตราเร็วของการทํางาน   (2-2) 

   เวลาตัวแทน คือ คาเฉลี่ยของขอมูลเวลาในแตละงานยอยของการทํางาน 

   อัตราเร็วของการทํา คือ การประเมินคาอัตราเร็วในการทํางานของพนักงาน  

 2.2) การวิเคราะหหาเหตุผล 

 เทคนิคการต้ังคําถาม 5W1H เปนเทคนิคหน่ึงในการวิเคราะหหาเหตุผลในการทํางานตามวิธีเดิม 

และหาชองทางปรับปรุงใหดีข้ึน โดยแนวทางในการต้ังคําถาม 5W1H โดยใชรวมประโยคต้ังคําถามตางๆ 

ดังน้ี 

  2.2.1) อะไร (What) ถามเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน 

  2.2.2) ใคร (Who) ถามเกี่ยวกับบุคคลหรือเครื่องจักร  

  2.2.3) ที่ไหน (Where) ถามเกี่ยวกับสถานที่  

  2.2.4) เมื่อไร (When) ถามเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนของงาน 

  2.2.5) อยางไร (How) ถามเกี่ยวกับวิธีของการทํางาน  

2.3) หลักการ ECRS 

  2.3.1) การกําจัดช้ินงานบางสวนที่ไมจําเปนออก (Eliminate) ทั้งน้ีเพราะวางานหรือการ

ทํางานใดๆที่ไมจําเปนยอมเกิดความสูญเปลาของ แรงงาน เวลา วัสดุสิ่งของและคาใชจายตางๆ 

  2.3.2) การรวมเขาดวยกัน (Combine) คือ การรวมข้ันตอนการทํางานหลาย ๆ  สวนเขา

ดวยกัน เหลือแตสวนงานที่จําเปน จากน้ันตองมีการเอางานที่จําเปนน้ันมารวมเขากันใหม  

  2.3.3) การจัดลําดับข้ันงานใหม (Rearrange) คือ การปรับปรุงโดยการเปลี่ยนคน สถานที่ 

หรือลําดับข้ันตอนการทํางานใหมใหมีความเหมาะสม 

  2.3.4) การทําใหงายข้ึน (Simplify) คือ การปรับปรุงการทํางานใหงายและสะดวกข้ึน โดย

อาจจะออกแบบอุปกรณการจับยึด (jig fixture) และแมนยํามากข้ึน ซึ่งสามารถลดของเสียลงได (เกษม 

พิพัฒนปญญานุกูล, 2539) 
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 โดยแนวทางของ ECRS ถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลายในการปรับปรุงในงานอุตสาหกรรม 

ดังที่เปนกรณีศึกษาในงานวิจัยตางๆ เชน 

 จากการทดลองทําการประยุกตหลักการ ECRS และทําการผลิต ทั้ง 3 แบบ ปรากฏวา แบบที่ 2 

ใหผลดีมีประสิทธิภาพหลังปรับปรุง 73.53 เปอรเซ็น เพิ่มข้ึน 75.52 เปอรเซ็น อัตราภาพ 20.00 ช้ินตอ

คนตอวัน เพิ่มข้ึน 81.26 เปอรเซ็น ระยะการขนสง 69.96 เมตร ลดลง 15.24 เปอรเซ็น (วิมลสิริ จูหอง, 

2558) 

 การทดลองปรับปรุงพบวา การประยุกตหลักการ ECRS สามารถรวมงานการผลิตของสองโมเดล

เขาดวยกันโดยใชพนักงานรวมกัน ทําใหพนักงานมีทักษะการทํางานมากข้ึน มีคาประสิทธิภาพ คาผลิต

ภาพ และคาอรรถประโยชนของสายการผลิตเพิ่มมากข้ึน (อารยา ทองดี, 2558) 

 จากการทดลองปรับปรุงพบวา การประยุกตหลักการ ECRS สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่วา

กระบวนการที่ระยะเวลาดําเนินงานน้ันสั้นลงตามวัตถุประสงค (พรพรรณ บัวกลับ,นวพร สุรัสวดี, 2558) 

 จากการทดลองปรับปรุงพบวา การประยุกตหลักการ ECRS พบวาประสิทธิภาพของ

สายการผลิต เวลามาตรฐานรวมลดลงไปจากเดิม 25.52 วินาที ลดจํานวนพนักงานได 1 คน ทําใหคา

ประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 23.66 (สรณศิริ เรืองโลก, 2560) 

 

3. ผลการศึกษา 

    3.1)  ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตสวนประกอบเกาอ้ีเด็ก รุน “High Chair” ดังตาราง  ที่ 2   
 

ตารางท่ี 2 ข้ันตอนกระบวนการผลิตสวนประกอบเกาอี้เด็ก รุน “High Chair” 
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3.2) ศึกษาเวลาในขั้นตอนกระบวนการผลิตสวนประกอบเกาอ้ีเด็ก รุน “High Chair” 

   ดําเนินการศึกษาเวลาการทํางานโดย การคํานวณหาจํานวนรอบของการจับเวลาที่เหมาะสม 

โดยใชหลักการของ Maytag น้ันทุกงานยอยอื่นๆ ของทุกสวนประกอบ เกาอี้เด็ก รุน “High chair” เวลา

ที่เหมาะสมของกระบวนการน้ีเทากับ 10 ครั้ง จากน้ันทําการคํานวณหาเวลามาตรฐานในแตละข้ันตอน

กระบวนการผลิตทุกช้ินสวน ขอแสดงตัวอยางการคํานวณหาเวลามาตรฐานกระบวนการผลิตของขาหนา 

(A) ในข้ันตอนการวาดแบบ การคํานวณหาเวลาเฉลี่ย สามารถบันทึกเวลาในการวาดแบบ จํานวน 10 ครั้ง 

ไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 เวลาการวาดแบบ 
 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา

(วินาที) 
6.470 6.280 6.330 6.290 6.280 6.320 6.320 6.220 6.050 6.380 

 

จากขอมูล หาเวลาเฉลี่ย (Selected time) = (6.470+6.280+6.330+…+6.202+6.050+6.380)/10 

              = 6.294 วินาที 

3.2.1)  การคํานวณหาอัตราสมรรถนะในการทํางานของพนักงาน เลือกพนักงานใน

สายการผลิตเพื่อทําการประเมิน โดยเทียบกับคาประเมินในระบบเวสติงเฮาส  ไดผลดังน้ี  

       ความชํานาญงาน     = +0.00 

      ความพยายาม          = +0.00 

       เงื่อนไขในการทํางาน = +0.00 

   ความสม่ําเสมอ        = +0.00 

จากน้ันนําคาที่ไดมาคํานวณเพื่อหาอัตราการทํางานดังน้ี  

อัตราการทํางาน = [1+(0.00+0.00+0.00+0.00)] x 100 = 100% 

3.2.2)  การคํานวณหาเวลาการทํางานปกติ จากขอมูลเวลาการวาดแบบช้ินงาน สามารถ

คํานวณหาเวลาการทํางานปกติของการตรวจสอบการใชงานของช้ินงาน ไดดังน้ี 

        เวลาปกติ = เวลาเฉลี่ย x อัตราความเร็วในการทํางาน 

                               = 6.294 x 1.00 

                               = 6.294 วินาที 
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3.2.3)  การคํานวณหาเวลามาตรฐาน จากการคํานวณคาตาง ๆ  ในขอกอนหนา สามารถ

นํามาคํานวณหาเวลามาตรฐานในการตรวจสอบการใชงานของช้ินงาน ไดดังน้ี 

 เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + (เวลาปกติ x % เวลาเผื่อ) 

                 เวลามาตรฐาน = 6.294 + (6.294 x 15%) 

                                   = 7.238 วินาที 

พบวาช้ินสวนขาหนา (A) ใชเวลาผลิตมากที่สุด 369.433 วินาที ซึ่งข้ันตอนที่ใชเวลานานสุด คือ 

ข้ันตอนการเจาะ 104.259 วินาที และ ช้ินสวนขาหลัง (F) ใชเวลาผลิตมากที่สุด 180.333 วินาที ซึ่ง

ข้ันตอนที่ใชเวลานานสุด คือ ข้ันตอนการกัดโคง 51.175 วินาที ดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 เวลาที่ใชในการผลิตสวนประกอบเกาอี้เด็ก รุน “High Chair”  
 

 
 

3.3) การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยวิธีการต้ังคําถาม 5W1H  

3.3.1) การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการผลิตขาหนา (A) ในข้ันตอนการเจาะลงบน

ช้ินงานดวยวิธีการต้ังคําถาม 5W1H ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการผลิตขาหนา (A) 
 

ชิ้นสวน : ขาหนา “A”                             ข้ันตอน : การเจาะลงบนชิ้นงาน 

การต้ังคําถาม การพิจารณา 
 

การวิเคราะห 

 

การปรับปรุง ทําอะไร ทําไมตองทํา 
ทําอยางอื่นได

ไหม 

พนักงานทําการเจาะรูดวยเคร่ือง

เจาะท่ีบริเวณชิ้นสวนขาหนาโดยมี

ขนาดรูท่ีทําการเจาะ คือ  

1.) ดอกเจาะ ชนิดตรง ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 8x17 มิลลิเมตร  

เพ่ือเปนตําแหนงใน

การอุปกรณเพ่ือยึด

ชิ้นสวนเกาอี้เขา

ดวยกัน โดยการ

ใชน็อต 

ไมได 

จากการวิเคราะห

การทํางานพบวา 

ข้ันตอนการเจาะ

ชิ้นสวนขาหนา มี

การเจาะรูจํานวน 

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ

ในข้ันตอนการเจาะ

มาเปนใชเคร่ืองCNC 

ชนิด 4 หัวเจาะ โดย

ใชหัวเจาะขนาดเสน
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   3.3.2) การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการผลิตขาหลัง (F) ในข้ันตอน การกัดโคงลงบน

ช้ินงานดวยวิธีการต้ังคําถาม 5W1H ดังตารางที่ 6 
 

2.) ดอกเจาะ ชนิดเจาะตรงมีบ า

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร  

x ขนาดเส นผ านศูนย กลางบา 13 

มิลลิเมตร 

13 รูเจาะ และ2

ตําแหนงการเจาะ 

ทําใหการเจาะตอง

มีการสลับดอก

เจาะ 2 คร้ังจึงควร

มีการปรับปรุง

วิธีการทํางานให

สามารถมี

กระบวนการเจาะ

ท่ีถูกตองแมนยํา

เหมือนเดิมและลด

เวลาใหนอยลงโดย

นําไปประยุกตใช

กับเคร่ือง

อัตโนมัติCNC 

ชนิด 4 หัวเจาะ 

ซึ่งในการทํางาน 1

คร้ัง สามารถได

ชิ้นงานออกมา 4 

ชิ้น 

ผานศูนยกลาง 8x17

มิลลิเมตร ซึ่งเคร่ือง 

CNC ทํางาน 1 คร้ัง 

จะไดชิ้นงานออกมา 

4 ชิ้น ซึ่งสามารถลด

เวลาของข้ันตอนการ

เจาะ และลดเวลาใน

การนําชิ้นงานเขา

ออก 

ทําท่ีไหน ทําไมจึงทําท่ีนั่น 
มีท่ีอื่นทําได

ไหม 

บ ริ เ วณผิ วด าน ในและด านนอก

ชิ้นงาน 

เปนตําแหนงยึด

ชิ้นสวน 
ไมได 

ทําเมื่อไหร 
ทําไมตองทําข้ันตอน

นั้น 

ทําข้ันตอนอื่น

ไดไหม 

หลังจากข้ันตอนการกัดข้ึนรูป 

(copy) 

เ พ่ื อป องกั นไม ให

ชิ้ นงานเสี ยหายใน

ระหวางข้ันตอนกัด

เซาะรอง 

ไมได 

ใครเปนคนทํา ทําไมตองเปนคนนั้น 
คนอื่นทําได

ไหม 

เคร่ืองเจาะชนิด 2 หัวเจาะ 
เ ป น เ ค ร่ื อ ง ท่ี ใ ช

สําหรับเจาะชิ้นงาน 
ทําได 

ทําอยางไร 
ทําไมตองทําอยาง

นั้น 

ทําวิธีอื่นได

ไหม 

วางชิ้นงานบนเคร่ืองเจาะ จากนั้น

เจาะชิ้นงานท้ังดานในและดานนอก

โดยแบงตามขนาดดอกเจาะ คือดอก

เจาะ  ชนิ ดตรง  ขนาด เส นผ า น

ศูนยกลาง 8x17 มิลลิเมตร จํานวน 7 

รู/ขาหนึ่งขาง และดอกเจาะ ชนิด

เ จ า ะ ต ร ง มี บ า ข น า ด เ ส น ผ า น

ศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร x ขนาดเสน

ผ าน ศูนยกลางบา  13  มิลลิ เมตร 

จํานวน 6 รู/ขาหนึ่งขาง 

เพราะเปนตําแหนง

ยึดชิ้นสวนตางๆ ท่ี

ทําการเจาะและเปน

งานท่ีตองใชความ

แ ม น ยํ า สู ง แ ล ะ

จํานวนรูเจาะรวมถึง

รูปแบบของรูเจาะท่ี

ตางกัน 

ไมได 



 

2661 

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการผลติขาหลัง (F) 
ชิ้นสวน : ขาหลัง “F”                             ข้ันตอน : การกัดโคงลงบนชิ้นงาน 

การต้ังคําถาม การพิจารณา 

การวิเคราะห การปรับปรุง 
ทําอะไร ทําไมตองทํา 

ทําอยางอื่นได

ไหม 

ทํ าการกั ด โค ง บนชิ้ น ง า น เ พ่ื อ ใ ห

ผิวชิ้นงานโคงมน โดยเคร่ืองเพลาต้ัง 

หัวเดียว ในการกัดโคงรอบชิ้นงาน 4 

ดาน ไดคร้ังละ 1 ชิ้น 

เพ่ือลบเหลี่ยม

ตามท่ีแบบกําหนด 
ไมได 

จากการวิเคราะห

การทํางานพบวา 

การกัดโคงรอบ

ชิ้นงาน ตองกัดโคง 

4 คร้ัง/ชิ้น จึงควร

มีการปรับปรุง

วิธีการทํางานเพ่ือ

ลดเวลาการทํางาน

ท่ีนอยลงและเพ่ิม

ผลผลิตไดมากข้ึน

จากเดิมโดยใช

เคร่ืองเพลาต้ัง หัว

เดียว กัดโคง

รอบตัวชิ้นงาน 

เปลี่ยนมาใชเคร่ือง 

Router คอมา 

และสราง jig 

fixture เพ่ือชวย

ในการจับชิ้นงาน 

เพ่ือใหการทํางาน

สะดวกข้ึนและ

สามารถผลิตได

จํานวนชิ้นมากข้ึน 

ทําการติดต้ัง jig 

fixture ชวยในการ

จับชิ้นงาน ท่ีเคร่ือง 

Router คอมา เพ่ือ

ทําใหสามารถกัดโคง

รอบชิ้นงานไดคร้ังละ 

2 ชิ้น 

 

ทําท่ีไหน ทําไมจึงทําท่ีนั่น 
มีท่ีอื่นทําได

ไหม 

บริเวณรอบชิ้นงานขาหลัง 

เปนบริเวณชิ้นงาน

ท่ีตองการความ

โคงมน ตามแบบ

กําหนด 

ไมได 

ทําเมื่อไหร 
ทําไมตองทํา

ข้ันตอนนั้น 

ทําข้ันตอนอื่น

ไดไหม 

หลังจากข้ันตอนการเจาะ 

เพ่ือใหการจับยึด

ชิ้นงาน ในข้ันตอน

กอนหนาทํางานได

งายข้ึน 

ไมได 

ใครเปนคนทํา 
ทําไมตองเปนคน

นั้น 

คนอื่นทําได

ไหม 

เคร่ืองเพลาต้ังหัวเดียว กัดโคงรอบ

ชิ้นงาน 4 ดาน 

เปนเคร่ืองกัด

ชิ้นงานภายนอก

โดยเฉพาะ 

ได 

ทําอยางไร 
ทําไมตองทําอยาง

นั้น 

ทําวิธีอื่นได

ไหม 

นําชิ้นงานเขาเคร่ืองโดยใชเคร่ืองเพลา

ต้ัง หัวเดียว กัดโคงรอบชิ้นงาน 4 ดาน 

ได 1 ชิ้น/คร้ัง 

เพ่ือลบเหลี่ยมของ

ชิ้นงานเพ่ือใหได

ความโคงมนตาม

แบบท่ีกําหนด 

ได 
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จากการวิเคราะหการทํางานพบวา ข้ันตอนการเจาะ มีจํานวน 13 รู ตําแหนงการเจาะ 2 

ตําแหนง และรูปแบบการเจาะรู 2 รูปแบบ ทําใหการเจาะตองมีการสลับเครื่องมือ 2 รอบ และทําการ

เจาะ ซึ่งจากการวิเคราะหการปรับเปลี่ยนอุปกรณการเจาะรู จากเดิมใชเครื่องเจาะ 2 หัวเจาะ มีการ

ทํางานของเครื่อง คือ ช้ินงานจะเคลื่อนที่เขาหาหัวเจาะ ซึ่งหัวเจาะจะทํางานพรอมกันทั้งสองหัว และหัว

เจาะจะสามารถปรบัตําแหนงระยะหางของแตละหวัเจาะ ไดเฉพาะแนวระนาบเทาน้ัน โดยทําการเจาะใน

ตําแหนงการเจาะที่ 1,2  และไดทําการเปลี่ยนมาใชเครื่องเจาะ CNC แบบอัตโนมัติ ชนิด 4 หัวเจาะ เจาะ

ตําแหนงที่ 1,2 พบวาการเจาะมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากการทํางานของเครื่องเจาะ 

CNC คือ เมื่อทําการต้ังคาตําแหนงการเจาะที่เครื่องแลว หัวเจาะจะเคลื่อนเขาหาตําแหนงที่จะทําการ

เจาะโดยที่ช้ินงานอยูกับที่ และการทํางานของเครื่องเจาะ CNC 1 ครั้ง จะไดช้ินงานออกมา 4 ช้ิน โดยใช

หลัก ECRS เขามาชวยในการปรับปรุงการทํางาน ในดานการลําดับ 

ข้ันตอนการทํางานใหมใหมีความเหมาะสม (R) ซึ่งจะสามารถลดเวลาของข้ันตอนการเจาะ และ

ลดเวลาในการโหลดงานเขาออก ดังภาพที่ 3  

 

 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการเจาะ ขาหนา (A) 

 

จากการวิเคราะหการทาํงานพบวา ข้ันตอนการกัดโคง มีทั้งหมด 4 ดาน ซึ่งจากการวิเคราะหการ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณการกดัโคงและสรางอุปกรณจับยึดช้ินงานใหม (jig fixture) เพื่อชวยในการจับช้ินงาน 

จากเดิมใชเครื่องเพลาต้ังหัวเดียว ทําการกัดโคงกัดโคงรอบช้ินงาน 4 ดาน ทํางานไดครั้งละ 1 ช้ิน เปลี่ยน

มาใชเครื่อง Router คอมา ซึ่งเปนเครื่องที่สามารถกัดข้ึนรูปช้ินงานทั้งภายในและนอกเหมาะกับการกัด

ช้ินงานที่มีพื้นที่หนาตัดช้ินงานนอย และทําการสรางอุปกรณจับยึดช้ินงานใหม (jig fixture) ซึ่งสามารถ

กัดโคงรอบช้ินงานไดครั้งละ 2 ช้ิน โดยใชหลัก ECRS เขามาชวยในการปรับปรุงการทํางาน ในดานการ

ลําดับข้ันตอนการทํางานใหมใหมีความเหมาะสม (R) และการปรับปรุงการทํางานใหงายและสะดวกข้ึน 
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โดยออกแบบอุปกรณการจับยึด (jig fixture) เขามาชวยในการทํางานเพื่อใหการทํางานสะดวกมากข้ึน 

(S) ซึ่งทําใหการทํางานสะดวกมากข้ึนและไดจํานวนช้ินงานเพิ่มมากข้ึน ดังภาพที่ 4 
 

 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการกัดโคง ขาหลงั (F)  

 

3.4) การปรับปรุงและการประเมินผล 

3.4.1) สวนประกอบขาหนา 

ผลการเปรียบเทียบการเจาะสวนประกอบขาหนาวิธีการทํางานแบบใหมที่ปรับปรุง

ข้ันตอนการเจาะ ทําใหสามารถลดเวลาที่ใชในการทํางานดวยข้ันตอนการทํางานแบบเดิมจาก 104.259 

วินาที ลงลดเหลือ 42.029 วินาที ดังภาพที่ 5 

     

 
 

ภาพท่ี 5 เวลาการทํางานหลังการปรับปรงุ สวนประกอบขาหนา (A) 

 

 3.4.2) สวนประกอบขาหลัง 

  วิธีการทํางานแบบใหมที่ปรับปรุงข้ันตอนการกัดโคง ทําใหสามารถลดเวลาที่ใชในการ

ทํางานดวยข้ันตอนการทํางานแบบเดิมจาก 51.180 วินาที ลงลดเหลือ 27.441 วินาที ดังภาพที่ 6 
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  ภาพท่ี 6 เวลาการทํางานหลังการปรับปรงุ ขาหลงั (F) 

 

โดยเวลาที่แสดงมาจากศึกษาเวลาข้ันตอนการทํางานที่คํานวณมาเพื่อกําหนดเวลามาตรฐานใน

การทํางานของพนักงานโดยการจํานวนครั้งที่เหมาะสมในการศึกษาน้ีทําจับเวลาเทากับ 10 ครั้งตอหน่ึง

งานยอยดวยวิธีการของ Maytag และกําหนดเวลาเผื่อ 15% มาจากเวลาเผื่อสาํหรบัสวนบุคคล 5% เวลา

เผื่อสําหรับความลาชา 5 % เวลาเผื่อจากการเมื่อยลาจากการทํางาน 5%  เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรม

การผลิตที่มีฝุนละอองละเอยีด เครื่องจักรอบรอน ซึ่งยกตัวอยางการการคํานวณเวลามาตรฐานในช้ินสวน

ขาหนา (A) ดังตารางที่ 7 และแสดงเวลามาตรฐานที่กําหนดของทุกช้ินสวนเกาอี้เด็ก รุน “High Chair” 

ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 7 ยกตัวอยางการการคํานวณเวลามาตรฐานในช้ินสวนขาหนา (A) 
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ตารางท่ี 8 เวลามาตรฐานในการทํางานของพนักงาน  

 

 
 

3.4.3) ผลประเมินการศึกษา พบวา โรงงานมีการผลิตเฟอรนิเจอรทีห่ลากหลายชนิดและคํา

สั่งซื้อเฟอรนิเจอรที่ไมคงที่ โดยการผลิตมีข้ันตอนการทํางานที่คลายกัน เชน การไส การกัด การเจาะ 

การขัด เปนตน จึงทําใหในแตละวันการทํางานของเครื่องจักรจะผลิตตอเน่ืองทีละชนิดเพื่อลดการปรบัต้ัง

เครื่องจักรใหม ดวยเหตุดังกลาวจึงทําให การเพิ่มอัตราการผลิต โดยการเลือกใชเครื่องจักรที่ชวยใหการ

ทํางานสะดวกมากข้ึนที่มีอยูในสายการผลิตเดิม และมีการปรับปรุงโดยเพิ่มอุปกรณเครื่องมือจับยึด

ช้ินงานเพื่อชวยใหการทํางานงายข้ึน ซึ่งสามารถหาไดจากบริษัทที่มีอยูแลว สงผลใหไดผลผลิตที่มากข้ึน

แตตนทุนยังคงเทาเดิมจึงมีความเหมาะสมกวาการวางแผนการผลิตสนิคามาเกบ็ไวในเดือนที่คําสัง่ซือ้นอย

มาเผื่อสําหรับเดือนที่มีคําสั่งซื้อมาก ซึ่งตองมีการจัดเก็บในคลังสินคาที่เสี่ยงตอการเสียหายและพื้นที่

จัดเก็บที่จํากัด ดังน้ันจากการศึกษาเวลาและดําเนินการปรับปรุงการผลิต ขาหนา (A) โดยวิธีการทํางาน

แบบใหมที่ปรับปรุงข้ันตอนการเจาะ ซึ่งการทํางานแบบเดิมใชเวลาเฉลี่ย 104.259 วินาที/ช้ิน หลัง

ปรับปรุงลดลงเหลือเวลาเฉลี่ย 42.029 วินาที/ช้ิน เมื่อเทียบกับการทํางานแบบใหมสามารถลดเวลา

ข้ันตอนการเจาะ คิดเปนรอยละ 40.312  ทําใหเวลาการผลิตช้ินสวนขาหนา (A) ลดลงรอยละ 16.845 

ทําใหมีอัตราการผลติไดจํานวน 2,437.467 ตัว/เดือน เมื่อเทียบจากการทํางานแบบเดิมที่มีอตัราการผลติ

ไดจํานวน 2,026.890 ตัว/เดือน ซึ่งผลิตไดตามความตองการของลูกคา และช้ินสวน ขาหลัง (F) โดย

วิธีการทํางานแบบใหมที่ปรับปรุงข้ันตอนการกัดโคง ซึ่งข้ันตอนการทํางานแบบเดิมใชเวลาเฉลี่ย 51.175 

วินาที/ช้ิน หลังปรับปรุงลดลงเหลือเวลาเฉลี่ย 27.441 วินาที/ช้ิน เมื่อเทียบกับการทํางานแบบใหม

สามารถลดเวลาข้ันตอนการกัดโคง คิดเปนรอยละ 53.621 ใหเวลาการผลิตช้ินสวนขาหลัง (F) ลดลงรอย
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ละ 16.752 ทําใหมีอัตราการผลิตไดจํานวน 2,493.954 ตัว/ เดือน เมื่อเทียบจากการทํางานแบบเดิมทีม่ี

อัตราผลิตไดจํานวน 2,076.163 ตัว/เดือน ซึ่งผลิตไดตามความตองการของลูกคา ดังตารางที่ 9 

 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบอัตราการผลิตกอนปรับปรงุและหลงัปรบัปรุง 
 

 

 

 3.4.4) การกําหนดวิธีการทํางานมาตรฐานในการทํางาน ของพนักงานในการผลิตเกาอีเ้ด็ก รุน 

“High Chair” เพื่อใหพนักงานปฎิบัติตามวิธีที่กําหนด ในข้ันตอนการเจาะ ของขาหนา (A) ดังภาพที ่7 และ

ในข้ันตอนการกัดโคง ของขาหลัง (F) ดังภาพที่ 8 ซึ่งจะทําใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 

 
รูปภาพท่ี 7 วิธีการทํางานมาตรฐานขาหนา (A) 

 

 

 
รูปภาพท่ี 8 วิธีการทํางานมาตรฐานขาหลงั (F) 
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4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

4.1) สรุปผลการศึกษา 

กรณีศึกษาครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตสวนประกอบของเกาอี้เด็ก “High 

chair” เพื่อใหสามารถเพิ่มผลผลติสวนประกอบ ขาหนา (A) และ ขาหลัง (F) ผลการปรับปรุงการทํางาน

ทําใหโรงงานกรณีศึกษาสามารถผลิตช้ินสวนขาหนา (A ) จากเดิมใชเวลาผลิตตอช้ิน 369.433 วินาที/ช้ิน 

ลดลงเหลือ 307.203 วินาที/ช้ิน คิดเปนรอยละ 16.845 สงผลใหการผลิตช้ินสวนขาหนา (A) มีอัตราการ

ผลิตจํานวน 2,437.476 ตัว/ เดือน ซึ่งผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 20.257 ซึ่งเพียงพอตอความตองการของ

ลูกคา และช้ินสวนขาหลัง (F) จากเดิมใชเวลาผลิตตอช้ิน 180.333 วินาที/ช้ิน ลดลงเหลือ 150.123 

วินาที/ช้ิน คิดเปนรอยละ 16.752 สงผลใหการผลิตช้ินสวน ขาหลัง (F) มีอัตราการผลิตจํานวน 

2,493.954 ตัว/เดือน ซึ่งผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 20.123  ซึ่งเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

4.2) ขอเสนอแนะ 

 4.2.1)  ควรนําวิธีการปรับปรุงที่ไดนําเสนอในงานวิจัยน้ีไปเปนแนวทางในประยุกตใชใน

สวนของการปรับปรุงการผลิตของสายการผลิตที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 

 4.2.2)  ควรมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเน่ืองรวมถึงการควบคุม และดูแล

รักษาเครื่องจักรอยางเปนประจํา เพื่อใหเครื่องจักรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

ผลิตไดตรงตามความตองการ 

 4.2.3)  การออกแบบสายการผลิตในอนาคต ควรมีการพิจารณาเรื่องการจัดสมดุล

สายการผลิต 
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Development of Obstacle Avoidance Autonomous Mobile Robot 

Using Deep Reinforcement Learning (DQN) with ROS 

 

Sirinart Hansuwan1, Kiattisak Sritrakulchai2 

 

Abstract 

 Currently, mobile robots using wheels, and automated operating systems are 

widely used in many industrial applications to support human operator. However, there 

is still lack of flexibility when the environment changes. For example, when a robot 

moves forward with changing obstacles or the destination position has changed. This 

causing the existing automation system has to be updated to comply with its usage, that 

requires a lot of cost and time. Accordingly, this research aims to solve the problem of 

mobile robot using wheels can avoid obstacles by deep reinforcement learning. We have 

developed the obstacle avoidance system by using deep reinforcement learning (Deep 

Q-Network), it is a type of reinforcement learning. ROS (Robot Operating System) is an 

important component of building robotic control systems. In addition, the learning 

system will be created in simulation environment model. In order to find the suitable 

parameter for decision making of robot control system, before applying to real robots. 

Keywords: Mobile robot / Obstacle avoidance / DQN / Deep reinforcement learning 

 

Background and problem statement 

Today, artificial intelligence (AI) continues to be a subject of study to provide 

machines with learning abilities. It is important to understand the nature of learning in 

order to achieve the goal of intelligent machines. Although there is a great number of 

algorithms that were developed as supervised and unsupervised learning methods in the 
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ML field, the fundamental idea of reinforcement learning (RL) usage is that of learning 

from interaction, in order to obtain interaction ability. Reinforcement learning-based 

mobile robot navigation. 

 In the recent years, research and industrial interests are focused on developing 

smart machines such as robots that are able to work under certain conditions for a very 

long time and without any human intervention. This includes doing specific tasks in 

hazardous and hostile environments. The mobile robot should be able to move along 

the path from a given starting point to the target point in a complicated dynamic 

environment and conduct real-time local trajectory planning to avoid obstacles when 

encountering dynamic obstacles. But if the robot acquires local environmental 

information by relying on sensors with limited perception when there is no prior 

information in the dynamic environment, inaccuracy will be inevitably caused to the 

environmental map model established. Local trajectory planning depending on uncertain 

environmental model will certainly result in uncertainty of transmissibility.   

 This research aims to solve the obstacle avoidance problem using Deep 

Reinforcement Learning. In previous work, various mathematical models have been 

developed to plan collision-free paths for such robots. In contrast, our method enables 

the robot to learn by itself from its experiences, and then fit a mathematical model by 

updating the parameters of a neural network. The derived mathematical model is 

capable of choosing an action directly according to the input sensor data (from LiDAR) 

for the mobile robot. In this research, we develop an obstacle avoidance framework 

based on deep reinforcement learning. The essential components of robots are 

programmed under a ROS system.  A 3D simulator (Gazebo) is designed to provide the 

training and testing environments, in order to solve the problem of control for the robot’s 

intelligent decisions in a complicated dynamic environment. 
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Objective of research 

To develop an autonomous mobile robot obstacle avoidance system using ROS 

and deep reinforcement learning. 

 

Theory and algorithms of Reinforcement Learning 

Reinforcement learning (RL) is an area of machine learning that is inspired by 

psychological and neuroscientific perspectives on animal behavior. It is the problem of 

getting an agent to act in an environment in such a way as to maximize its rewards, by 

predicting the long-term impact of its actions.  

Much of reinforcement learning research stems from Markov decision processes, 

which are a low-level approach to representing stochastic environments. A Markov 

decision process consists of states, and transitions between those states. Actions that an 

agent is able to take are often represented as transitions. One point of note is that an 

action is not guaranteed to result in a particular state: instead, there are multiple possible 

states that may follow an action, characterized by a probability distribution. This accounts 

for partial observability and stochastic factors which may be impossible to predict 

accurately. We will not delve on a formal definition of Markov processes, as it is not used 

directly in this research. But it is important to note that they serve as a foundation for 

much of the theory behind machine learning. 

Most reinforcement learning algorithms share a basic common structure: 

1. Observe the environment. 

2. Perform an action based on observation. 

3. Observe a scalar reward/punishment signal. 

4. Modify its behavior in light of the new knowledge. 

 

Elements of Reinforcement Learning 

Reinforcement learning can be understood using the concepts of agents, 

environments, states, actions and rewards, all of which are explained below in figure 1 
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that shown a Markov decision process. Capital letters tend to denote sets of things, and 

lower-case letters denote a specific instance of that thing; e.g. A is all possible actions, 

while a is a specific action contained in the set (Abdullah, 2018).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Agent: An agent takes actions; for example, a drone making a delivery, or Super 

Mario navigating a video game. The algorithm is the agent. It may be helpful to consider 

that in life, the agent is you. 

Action (A): A is the set of all possible moves the agent can make. An action is 

almost self-explanatory, but it should be noted that agents usually choose from a list of 

discrete, possible actions. 

Discount factor: The discount factor is multiplied by future rewards as discovered 

by the agent in order to dampen these rewards’ effect on the agent’s choice of action. 

Often expressed with the lower-case Greek letter gamma: γ. If γ is .8, and there’s a 

reward of 10 points after 3-time steps, the present value of that reward is 0.8³ x 10. A 

discount factor of 1 would make future rewards worth just as much as immediate rewards. 

We’re fighting against delayed gratification here. 

Environment: The world through which the agent moves, and which responds to 

the agent. The environment takes the agent’s current state and action as input, and 

returns as output the agent’s reward and its next state. 

Figure 1 The agent environment interaction in a Markov decision process. 

Note. From Reinforcement learning (p. 48), by Richard S. Sutton and Andrew G Barto, 2018  
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State (S): A state is a concrete and immediate situation in which the agent finds 

itself; i.e. a specific place and moment, an instantaneous configuration that puts the agent 

in relation to other significant things such as tools, obstacles, enemies or prizes. It can 

the current situation returned by the environment, or any future situation. 

Reward (R): A reward is the feedback by which we measure the success or failure 

of an agent’s actions in a given state. Rewards can be immediate or delayed. They 

effectively evaluate the agent’s action. 

Policy (π): The policy is the strategy that the agent employs to determine the 

next action based on the current state. It maps states to actions, the actions that promise 

the highest reward. 

Value (V): The expected long-term return with discount, as opposed to the short-

term reward R. Vπ(s) is defined as the expected long-term return of the current state 

under policy π. We discount rewards, or lower their estimated value, the further into the 

future they occur.  

Q-value or action-value (Q): Q-value is similar to Value, except that it takes an 

extra parameter, the current action a. Qπ(s, a) refers to the long-term return of an action 

taking action a under policy π from the current state s. Q maps state-action pairs to 

rewards. Note the difference between Q and policy. 

The agent and environment interact at each of a sequence of discrete time steps, 
 

t = 0, 1, 2, 3, …  At each time step t, the agent receives some representation of 

the environment’s state, 
 

St ϵ S, and on that basis selects an action, At ϵ A(s). One-time step later, in part 

as a consequence of its action, the agent receives a numerical reward, Rt +1 ϵ R ⊂ R, 

and finds itself in a new state, St+1. The MDP and agent together thereby give rise to a 

sequence or trajectory that begins like this: 
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S0 , A0 , R1 , S1 , A1 , R2 , S2 , A2 , R3 ,… 

at time step t = 1, 2, 3,… ; 

…, St , At , Rt+1 , St+1 , At+1 , Rt+2 , St+2 , At+2 , Rt+3 ,… 
 

Q-Learning 

Q is the value of every possible state we can arrive at by performing an available 

action. If we know the value of the state succeeding each action, we can determine the 

optimal action to take by choosing the one that results in the highest value. Traditional 

Q-Learning is based on storing a table that maps state-action pairs to an expected value 

for that action. This table represents Q, and is updated iteratively using the following 

assignment rule that presented in figure 2, the same as equation of figure 3. 
 

At terminal state; Q(s,a)  =  r 
 

At non-terminal state; 

 

 

 

Figure 2 Q-Learning update rule 

Note. From https://www.kdnuggets.com/2018/03/5-things-reinforcement-learning.html 
 

or 

 

 

 

Figure 3 Equation of Q-Learning update rule 

Note. From https://medium.com/mindboard/q-matrix-update-to-train-deep-recurrent-q-

network-more-effectively-de616e7c72fa 

 

https://www.kdnuggets.com/2018/03/5-things-reinforcement-learning.html
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The process of Q-Learning creates an exact matrix for the working agent which it 

can “refer to” to maximize its reward in the long run. Although this approach is not wrong 

in itself, this is only practical for very small environments and quickly loses its feasibility 

when the number of states and actions in the environment increases. 

The solution for the above problem comes from the realization that the values 

in the matrix only have relative importance i.e. the values only have importance with 

respect to the other values. Thus, this thinking leads us to Deep Q-Learning which uses 

a deep neural network to approximate the values. This approximation of values does not 

hurt as long as the relative importance is preserved.  

The basic working step for Deep Q-Learning is that the initial state is fed into the 

neural network and it returns the Q-value of all possible actions as on output (Gupta, 

2019). 

One modification to the algorithm is that a simplified update rule is used: 

 

 

 

Robotic Operating System (ROS) 

The Robot Operating System (ROS) is not an actual operating system, but a 

framework and set of tools that provide functionality of an operating system on a 

heterogeneous computer cluster. Its usefulness is not limited to robots, but the majority 

of tools provided are focused on working with peripheral hardware (Ademovic, n.d.) 

For ROS's working, consists of a master section, a primary node that controls all 

other nodes in the system, such as registering to publisher node, subscriber node, as 

figure 4, which works in this way, can be said to be peer to peer, namely, each node 

communicates with each node, it can send message to each other using the TCP/IP 

protocol. The Master's function is not involved in communicating between nodes, but 

only as coordinators, namely the storage of communication-related information. 
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Figure 4 ROS communication structure 

Note. From https://trojrobert.github.io/hands-on-introdution-to-robot-operating-

system(ros)/ 

 

Simulation: Gazebo 

Robot simulation is an essential tool in every roboticist's toolbox. A well-designed 

simulator makes it possible to rapidly test algorithms, design robots, perform regression 

testing, and train AI system using realistic scenarios. Gazebo offers the ability to accurately 

and efficiently simulate populations of robots in complex indoor and outdoor 

environments. There are physics engine, high-quality graphics, and convenient 

programmatic and graphical interfaces (Why Gazebo?, n.d.). 

TurtleBot3 supports development environment that can be programmed and 

developed with a virtual robot in the simulation. There are two development 

environments to do this, one is using fake node and 3D visualization tool RViz and the 

other is using the 3D robot simulator Gazebo. The fake node method is suitable for testing 

with the robot model and movement, SLAM and navigation, which can use sensors such 

as IMU, LDS, and camera in the simulation (TurtleBot3 simulation, n.d.). 

 

Research methodology 

From the evaluating of alternatives, the concept design consists of 4 functions. 

First, input data of robot position from LiDAR. Then, it sends the data which received 
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through network, deep reinforcement learning for making a decision to the next position. 

This process worked on Robotic Operating System (ROS); the simulation of mobile robot 

has shown in Gazebo. The robot will also learn to avoid obstacles and reach the goal in 

Gazebo. Afterwards, we will get the fit parameter of robot learning for testing in real 

world. The conceptual design of process is shown in Figure 5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 5 Conceptual design 

 

Setup and implementation 

The equipment of mobile robot is chosen to attach with a robot, is shown in 

Figure 6 and the proposed trajectory planer is operating according to his flow chart 

presented in figure 7. 

 

 

 

 

 

Input data from LiDAR 

Deep Reinforcement Learning model 
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Real test 
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Figure 6 Trajectory planner structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 7 Trajectory planner algorithm flow chart 
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Mathematical models 

Mathematical model of the obstacle avoidance mobile robot is design for using 

in making decision of the movement of robot to the desired target. Therefore, designing 

mathematical model for programming is separated into 2 parts, Deep Q-Network for 

robot’s movement decision making and reward function when robot choose some action. 

Deep Q-Network 

This research is to train a DQN agent that learns an optimal policy to navigate the 

robot from point a to point b with minimum effort. Algorithm is that a simplified update 

rule is used:  

 

 
 

State 

State is an observation of environment and describes the current situation. This 

is vital for the agent because it would calculate and act depending on the state. The 

state size is 26 and 24 LDS (Laser Distance Sensor) values. The other two are distances 

to goal, and angle to goal. A mathematical approach for this is as follow: 
 

State = LDS (8 values) + Distance (1) + Angle (1) 
 

LDS denotes the (24) values that the lidar sensor emits. Distance represents the 

distance to the goal and Angle is the angle between the robot heading and vector to the 

goal. 

Action (Degrees of Freedom) 

The robot has three actions which can act on depending on the type of state. In 

here, the robot has a fixed linear velocity of 0.15m/s and the angular velocity is 

determined by action, shown in figure 8. 
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Figure 8 Three actions of robot 

 

Table 1 Actions and angular velocity of robot 
 

Action Angular velocity (rad/s) 

0 -1.5 

1 0 

2 1.5 
 

Action: [0, 1, 2] with angular velocity of robot is shown in Table 1. 

 

Reward Function 

When turtlebot3 takes an action in a state, it receives a reward. The reward design 

is very important for learning. A reward can be positive or negative. When turtlebot3 gets 

to the goal, it gets big positive reward. When turtlebot3 collides with an obstacle, it gets 

big negative reward. 

Before giving the reward function, one environment state is classified into four 

different properties, called the state property: 

- Safe State (SS): a state where the robot has a low or no possibility of collision 

with surrounding obstacles. 

- Non-Safe State (NS): a state where the robot has a high possibility of collision 

with some obstacles in the environment. 

0 

1

2 
Left 

 

Right 

Forward 
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- Winning State (WS): one of the terminate states when the robot reaches its 

goal. 

- Failure State (FS): one of the terminate states when the robot collides with 

obstacles. 

 

Experiment Setup 

Installation 

Install Tensorflow, Keras and Anaconda with Ubuntu 16.04 and ROS kinetic, 

Anaconda 5.2 for Python 2.7 version. To use ROS and Anaconda together, we must 

additionally install ROS dependency packages. After that, install Keras, is a high-level 

neural networks API, written in Python and capable of running on top of TensorFlow. And 

then, install Machine Learning packages. 

Set State 

sample = 360 degrees, modify it to 8 regions (Gn , n ∈ [1,8]) are shown in figure 9 

and figure 10 show the distances between TurtleBot3 (robot) and obstacle        and 

another one between the robot and goal        determine the transition state of the robot. 
 

 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 

Figure 9 Eight regions for each angle  
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Figure 10 Main distance for determining TurtleBot3 state 

 

Set Reward 

The reward function is exactly as the one proposed by Jaradat (2011): 

 

𝑟𝑟 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

2, SS →  WS
1, NS → SS

0, NS →  NS, dRO(n + 1) >  dRO(n)
−1, SS → NS

−1, NS → NS, dRO(n + 1) <  dRO(n) 
−2, NS → FS

  

 

4 Stages of environment 

Figure 11 show the stages of each environment, Stage 1 is a 4x4 map with no 

obstacles, stage 2 is a 4x4 map with four cylinders of static obstacles, stage 3 is a 4x4 

map with four cylinders of moving obstacles and stage 4 is a 5x5 map with walls and two 

cylinders of moving obstacles. 
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           Stage 1 (No Obstacle)                          Stage 2 (Static Obstacle) 

 

 

 

 

 

 

         Stage 3 (Moving Obstacle)            Stage 4 (Combination Obstacle) 
 

Figure 11 Four stages of environment 

Note. From https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/machine_ 

learning/#set-parameters 

 

Conclusion 

This research aims to solve the problem of mobile robot using wheels can avoid 

obstacles by deep reinforcement learning. We have developed the obstacle avoidance 

system by using deep reinforcement learning (Deep Q-Network), it is a type of 

reinforcement learning. ROS (Robot Operating System) is an important component of 

building robotic control systems. In addition, the learning system will be created in 

simulation environment model, Gazebo. In the part of simulation, the robot is designed 

to provide the training and testing environments, in order to solve the problem of control 

for the robot’s intelligent decisions in a complicated dynamic environment. We have just 

tested it in stage 1, the robot learn about moving when there are no obstacle. In stage 

https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/machine_


 

2684 

 

2, the robot learn about moving and trying to avoid static obstacle, we found that in this 

stage, the robot cannot avoid obstacle. The robot move from starting point and hit 

obstacles many times and then it moves repeatedly around obstacles. So we have to 

provide more training and testing and find out the suitable parameter for this research. 

After we get suitable parameter and result from simulation for decision making of robot 

control system, we will apply to real robots in real environment. 
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