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คํานาํ 
 

 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติเลมน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวม
บทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับสมบูรณ (Full Paper) และรายละเอียดเก่ียวกับงานประชุม
วิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (The 6th  

UTCC  National Conference) ภายใตหัวขอ “การขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใต
สถานการณโควิด 19 (Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID 
Pandemic)” ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 รูปแบบ E-Conference ผานโปรแกรม 
Cisco WebEx โดยมีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (สสอท.) รวมเปนเจาภาพในการจัดงาน  

งานประชุมวิชาการฯ ในครั้งน้ีมีผูใหความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯจาก
ภาครัฐและเอกชนเขารวมงานกันเปนจํานวนมาก นอกจากน้ียังไดรับเกียรติจากคุณกลินท  สารสิน นายก
สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย มาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมและเปนองคปาฐกถาบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ“การขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใตสถานการณโควิด 19” สําหรับภาคการ
นําเสนอผลงานประกอบดวยผลงานวิจัยและวิชาการจากสาขาวิชาตาง ๆ ไดแก บริหารธุรกิจ บัญชี 
เศรษฐศาสตร ศึกษาศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร และ
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

ผลงานที่ไดลงตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ฉบับน้ีมีจํานวน
ทั้งสิ้น 77 บทความ แตละบทความไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน โดยเจาของ
ผลงานไดนําเสนอในภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในครั้งน้ีเรียบรอยแลว คณะผูจัดงานจึงหวัง
เปนอยางยิ่งวารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติเลมน้ีจะเปนประโยชน
และสามารถนําไปตอยอดองคความรูไดตอไป 
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o ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของรายไดและการเติบโตของ

สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย

528 

พัชรีพร ทองแจง และษิรินุช น่ิมตระกูล

o การประยุกตใช Robotic Process Automation (RPA) ใน

กระบวนการทํางานดานบัญชี: กรณีศึกษาธุรกิจรับเหมากอสราง

549 

รุงทิวา กลิ่นดอกไม ลัพธพร สวราชย และจารุภา วิภูภิญโญ

o 563 ความสัมพันธระหวางรายการสญัญาเชาภายใต TFRS 16 กบัราคา 

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ยศวินกาญจน กอบกาญจนพฤติ



VII 

สาขานเิทศศาสตร ศึกษาศาสตร 

o การสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในหวงโซอุปทาน: แนวทาง

การศึกษาและออกแบบกลไกการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการและผูบริโภค

577 

รุงรัตน ชัยสําเร็จ

o พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดในสถานการณโรคระบาด

ไวรัสโควิด-19: การศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตน

596 

กาลัญ วรพิทยุต

o การสื่อสารและแนวคิดการปฏิบัติการขาวสารที่เกี่ยวของกับความมั่นคง

ของชาติดานเศรษฐกิจผานสือ่ออนไลน

614 

สรลักษณ พงษโพธ์ิ

o การเลาเรื่องและความเปนประพันธกรในภาพยนตรของ

นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ

630 

บัญยง พูลทรพัย วรางคณา นิยมฤทธ์ิ และอายุวัต อาษาพันธ

o การเปดรับและการรับรูของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตอการสื่อสารของ

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปการศึกษา 2564

645 

นภารัตน พฤกษสุราลัย

o การรูเทาทันสือ่สังคมออนไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ 661 

ตระหนักจิต ยุตยรรยง

o การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ของสื่อมวลชนไทย 673 

รัตนวดี นาควานิช

o การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน

ใน 3 จังหวัดชายแดนใต

687 

ฮาฟษ กาเส็มสะ มัฮดี แวดราแม จิระวัฒน ตันสกุล และสรินฎา ปุติ

o 700 การวิเคราะหองคประกอบของแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อภิชา กรีมาบุตร มนัสนันท น้ำสมบูรณ  กัลยา เทียนวงศ 
เพ็ญพนอ พวงแพ และอัครเดช เกตุฉ่ำ
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o ผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใช

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทาง

ภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

709 

ภูมิเทพ สืบแกว และกัมปนาท บริบูรณ

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมศาสตร 

o การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสั่งอาหาร กรณีศึกษา:

รานแซบวัน

724 

พรสถิตย มีพรปญญาเลิศ  ณัฐนันท ไชยวงศจันทร  ปรมตัถ สิพกิจ
นํ้าฝน อัศวเมฆิน บุษรา เอ้ือจิระพงษ และอารีวรรณ สุขวิลัย

o การดูดซับบิวทานอลจากสารละลายอะซิโตน บิวทานอล เอทานอลดวย

ตัวดูดซับ พอลิอีเทอรบลอกเอไมดที่มีรูพรุน

735 

สุจริต บายแสง  และ อนวัช สังขเพ็ชร

o การพยากรณราคาสินคาเกษตรรายปของประเทศไทยดวยตัวแบบ

โครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนา

752 

สันตชัย รัตนนนท ธรณินทร สัจวิริยทรัพย และวัฒนชัย พฤกษกานนท

o การศึกษาการตัดสินใจใชระบบชวยในการตัดสินใจชวยในการตรวจสอบ

ขอมูลสินคากรณีศึกษา บริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง

764 

คณิน จินดารัตนวงศ และสันติพัฒน อรุณธารี

o การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอสทั้ง

สถานีเปลี่ยนถาย และสถานีไมเปลี่ยนถาย กรณีศึกษา ชวงสถานี

ราชดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี

777 

ณพทัศน เล็กพูนเกิด และสิงหนาท แสงสีหนาท

o การศึกษาอัตราสวนไฮโดรเจล PNIPAM/SA สําหรับการตรึงอนุภาคซิล

เวอรนาโนบนเย่ือแผนผสม

791 

ณัฐณิชา โปรยรุงทอง วริษฐา จันทพร และทรายวรรณ นวเลิศปญญา

o องคประกอบของความเสี่ยงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดที่

สงผลตอความลมเหลวในโครงการ

807 

เบญริสา ลิม่อนุรักษสกุล และอรพรรณ คงมาลัย
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o การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหยื่ออาชญากรรมทาง

ไซเบอรของผูใชสมารตโฟนในประเทศไทย

821 

จารุวรรณ เวียงคํา ชนะกัญจน  ศรีรัตนบัลล  และทนุสิทธ์ิ  สกุณวัฒน

o การลดของเสียในกระบวนการรีดลวดโดยใชเทคนิค FMEA สําหรับการ

ผลิตเครื่องมือแพทยตัวอยาง

836 

ระพีพัฒน ชวนตระกูล และประจวบ กลอมจิตร

o การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวย

โปรแกรมอารกวิว จีไอเอส กรณีศึกษา: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

สันตชัย รัตนนนท สุวรรณี อัศวชัยกุล และวัฒนชัย พฤกษกานนท

849 

o การศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลน

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ

860 

ศิรินทิพย บุญมีพิพิธ

o การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวยวิธีการจัดลําดับการผลิต

ของการผลิตเครื่องมือแพทยตัวอยาง

873 

ศิราวิชญ บัวครื้น และประจวบ กลอมจิตร

o การวิเคราะหอันตรายกระบวนการผลิตที่เกีย่วของกับการใชแอลกอฮอล

ในโรงงานผลิตเครื่องสําอาง เพ่ือความปลอดภัย

สุภาพ วังคีรี และนันทิยา หาญศุภลักษณ

887 

o การออกแบบและปรบัปรงุสถานีงานของพนกังานในแผนกการผลิตนม 

กลอง UHT สหกรณโคนมหนองโพราชบรุ ีจาํกดั (ในพระบรม 

ราชูปถัมภ)

อภิชญา วริกูล และจเร เลศิสดุวิชยั

905 

o การปรับปรงุกระบวนการการหยิบและบรรจุสนิคาในธรุกิจคาสงสินคา 

และเวชภัณฑ ดวยเทคนิคการศึกษางานและการพัฒนาโปรแกรมทํางานที่

สอดคลองดวยชุดคําสัง่ SAP Data Interface Application (SAP DI API)

เฉลิมชนม ไวศยดํารง และวัฒนชัย พฤกษกานนท

920 
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สาขานิติศาสตร 
o แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะห 934 

อภิญญา บัณฑติวุฒิสกุล

o การใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศโดยชอบดวยกฎหมาย 948 

ทรงพล ทาหิน

o ปญหาทางกฎหมายและขอเสนอแนะสําหรบัมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย

960 

จเด็จ วันทะนะ และศิรญิญา ดุสิตนานนท

o ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชคริปโทเคอรเรนซเีปนสือ่กลางในการ

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

976 

พลวุฒิ ทัสสะ และณัฐริกา  แชน

o การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาล: กรณีศึกษา

ประเทศไทยและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

994 

พรนภา มาเสม และณัฐริกา  แชน

o ปญหาการหลกีเลี่ยงภาษีการรับมรดกในประเทศไทย 1012 

บุริศร สมัมาพรต และศิรญิญา ดุสิตนานนท

o ปญหาความหลากหลายทางเพศในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พ.ศ.2541

1037 

ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห

o ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือตรวจสอบ

การกระทําที่ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

1051 

อาภัสรา เทพจํานงค

o การกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทศันแบบ

OTT ของประเทศไทย

1064 

ปกรณ วิญหูตัถกิจ
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o ความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารใน

ประเทศไทย

1076 

พิชญากานต ศรีอุดร และศิรญิญา ดุสิตนานนท

o การกํากับดูแลตนเองของธุรกิจสื่อดานเน้ือหา (Content) บน

แพลตฟอรมออนไลนในกิจการโทรทัศนของประเทศไทย: กรณีศึกษา

ตางประเทศ
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นาซีฟะห โตะเจะ
o ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต 1112 

วราภัสร บุตรขุนทอง และณฐัริกา  แชน

o สิทธิของทรัพยอิงสิทธิ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบสิทธิการเชาของ

ตางประเทศ

1127 

วรรณิยา เกษรจันทร และศิรญิญา ดุสิตนานนท

o การพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทออนไลน สําหรับธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

1143 

ขวัญสุดา ยืนชีวิต และประพันธพงษ ขําออน

o การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว: ศึกษากรณปีระเทศไทย

เปรียบเทียบกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรฐั

สิงคโปร

1159 

ประภาพร พรพิทักษโกศล และศิริญญา ดุสตินานนท

ภาคผนวก 

รายนามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ  1174 

รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ 1175 

รายนามผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ 1179 
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รายละเอียดโครงการ 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 

The 6th UTCC National Conference 

 การขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตสถานการณโควิด 19  
Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID Pandemic 

วันพฤหสับดีที ่9 มิถุนายน 2565  
E-Conference ผานโปรแกรม Cisco WebEx 

หลักการและเหตุผล 

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีสวนสําคัญที่ผลักดันใหประเทศไทย
อยูในสภาวะที่ตองเผชิญกับความทาทายทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากน้ีกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลาไดสงผลใหการแขงขันในเวทีโลกทวีความรุนแรง
มากขึ้นในทุกมิติ การนําพาประเทศใหขามผานสถานการณน้ีสูภาวะปกติ เปนประเทศที่เศรษฐกิจมีความ
เจริญเติบโต ทันสมัย กาวหนาอยางสมดุลและอยางย่ังยืนได ตองอาศัยกลไกการพัฒนาประเทศบนหลัก
คิดที่เหมาะสม จากรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  ที่
สอดคลองเช่ือมโยงไปยังเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ มองวาการพัฒนาน้ัน
จะตองพัฒนามิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไป
พรอมๆ กันอยางสมดุล โดยอาศัยการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาใน
ทุกระดับ ต้ังแตระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน องคกร อุตสาหกรรม และระดับประเทศ  

สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักทางดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการใหกับสังคม โดยมีอาจารย นักวิจัยและนักวิชาการเปนทรัพยากรบุคคลหลักที่สําคัญย่ิง 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานธุรกิจ มีนโยบายสงเสริมใหคณาจารย นักวิจัย
และนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิชาการเปนเวทีที่คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการจะไดเผยแพรผลงานวิชาการของตน
ออกสูสาธารณะ เปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานวิชาการและ
งานวิจัย อันจะนํามาซึ่งความคิด มุมมองและองคความรูใหมๆ  ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการใหกับสังคมได  อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหคณาจารย 
นักวิจัย และนักวิชาการไดพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น   

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
UTCC National Conference มาหาครั้งแลว ซึ่งประสบความสําเร็จอยางดี  มีคณาจารย นักวิจัย 
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นักวิชาการ และนักศึกษาจากหลายสถาบันเขารวมงานประชุมและรวมนําเสนอผลงาน ในการน้ีเพ่ือเปน
การสรางบรรยากาศทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับคณาจารย นักวิจัยและนักวิชาการ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัย
อยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงจะจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ปการศึกษา 2564 ขึ้นอีกครั้งเปนครั้งที่ 6   

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย นักวิจัย และ

นักวิชาการ
2. เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางคณาจารย นักวิจัย และ

นักวิชาการ
3. เพ่ือสรางเครือขายและความรวมมือทางดานการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ

องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. มหาวิทยาลัยสามารถสรางความรวมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและ

ภาคสังคม
2. เกิดเวทีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู การ

จัดการในภาคธุรกิจ การคาและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
และนักวิชาการภายนอก ทําใหสามารถนําประสบการณและองคความรูดังกลาวมาพัฒนา
ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การคาและบริการตางๆ ตลอดจนชุมชนและสังคม
ของประเทศใหมีความพรอมในการแขงขัน

วันและเวลาการจัดงาน 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น  

สถานทีจั่ดโครงการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รปูแบบ E-Conference ผานโปรแกรม Cisco WebEx 

ผูเขารวมโครงการ 
นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย และผูสนใจทั่วไป 
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กําหนดการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
The 6th UTCC National Conference 

การขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืภายใตสถานการณโควิด 19 
Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID Pandemic 

วันพฤหสับดีที ่9 มิถุนายน 2565 ผานระบบออนไลนโดย Cisco WebEx 
 

08.00 - 8.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 - 8.40 น.  พิธเีปดงานประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National 
Conference) 

   กลาวรายงาน   
โดย รองศาสตราจารย ดร.สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา  
รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

กลาวเปดงาน  
โดย คุณกลินท สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

08.40 - 9.00 น. บรรยายพิเศษในหัวขอ  
“การขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตสถานการณโควิด 19”   
โดย คุณกลินท สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

09.00 - 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิชาการ 

• สาขาบริหารธุรกิจ     Room 1 

• สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร   Room 2 

• สาขาบัญชี สาขานิเทศศาสตร สาขาศึกษาศาสตร Room 3 

• สาขานิติศาสตร     Room 4 

• สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร Room 5 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการ UTCC National Conference  ครั้งที่ 6 

"การขับเคลื่อนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตสถานการณโควิด 19" 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565   

ROOM 1 สาขาบริหารธุรกิจ   
Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี   

ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงาน/คณะ   
ที่สังกัด  

1 0019 09.00-09.20 น. คุณลักษณะของกาแฟสกัดเย็นที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

สุธิดา สมสืบ เศรษฐศาสตร      
ม.เกษตรศาสตร 

2 0030 09.20-09.40 น.  อิทธิพลของผูรับรองตราสินคา การปรากฎ
ทางไกลและการไหลที่มีตอผลลัพธการเปน
ผูสนับสนุน 

ธงชัย ศรีวรรธนะ บริหารธุรกิจ       
ม.เกษตรศาสตร 

3 0037 09.40-10.00 น.  ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดที่สงตอความ
ภักดีของผูบริโภค กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง 

กนกพร ศรีเสน สาขาวิชาการ
บริหารนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยนวัตกรรม  
ม.ธรรมศาสตร 

4 0040 10.00-10.20 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานที่ทํางานดิจิทัล
ในองคกร 

พฤทธิ์ เทศจีบ บริหารธุรกิจ       
ม.หอการคาไทย 

5 0045 10.20-10.40 น.  คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงาน  กรณีศึกษา : 
บริษัทคาปลีกแหงหนึ่ง 

ขวัญนภา เรืองนาค บริหารธุรกิจ       
ม.หอการคาไทย 

6 0059 10.40-11.00 น.  แนวทางการเพ่ิมยอดลูกคาสินเชื่อโครงการ
นวัตกรรมดี มีเงินทนุ  กรณีศึกษา ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
สาขามีนบุรี 

จิราภรณ วังสตัง  บริหารธุรกิจ       
ม.หอการคาไทย 

7 0062 11.00-11.20 น. การศึกษาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ผานชองทาง
ออนไลนของกลุมเจนเนอเรชั่น Y ใน
ประเทศไทย 

อัญรินทร เกียรติกนกสิงห วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี            
ม.หอการคาไทย 

8 0067 11.20-11.40 น.  ปจจัยการพัฒนาดานดิจิทัลในการบริหาร
จัดการ กรณีศึกษา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กัญญาณัฐ กะการดี  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี            
ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงาน/คณะ     
ที่สังกัด  

9 0070 11.40-12.00 น. องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการ
ยอมรับแอพพลิเคชั่นกวดวิชาของเจเนอ
เรชั่นแซดในประเทศไทย 

ณัฐพล สุวรรณรินทร วิทยาลัยนวัตกรรม 
ม.ธรรมศาสตร  

10 0088 13.00-13.20 น.  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
ของพนักงานประจําปากชอง บริษัท ไชนา 
เรลเวย ดีไซน คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

เซี่ย เหยียนหลิน บริหารธุรกิจ       
ม.หอการคาไทย 

11 0090 13.20-13.40 น. การศึกษาสุขภาพธุรกิจของผูประกอบการ
เคร่ืองแกงเมืองคอน โซนเขา โซนปา โซนนา 
โซนเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โพยมพร รักษาชล เทคโนโลยีการ
จัดการ ม.ราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

12 0031 13.40-14.00 น. ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยสําหรับการจัดการ  
สวนประสมทางการตลาดในแหลงทองเที่ยว
เชิงสุขภาพประเภทน้ําพุรอน  กรณีศึกษา
น้ําพุรอนทุงเทวี  จังหวัดเชียงราย 

ปริพรรน แกวเนตร การจัดการ         
ม.แมฟาหลวง 

13 0049 14.00-14.20 น. การพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กรณีศึกษา ชุมชนบานโปงเทวี  จังหวัด
เชียงราย 

พรพิมล  ไชยสนิท การจัดการ                
ม.แมฟาหลวง 

14 0080 14.20-14.40 น.  การศึกษานวัตกรรมการบริการ ที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสปา ในโรงแรมระดับ 
5 ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สิรยากร โชติเศรษฐา การทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
ม.หอการคาไทย 

15 0092 14.40-15.00 น.  แนวทางการใชส่ือสังคมออนไลนเพ่ือ
สงเสริมการตลาด 
ของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวอําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

รัชชุกร จรวิรัตน การทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
ม.หอการคาไทย 
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Room 2  สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร 
Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงาน/คณะ  
ที่สังกัด  

1 0023 09.00-09.20 น. ปจจัยกําหนดปริมาณสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยใน สปป ลาว 

ตุลาคํา อินทุลาด เศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2 0024 09.20-09.40 น.  การศึกษาความตองการปริมาณเงินของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตุนี่ วิพรมมะวงสา เศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

3 0028 09.40-10.00 น.  การศึกษาเพ่ือวิเคราะหโอกาสและ
ผลกระทบของสินคาเกษตรและอาหารของ
ไทยจากการเขารวมความตกลง CPTPP 

อัทธ พิศาลวานิช เศรษฐศาสตร           
ม.หอการคาไทย 

4 0081 10.00-10.20 น. ปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เที่ยวในประเทศไทย 

รุงโรจน เย็นชัยพฤกษ เศรษฐศาสตร 
วิทยาการจัดการ   
ม.สวนดุสิต 

5 0017 10.20-10.40 น.  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการของศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

เกศศิริ เหลาวชิระสุวรรณ 
  

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี              
ม.หอการคาไทย 

6 0022 10.40-11.00 น.  ความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและ
ตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของเงินทุน 

ทนงศักด์ิ เศษออน บริหารธุรกิจและ
การบัญช ีม.
ขอนแกน 

7 0038 11.00-11.20 น. การศึกษาการจัดการคลังสินคาที่เปนมติร
กับส่ิงแวดลอมของรานขายชําแหงหนึ่งใน
จังหวัดนครราชสีมา 

วริษฐา แสงภักดี การจัดการโลจิ
สติกส บริหารธุรกิจ
และการบัญชี               
ม.ขอนแกน 

8 0042 11.20-11.40 น.  การศึกษาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน: 
กรณีศึกษา ลานสุริยาพืชผล อําเภอคําตา
กลา จังหวัดสกลนคร 

วีระยุทธ แกแงว  บริหารธุรกิจและ
การบัญช ี              
ม.ขอนแกน 

9 0044 11.40-12.00 น. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เชาอยูอสังหาริมทรัพย ประเภท
คอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เปรมฤทัย ศรีสุวรรณ  บริหารธุรกิจและ
การบัญช ี                 
ม.ขอนแกน 

10 0069 13.00-13.20 น.  แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชบริการ
สินเชื่อสวัสดิการสําหรับขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารออมสิน
สาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 

ธีรฉัตร เสงี่ยมลักษณ บริหารธุรกิจ            
ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงาน/คณะ  
ที่สังกัด  

11 0072 13.20-13.40 น. ผลกระทบจากความเปนเจาของภายในตอ
การเกิด Underpricing  ของหุนเพ่ิมทุนใน
ประเทศไทย 

วชิระ อริยวัฒนวงศา ภาควิชาบัญช ี
บริหารธุรกิจ        
ม.เกษตรศาสตร 

12 0078 13.40-14.00 น. ผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-
19 ตอกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เอกรินทร วรุตบางกูร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี          
ม.หอการคาไทย 

13 0085 14.00-14.20 น. Empirical Behaviors of Stock Returns 
and Volatility in the Stock Exchange 
of Thailand 

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย การเงิน คณะ
บริหารธุรกิจ            
ม.เกษตรศาสตร 

14 0089 14.20-14.40 น.  ผลตอบแทนและความเส่ียงกองทุนรวมหุน
ไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู
โอบี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเทียบกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธนธน กาญจนแกว วิศวกรรมการเงิน 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี        
ม.หอการคาไทย 

15 0091 14.40-15.00 น.  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการ
คัดเลือกหลักทรัพยและการจับจังหวะเวลา
การลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนชนิด
จายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล โดยใช
แบบจําลองของ Treynor and Mazuy 
และของ Henriksson and Merton 

ระวีวรรณ เหล็งขยัน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี           
ม.หอการคาไทย 
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Room 3  สาขานิเทศศาสตร สาขาบัญชี และสาขาศึกษาศาสตร 
Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา เมฆนันทไพศิษฐ  อาจารย ดร.ภาสกร เชื้อสวย 

อาจารย ดร.ปยะรัตน ดอกกุหลาบ  
ลําดับ Paper 

No. 
เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงาน/คณะ  

ที่สังกัด  
1 0041 09.00-09.20 น. การส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในหวงโซอุปทาน: แนวทาง
การศึกษาและออกแบบกลไกการส่ือสารเพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวมของผูประกอบการ
และผูบริโภค 

รุงรัตน ชัยสําเร็จ นิเทศศาสตร             
ม.หอการคาไทย 

2 0005 09.20-09.40 น.  พฤติกรรมผูบริโภคและการส่ือสารแบรนด
ในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19: 
การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน 

กาลัญ วรพิทยุต นิเทศศาสตร             
ม.หอการคาไทย 

3 0006 09.40-10.00 น.  การส่ือสารและแนวคิดการปฏิบัติการ
ขาวสารที่เก่ียวของกับความมั่นคงของชาติ
ดานเศรษฐกิจผานส่ือออนไลน 

สรลักษณ พงษโพธิ์  นิเทศศาสตร           
ม.หอการคาไทย 

4 0007 10.00-10.20 น. การเลาเร่ืองและความเปนประพันธกรใน
ภาพยนตรของนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ 

บัญยง พูลทรัพย วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร  ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา 

5 0010 10.20-10.40 น.  การเปดรับและการรับรูของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่มีตอการส่ือสารของคณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ป
การศึกษา 2564 

นภารัตน พฤกษสุราลัย นิเทศศาสตร           
ม.หอการคาไทย 

6 0025 10.40-11.00 น.  การรูเทาทันส่ือสังคมออนไลนของผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพฯ 

ตระหนักจิต ยุตยรรยง นิเทศศาสตร           
ม.หอการคาไทย 

7 0082 11.00-11.20 น. การสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization) ของส่ือมวลชนไทย 

รัตนวดี นาควานิช นิเทศศาสตร           
ม.หอการคาไทย 

8 0018 11.20-11.40 น.  การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต 

ฮาฟษ  กาเส็มสะ ศึกษาศาสตร            
ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

9 0063 11.40-12.00 น. การวิเคราะหองคประกอบของแบบวัดความ
เปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อภิชา กรีมาบุตร  ศึกษาศาสตร             
ม.ศิลปากร 
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ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงาน/คณะ  
ที่สังกัด  

10 0075 13.00-13.20 น.  ผลของการจัดการเรียนรูดวยเกม
สถานการณจําลอง รวมกับการใชเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร เพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ภูมิเทพ สืบแกว ศึกษาศาสตร           
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

11 0003 13.20-13.40 น. ความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได
จากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชและคุณภาพ
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

โสภาพรรณ พลเยี่ยม บจก. ไดนามิค กรุป 
โปรดักส 

12 0004 13.40-14.00 น. ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่
ทํากับลูกคาที่มีตอความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ษิรินุช นิ่มตระกูล นิเทศศาสตร           
ม.หอการคาไทย 

13 0035 14.00-14.20 น. การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชกรอบ
แนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัย กรณีศึกษา: บริษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการเงิน 

ศิริพรรณ เขื่อนขายแกว บัญช ี                
ม.หอการคาไทย 

14 0050 14.20-14.40 น.  ความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จิรายุ สองสวาง บัญช ี                    
ม.หอการคาไทย 

15 0065 14.40-15.00 น.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของ
รายไดและการเติบโตของสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

พัชรีพร ทองแจง บัญช ี                  
ม.หอการคาไทย 

16 0076 15.00-15.20 น.  การประยุกตใช Robotic Process 
Automation (RPA) ในกระบวนการทํางาน
ดานบัญชี: กรณีศึกษาธุรกิจรับเหมากอสราง 

รุงทิวา กล่ินดอกไม ภาควิชาบัญช ี
บริหารธุรกิจ         
ม.เกษตรศาสตร 

17 0079 15.20-15.40 น. ความสัมพันธระหวางรายการสัญญาเชา
ภายใต TFRS 16 กับราคาหลักทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ยศวินกาญจน             
กอบกาญจนพฤติ 

บัญชี ม.รังสิต 

 



 

XXI 

 

Room 4  สาขานิติศาสตร 
Chairman: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล ผูชวยศาสตราจารยปกรณ วิญูหัตถกิจ 

ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0013 09.20-09.40 น.  การใหบริการส่ือบันเทิงทางเพศ (Sex 
Creator) โดยชอบดวยกฎหมาย 

ทรงพล ทาหิน กองนิติการ           
ม.หอการคาไทย 

2 0015 09.40-10.00 น.  ปญหาทางกฎหมายและขอเสนอแนะ
สําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการ
ลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพ
สูงสูประเทศไทย 

จเด็จ วันทะนะ คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

3 0027 10.00-10.20 น. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชคริปโท
เคอรเรนซีเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน
สินคาและบริการ 

พลวุฒิ ทัสสะ คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

4 0032 10.20-10.40 น.  การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใน
โรงพยาบาล  (กรณีศึกษาประเทศไทยและ
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ) 

พรนภา มาเสม คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

5 0033 10.40-11.00 น.  ปญหาการหลีกเล่ียงภาษีการรับมรดกใน
ประเทศไทย 

บุริศร สัมมาพรต คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

6 0034 11.00-11.20 น. ปญหาความหลากหลายทางเพศใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

7 0036 11.20-11.40 น.  ขอสังเกตเก่ียวกับการใชสิทธิยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือตรวจสอบการกระทําที่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

อาภัสรา เทพจํานงค คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

8 0011 13.00-13.20 น.  แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ
กองทุนกรรมการสงเคราะห 

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

9 0053 13.20-13.40 น. การกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของประเทศ
ไทย 

ปกรณ วิญูหัตถกิจ คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

10 0057 13.40-14.00 น. ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเด็ก
บนอินเทอรเน็ต 

วราภัสร บุตรขุนทอง คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

11 0061 14.00-14.20 น. สิทธิของทรัพยอิงสิทธิ: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบสิทธิการเชาของตางประเทศ 

วรรณิยา เกษรจันทร คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

12 0064 14.20-14.40 น.  การพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทออนไลน 
สําหรับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ขวัญสุดา ยืนชีวิต คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด 

13 0068 14.40-15.00 น.  การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว 
: ศึกษากรณีประเทศไทยเปรียบเทียบกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐสิงคโปร 

ประภาพร พรพิทักษโกศล  คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

14 0054 15.00 -15.20 น. ความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารในประเทศไทย 

พิชญากานต ศรีอุดร คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 

15 0056 15.20-15.40 น. การกํากับดูแลตนเองของธุรกิจส่ือดาน
เนื้อหา (Content) บนแพลตฟอรมออนไลน
ในกิจการโทรทัศนของประเทศไทย 

นาซีฟะห โตะเจะ คณะนิติศาสตร      
ม.หอการคาไทย 
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Room 5  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสาขาวิศวกรรมศาสตร 
Chairman: รองศาสตราจารย ดร.น้ําฝน อัศวเมฆิน รองศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย 

ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

1 0009 09.00-09.20 น. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับ
การส่ังอาหาร กรณีศึกษา: รานแซบวัน 

พรสถิตย มีพรปญญาเลิศ คณะบริหารธุรกิจ                
ม.หอการคาไทย 

2 0020 09.20-09.40 น.  การศึกษาการตัดสินใจใชระบบชวยในการ
ตัดสินใจชวยในการตรวจสอบขอมูลสินคา
กรณีศึกษา บริษัทเอาทซอรสแหงหนึ่ง 

คณิน จินดารัตนวงศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี      
ม.หอการคาไทย 

3 0039 09.40-10.00 น.  องคประกอบของความเส่ียงการพัฒนา
ซอฟตแวรบนระบบคลาวดที่สงผลตอความ
ลมเหลวในโครงการ 

เบญริสา ล่ิมอนุรักษสกุล วิทยาลัยนวัตกรรม              
ม.ธรรมศาสตร 

4 0043 10.00-10.20 น. การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงที่สงผลตอการตก
เปนเหยื่อ อาชญากรรมทางไซเบอรของผูใช
สมารตโฟนในประเทศไทย 

จารุวรรณ เวียงคํา การจัดการ
นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

5 0060 10.20-10.40 น.  การศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
สมุทรปราการ 

ศิรินทิพย บุญมีพิพิธ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี    
ม.หอการคาไทย 

6 0012 10.40-11.00 น.  การดูดซับบิวทานอลจากสารละลายอะซิ
โตน บิวทานอล เอทานอลดวยตัวดูดซับ พอ
ลิอีเทอรบลอกเอไมดที่มีรูพรุน 

สุจริต บายแสง  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

7 0029 11.00-11.20 น. การศึกษาอัตราสวนไฮโดรเจล PNIPAM/SA 
สําหรับการตรึงอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเยื่อ
แผนผสม 

ณัฐณิชา โปรยรุงทอง คณะ
วิศวกรรมศาสตร  
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

8 0046 11.20-11.40 น. การลดของเสียในกระบวนการรีดลวดโดยใช
เทคนิค FMEA สําหรับการผลิตเคร่ืองมือ
แพทยตัวอยาง 

ระพีพัฒน ชวนตระกูล คณะ
วิศวกรรมศาสตร
เเละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม        
ม.ศิลปากร 

9 0014 13.00-13.20 น.  การพยากรณราคาสินคาเกษตรรายปของ
ประเทศไทยดวยตัวแบบโครงขายประสาท
เทียมแบบปอนไปขางหนา 

สันตชัย รัตนนนท  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  
ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 
No. 

เวลาที่นําเสนอ ชื่อบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานที่สังกัด  

10 0021 13.20-13.40 น. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
รอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอสทั้งสถานีเปล่ียน
ถาย และสถานีไมเปล่ียนถาย กรณีศึกษา 
ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี 

ณพทัศน เล็กพูนเกิด คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ม.ศิลปากร 

11 0047 13.40-14.00 น. การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดวยโปรแกรมอารกวิว จี
ไอเอส กรณีศึกษา : เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

วัฒนชัย พฤกษกานนท คณะ
วิศวกรรมศาสตร          
ม.หอการคาไทย 

12 0066 14.00-14.20 น. การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวย
วิธีการจัดลําดับการผลิต ของการผลิต
เคร่ืองมือแพทยตัวอยาง 

ศิราวิชญ บัวคร้ืน คณะ
วิศวกรรมศาสตร
เเละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม          
ม.ศิลปากร 

13 0084 14.20-14.40 น.  การวิเคราะหอันตรายกระบวนการผลิตที่
เก่ียวของกับการใชแอลกอฮอลใน
โรงงานผลิตเคร่ืองสําอาง เพ่ือความ
ปลอดภัย 

สุภาพ วังคีรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร          
ม.เกษตรศาสตร 

14 0086 14.40-15.00 น.  การออกแบบและปรับปรุงสถานีงานของ
พนักงานในแผนกการผลิตนมกลอง UHT 
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ใน
พระบรมราชูปถัมภ) 

อภิชญา วริกูล วิศวกรรมความ
ปลอดภัย (ภาค
พิเศษ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.
เกษตรศาสตร  

15 0087 15.00-15.20 น.  การปรับปรุงกระบวนการการหยิบและ
บรรจุสินคาในธุรกิจคาสงสินคาและ
เวชภัณฑ ดวยเทคนคิการศึกษางานและการ
พัฒนาโปรแกรมทํางานที่สอดคลองดวย
ชุดคําส่ัง SAP Data Interface 
Application (SAP DI API) 

เฉลิมชนม ไวศยดํารง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.
หอการคาไทย 
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คุณลักษณะของกาแฟสกัดเย็นท่ีมีผลตอการตดัสินใจซ้ือของผูบริโภค 
Cold Brew Coffee Attributes Affecting Consumers’ Purchasing Decision 
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บทคัดยอ 

 ตลาดกาแฟพรอมด่ืมโดยรวมของไทยกําลังเริ่มอ่ิมตัว สวนทางกับตลาดกาแฟพรีเมียมพรอมด่ืมที่มี

อัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น บทความน้ีมีเปาหมายเพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะกาแฟสกัดเย็นที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) จากการ

สํารวจขอมูลผูบริโภคกาแฟสดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 ราย ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคให

ความสําคัญคุณลักษณะดานรสชาติมากที่สุด รองลงมาคือ ดานบรรจุภัณฑ ดานราคา และดานความ

เขมขน ตามลําดับ และใหความพึงพอใจมากที่สุดกับรสชาติแบบผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม บรรจุภัณฑแบบ

ขวด ความเขมขนแบบปกติ และราคา 45 บาทตอ 200 มิลลิลิตร ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญกับ

คุณลักษณะดังกลาวเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค   

คําสําคญั: กาแฟสกัดเย็น, กาแฟพรอมด่ืม, พฤติกรรมผูบริโภค, การวิเคราะหองคประกอบรวม 

 

Abstract 

 The overall ready-to-drink coffee market in Thailand is becoming saturated, but 

the premium ready-to-drink coffee segment growth rate has significantly increased. This 

article aims to analyze cold brew coffee attributes that affect consumers’ purchasing 

decision using conjoint analysis technique. 150 coffee consumers in Bangkok were 

interviewed using questionnaires. The results showed that the important attributes were 

flavor, packaging, price, and concentration, respectively. The most satisfied attributes 

were additional flavors, bottle packaging, regular concentration and 45 THB per 200 ml. 

                                                            
1 นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร suthida.som@ku.th 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร fecoacd@ku.ac.th 
3 อาจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร fecosnsa@ku.ac.th 
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Therefore, producers should focus on such attributes to meet the consumer 

satisfaction.  

Keywords: Cold Brew Coffee, Ready-to-Drink Coffee, Consumer Behavior, Conjoint Analysis 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

กาแฟพรอมด่ืม (Ready-to-Drink Coffee) เปนผลิตภัณฑที่ตอบโจทยกลุมผูบริโภคที่มีวีถีชีวิตเรง

รีบและตองการความสะดวกซึ่งตอบสนองตอผูบริโภคหลายกลุม โดยในป 2563 ตลาดกาแฟพรอมด่ืมใน

ประเทศไทยมีมูลคากวา 12,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.1 ในป 2564 เน่ืองจากผลกระทบการระบาด

ของโควิด-19 กาแฟพรอมด่ืมในประเทศไทยรอยละ 90-95 เปนรูปแบบบรรจุกระปองในตลาดไมแบงสวน 

(Mass Market) ยอดขายสวนใหญมาจากผูใชแรงงาน คนขับรถ หรืออาชีพที่ตองเดินทางไกล การประกาศ

สถานการณฉุกเฉินของภาครัฐ การจํากัดเวลาเดินทาง การปดสถานที่ตางๆ สงผลกระทบใหตอยอดขาย

กลุมน้ีอยางมาก (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2564) และที่ผานมาอัตราการเติบโตก็ลดลงอยาง

ตอเน่ือง โดยจากป 2558-2563 มอัีตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 3-4 แสดงใหเห็นถึงความเริ่มอ่ิมตัวของ

ตลาดกาแฟพรอมด่ืมโดยรวมในประเทศไทย แตหากพิจารณาตลาดกาแฟพรอมด่ืมในกลุมพรีเมียม แมจะ

มีมูลคาตลาดไมสูงมากนักที่ประมาณ 400 ลานบาท แตมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 19.30 และมี

แนวโนมที่จะเติบโตมากขึ้น จึงเปนโอกาสที่ดีตอตลาดกาแฟพรอมด่ืมโดยรวม (ธนาคารกรุงเทพ, 2564) 

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรสนิยมของผูบริโภคกาแฟพรอมด่ืมในประเทศไทยที่นิยม

กาแฟที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นอีกดวย 

 กาแฟสกัดเย็น (Cold Brew Coffee) เปนเครื่องด่ืมกาแฟที่แตกตางจากกาแฟทั่วไปในดาน

กรรมวิธีการสกัดที่จะใชวิธีการแชเมล็ดกาแฟคั่วบดในนํ้าเย็นทิ้งไวเปนเวลานาน 5-24 ช่ัวโมง โดยไมผาน

ความรอน (Caudill, 2020) สงผลใหกาแฟสกัดเย็นมีรสชาตินุมและหอมหวานกวา มีปริมาณกรดนอยกวา 

และยังมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระที่มากกวากาแฟที่ใชความรอนสกัด (Rao and Fuller, 2018) ทําให

มีรสชาติด่ืมงาย มีความขมและความเปรี้ยวนอย และยังเปนอีกทางเลือกใหแกผูที่กังวลเรื่องสุขภาพ เชน 

ผูที่เปนโรคกระเพาะหรือกรดไหลยอน อีกทั้งกาแฟสกัดเย็นยังสามารถเก็บไวไดเปนเวลานานกวา 4 สัปดาห 

โดยยังคงกลิ่นหอมและรสของกาแฟไวได (ฐิปวัจก  เตียตระกูล, 2559) ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก

ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และรานกาแฟพิเศษในสหรัฐอเมริกามีการจําหนายในรูปแบบพรอมด่ืม

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหผูบริโภคและยังสามารถเก็บไดนานขึ้น (ชาลี  วาระดี, 2564) สําหรับในประเทศไทย

พบวา กาแฟสกัดเย็นเริ่มเปนที่รูจักเมื่อไมกี่ปที่ผานมา โดยเมื่อป พ.ศ.2561 ผูจําหนายในชวงแรกที่ทําให

กาแฟสกัดเย็นเปนที่รูจักในประเทศไทยมากขึ้นก็คือ สตารบัคส (Starbucks) ทําใหกาแฟสกัดเย็นเปนที่รูจัก

และไดรับความนิยมมากขึ้น และเริ่มมีผูจําหนายที่มีช่ือเสียงรายอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง เชน เแบล็ค แคนยอน 
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(Black Canyon) เนสกาแฟ (Nescafe) เปนตน รวมถึงรานกาแฟพิเศษและผูประกอบการรายยอยก็เริ่มมี

การจําหนายกาแฟสกัดเย็นในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป รวมถึงจําหนายในรูปแบบกาแฟสกัดเย็น

พรอมด่ืม 

 ในแงของความหลากหลายของผลิตภัณฑกาแฟสกัดเย็นพรอมด่ืม ผูวิจัยไดทําการสํารวจตลาด

เบ้ืองตนพบวา ในตางประเทศและในประเทศไทยมีความคลายคลึงกันในเรื่องของความหลากหลายดาน

รสชาติ ดานบรรจุภัณฑ ดานความเขมขนที่มีทั้งแบบเขมขนปกติและแบบเขมขนมาก (Concentrate) 

รวมถึงดานราคาที่มีราคาเฉลี่ยที่สูงกวากาแฟพรอมด่ืมทั่วไป อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของการ

เลือกนําเสนอคุณลักษณะเหลาน้ีรวมกัน (รสชาติ ความเขมขน บรรจุภัณฑ) พบวา มีความแตกตางกัน 

เชน แบบเขมขนมากของตางประเทศมีหลากหลายรสชาติมากกวาในประเทศไทย การเลือกใชบรรจุ

ภัณฑกับรสชาติตางๆ ก็มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจนํามาศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑที่ยังไมมีหรือยังไมเปนที่นิยมในประเทศไทยเพ่ือเปนโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟสกัดเย็น

ในประเทศไทยใหมีความแตกตางจากเดิมที่มีในตลาดปจจุบัน ประกอบกับโอกาสที่ดีของตลาดกาแฟพรอม

ด่ืมกลุมพรีเมียม ความนิยมบริโภคกาแฟพิเศษและกาแฟสกัดเย็นของผูบริโภคที่เริ่มมีมากขึ้น ดังน้ัน การ

ทําความเขาใจผูบริโภคจะเปนประโยชนแกผูประกอบการ จึงเปนประเด็นที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึง

คุณลักษณะของกาแฟสกัดเย็นที่มีผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค

เพ่ือเปนแนวทางใหผูประกอบการในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดใหตอบสนองความ

ตองการผูบริโภคไดมากขึ้น และสรางกลยุทธทางการตลาดอยางเหมาะสมในตลาดที่เริ่มมีการแขงขันที่

สูงขึ้นน้ีได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะกาแฟสกัดเย็นที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

 1. พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผูบรโิภคเปนการศึกษาการกระทําของผูบริโภคไมวาจะเปนการมองหา (Searching) การ

ซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมิน (Evaluating) และการกําจัดทิ้ง (Disposing) สินคาและ

บริการที่ผูบริโภคมีความคาดหวังวาจะตอบสนองความตองการได หัวใจสําคัญของการตลาด (Marketing) 

คือ นําเสนอสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคสามารถอธิบายวิธีที่

ผูบริโภคตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูของแตละบุคคล (เชน เวลา เงิน ความพยายาม) ในการซื้อสินคา 
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รวมถึงซื้ออะไร เหตุผลที่ซื้อ ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน ความถี่ในการซื้อและการใช มีการประเมินหลังการซื้อ

อยางไร และจะซื้อซ้ําหรือไม (Schiffman and Wisenblit, 2015) นอกจากน้ียังรวมถึงความรูสึกยินดี

และความพึงพอใจที่ไดมาจากการครอบครองของสิ่งน้ัน ผลลัพธของการบริโภคคือการเปลี่ยนแปลง

ความรูสึก อารมณ หรือทัศนคติ การสรางวิถีชีวิต ความรูสึกของตนเองที่เพ่ิมขึ้นมา (Schiffman et al., 

2012) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของ

ผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึงความตองการลักษณะการซื้อ การใช การเลือกบริการ ความคิดหรือประสบการณที่

จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ ซึ่งคําตอบเหลาน้ันจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยคําถามที่ชวยในการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภคน้ันเรียกวา 6Ws และ 1H ประกอบดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How 

เพ่ือคนหา 7 คําตอบ ซึ่งประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, 

Outlets และ Operations ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2541) 

2. การวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) 

Conjoint Analysis เปนเทคนิคที่ถูกนําไปใชในการศึกษาหลากหลายสาขาอยางแพรหลาย 

รวมถึงผลิตภัณฑทางการเกษตร ในสวนน้ีผูวิจัยไดรวบรวมและสังเคราะหงานวิจัยในหมวดหมูเครื่องด่ืม

และอาหารที่ใชเทคนิค Conjoint Analysis ตามประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังน้ี 

วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ พบวามีทั้งวิธีการรวบรวมขอมูลจากการตรวจเอกสารและสํารวจ

ตลาดดวยตัวผูวิจัยเอง เชน งานวิจัยของ Shih et al. (2008) และ ชมพูนุช  นันทจิต และคณะ (2563) 

หรือวิธีการอภิปรายกลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือใหทราบความคิดเห็นหรือขอมูลตางๆ โดยการ

พูดคุยกับผูบริโภค เชน งานวิจัยของวรรณวิษา  ศรีรัตนะ (2552) และปยวรรณ  จุลเนียม (2561) และวิธี

คัดเลือกจากการสอบถามนํารอง (Pre-Survey) ผูบริโภคกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดคุณลักษณะที่ผูบริโภคให

ความสําคัญอยางแทจริงกอนนําไปสอบถามกับกลุมตัวอยางจริง ประมาณ 30 ราย เพ่ือพัฒนาชุด

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ โดยการนําเสนอชุดคุณลักษณะแบบการดรูปภาพ ซึ่งนิยมใชการนําเสนอแบบ

เต็มรูปแบบ (Full Profile Designs) เพ่ือใหผูบริโภคเห็นถึงชุดคุณลักษณะทั้งหมดพรอมกันเพ่ือไมเกิด

ความเอนเอียงในการประเมินความพึงพอใจของตนเอง (Hair et al., 2010) นอกจากน้ี ยังสามารถใช

รูปภาพรวมกับขอความบรรยายเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจอยางชัดเจน ไมเกิดความสับสน และ

สะดวกในการเก็บขอมูล (ธนัท ธํารงพิรุณ, 2559) 

3. คุณลักษณะของผลิตภัณฑกาแฟสกัดเย็น 

จากการสํารวจตลาดในตางประเทศและในประเทศไทยพบวา ดานรสชาติพบวาในตางประเทศ

และในประเทศไทยมีความคลายคลึงกัน โดยมีทั้งแบบด้ังเดิม (ไมมีสวนผสมอ่ืนนอกจากกาแฟและนํ้า) 
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เพ่ือใหไดรสชาติของกาแฟที่แทจริงและยังมีแคลอรี่ตํ่า แบบผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม เชน นม ครีม นํ้าผลไม 

กลิ่นดอกไม เครื่องเทศ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและแปลกใหมของรสชาติ รวมถึงการอัดแกสไนโตรเจน 

หรือที่นิยมเรียกวา กาแฟสกัดเย็นไนโตร ที่ใชการอัดแกสไนโตรเจนลงในนํ้ากาแฟเพ่ือเพ่ิมความนุมนวล

ใหเน้ือสัมผัส (ชาลี วาระดี, 2563) สําหรับงานวิจัยที่วิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑกาแฟในดาน

รสชาติ พบงานวิจัยของ Shih et al. (2008) และ Jervis et al. (2012) 

ดานบรรจุภัณฑ มีความหลากหลายทั้งวัสดุ รูปทรง ขนาดบรรจุ และลักษณะการใชงานของ

บรรจุภัณฑแตละประเภท ซึ่งทั้งในตางประเทศและในประเทศไทยมักนิยมขวดแกว ขวดพลาสติก และ

กระปอง นอกจากน้ียังพบวาในประเทศไทยนิยมแบบถุงพลาสติกฝาเกลียวมากกวาตางประเทศ และหาก

พิจารณาดานบรรจุภัณฑรวมกับดานรสชาติพบวา ในตางประเทศมีการใชแบบกระปองบรรจุทั้งรสชาติ

ด้ังเดิม ผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม และไนโตร ขณะที่ในประเทศไทยพบมีการใชกระปองบรรจุกับรสชาติไนโตร

เทาน้ัน สําหรับงานวิจัยที่วิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑกาแฟในดานบรรจุภัณฑ พบงานวิจัยของ 

Shih et al. (2008) และผลิตภัณฑพรอมด่ืม พบงานวิจัยของวรรณวิษา  ศรีรัตนะ (2552) 

ดานความเขมขน ที่มีทั้งแบบเขมขนปกติและเขมขนมาก หากพิจารณาดานความเขมขนรวมกับ

ดานรสชาติพบวา ในประเทศไทยสวนมากจําหนายแบบเขมขนมากรสชาติด้ังเดิม ขณะที่ในตางประเทศมี

การจําหนายแบบเขมขนมากที่ผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม เชน กลิ่นคาราเมล วนิลา มอคคา ซึ่งผูวิจัยยังไมพบ

ในประเทศไทย นอกจากน้ีแบบเขมขนมากรสชาติไนโตรยังพบไมมากนักทั้งในตางประเทศและใน

ประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยยังไมพบงานวิจัยที่วิเคราะหคุณลักษณะดานน้ี จึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามา

ศึกษาในครั้งน้ี 

ดานราคา มีราคาเฉลี่ยที่สูงกวากาแฟพรอมด่ืมทั่วไป โดยในประเทศไทยราคาจะอยูที่ประมาณ 

29-140 บาท ตอปริมาณ 150-300 มิลลิลิตร (1 หนวยบริโภค) ผูจําหนายจึงมักนําเสนอคุณคาดานตางๆ 

ใหกับผูบริโภค เพ่ือใหรูสึกวาผลิตภัณฑน้ันเหมาะสมกับราคาที่ผูบริโภคตองจาย สําหรับงานวิจัยที่

วิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑกาแฟในดานราคา พบงานวิจัยของ Shih et al. (2008) Asioli et 

al. (2014) และ Kobayashi and Benassi (2015) 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 1. ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยครั้งน้ีแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก การเก็บขอมูลนํารองจากกลุมตัวอยาง

ผูบริโภคที่เคยซื้อกาแฟสกัดเย็นและอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 32 ราย เก่ียวกับคุณลักษณะ

กาแฟสกัดเย็นที่ผูบริโภคใหความสําคัญ และการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเพ่ือรวมรวม
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ขอมูลดานความพึงพอใจตอคุณลักษณะกาแฟสกัดเย็นของผูบริโภคกาแฟสด ดานพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสด และดานประชากรศาสตร ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งวิถีชีวิตเรงรีบโดยเปรียบเทียบกับ

ตางจังหวัดเหมาะกับการเปนกลุมเปาหมายกาแฟพรอมด่ืมและกึ่งพรอมด่ืม และในการศึกษาคุณลักษณะที่

มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคใชขอมูลจากการสํารวจจํานวน 150 ราย ซึ่งงานวิจัยของ Asioli et al. 

(2014) และ Kobayashi and Benassi (2015) กลาววาจํานวน 100 ราย เพียงพอที่จะวิเคราะหหา

ความสําคัญของแตละปจจัย โดยการศึกษาครั้งน้ีใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-

Probability Sampling) ตามความสะดวกหรือโดยบังเอิญ (Convenience or Accidental Sampling) 

ดวยแบบสอบถามออนไลน และเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผานการต้ังคําถาม

คัดเลือก ระยะเวลาเก็บขอมูลชวงเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2565 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1. ขอมลูทั่วไป และขอมลูดานพฤติกรรมผูบริโภคใชการหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  

2.2. การวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณลักษณะกาแฟสกัดเย็น ใช Conjoint Analysis ในการ

หาคาอรรถประโยชนหรือคาความพึงพอใจตอชุดคุณลักษณะ โดยกําหนดคุณลักษณะและสรางชุด

คุณลักษณะที่ใชในการศึกษา ซึ่งผูวิจัยเริ่มจากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะ

ผลิตภัณฑกาแฟ และสํารวจตลาดผลิตภัณฑที่จําหนายในตลาดปจจุบันทั้งในประเทศและตางประเทศ 

จากน้ันนําไปสอบถามนํารองกับกลุมตัวอยางผูบริโภคที่ เคยซื้อกาแฟสกัดเย็นและอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 32 ราย โดยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด 4 คุณลักษณะ ไดแก 

รสชาติ 3 ระดับ คือ ด้ังเดิม (มีเพียงกาแฟและนํ้าเทาน้ัน) ผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม (เชน นม ครีม นํ้าผลไม) 

และไนโตร (อัดแกสไนโตรเจน) ดานบรรจุภัณฑ 3 ระดับ คือ ขวด กระปอง และถุงพลาสติกฝาเกลียว ดาน

ความเขมขน 2 ระดับ คือ เขมขนปกติ (ด่ืมไดทันที) และเขมขนมาก (เจือจางกอนด่ืม) และดานราคา โดย

ผูวิจัยไดสํารวจระดับราคาผลิตภัณฑที่วางจําหนายจริงในประเทศไทยปจจุบันและนํามากําหนดราคา 3 

ระดับ คือ 45 บาท 60 บาท และ 75 บาท ตอปริมาณ 200 มิลลิลิตร (1 หนวยบริโภค) ใหเปนตัวแทนของ

ราคาระดับถูก กลาง และแพง ตามลําดับ ซึ่งพิจารณาแลววาเหมาะสม และกําหนดใหคุณลักษณะดาน

รสชาติ ดานบรรจุภัณฑ และดานความเขมขน มีความสัมพันธของแบบจําลองไมตอเน่ือง (Discrete 

Model) เน่ืองจากไมสามารถบอกไดวาเมื่อเปลี่ยนแปลงระดับคุณลักษณะไปแลวความพึงพอใจจะ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และดานราคามีความสัมพันธของแบบจําลองแบบเสนตรง 

(Vector Model) เน่ืองจากเมื่อราคาเพ่ิมขึ้นความพึงพอใจจะลดลงเปนเชิงเสนตรง 
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สําหรับการสรางชุดคุณลักษณะจากคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะที่กําหนด มีความเปนไป

ไดของทางเลือกคือ 3 x 3 x 2 x 3 = 54 ทางเลือก ซึ่งมีจํานวนมากเกินไปอาจกอใหเกิดความสับสนในการ

ตอบแบบสอบถามของผูบริโภคได จึงลดจํานวนชุดคุณลักษณะดวยวิธี Orthogonal Designs ไดจํานวน 9 

ชุดคุณลักษณะ ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสม (Hair et al., 2010) ซึ่งจะนําเสนอแกผูบริโภคพรอมกันทุกชุดใน

รูปแบบการดชุดคุณลักษณะ โดยใหผูบริโภคเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากที่สุดไปนอยที่สุด (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  ชุดคุณลักษณะกาแฟสกัดเย็นที่ใชในการวิเคราะห 

ชุดคุณลักษณะ รสชาติ บรรจุภัณฑ คามเขมขน ราคาตอ 200 มล. (บาท) 

1 ไนโตร กระปอง ปกต ิ 45 

2 ไนโตร ถุงพลาสตกิฝาเกลียว ปกต ิ 60 

3 ผสมกล่ินรสเพิม่เติม ขวด ปกต ิ 60 

4 ผสมกล่ินรสเพิม่เติม ถุงพลาสตกิฝาเกลียว เขมขนมาก 45 

5 ผสมกล่ินรสเพิม่เติม กระปอง ปกต ิ 75 

6 ดั้งเดิม ถุงพลาสตกิฝาเกลียว ปกต ิ 75 

7 ดั้งเดิม ขวด ปกต ิ 45 

8 ไนโตร ขวด เขมขนมาก 75 

9 ดั้งเดิม กระปอง เขมขนมาก 60 

ท่ีมา: วิธี Orthogonal Designs 

เพ่ือหาคาอรรถประโยชนหรือความพึงพอใจตอคุณลักษณะกาแฟสกัดเย็น จะประมาณคาความ

พึงพอใจของแตละการดชุดคุณลักษณะดังสมการตอไปน้ี 
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Uk = B0 + B11FLV11 + B12FLV12 + B13FLV13 + B21PKG21 + B22PKG22 + B23PKG23 + B31CONC31 + 

B32CONC32 + B41PPU41 + B42PPU42 + B43PPU43 + ek 

โดย Uk คือ คาความพึงพอใจหรืออรรถประโยชนตอการดชุดคุณลักษณะ k (k=1,2,3,…,9) 

B0 คือ คาคงที่ 

Bij  คือ คาสัมประสิทธ์ิที่ ไดจากการประมาณคาความพึงพอใจที่ผูบริโภคมีตอของ

คุณลักษณะ i ที่ระดับ j  

ek คือ คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคาความพึงพอใจการดชุดคุณลักษณะ k 

กําหนดตัวแปรหุนที่แสดงการเปนคุณลักษณะของกาแฟสกัดเย็นที่จะมีคาเทากับ 1 เมื่อเปน

คุณลักษณะ i ที่ระดับ j และเทากับ 0 เมื่อเปนกรณีอ่ืนนอกเหนือจากน้ัน ดังน้ี 

FLV คือ คุณลักษณะดานรสชาติ ไดแก รสชาติด้ังเดิม (FLV11) ผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม (FLV12) และไนโตร 

(FLV13)   

PKG  คือ คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ไดแก แบบขวด (PKG21) แบบกระปอง (PKG22) และแบบ

ถุงพลาสติกฝาเกลียว (PKG23) 

CONC  คือ คุณลักษณะดานความเขมขน ไดแก แบบปกติ (CONC31) และแบบเขมขนมาก (CONC32) 

PPU คือ คุณลักษณะดานราคาตอ 200 มิลลิลิตร ไดแก 45 บาท (PPU41) 60 บาท (PPU42) และ 75 

บาท (PPU43)  

สรุปผลการวิจัย  

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภคกาแฟสดในกรุงเทพมหานครจํานวน 150 ราย โดยใช

แบบสอบถามออนไลนน้ัน พบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 

20-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,001-25,000 บาท (ตารางที่ 2) 

 สําหรับขอมูลดานพฤติกรรมของผูบริโภคกาแฟสด พบวา สวนใหญด่ืมกาแฟกาแฟผสมนมมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมาคือ กาแฟดํา คิดเปนรอยละ 45.30 ระดับความหวานพบวา หวานปกติ 

หวานนอย และไมใสนํ้าตาล มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 35.30 30.00 และ 34.70 ตามลําดับ 

วัตถุประสงคในการด่ืมกาแฟสดมากที่สุดคือ ด่ืมเพ่ือลดอาการงวงนอน คิดเปนรอยละ 53.30 รองลงมาคือ 

เพ่ือเพลิดเพลินกับกลิ่นและรสชาติที่ดี/อรอย คิดเปนรอยละ 26.70 ความถี่ในการด่ืมกาแฟสดมากที่สุดคือ 
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ด่ืมทุกวัน คิดเปนรอยละ 47.30 จํานวนแกวที่ด่ืมตอวันสวนใหญด่ืม 1 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 78.70 

ชวงเวลาที่ด่ืมมากที่สุดคือ 09.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 52.67 รองลงมาคือ กอน 9.00 น. คิดเปนรอยละ 

41.33 (ขอน้ีผูบริโภคสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) คาใชจายในการด่ืมเฉลี่ยตอครั้งคือ 51-80 

บาท คิดเปนรอยละ 46.70 และผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจด่ืมกาแฟสดมากที่สุด คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 

84.70 นอกจากน้ีบรรจุภัณฑกาแฟสดพรอมด่ืม/กึ่งพรอมด่ืมที่ผูบริโภคใหความสนใจมากที่สุดคือแบบขวด

แกว คิดเปนรอยละ 71.30 รองลงมาคือ ขวดพลาสติก กระปอง และถุงพลาสติกฝาเกลียว ตามลําดับ และ

จํานวนหนวยบริโภคกาแฟสดพรอมด่ืม/ก่ึงพรอมด่ืมที่สนใจมากที่สุดคือ ด่ืมได 1 ครั้ง (แกว) คิดเปนรอยละ 

59.30 รองลงมาคือ แบงด่ืมได 3 -5 ครั้ง (แกว) คิดเปนรอยละ 30.70 (ตารางที3่) 

 

ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูบริโภคกาแฟสด 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (ราย) รอยละ 
เพศ   
  ชาย  46 30.70 
  หญิง 104 69.30 
ชวงอาย ุ   
  นอยกวา 20 ป 1 0.70 
  20-35 ป 86 57.30 
  36-50 ป 51 34.00 
  50 ปขึ้นไป 12 8.00 
ระดับการศึกษา   
  มัธยมศึกษา 15 10.00 
  ปวช./ปวส. 26 17.30 
  ปริญญาตร ี 89 59.30 
  ปริญญาโท 17 11.30 
  สูงกวาปริญญาโท 3 2.00 
อาชีพ   
  นักเรียน/นักศึกษา 19 12.70 
  ขาราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 22 14.70 
  พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 79 52.70 
  คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 14 9.30 
  อาชีพอิสระ/Freelance 12 8.00 
  พอบาน/แมบาน 4 2.70 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
  ตํ่ากวา 15,000 บาท 30 20.00 
  15,001-25,000 บาท 58 38.70 
  25,001-35,000 บาท 28 18.70 
  35,001-45,000 บาท 12 8.00 
  45,001 บาทขึ้นไป 22 14.70 

ท่ีมา: จากการเกบ็ขอมูล  

ตารางที่ 3  ขอมูลดานพฤติกรรมของผูบริโภคกาแฟสด 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด จํานวน (ราย) รอยละ 
รูปแบบกาแฟสดที่มักด่ืม   
  กาแฟดํา 68 45.30 
  กาแฟผสมนม 77 51.30 
  กาแฟผสมนํ้าผลไม/กลิ่นดอกไม 5 3.30 
ระดับความหวาน   
  หวานปกติ 53 35.30 
  หวานนอย 45 30.00 
  ไมใสนํ้าตาล 52 34.70 
เหตุผลหลักในการด่ืม   
  ลดอาการงวงนอน  80 53.30 
  เพลิดเพลินกบักลิ่นและรสชาติที่ดี/อรอย 40 26.70 
  ตามกระแสความนิยม 2 1.30 
  ติดกาแฟ (ด่ืมเพ่ือไมใหปวดหัว) 16 10.70 
  เพ่ือสุขภาพ (เชน กาแฟชวยเผลาผลาญ) 12 8.00 
ความถ่ีในการด่ืม   
  ทุกวัน 71 47.30 
  5-6 วันตอสัปดาห 13 8.70 
  3-4 วันตอสัปดาห 25 16.70 
  1-2 วันตอสัปดาห 29 19.30 
  นอยกวา 1 วันตอสัปดาห 12 8.00 
จํานวนแกวทีด่ื่มตอวัน   
  1 แกว 118 78.70 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด จํานวน (ราย) รอยละ 

  2 แกว 27 18.00 
  3 แกว 2 1.30 
ชวงเวลาที่ด่ืม (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
  กอน 9.00 น. 62 41.33 
  09.01-12.00 น. 79 52.67 
  12.01-15.00 น. 41 27.33 
  15.01-18.00 น. 10 6.67 
  หลัง 18.00 น. 3 2.00 
คาใชจายในการด่ืมเฉลี่ยตอครั้ง   
  20-50 บาท 55 36.70 
  51-80 บาท 70 46.70 
  81-110 บาท 13 8.7 
  111-140 บาท 6 4.00 
  141 บาท ขึน้ไป 6 4.00 
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจด่ืม   
  ตนเอง 127 84.70 
  ครอบครัว 7 4.70 
  เพ่ือน 10 6.70 
  สื่อโฆษณา 4 2.70 
  ผูมีช่ือเสียง 2 1.3 
บรรจุภัณฑกาแฟสดพรอมด่ืม/กึ่งพรอมด่ืมที่สนใจ   
  ขวดแกว 107 71.30 
  ขวดพลาสติก 22 14.70 
  กระปอง 16 10.70 
  ถุงพลาสติกฝาเกลียว 5 3.30 
จํานวนหนวยบริโภคกาแฟสดพรอมด่ืม/กึ่งพรอมด่ืมที่
สนใจ 

  

  ด่ืมได 1 ครั้ง (แกว) 89 59.30 
  แบงด่ืมได 3 -5 ครั้ง (แกว) 46 30.70 
  แบงด่ืมได 6-8 ครั้ง (แกว)  9 6.00 
  แบงด่ืมได 12-15 ครั้ง (แกว) 6 4.00 

ท่ีมา: จากการเกบ็ขอมูล 
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 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบรวม พบวา คาสถิติ Pearson's R และ Kendall's tau มี

คาเทากับ 0.975 และ 0.944 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 แสดงใหเห็นวา การพยากรณคา

อรรถประโยชนของแบบจําลองมีความสัมพันธกับคาอรรถประโยชนของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 97.50 

และสามารถพยากรณความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามไดรอยละ 94.40 ซึ่งมีความเหมาะสม จาก

ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานรสชาติ โดยมีคา

ความสําคัญ 33.673 รองลงมา คือ ดานบรรจุภัณฑ ดานราคา และดานความเขมขน โดยมีคา

ความสําคัญ 29.850 19.593 และ 16.884 ตามลําดับ  

 คาอรรถประโยชนของคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ พบวา ดานรสชาติผูบริโภคพึงพอใจ

แบบผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติมมากที่สุด โดยคาประมาณการอรรถประโยชน คือ 0.193 ดานบรรจุภัณฑ

ผูบริโภคพึงพอใจแบบขวดมากที่สุด โดยคาประมาณการอรรถประโยชน คือ 0.667 ดานความเขมขน

ผูบริโภคพึงพอใจแบบเขมขนปกติ โดยคาประมาณการอรรถประโยชน คือ 0.217 ดานราคาตอ 200 

มิลลิลิตร ผูบริโภคพึงพอใจที่ระดับ 45 บาท มากที่สุด โดยคาประมาณการอรรถประโยชน คือ -1.437 

(ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหองคประกอบรวม 

คุณลักษณะ ระดับคณุลักษณะ คาประมาณการอรรถประโยชน คาความสาํคญั 
รสชาติ ด้ังเดิม 0.162 33.673 
 ผสมกลิ่นรสเพ่ิมเติม 0.193  
 ไนโตร -0.356  
บรรจุภัณฑ ขวด 0.667 29.850 
 กระปอง -0.147  
 ถุงพลาสติกฝาเกลียว -0.520  
ความเขมขน เขมขนปกติ 0.217 16.884 
 เขมขนมาก -0.217  
ราคาตอ 200 มล. 45 -1.437 19.593 
(บาท) 60 -1.916  
 75 -2.394  
คาคงที่ (Constant)  6.843 
Pearson's R 0.975 Sig.  0.000 
Kendall's tau 0.944 Sig.  0.000 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 20-35 ป ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 

บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภารดี  ฉัตรเท (2559) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสดของประชาชนในอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งพบวา ผูบริโภคกาแฟสดสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุระหวาง 20-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,001-20,000 บาท สําหรับผลดานพฤติกรรมผูบริโภคกาแฟสดน้ัน ผูบริโภคสวนใหญมีวัตถุประสงค

การด่ืมเพ่ือลดอาการงวงนอน โดยด่ืมทุกวัน เฉลี่ยวันละ 1 แกว สอดคลองกับงานวิจัยของเสกสรร  ฉัตร

ไชยศิริ (2553) ไดศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสดของผูบริโภค

ในมหาวิทยาลัยรังสิต และผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจด่ืมกาแฟสดมากที่สุด คือ ตนเอง สอดคลองกับ

งานวิจัยของภารดี  ฉัตรเท (2559) สําหรับคาใชจายในการด่ืมเฉลี่ยของการศึกษาน้ีพบวาอยูที่ประมาณ 

51-80 บาทตอครั้ง ขัดแยงกับงานวิจัยของเสกสรร  ฉัตรไชยศิริ (2553) และภารดี  ฉัตรเท (2559) ที่

พบวา คาใชจายในการด่ืมกาแฟสดเฉลี่ยตอครั้งคือ ไมเกิน 50 บาท และ 20-55 บาท ตามลําดับ อาจ

เปนไปไดวาในปจจุบันผูบริโภคตองการบริโภคกาแฟคุณภาพซึ่งมีราคาสูง หรือมีความตองการบริโภค

กาแฟที่มีคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการเฉพาะบุคคลมากขึ้น เชน คุณภาพหรือรสชาติที่ดี หรือนิยม

บริโภคเมล็ดกาแฟนําเขา สอดคลองกับตลาดกาแฟพรีเมียมพรอมด่ืมที่เติบโตมากขึ้นสะทอนถึงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคกาแฟดวยเชนกัน  

สําหรับการวิเคราะหองคประกอบรวมพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับรสชาติมากที่สุด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของ Shih et al. (2008) ที่ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่มี

ผลตอความพึงพอใจกาแฟพรอมด่ืมในไตหวัน พบวา ผูบริโภคทางตอนเหนือของไตหวันใหความสําคัญ

ดานรสชาติมากที่สุด ผูบริโภคพึงพอใจรสชาติแบบผสมกลิ่นรสมากที่สุด รองลงมาคือแบบด้ังเดิม ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่สวนใหญมักด่ืมแบบผสมนมและรองลงมาคือ

กาแฟดํา ดานบรรจุภัณฑผูบริโภคพึงพอใจแบบขวดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับขอมูลพฤติกรรมที่ใหความ

สนใจบรรจุภัณฑกาแฟสดพรอมด่ืม/ก่ึงพรอมด่ืมแบบขวดแกวมากที่สุด และรองลงมาคือขวดพลาสติก 

ดานราคาที่ผูบริโภคพึงพอใจมากที่สุดคือ 45 บาท รองลงมาคือ 60 และ 75 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตาม

ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Less) ที่ความพึงพอใจจะลดลงเมื่อระดับราคาเพ่ิมขึ้น 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับผูประกอบการที่ตองการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟสกัดเย็นน้ัน ควรเนนไปที่

การผลิตรสชาติแบบด้ังเดิมและแบบผสมกลิ่นรสอ่ืนๆ เชน นม ครีม นํ้าผลไม เปนตน และควรเปนแบบ
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พรอมด่ืมที่มีความเขมขนปกติในรูปแบบขวดแกวและมีปริมาณที่สามารถด่ืมได 1 ครั้ง (ประมาณ 150-

300 มิลลิลิตร) หรือ 3-5 ครั้ง โดยควรสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคในเรื่องของกลิ่นและรสที่สามารถคง

อยูไดในระยะการเก็บรักษา อยางไรก็ตาม แมวาผูบริโภคจะไมคอยพึงพอใจรสชาติไนโตรและแบบความ

เขมขนมากเทาไรนัก อาจเปนเพราะผลิตภัณฑกาแฟสดสกัดเย็นเปนรูปแบบผลิตภัณฑที่คอนขางใหม

สําหรับกลุมผูบริโภค จึงเปนไปไดวาผูบริโภคไมคุนเคย ดังน้ัน หากผูประกอบการตองการที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑเหลาน้ีเขาสูตลาด ควรจะมีการใหความรูหรือคําแนะนําแกผูบริโภคใหไดรูจักมากขึ้นเสียกอน 

สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ

กาแฟสกัดเย็น อาจใชการสัมภาษณเชิงลึกทั้งผูที่เคยและไมเคยด่ืมกาแฟสกัดเย็น เพ่ือใหเขาใจความรูสึก

หรือประสบการณที่ผานมาของผูบริโภคกาแฟแตละกลุมไดมากขึ้น และใชเปนประโยชนในการสรางกลยุทธ

ทางการตลาดตอไป 
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อิทธิพลของผูรับรองตราสินคา การปรากฏทางไกล และการไหล 

ท่ีมีตอผลลัพธการเปนผูสนับสนุน 

Impacts of Brand Endorser, Telepresence, and Flow  

on Sponsorship Outcomes 
 

ธงชัย ศรีวรรธนะ0

1  

Thongchai Srivardhana1 

บทคัดยอ 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและทดสอบสมมติฐานหลักและยอยจากโมเดลสมการ

โครงสรางที่มีอิทธิพลของคุณลักษณะผูรับรองตราสินคา ในฐานะตัวแปรต้ังตนโดยมีการปรากฏตัว

ทางไกล และการไหลเปนตัวแปรสงผาน และผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาเปนตัวแปรตาม งานวิจัยน้ี

เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุมประชากรที่ทําการศึกษาไดแก กลุมสมาชิกผูติดตามเฟซบุกที่เปนทางการ

ของตราสินคาช่ือ Zowie  e-Sports เก็บขอมูลกลุมตัวอยางได 400 ชุดผานทาง Web Survey จากการ

สํารวจเบ้ืองตนพบวาผูประกอบการธุรกิจน้ีมีการใชผูรับรองตราสินคาที่เปนนักกีฬา หรือผูเลนกีฬาอีสปอรต

ในการโพสตราสินคาอยางสม่ําเสมอ ผลการทดสอบสมการโครงสรางสําหรับโมเดลที่ทําการทดสอบพบวา 

คาดัชนีความสอดคลอง (Fit Indices) มีคาดังตอไปน้ี คือ CMIN/DF = 1.754, RMSEA =  0.043, GFI = 

0.912, CFI = 0.973  แสดงใหเห็นถึงคาสถิติดัชนีที่สนับสนุนวาโมเดลที่ทําการทดสอบอยูในเกณฑที่

สามารถยอมรับความสอดคลองได อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยเชิงอนุมาน พบวามีสองสมมุติฐานที่

ไดรับการยืนยัน คือ อิทธิพลของผูรับรองตราสินคาในมิติดานความนาดึงดูดและมิติดานความนาไวใจ 

สามารถสงอิทธิพลตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา (B = 0.91; p value < 0.001) และ อิทธิพลของ

ปรากฏการณทางไกลที่มีตอการไหล (B = 0.59; p value < 0.001) ขณะที่อีกสามสมมติฐานที่เหลือยัง

ไมมีขอสรุปและถูกปฏิเสธจากผลการวิจัยน้ี ดังน้ันในชวงสุดทายของงานวิจัยจึงสามารถอภิปรายและให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจจากสองสมมติฐานที่ทดสอบแลวมีนัยทาง

สถิติรับรองเทาน้ัน  

คําสําคญั: ผูรับรองตราสินคา การปรากฏทางไกล การไหล ผลลัพธการเปนผูสนับสนุน อี-สปอรต  

 

                                                            
1 ภาคการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน email: fbustcs@ku.ac.th 
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Abstract 

Using Structural Equation Modeling (SEM) technique, this research paper 

investigates and tests a set of hypotheses relating to the influences of Brand Endorser 

characters on Sponsorship Outcomes—awareness, attitude, patronage behaviors, and 

satisfaction—with Telepresence, and Flow as mediators. As quantitative research, this 

paper uses Web Survey to gather data from 400 users who regularly followed Zowie e-

Sports official Facebook. From the results, all SEM fit indices are as follows: CMIN/DF = 

1.754, RMSEA = 0.043, GFI = 0.912, CFI = 0.973; indicating that the model falls within 

acceptable requirements of consistency. However, the findings using inferential statistics 

indicated that only two hypotheses were confirmed. Brand endorsers with two 

dimensions (attractiveness and trust) significantly contributed toward sponsorship 

outcomes (B = 0.91; p value < 0.001) whereas telepresence influenced significantly 

toward flow (B = 0.59; p value < 0.001) Three remaining hypotheses (Telepresence and 

Flow direct influences on sponsorship outcomes; and Telepresence and Flow as 

mediators) are inconclusive with no significantly empirical supports. Therefore, this 

paper only discusses and provides recommendations based on the former two 

hypotheses at the end.  

Keywords: Brand Endorser, Telepresence, Flow, Sponsorship Outcomes, e-Sport 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาน้ี ผูประกอบการธุรกิจจะพบวาสมรภูมิทางการแขงขันทางการตลาดได

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็วและมากมาย การเกิดขึ้นของอินเตอรเน็ตและพัฒนาการในสื่อสังคม

ออนไลนเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดดานลูกคาสัมพันธไปอยางนอยสองรูปแบบ  ไดแก 

แนวทางลูกคาสัมพันธที่ลึกซึ้ง (Transcending View of Relationships) (Vargo, 2009) และแนวทาง

ความสัมพันธการตลาดที่ขยายตัว (Expanded View of Relationship Marketing) (Brodie, 

Hollebeek, Jurić, & Ilić, 2011) อธิบายพอสังเขปไดวาสองแนวทางดังกลาวใชประโยชนจาก

อินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสรางประสบการณเชิงปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมของลูกคา 

กิจกรรมลูกคาสัมพันธที่เกิดขึ้นสามารถดึงดูดและเปดทางใหลูกคาสามารถเขาถึงไดโดยงาย หน่ึงในกล

ยุทธการตลาดออนไลนสําคัญที่ผูประกอบการใชเพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคาที่ลึกซึ้งและขยายตัวมาก

ขึ้น คือการจัดใหมีบุคคลผูทรงอิทธิพล หรือ ผูมีช่ือเสียง (Influencers or Celebrities) มาเปนผูรับรอง

ตราสินคา (Brand Endorsers) เน่ืองจากลูกคามักใหความสนใจและยกยองบุคคลที่มีช่ือเสียง เมื่อบุคคล
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เหลาน้ีทําหนาที่สื่อสารและใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการของธุรกิจ เน้ือหาและคําพูดดังกลาวจะถูก

พิจารณาใหเปนแหลงขอมูลที่มีความนาเช่ือถือเปนพิเศษ (Atkin and Block 1983) โดยเฉพาะหากผู

รับรองตราสินคามีบุคลิกลักษณะที่มีเสนหและจะสามารถโนมนาวใหผูติดตามรับฟงและรับชมอยาง

จริงจังและหากเปนไดจะรูสึกเหมือนกับวาถูกสะกดอยูกับหนาจอและเปนคูสนทนากันโดยตรง 

ในการทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวที่ เกิดขึ้น งานวิจัยช้ินน้ีไดนําสองแนวคิดที่ เกี่ยวกับ
ประสบการณ ไดแก การปรากฎทางไกล (Telepresence) (Kim & Biocca, 1997; Pelet, Ettis, & 
Cowart, 2017) และการไหล (Flow) (Csikszentmihalyi, 1990; Pelet, Ettis, & Cowart, 2017) มา
อธิบายผลลัพธการสนับสนุนจากอิทธิพลของผูรับรองตราสินคาในสื่อสังคมออนไลน โดยในงานวิจัยน้ีจะ
ไดพิจารณาจากบริบทการสื่อสารและการมีสวนรวมเชิงปฏิสัมพันธของผูใชงานเฟซบุกเพจตราสินคา
อุปกรณและระบบที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอรต (e-Sports Industry) ซึ่งในอุตสาหกรรม
ดังกลาวมีความเก่ียวของทั้งในดานเน้ือหาและการแนวทางการปฏิบัติเพ่ือสรางผลลัพธในสวนของการ
รับรองตราสินคา นอกเหนือไปจากการปรากฏทางไกลที่เกิดขึ้นตามบริทบทหรือศักยภาพของสื่อสังคม
ออนไลน โดยเฉพาะเฟซบุกซึ่งเปนพ้ืนฐานของทุกตราสินคาที่ใชเฟซบุกเพจในการเขาถึงลูกคาอยูแลว 
งานวิจัยช้ินน้ียังทําการศึกษาตัวแปรที่มีความสําคัญอีกตัวหน่ึงที่เรียกวา การไหล กลาวคือเมื่อผูรับรอง
ตราสินคาสามารถสรางปฏิสัมพันธเช่ือมโยงความเปนบุคคลที่เสมือนจริงเกิดปรากฏการทางไกลผานชอง
สื่อสังคมออนไลนแลว หากมีการเกิดประสบการณที่เหมาะสม (Optimal Experience) หรือพฤติกรรม
การไหลในกลุมลูกคาเปาหมายได ผูรับรองตราสินคาก็จะสามารถสรางพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีตอตรา
สินคาของผูสนับสนุนในลูกคาใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนและไดผลลัพธการสนับสนุนที่สูงสุด  

ทั้งหมดน้ีจึงที่มาของกรอบแนวคิดของงานวิจัยช้ินน้ี ซึ่งจะไดเขาไปศึกษาปรากฎการณที่เกิดขึ้นใน
กลุมเปาหมายผูใชงานจํานวนหน่ึงในเฟซบุกของผูประกอบการธุรกิจซึ่งผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
เครื่องเลนวิดีโอเกมที่มีช่ือเสียงตราสินคาย่ีหอหน่ึงในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอรต เปนผูประกอบการที่ใช
กลยุทธผูรับรองตราสินคาหลายราย เขาไปสนับสนุนเน้ือหาของนักกีฬาและผูมีช่ือเสียงในเรื่องกีฬา
ประเภทน้ีทําหนาที่สรางผลลัพธการสนับสนุนใหกับตราสินคาของตนเอง ในสวนของบริบทที่เกี่ยวของกับ
กีฬาอีสปอรต เปนหน่ึงในองคกรกีฬาที่ไดจดทะเบียนเปนสมาคมกีฬาอยางเปนทางการกับการกีฬาแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ทํางานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ทําใหกีฬาอีสปอรตน้ีเปนอีกหน่ึงชนิดกีฬาที่ไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการ
กีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สําหรับนิยามของกีฬาอีสปอรตตามที่
เฟซบุกสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยไดใหไวคือ “การแขงขันวิดีโอเกม โดยใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการแขงขัน ภายใตกฎระเบียบที่มีมาตรฐานกีฬาสากล” ทั้งน้ีเกมที่ใชใน
การแขงขันจะเปนกีฬาอีสปอรตไดตองผานการรับรองจากสมาคมไทย หรือ สหพันธกีฬาอีสปอรตโลก
เทาน้ัน  



 

20 
 

จากการสํารวจพบวาอุตสาหกรรมวิดีโอเกมในประเทศไทยมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 19 ของโลก
จากการสรางรายไดถึง USD667 ลานตอป ในสวนของจํานวนผูเลนพบวามีผูเลนเกมคนไทยทั้งหมดย่ีสิบ
เจ็ดลานคน และในสวนของการรับชมการแขงขัน Arena of Valor’s Season 3 ซึ่งเปนทัวรนาเมนต
หลักของอุตสาหกรรม e-Sports พบวามีผูรับชมออนไลนถึงหาสิบเอ็ดลานคน (Newzoo, 2020) จาก
ขอมูลขางตนจึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอรตน้ีไดทวีความสําคัญและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
อยางมหาศาล และผลประโยชนทางธุรกิจดังกลาวทําใหมีภาวการณแขงขันทางธุรกิจระหวางผูประกอบการ
มากย่ิงขึ้นในทุกขณะ ดังน้ันผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ีจึงควรมีองคความรูในการทําการตลาด
ออนไลน เพ่ือสรางความจดจํา ทัศนคติที่ดี ตลอดจนพฤติกรรมสนับสนุนตราสินคาของตัวเอง กลยุทธ
การรับรองตราสินคาของผูสนับสนุนโดยผูรับรองที่สามารถสรางการปรากฏทางไกลและการไหลใหกับ
กลุมลูกคาเปาหมายได ยอมเปนความจําเปนและจะเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการให
ประสบความสําเร็จไดในอุตสาหกรรมน้ีไดไมมากก็นอย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะไดทําการศึกษาอิทธิพลของ
คุณลักษณะของผูรับรองตราสินคา ในฐานะตัวแปรต้ังตนโดยมีการปรากฏตัวทางไกล และการไหลเปนตัว
แปรสงผานไปยังผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา ที่ประกอบไปดวยการตระหนักรูถึงตราสินคาของ
ผูสนับสนุน ทัศนคติที่ดีกับตราสินคาของผูสนับสนุน พฤติกรรมการสนับสนุนตราสินคาของผูสนับสนุน 
และทายที่สุดความพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการในตราสินคาของผูสนับสนุนตามที่ไดกลาวไวแลว
ขางตน  

 
วัตถุประสงคในงานวิจัย 

สําหรับวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี คือ เพ่ือศึกษากลุมตัวแปร ไดแก คุณลักษณะของผูรับรอง
ตราสินคา การปรากฏตัวทางไกล การไหล และผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา โดยในการศึกษาจะไดใช
เทคนิคแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดและ
ทดสอบสมมติฐานหลัก คือ อิทธิพลของคุณลักษณะผูรับรองตราสินคาในฐานะตัวแปรต้ังตน โดยมีการ
ปรากฏตัวทางไกล และการไหลเปนสองตัวแปรสงผานและผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาเปนตัวแปร
ตาม นอกจากน้ีในสมการโครงสรางจะไดทดสอบอิทธิพลทางตรงของการปรากฏตัวทางไกลและการไหล
ที่มีตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา และทดสอบอิทธิพลของการการปรากฏตัวทางไกลที่มีตอการไหล
ดวย รวมทั้งหมดเปนหาสมมติฐานดวยกันรายละเอียดตามการทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนา
สมมติฐานตอไปน้ี 

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมแมจะมีงานวิจัยเชิงประจักษที่พบวาผูรับรองตราสินคาหาก
ดําเนินการไดอยางประสบความสําเร็จจะสามารถสรางความนาเช่ือถือ (Credibility) ใหกับลูกคาและ
สงผลตอทัศนคติที่ดีเก่ียวกับสินคาและความต้ังใจซื้อไดอยางมีนัยสําคัญ (Liu, Huang & Minghua, 
2007; Sertoglu, Catl, & Korkmaz, 2014) สําหรับคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาในเฟซบุกตาม
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แนวทางของ Sertoglu, Catl, & Korkmaz, (2014) สามารถแบงออกเปนสามประเภท ไดแก 1) ความ
นาเช่ือถือ (Trust Worthiness) หรือการที่ผูติดตามรับรูช่ือเสียง มีเช่ือมั่นและใหนํ้าหนักในคําพูดและ
การกระทําผูรับรองฯ 2) ความเช่ียวชาญ (Expertise) คือผูติดตามรับรูไดวาผูรับรองดังกลาวมี
ความสามารถและเปนผูเช่ียวชาญในเรื่องที่รับรองในระดับสูง และ 3) ความดึงดูดใจ (Attractiveness) 
คือความนาสนใจและมีเสนหเปนที่ดึงดูดใจของผูรับรอง เปนตน อยางไรก็ตามจากแนวคิดดังกลาวยังไม
พบงานวิจัยเชิงประจักษที่กลาวถึงอิทธิพลทางตรงของผูรับรองตราสินคาที่มีตอผลลัพธการสนับสนุน
สินคา  

ขณะที่การรับรองตราสินคาถูกใชงานอยางแพรหลายโดยผูประกอบการธุรกิจในบริบทออนไลน

มีบทบาทเปนผูสนับสนุน (Sponsors) ผูรับรองตราสินคาหลากหลายรายมีคุณสมบัติ บุคลิก และความ

เช่ียวชาญที่แตกตางกันออกไป และที่สําคัญแตละรายมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวในการสื่อสารไปยัง

กลุมเปาหมาย จากการสังเกตเบ้ืองตนจะพบวาผลลัพธการสนับสนุนของผูประกอบการที่เกิดขึ้นในสวนน้ี

กลับยังไมคอยประสบความสําเร็จหรือบรรลุตามเปาหมายที่วางไว (Sponsorship Outcomes: 

Gwinner & Swanson, 2003) กลาวคือแมผูใชงานสื่อสังคมออนไลนจะเคยเห็นหรือเคยพบกับผูรับรอง

ตราสินคาในโพสตของเฟซบุกเพจตราสินคาแตอาจไมไดตระหนักรูถึงตราสินคาของผูสนับสนุนที่ผูรับรอง

นําเสนอ (Sponsorship Brand Awareness) หรือหากมีการตระหนักรูฯแตอาจยังไมพัฒนาทัศนคติที่ดี

กับตราสินคาของผูสนับสนุนที่ผูรับรองพยายามจะชักจูงใจ (Attitude towards Sponsorship Brand) 

หรือมากกวาน้ีแลว หากสามารถพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอตราสินคาไดในระดับหน่ึงแลว ผูใชงานฯอาจ

ยังไมเกิดพฤติกรรมการอุปถัมภ (การซื้อหา การบอกตอ และการใชงาน) ตราสินคาของผูสนับสนุน 

(Sponsorship Brand Patronage) และทายที่สุดเมื่อแมเมื่อมีการสนับสนุนแลว ทายที่สุดในฐานะลูกคา

อาจไมมีความพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการของตราสินคาของผูสนับสนุน (Satisfaction with the 

Sponsorship Brand)  

ขณะที่งานวิจัยของ Gwinner & Swanson (2003) ไดศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับการระบุอัต-

ลักษณของทีม (Team Identifications) ในฐานะตัวแปรสงผานโดยมีตัวแปรตนที่ระบุถึงช่ือเสียงของทีม 

ความเก่ียวเน่ืองของแฟนกีฬาที่มีตอประเภทกีฬา และสโมสรที่เก่ียวของ และมีองคประกอบของผลลัพธ

การสนับสนุนสินคาไดแก 1) การตระหนักรูฯ 2) ทัศนคติที่ดีฯ 3) พฤติกรรมการอุปถัมภฯ และ 4) ความ

พึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการของตราสินคาผูสนับสนุน แตในบริบทของตราสินคากีฬาอีสปอรตซึ่งมี

กลุมสินคาที่เปนผูสนับสนุนผานทางปฏิสัมพันธที่ผูรับรองตราสินคา ไดแก กรีน Ezqelusia บอย 

MinORu และอารต KirosZ Weerasak สรางขึ้นกับเหลาแฟนกีฬาฯผูติดตามเน้ือหาของผูรับรองเหลาน้ี 

ที่สามารถสรางอิทธิพลตอผลลัพธการสนับสนุนสินคาทั้งสี่องคประกอบยังไมมีงานวิจัยเชิงประจักษ

รองรับ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงระบุสมมติฐานตอไปน้ี 
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สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาสงอิทธิพลตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา 

ตามที่กลาวขางตนหากการรับรองตราสินคาโดยเหลานักกีฬาที่เรียกวา นักสตรีมเมอรและนัก

แขงกีฬาอีสปอรตที่ประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงเปนไดอยางประสบความสําเร็จ ผูรับรองตราสินคา

ดังกลาวควรตองสรางประสบการณการปรากฎทางไกลใหกับผูใชงานฯ โดยตองสามารถใชเฟซบุกใหเปน

เสมือนหนาตางในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายได โดยตองทําใหผูใชงานเฟซบุกรูสึกจับตองไดถึง

ตัวตนของเน้ือหาหรือตัวของผูรับรองฯผูใหขอมูล สาระ เน้ือหาทางการตลาด และการมีอยูของสิ่งตางๆ 

ในสื่อโดยไมไดคํานึงถึงวาสิ่งตางๆเหลาน้ันในความเปนจริงเปนเพียงเน้ือหาสาระที่ตนเองไดรับรูรับทราบ

ผานหนาจออุปกรณสื่อสารที่เช่ือมโยงสื่อสังคมออนไลนหรือเฟซบุกเพจของตราสินคากับตัวตนเองที่ใช

งานอยูเทาน้ัน (Kim & Biocca, 1997) ดังมีงานวิจัยเชิงประจักษพบหลักฐานสนับสนุนวาการปรากฏ

ทางไกล สรางโลกเสมือนจริงที่มีบรรยากาศ หรือใหประสบการณที่เอ้ือแกสมาชิกใหมีความรูสึกเหมือน

อยูดวยกันซึ่งหนา (Being There) สงผลใหสมาชิกใชสื่อสังคมออนไลนถี่มากขึ้นและใชเวลาอยูกับสื่อ

ดังกลาวอยางยาวนานขึ้นโดยไมรูตัว (Pelet, Ettis, & Cowart, 2017) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงระบุ

สมมติฐานตอไปน้ี 

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาสงอิทธิพลตอการปรากฏทางไกล 

จากปรากฏทางไกลที่เกิดขึ้นขางตนโดยนักสตรีมเมอรและนักแขงกีฬาอีสปอรตที่ประสบ
ความสําเร็จและมีช่ือเสียง ที่สื่อสารและมีปฏิสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนในการเขาถึงและสรางการมี
สวนรวมของแฟนกีฬาตนเอง ซึ่งเปนลูกคาศักยภาพของตราสินคาผูสนับสนุนนักอยูแลว งานวิจัยช้ินน้ีได
กําหนดตัวแปรสงผานอีกตัวหน่ึงตามวรรณกรรมเชิงประจักษที่ระบุถึงอิทธิพลของการปรากฏทางไกลที่
สรางระดับการไหล (Pelet, Ettis, & Cowart, 2017) ทั้งน้ีเน่ืองจากนิยามการไหล (Csikszentmihalyi, 
1990) หมายถึงสภาพทางจิตวิทยาภายในที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดใชสมาธิจดจอกับหน่ึงกิจกรรมเปนระยะ
เวลานานและทําใหไมไดคิดถึงเรื่องอ่ืนๆหรือแมแตจะรับรูถึงสิ่งแวดลอมอ่ืนๆรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป ใน
เรื่องดังกลาวงานวิจัยน้ีไดนําแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1990) มาใชในเชิงปฏิบัติการ โดยแบง
พฤติกรรมการไหลออกเปนหาองคประกอบไดแก สมาธิ (Concentration) หรือความรูสึกจดจอเปนหน่ึง
เดียวกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทํา ความสนุก (Enjoyment) หรือความสุขที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน การควบคุม 
(Control) หรือความรูสึกมั่นใจวาการใชงานเปนไปตามที่ตัวเองวางแผนไวได ความทาทาย (Challenge) 
คือความรูสึกถึงการเพ่ิมศักยภาพตัวเองเมื่อมีการใชงาน และความอยากรู (Curiosity) เปนความรูสึกที่
ถูกกระตุนในสิ่งที่อยากรูอยากเห็นมากอนหนาน้ี ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดน้ีมีความเกี่ยวของกับ
ผูติดตามสื่อสังคมออนไลนและเปนมิติที่ครอบคลุมและไมซ้ําซอนกัน (Pelet, Ettis, & Cowart, 2017) 
ดังน้ันการไหลจึงเปนหน่ึงในประสบการณที่เกิดขึ้นในฐานะอีกหน่ึงในตัวแปรสงผานเชนเดียวกับการ
ปรากฏทางไกลที่ไดนําเสนอขางตน ดังน้ันตามหลักฐานจากเอกสารงานวิจัยขางตนงานวิจัยน้ีขอนําเสนอ
วา ระดับการปรากฏทางไกลและการไหลจะสงอิทธิพลทั้งทางตรงตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา โดย
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ในทางออมปรากฏการทางไกลจะผานการไหลในกระบวนการสรางผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาดวยดัง
กลุมสมมติฐานตอไปน้ี 

สมมติฐานที่ 3 การปรากฎทางไกลสงอิทธิพลทางตรงตอการไหล 

สมมติฐานที่ 4 การปรากฎทางไกลและการไหลสงอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธการสนับสนุนตรา

สินคา 

ทายที่สุดจากภาพรวมของกลุมตัวแปรทั้งหมด งานวิจัยน้ีขอนําเสนอโมเดลสมการโครงสรางที่จะ

ทําการทดสอบอิทธิพลและความสัมพันธของกลุมตัวแปรทั้งหมดตามที่ไดกลาวขางตนโดยมีสมมติฐาน

รวมดังน้ี  

สมมติฐานที่ 5 คุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาสงอิทธิพลทางออมตอผลลัพธการสนับสนุน

ตราสินคาโดยมีตัวแปรสงผานไดแก ปรากฏการณทางไกลและการไหล 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บขอมูลผานทาง Web Survey เพ่ือใหเขาถึงกลุมประชากรไดแก 

กลุมสมาชิกผูติดตามเฟซบุกที่เปนทางการของตราสินคาช่ือ Zowie  e-Sports โดยเฟซบุกแฟนเพจ

ดังกลาวมีจํานวนสมาชิกเฟซบุกที่ช่ืนชอบและติดตามจํานวนประมาณ 296,000 คน (เก็บขอมูลวันที่ 26 

มิ.ย. 64) ซึ่งจากการสํารวจเบ้ืองตนพบวาผูประกอบการธุรกิจน้ีมีการใชผูรับรองตราสินคาที่เปนนักกีฬา 

หรือผูเลนกีฬาอีสปอรตในการโพสตราสินคาอยางสม่ําเสมอ ในงานวิจัยน้ีการเก็บขอมูลไดจํานวนตัวอยาง 

400 ชุด ซึ่งมีขนาดมากกวา 10 เทาของตัวแปรที่สังเกตได (39 ตัวแปร) ในการตอบแบบสอบถามผูตอบ

แบบสอบถามไดถูกยํ้าใหระลึกถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะที่ใชเฟซบุกแฟนเพจดังกลาว ที่

ตนเองมีความคุนเคยในการเขาใชงาน ซึ่งการดําเนินการเก็บขอมูลในลักษณะดังกลาวเปนแนวทาง

เดียวกันกับ Dillman, (2011) และ Bagozzi & Dholakia (2006) ทั้งน้ีในสวนของเทคนิคในการ

ประมวลผลขอมูลและทดสอบสมมติฐานงานวิจัยน้ีใชสมการโครงสราง (SEM) ซึ่งเปนการทดสอบกรอบ

แนวคิดที่ตัวแปรสงผาน SEM เปนการวิเคราะหทางสถิติหลายตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน

ความสัมพันธและอิทธิพลของกลุมตัวแปรที่มีลักษณะโครงสราง กลาวคือมีตัวแปรตน ตัวแปรสงผาน 

และตัวแปรตาม เปนเทคนิคทางสถิติที่ผสมผสานระหวางการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และ

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยสามารถทําการวิเคราะหและตรวจสอบ

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลและองคประกอบของตัวแปรที่สนใจศึกษาทั้งตัวแปรที่วัดไดและตัวแปรแฝง ซึ่งใน

งานวิจัยน้ีจะมีตัวแปรตัวต้ังตน คือคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาเปนตัวแปรต้ังตน การปรากฎ

ทางไกลและการไหลเปนตัวแปรสงผาน โดยมีผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาเปนตัวแปรตาม (Gunzler 

et al., 2013)”  
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เครื่องมือวิจัยในการวัดคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาในเฟซบุกประยุกตจาก Sertoglu, Catl, & 

Korkmaz, (2014) โดยแบงออกเปนสามรูปแบบ ไดแก ความนาเช่ือถือ (Trust Worthiness) ความ

เช่ียวชาญ (Expertise) และความดึงดูดใจ (Attractiveness) ในสวนของการปรากฎทางไกล 

(Telepresence) งานวิจัยน้ีจะใชวิธีการและมาตรวัดของ Pelet, Ettis, & Cowart (2017) และ Nowak 

& Biocca, (2003) ซึ่งครอบคลุมลักษณะทั้งหมดตามวรรณกรรม สําหรับระดับการไหลจะไดนําวิธีการ

และมาตรวัดของ Pelet, Ettis, & Cowart (2017) ซึ่งพัฒนามาจาก Mahnke, Benlian, Hess (2014) 

และ Csikszentmihalyi (1990) มาใช ในเชิงปฏิบั ติ โดยแบงเปนหาองคประกอบไดแก  สมาธิ 

(Concentration) ความสนุก (Enjoyment) การควบคุม (Control) ความทาทาย (Challenge) และ

ความอยากรู (Curiosity) ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสื่อสังคมออนไลนและเปนมิติที่ครอบคลุมและไมซ้ําซอน

กัน และมาตรวัดดังกลาวถูกใชงานในงานวิจัยที่เก่ียวของกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร

ทั่วไป ทายที่สุดสวนการวัดระดับผลลัพธการสนับสนุนตราสินคางานวิจัยน้ีไดประยุกตใชมาตรวัดจาก 

Gwinner & Swanson (2003)  โดยทําการวัดระดับผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาในสี่มิติตามที่ระบุ

ขางตน   

ในการตรวจสอบมาตรวัดสําหรับตัวแปรในงานวิจัยน้ี ไดทําการทดสอบคาความนาเช่ือถือ 
(Reliability) ดวยการคํานวณคา Composite Reliability สําหรับตัวแปรทั้งหมด ซึ่งควรมีคาไมตํ่ากวา 
0.7 เพ่ือใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจสําหรับคาความสอดคลองภายในระหวางตัวแปร (Cronbach, 1970)  
สําหรับคาความเที่ยงตรงนอกเหนือจาก Content Validity จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในเชิงแนวคิด
และงานวิจัยเชิงประจักษ งานวิจัยน้ีจะไดทดสอบคา Convergent Validity หรือคาความเที่ยงตรงเชิง
สอดคลองของมาตรวัด เพ่ือหาคา Average Variance Extracted (AVE) ของแตละตัวแปรที่สนใจศึกษา 
(Latent Variables) ซึ่งตองมีคาสูงกวา 0.50 เพ่ือแสดงใหเห็นวามาตรวัดโดยเฉลี่ยของแตละขอคําถามมี
ความสามารถในการวัดคาตัวแปรที่มีระดับความเที่ยงตรงผานเกณฑที่ยอมรับ สําหรับความเที่ยงตรงเชิง
จําแนก (Discriminant Validity) งานวิจัยจะไดเปรียบเทียบคา AVE สําหรับแตละตัวแปรที่ทําการศึกษา

และคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ (φ) ยกกําลังสองของตัวแปรที่ศึกษาในแตละคู (Shared Variances) 
เพ่ือใหเกิดหลักฐานสําหรับคาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ซึ่งคา AVE ของตัวแปรที่ศึกษาตองมีคามากกวา
คา Shared Variances ระหวางตัวแปรที่ศึกษาในทุกกรณี เพ่ือแสดงถึงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
จําแนกของตัวแปรที่ทําการศึกษาน้ี (Fornell & Larcker, 1981)  
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Table 1 Important statistics including Composite Reliability, AVE, and Shared Variance Estimates 
 Latent Variables #Dimensions/ 

Items 
Composite 
Reliability 

AVE (1) (2) (3) (4) 

Sponsorship Outcomes1 4 0.953 0.836 NA 0.221 0.000 0.000 

Influencers1 2 0.890 0.801 0.470 NA 0.000 0.000 

Flow 3 0.803 0.578 0.020 0.010 NA 0.058 

Telepresence 4 0.921 0.749 0.010 -0.010 0.240 NA 

Attractive 

Trust  

Awareness              

Attitude 

   Patronage 
Satisfaction 

4 
4 
3 
3 
2 
3 

0.875 
0.869 
0.906 
0.881 
0.878 
0.912 

 

0.638 
0.624 
0.763 
0.712 
0.783 
0.775 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Notes: 1) Latent variables in structural equation model are Sponsorship Outcomes, Influencers, Flow, and 

Telepresence, the former two being second-order variables; 2) Correlation coefficients (φ) are below and 
Squared Correlation Coefficients are above the diagonal and in bold figures; 3) NA is not available. 

สําหรับคาความเที่ยงตรงนอกเหนือจาก Content Validity ที่ไดกลาวไปแลว งานวิจัยน้ีไดทดสอบคา 
Convergent Validity หรือคาความเที่ยงตรงเชิงสอดคลองของมาตรวัด พบวาคา Average Variance 
Extracted (AVE) ของแตละตัวแปรที่สนใจศึกษา (Latent Variables) มีคาอยูระหวาง 0.578 ถึง 0.836 
ซึ่งทั้งหมดสูงกวา 0.50 (แสดงผลในตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวามาตรวัดโดยเฉลี่ยของแตละขอคําถามมี
ความสามารถในการวัดคาตัวแปรที่มีระดับความเที่ยงตรงผานเกณฑที่ยอมรับ สําหรับความเที่ยงตรงเชิง
จําแนก (Discriminant Validity) ดังแสดงในตารางที่ 1 งานวิจัยเปรียบเทียบคา AVE สําหรับแตละตัว

แปรที่ทําการศึกษาและคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ (φ) ยกกําลังสองของตัวแปรที่ศึกษาในแตละคู 
(Shared Variances) เพ่ือใหเกิดหลักฐานสําหรับคาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ตัวเลขแตละตัวในวงเล็บที่
ระบุในแนวทะแยงของทั้งสองตัวแปรที่ทําการศึกษาควรมากกวาคา Shared Variances ของสองตัวแปร
ทั้งในแนวนอนและแนวต้ัง (Fornell & Larcker, 1981) ซึ่งจากตารางจะเห็นวาคา AVE ของทั้งสองตัว
แปรที่ศึกษามีคามากกวาคา Shared Variances ระหวางสองตัวแปรที่ศึกษาในทุกกรณี ดังน้ันจึง
สามารถแสดงถึงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงจําแนกของตัวแปรที่ทําการศึกษาน้ีไดอยางชัดเจน   

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมการโครงสรางสําหรับโมเดลที่ทําการทดสอบ พบวาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Fit Indices) มีคาดังตอไปน้ี คือ CMIN/DF = 1.754, RMSEA =  0.043, GFI = 0.912, CFI = 0.973  
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แสดงใหเห็นถึงคาสถิติดัชนีที่สนับสนุนวาโมเดลที่ทําการทดสอบอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับความ

สอดคลองได (ทบทวน Bagozzi & Yi, 1988 สําหรับคาดัชนีความสอดคลองตางๆ)   

จากรูปที่ 1 งานวิจัยน้ีพบหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาสง

อิทธิพลตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา โดยตัวแปรคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคา เปนตัวแปรแฝง

ลําดับที่สองมีองคประกอบ คือ ความมีเสนห (Attractiveness) และความไววางใจ (Trust) ซึ่งทําหนาที่

เปนตัวแปรแฝงลําดับที่หน่ึงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตัวแปรแฝงดานที่สามไดแก Expertise พบวาคา 

Loading Factors ไมถึงเกณฑที่กําหนดจึงไดตัดทิ้งไป) โดยทั้งสององคประกอบมีคา Loading Factors 

ที่ 0.88 และ 0.91 ตามลําดับ พบวาคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคา สามารถสงอิทธิพลทางตรงตอ

ผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาซึ่งเปนตัวแปรแฝงลําดับที่สองเชนเดียวกัน โดยมีตัวแปรตามดังกลาวมี

องคประกอบคือ การตระหนักรู (Awareness) ทัศนคติ (Attitude) การอุปถัมภ (Patronage) และความ

พึงพอใจ (Satisfaction) ตอผูสนับสนุนตราสินคา โดยทั้งสี่องคประกอบทําหนาที่เปนตัวแปรแฝงลําดับที่

หน่ึง มีคา Loading Factors ที่  0.87, 0.97, 0.97, และ 0.84 ตามลําดับ  โดยอิทธิพลที่เกิดขึ้นตาม

สมมติฐานที่ 1 มคีาสัมประสิทธ Regression ที่ 0.91 โดยมีระดับนัยสําคัญ p < 0.001  

 

Figure 1 Structural Equation Model representing all loading and regression coefficients  
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ในสมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาสงอิทธิพลตอการปรากฏทางไกล ผลการ

ทดสอบ ไมพบคาอิทธิพลดังกลาววามีนัยสําคัญทางสถิติ ทําใหยังไมมีขอสรุปและปฏิเสธสมมติฐานน้ี 

ขณะที่สมมติฐานที่ 3 การปรากฏทางไกลสงอิทธิพลตอการไหล พบคาอิทธิพลแสดงดวยสัมประสิทธ 

Regression ที่ 0.59 โดยมีระดับนัยสําคัญ p < 0.001 ทั้งน้ีตัวแปรทั้งสองในสมมติฐานน้ีเปนตัวแปรแฝง

ทั้งคู ในสมมติฐานที่ 4 ที่ทดสอบวาการปรากฏทางไกลและการไหลจะสามารถสงอิทธิพลทางตรงตอ

ผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาไดหรือไมน้ัน  ผลการทดสอบ ไมพบคาอิทธิพลดังกลาววามีนัยสําคัญทาง

สถิติทําใหยังไมมีขอสรุปและปฏิเสธในสมมติฐานน้ี ดังน้ันจากผลการทดสอบดังกลาวจึงถือวา ไมพบ

หลักฐานสนับสนุนในสมมติฐานที่ 5 ที่ระบุวาคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาสงอิทธิพลทางออมตอ

ผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาโดยมีตัวแปรสงผานไดแก ปรากฏการณทางไกลและการไหล ดวย

เชนเดียวกัน 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยน้ีพบวามีสองสมมุติฐานที่ไดรับการยืนยันจากผลการวิจัย ไดแก อิทธิพลของผูรับรอง

ตราสินคาที่มีตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคา และ อิทธิพลของปรากฏการณทางไกลที่มีตอการไหล 

ขณะที่อีกสามสมมติฐานที่เหลือยังไมมีขอสรุปและถูกปฏิเสธจากผลการวิจัยน้ี กลาวคืองานวิจัยน้ีไม

สามารถยืนยันอิทธิพลทางตรงของ ปรากฏการณทางไกลและการไหลที่มีตอผลลัพธการสนับสนุนตรา

สินคา และไมสามารถสรุปความเปนตัวแปรสงผานของปรากฏการณทางไกลและการไหลที่มีตัวแปรตน

เปนคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาและมีตัวแปรตามเปนผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาได ดังน้ันทํา

ใหการอภิปรายและการใหขอเสนอแนะทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจจึงสามารถดําเนินการไดแตเพียง

สองอิทธิพลจากสมมติฐานที่ทดสอบแลวมีนัยทางสถิติรับรองเทาน้ัน  

จากสมมติฐานแรกที่มีนัยสําคัญทางสถิติรับรอง งานวิจัยน้ีไดแตยืนยันวาในบริบทของ

อุตสาหกรรมอีสปอรต ผูรับรองตราสินคาที่เก่ียวของที่เปนผูมีช่ือเสียงเปนสตรีมเมอรและเปนนักกีฬาใน

สังกัดของทีมอีสปอรต ที่มีองคประกอบเปนคุณลักษณะคือ ความนาดึงดูดและความไววางใจ สามารถ

ชวยใหผูสนับสนุนตราสินคาไดรับผลลัพธที่ดีในการสนับสนับสนุนตราสินคาทั้งสี่ดานไดแก ทําใหแฟน

ผูติดตามการตระหนักรูถึงตราสินคา มีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา ทําการอุปถัมภหรือซื้อสินคาที่มีตราสินคา

น้ัน และทายที่สุดเกิดความพึงพอใจที่มีตอตราสินคาของผูสนับสนุน สอดคลองกับกลุมวรรณกรรมที่

เก่ียวของกับผูรับรองตราสินคา (Liu, Huang & Minghua, 2007; Schimmelpfennig & Hunt, 2020) 

นอกจากน้ีผลการวิจัยน้ีนับเปนการตอยอดองคความรูในสวนของผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาซึ่ง

โมเดลเชิงประจักษของ Gwinner & Swanson (2003) ที่ระบุไวเพียงวาผลลัพธที่ดีในการเปนผูสนับ

สนับสนุนตราสินคาเกิดจากอัตลักษณตัวตนของทีม (Team Identification) แตในงานวิจัยน้ีไดเพ่ิมเติม
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องคความรูโดยใชคุณลักษณะของผูรับรองตราสินคาเปนตัวแปรอิทธิพลในการสรางผลลัพธการสนับสนุน

ตราสินคาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน  

สําหรับสมมติฐานตอมาที่ไดรับการทดสอบและสามารถยืนยันไดดวยผลการวิจัยที่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คืออิทธิพลของการปรากฏทางไกลที่มีตอพฤติกรรมการไหล ผลการวิจัยดังกลาวมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยเชิงประจักษของ Pelet, Ettis, & Cowart (2017) ซึ่งไดกลาวถึง สภาวะของ

ผูใชงานสื่อสังคมออนไลนวาย่ิงมีความรูสึกวามีสวนรวมกับเน้ือหาหรือบุคคลในสื่อสังคมออนไลนมากจน

เหมือนวาไดอยูดวยกันซึ่งหนามากขึ้นเทาไหร ก็จะย่ิงมีภาวะเคลิบเคลิ้มจนสามารถใชเวลาอยูกับสื่อสังคม

ออนไลนน้ันไดนานขึ้นและมีแนวโนมจะกลับมาใชเวลากับสื่อดังกลาวบอยครั้งขึ้น ในงานวิจัยน้ีพบวามิติ

การไหลที่เกิดขึ้นของกลุมตัวอยางมีมิติพฤติกรรมการมีสมาธิ ความสงสัย และความทาทาย ทั้งหมด

เกิดขึ้นจากปรากฎการณทางไกลที่รับรูเมื่อไดใชงานสื่อสังคมออนไลนของเฟซบุกตราสินคาที่เปน

กรณีศึกษาน้ี แมผลการวิจัยปจจุบันยังไมสามารถรองรับอิทธิพลที่เกิดจากการปรากฏทางไกลและการ

ไหลที่มีตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาได แตลําพังพฤติกรรมการไหล ก็เปนพฤติกรรมผูบริโภคที่เปน

ที่ตองการของผูประกอบการเจาของสื่อสังคมออนไลน  

ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัยน้ีผูประกอบการหรือนักการตลาดออนไลนสามารถมั่นใจไดวาการลงทุนเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาโดยใชคุณลักษณะคือ ความนาดึงดูดและความไววางใจของผูรับรองตราสินคาที่

เก่ียวของ สามารถชวยใหไดรับผลลัพธที่ดีในการสนับสนับสนุนตราสินคา ซึ่งเปนพฤติกรรมผูบริโภคที่

ตองการ มีองคประกอบสําคัญไดแก ทัศนคติที่ดีตอตราสินคา การอุปถัมภหรือซื้อสินคาที่มีตราสินคา

น้ันๆ การตระหนักรูถึงตราสินคา และความพึงพอใจที่มีตอตราสินคาของผูสนับสนุน ตามลําดับ ในการ

สรางพฤติกรรมการไหลของผูติดตามสื่อสังคมออนไลนที่มีผูรับรองตราสินคาดังกลาวผูประกอบการหรือ

นักการตลาดออนไลนสามารถดําเนินการตามองคประกอบของการปรากฏทางไกลที่ทําใหผูใชงานรูสึกมี

สวนรวม รูสึกวาตัวเองรายลอมไปดวยเน้ือหาตางๆ รวมไปถึงการเอ้ือใหเกิดปฎิสัมพันธระหวางสมาชิก 

การเพ่ิมชองทางปฎิสัมพันธประสาทสัมผัส (เชน รูป เสียง ภาพเคลื่อนไหว) ทําใหผูใชงานรับรูไดถึง

สิ่งแวดลอมที่รูสึกเสมือนจริงมากที่สุด ทั้งน้ีพฤติกรรมการไหลที่เกิดขึ้นจะทําใหผูใชงานเคลิบเคลิ้มและ

อยางนอยเกิดความรูสึกที่ดีตอสื่อสังคมออนไลนที่ตนเองเขามามีสวนรวมจนไมออกไปที่อ่ืนและกลับมาใช

งานซ้ําในสื่อสังคมออนไลนน้ี 

ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 

  ในสวนของขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปน้ี มาจากขอจํากัดของงานวิจัยน้ี คือ สมมติฐาน

ที่เก่ียวของกับการปรากฏทางไกลและพฤติกรรมการไหล ซึ่งไมพบวาทําหนาที่เปนทั้งตัวแปรตนของ
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ผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาและเปนสองตัวแปรสงผานระหวางอิทธิพลของคุณลักษณะของผูรับรอง

ตราสินคาที่มีตอผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนไปไดวา กิจกรรม

ออนไลนที่เกิดขึ้น หรือเน้ือหาที่เกิดขึ้นจากผูรับรองตราสินคาของสื่อสังคมออนไลนที่ทําการศึกษา ยังไม

สามารถสรางการปรากฏทางไกลและพฤติกรรมการไหลที่สามารถสงผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาที่มี

มิติทั้งสี่ดานไดอยางชัดเจนเพียงพอ ทําใหผูติดตามยังไมเห็นความสัมพันธระหวางเน้ือหาที่ผูรับรองตรา

สินคานําเสนอกับตราสินคาที่ทําการสนับสนุนเน้ือหาน้ันๆ งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาบริบทที่ทําให

ตัวแปรทั้งสองสามารถเขามามีบทบาทในการสรางผลลัพธการสนับสนุนตราสินคาไดตอไป ทั้งน้ีผูวิจัยที่

จะตอยอดองคความรูอาจพิจารณาตัวแปรตามอ่ืนๆที่เปนพฤติกรรมผูบริโภคที่เปนประโยชนกับธุรกิจ

เพ่ิมเติม ไดแก ความไวเน้ือเช่ือใจในตราสินคา (Brand Trust) และความภักดีในตราสินคา (Brand 

Loyalty) หรือแมแตพฤติกรรมการบอกตอ (Words of Mouth) ก็จะทําใหองคความรูเรื่องดังกลาวมี

การตอยอดและสามารถลดชองวางทางวรรณกรรมไดตอไป 
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ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดท่ีสงตอความภักดขีองผูบริโภค 
กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถ่ัวเหลือง 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดที่สงตอความภักดีของผูบริโภค

กรณีศึกษาธุรกิจSMEนมถั่วเหลือง ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยกลุมประชากรตัวอยางผูบริโภคนมถั่ว

เหลืองที่อยูในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 567 ตัวอยาง และนํามาวิเคราะหขอมูล การวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ซึ่งจากการศึกษาพบวา  นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) 

ประกอบไปดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก (1) นวัตกรรมการตลาดดานผลิตภัณฑ (Marketing 

Innovation Product) (2) นวัตกรรมการตลาดดานตราสินคาดิจิทัล (Marketing Innovation Digital 

Branding) (3) นวัตกรรมการตลาดดานการตลาดดิจิทัล (Marketing Innovation Digital Marketing) 

ทั้งผลการศึกษายังพบวา ปจจัยนวัตกรรมการตลาดที่สงผลมากที่สุดที่จะนําไปสูการสงผลตอความภักดี

ของผูบริโภคคือ นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล (Marketing Innovation Digital Marketing)  อัน

ประกอบดวย การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) และ การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน (Social 

Media) สวนปจจัยนวัตกรรมการตลาดที่สงผลตอความภักดีผูบริโภครองลงมาคือ นวัตกรรมการตลาด

ตราสินคาดิจิทัล (Marketing Innovation Digital Branding) ประกอบดวย การเลาเรื่องแบรนด 

(Brand story) และสัญลักษณตราสินคา (Logo) และ ปจจัยนวัตกรรมการตลาดดานผลิตภัณฑ 

(Marketing innovation Product) ประกอบดวย นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ (Packaging) และ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีตอสุขภาพ (Functional food)  สงผลนอยที่สุดตอ

นวัตกรรมการตลาดที่จะสงผลตอความภักดีของผูบริโภคซึ่งประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี  การซื้อ

สินคาซ้ํา(Repurchase) และการแนะนําบอกตอ (Word of Mouth) ดังน้ันจากงานวิจัยน้ีจึงสามารถ

สรุปขอเสนอแนะการนําการนํานวัตกรรมการตลาดมาใชในธุรกิจนมถั่วเหลืองSME ควรเรียงลําดับตาม

                                                            
1 สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2 อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร., วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ความสําคัญทั้งสามดานดังน้ี ดานการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  ถัดมาคือ ดานตราสินคาดิจิทัล 

(Digital Branding)  และ ดานผลิตภัณฑ (Product) 

คําสําคญั: นวัตกรรมการตลาด, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, นมถั่วเหลือง  

 

Abstract 

 This research is aimed to study about marketing innovation that affect buying 

loyalty customers, this study provides guidelines for implementing marketing 

innovations for soy milk products in small and medium-sized enterprises (SMEs). This is 

a quantitative study using 567 samples of soy milk drinkers in Bangkok and the 

surrounding area. and analyzed Descriptive and inferential statistics were examined for 

use in examining the components of variables. The exploratory component analysis 

was performed (EFA) which the investigation discovered, There are three basic 

components to marketing innovation: (1) Marketing Innovation Product Marketing 

Innovation (2) Marketing Innovation Digital Branding (3) Marketing Innovation Digital 

Marketing The results of the study also found that The marketing innovation factor that 

has the most impact on consumer loyalty is Digital marketing innovations including 

Content Marketing and Social Media Marketing. Marketing Innovation is the next 

component that influences consumer loyalty in marketing innovation. Digital branding 

entails Brand story and Logo and Marketing innovation Product include Packaging and 

functional food product innovations are two marketing innovation product elements 

which is least affect to Brand loyalty. 

Keywords: Innovation Marketing, Small and Medium Enterprises, Soy Milk 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

 จากผลสํารวจของ Euromonitor international (2016) พบวา นมถั่วเหลืองเปน นมพรอมด่ืม

ที่มูลคาสูงที่สุดในบรรดานมพรอมด่ืมทั้งหมด โดยมีมูลคาตลาดสูงถึงประมาณ 20,000 ลานบาท 

รองลงมาเปน นมโค มูลคาตลาดประมาณ 18,000 ลานบาท ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2564) เผยวา
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อุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองในประเทศไทยที่มีมูลคาสูงเกือบ 20,000 ลานบาทดึงดูดผูประกอบการราย

ใหมเขาสูตลาดมากขึ้น สงผลใหการแขงขันรุนแรงย่ิงขึ้น เน่ืองจากอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองเปนตลาดที่มี

มูลคาสูงและมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองมีผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) จํานวนมากที่พยายามเขามายึดครองสวนแบงการตลาด แตเน่ืองจากปจจุบันโลกกําลังถูก

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเน่ืองสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมใหพฤติกรรม

ผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปและยังตองแขงขันในอุตสาหกรรมที่เขมขนขึ้น ดังน้ันธุรกิจจึงตองปรับตัวให

ทันเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคเสมอ นอกจากน้ีธุรกิจ SME’sเปนหนวยธุรกิจ ที่มีจํานวนมากที่สุด

ของประเทศ กอใหเกิดการจางงานจํานวนมาก ดังน้ัน การที่ SME มีความเขมแข็ง สามารถแขงขันได จึง

ยอมเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญย่ิงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อน่ึงตามที่สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)ไดต้ังเปา แผนการสงเสริม SME ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2560-2564) 

เปาหมายอยูที่ SME GDP อยูที่ 50% ของ GDP ประเทศ สวนผลสํารวจพบวาในป 2557 สัดสวน SME 

GDP ตอ GDP รวมของไทย ยังอยูที่รอยละ  39.6 แมวาอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองจะมีการขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง และยังมีแนวโนมสถิติที่ผูประกอบการหนาใหมมาดขึ้นอยางตอเน่ือง แตในปจจุบันยังไมมี

การศึกษาถึงปจจัยนวัตกรรมการตลาดที่สงตอความภักดีของผูบริโภค กรณีศึกษาธุรกิจนมถั่วเหลือง

ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เน่ืองจากนวัตกรรมการตลาดจะชวยใหธุรกิจไดเปรียบในการ

แขงขัน อางอิงจาก Kotler Keller (2012) นอกจากน้ี De Jong & Vermuelen, (2006) Rosenbusch 

et al (2011) ไดกลาวถึงความสําคัญของนวัตกรรมการตลาดวา ธุรกิจขนากลางและขนาดเล็กตองเผชิญ

ความผกผันอยูตลอดเวลา ทั้งยังมีขอจํากัดของธุรกิจอีกมากอาทิดานตนทุนการสรางสรรคนวัตกรรมจะ

ชวยใหสามารถแขงขันในตลาดไดอยางย่ังยืน ดังน้ันจึงเปนที่มาของงานวิจัยในครั้งน้ีที่จะศึกษาเพ่ือเปน

แนวทางการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง  ใหสามารถประกอบการ

อยางมีประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบทามกลางการแขงขันที่รุนแรงไดอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษา ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาด ที่สงผลตอความภักดีของผูบริโภค กรณีศกึษาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการตลาดนวัตกรรม สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจ

นมถั่วเหลือง   

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของและกรอบแนวคดิ 

ผูวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎี เพ่ือการศึกษาในครั้งน้ีอยูบนหลักการ

ที่เกี่ยวของ และเพ่ือใหการศึกษาครั้งน้ีประสบสิทธิผลมีรายละเอียดดังน้ี นวัตกรรมทางการตลาด 
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(Innovation Marketing ) (Dooley & Sullivan, 2003) คือปจจัยสําคัญตอการสรางศักยภาพใหการ

แขงขันธุรกิจ ซึ่งจะสรางความแตกตาง อันจะเปนขอไดเปรียบในระยะยาวตอธุรกิจ จากการทบทวน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาความคิดเห็นของนักวิจัยสอดคลองไปในทาง

ตรงกันวา นวัตกรรมการตลาดคือกระบวนการถูกกําหนดขึ้นเพ่ือ ทําการปรับปรุงสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ใหดีขึ้นโดยการทบทวนสรุปไดตาม คําอธิบายความหมายและความสําคัญ

ของนวัตกรรมทางการตลาด ตามตารางที่ 1.1 Sharon Purchase and Thierry Volerya (2020) 

ตารางที่ 1.1 คําอธิบายความหมายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการตลาด 

ที่มา คําอธิบาย 

Kotler Keller 

(2012) 

นวัตกรรมการตลาดวาเปนกระบวนการทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับปรุงสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นวัตกรรมทางการตลาดจะชวยให

ธุรกิจไดเปรียบในการแขงขัน  

Kafetzopoulos 

and Psomas 

(2016) 

การเปลี่ยนแปลงสวนประสมทางการตลาด (4Ps) การปรับปรุง-พัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ 

การจัดการการสงเสริมการขาย-โปรโมชั่น หรือการกําหนดราคา การจัดจําหนายสินคา 

Kafetzopoulos, 

Psomas (2016) 

คือเคร่ืองทางกาตลาดท่ีถูกคิดคนข้ึนมา ไดแกสวนประสมทางการตลาด 4P’s หรือการบูรณาการ

บางอยาง กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงสวนประสมทางการตลาดหรือการปรับเปลี่ยนใน 4Ps ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดที่สงตอความภักดีของผูบริโภคกรณีศึกษา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง  ” ผู วิจัยไดทําการศึกษาคนควา ทบทวน

วรรณกรรม เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เก่ียวของ รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี และการปรึกษากับ

ผูเช่ียวชาญจึงไดกรอบแนวคิดงานวิจัยดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

ที่มา: ผูวิจัย (2564) 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

  การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดที่สง

ตอความภักดีของผูบริโภคกรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง” ผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควา เพ่ือใชเปนแนวทางการศึกษาครั้งน้ี สวนการกําหนดขนาดกลุมประชากรตัวอยางใน

งานศึกษาครั้งน้ีที่ใช คือ การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางดวยวิธีการ Maximum Likelihoods 

Linderman, Merenda & Gold (1980) ตัวแปรสังเกตไดในการศึกษา กําหนดวากลุมตัวอยางควรมี

จํานวนประมาณตัวอยาง 20 เทาของตัวแปรสังเกตได งานวิจัยในครั้งน้ีมีดวยกันทั้งหมด 9 ตัว จึงไดกลุม

ตัวอยางของการวิจัยในครั้งน้ีอยูที่ไมควรตํ่ากวา 180 ตัวอยาง ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการสูญหายหรือขอมูลที่

บกพรอง และเพ่ือขอมูลที่ครบถวนสมบูรณจะมีการเก็บเพ่ิมจากขั้นตํ่า จากน้ันจึงไดทําการพัฒนา

เครื่องมือการทดสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) ทดสอบดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-objective congruence index : IOC) โดยผลจากการทดสอบความ

ถูกตองของเน้ือหาขอคําถามผานเกณฑกําหนดขอทั้ง 25 ขอ และนํามาทดสอบ และจากน้ันจึงนํามาทํา

การทดสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ (Reliability) กับกลุมตัวอยาง(Pilot Test) ทดสอบจํานวน 30 

ตัวอยาง โดยผลคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ในการทดสอบเทากับ 0.93  แสดงวาแบบสอบถาม

น้ันมีความนาเช่ือถือเปนที่ยอมรับได โดยเกณฑของแตละปจจัยอยูในชวง 0.7 ถึง 0.9   

สรุปผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรผูบริโภคนมถั่วเหลืองในพ้ืนที่กรุงเทพและ

ปริมณฑลจํานวน 567 ตัวอยาง จากการนําขอมูลจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analytic) และ นํามาวิเคราะหองคประกอบแบบเชิงสํารวจ (EFA : Exploratory Factor 
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Analysis) เพ่ือทําการศึกษาตัวโครงสรางตัวของแปรและลดจํานวนตัวแปร ที่มีอยูใหสามารถนํามาจัด

กลุม โดยผลการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 แบบสอบถามจํานวน 567 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 369 คน 

คิดเปนรอยละ 65.1 ผูชายจํานวน 183 คน รอยละ 32.3 และไมระบุ 15 คน รอยละ 2.6 สวนชวงอายุ

ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูชวงอายุที่ ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 144 คน ในสวนระดับ

การศึกษาสวนใหญคือระดับปริญญาตรี 330 คน รอยละ 58.2 เปนสวนมากที่สุด สวนดานรายได

เปนมากที่สุดคือ รายไดต้ังแต 45,001 บาทขึ้นไป จํานวน 124 คน รอยละ 24.9, ดานความถี่ในการซื้อ

นมถั่วเหลืองเพ่ือบริโภคของมีจํานวนมากที่สุดของกลุมประชากรตัวอยางคือ 2-3 ครั้งตอ อาทิตย จํานวน 

133 คน รอยละ 23.5 

2. การวิเคราะหขอมูลดวยปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

 ขอมูลที่ไดจากเก็บแบบสอบถามถูกนํามาทดสอบความเหมาะสม และความสัมพันธของ

องคประกอบตามกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA และผลการวิเคราะหพบวาคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy หรือ KMO ของตัวแปรทั้งหมดไดดังตอไปน้ี จากการวิเคราะหโดยวิธีหมุนแกนดวยวิธี 

Varimax ทําใหสามารถสรุปองคประกอบไดดังน้ี ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาด ขอคําถามตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 25 ขอ คาเทากับ 0.925 มีคามากกวา 0.500 ตามเกณฑที่กําหนด และผลการทดสอบ 

Bartlett's Test of Sphericity มีคา Significant เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.005 แสดงใหเห็นวา

ขอคําถามช้ีวัดทั้งหมด 25 ขอน้ันมีความเหมาะสมและสามารถใชอธิบายปจจัยได ผูวิจัยไดทําการจัดกลุม

ตัวแปรตามตามความสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน และ ทําการตัดตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธออกจาก

งานวิจัยหรือจัดใหเปนพวกไมเขากลุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 4.1 แสดงคา Factors Loading นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ (Packaging) 

นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ (Packaging) Factor Loading 

ทานคิดวานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองท่ีมีโฆษณาบนบรรจุภัณฑดึงดูดความสนใจกลุมเปาหมาย มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.863 

ทานคิดวานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองท่ีมีความโดดเดน กวานมถั่วเหลืองย่ีหออ่ืนๆ ท่ีวางจําหนายในท่ี
เดียวกันมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.838 

ทานคิดวานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองท่ีมีความสะดวกในการเปดรับประทานมากกวาย่ีหออ่ืนๆ มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.756 
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ทานคิดวานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองท่ีมีความสะดวกในการเก็บรักษามากกวาย่ีหออ่ืนๆ ในกรณียัง
บริโภคไมหมด (เชนมี ฝาเปด-ปด ฝาเกลียว เปนตน)  มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.679 

ทานคิดวานวตักรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองท่ีมีความสะดวกในการพกพา อาทิ น้ําหนัก ขนาด วัสดุตัวบรรจุ
ภณัฑ การตั้ง เรียงซอนได จับถือไดสะดวก  มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองมากเพียงใด 

.662 

Note : α = 5.156, Variance Explained = 70.88% 
 

 กลุมที ่1 นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ (Packaging) จากตัวแปรทั้งหมด นวัตกรรมการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ (Marketing innovation Product)  พบวาตัวแปรทั้งหมดที่ถูกจัดตามความสัมพันธของตัว

แปรกลุมน้ีลวนเปน นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ (Packaging) ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบดวยตัวแปร 5 ตัวแปร ดัง

ตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.2  แสดงคา Factors Loading นวัตกรรมผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติเสริม

(Functional food) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑดานอาหารท่ีมีคุณสมบัติเสริม (Functional food) Factor Loading 

ทานคิดวาปจจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองทีมีความหลากหลายตอกลุมเปาหมาย  (เชน สูตรสําหรับผูหญิง
วัยทํางาน ไดแก สูตรแคลลอร่ีตํ่า สูตรบํารุงการทํางานของสมอง สูตรชวยใหนอนหลับงาย, สูตรสําหรับเด็กท่ีมี
รสชาติทานงาย ไดแก  รสชาติชอคโกแลต รสคาราเมล, สูตรสําหรับคนออกกําลังกาย ไดแก สูตรโปรตีนสูง สูตร
ไขมันตํ่า, และ สูตรสําหรับผูสูงอายุ ๆ ไดแก  สูตรแคลไรโซเดียม สูตรเพ่ิมคอลลาเจน) มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจมากเพียงใด 

.841 

ทานคิดวานวัตกรรมนมถ่ัวเหลืองท่ีมีการลดสารอาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ (เชน นมถ่ัวเหลืองสูตรลดน้ําตาลลง 
50 % นมถ่ัวเหลืองสูตรใชหญาหวานแทนน้ําตาล นมถ่ัวเหลืองไขมัน 0% สูตรลดคอเรสเตอรอล สูตรแคลลอร่ีตํ่า 
เปนตน )  มีความสําคัญตอการตัดสินใจมากเพียงใด 

.819 

ทานคิดวานวัตกรรมผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองทีมีความหลากหลายท่ีตรงความตองการของกลุมเปาหมาย (เชน สูตร
ชวยบํารุงการทํางานของสมอง สําหรับวัยทํางาน, สูตรนอนหลับงายสําหรับ ผูหญิงวัยทํางาน สูตรรสชาติทานงาย
สําหรับเด็ก)  มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.815 

ทานคิดวานวัตกรรมนมถ่ัวเหลืองท่ีมีการเสริมสารอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ (เชน นมถั่วเหลืองผสมงาดํา 
ผสมนมแพะ สูตรเพ่ิมคอลลาเจน นมถ่ัวเหลืองสูตรเพ่ิมโปรตีน นมถ่ัวเหลืองสูตรเพ่ิมไฟเบอร เปนตน) มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.764 

Note : α = 1.224,  Variance Explained = 70.88% 
  

 กลุมที่ 2 นวัตกรรมผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติเสริม (Functional food) ประกอบไป

ดวย 4 ตัวแปร ซึ่งมีเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติเสริม (Functional food) และ 

เรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑดานความหลากหลาย (Product Variety) โดยตัวแปรที่สําคัญ 4 ลําดับ ดัง

ตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.3  แสดงคา Factors Loading นวัตกรรมการตลาด ดานตราสินคาดิจิทัล (Marketing 

Innovation Digital Branding) 

นวัตกรรมการตลาด ดานตราสินคาดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital Branding) Factor Loading 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการเลาเร่ืองเกี่ยวกับย่ีหอนมถ่ัวเหลืองบนชองทางดิจิตอล ( เชน บนเว็ปไซต, Social 
Media, Facebook, Line ) ถึงความเปนมาแรงบันดาลใจของตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.903 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการเลาเร่ืองเกี่ยวกับย่ีหอนมถ่ัวเหลืองบนชองทางดิจิตอล สรางคุณคาของตราสินคา 
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองมากเพียงใด 

.899 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการเลาเร่ืองเกี่ยวกับย่ีหอนมถ่ัวเหลืองบนชองทางดิจิตอล สรางความผูกพันธระหวาง
ทานกับตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองมากเพียงใด 

.896 

ทานคิดวานวัตกรรมดาน โลโก (ตราสัญลักษณ) ของนมถ่ัวเหลืองท่ีสะทอนตัวตนของตราสินคา บนชองทาง
ดิจิตอลตางๆ ( เชน บนเว็ปไซต, Social Media, Facebook, Line ) มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากนอย
เพียงใดบนชองทางดิจิตอล สรางคุณคาของตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองมากพียงใด 

.895 

ทานคิดวานวัตกรรมดาน โลโก (ตราสัญลักษณ) ของนมถ่ัวเหลืองมีความโดดเดนและจดจํางาย บนชองทาง
ดิจิตอลตางๆ ( เชน บนเว็ปไซต, Social Media, Facebook, Line ) มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก
เพียงใด 

.859 

Note : α = 3.9.64, Variance Explained = 82.22% 
  

 กลุมที ่3 นวัตกรรมการตลาด ดานตราสินคาดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital 

Branding) ประกอบดวยตัวแปร 5 ตัวแปร โดยที่ไดถูกจับกลุมสมัพันธจากตัวแปรที่เปน ดานตราสินคา

ดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital Branding) ซึ่งลาํดับจากที่มีคาที่มีคา Factor loading สูงสุด

ตํ่าสุด ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.4  นวัตกรรมการตลาดดาน การตลาดดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital Marketing) 

นวัตกรรมการตลาดดาน การตลาดดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital Marketing) Factor Loading 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการตลาดเชิงเนื้อหาของแบรนด บนเว็บไซตหรือเครือขายสังคมออนไลน (เชน 
Facebook Instream Twitter Line ) สรางคุณคาใหแกกลุมเปาหมายได (มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวาง
เนื้อหาของแบรนดกับกลุมเปาหมมาย) สามารถดึงดูดความสนใจทําใหเกิดความรูสึกเชิงบวกและนํามาสูการสงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองของทานมากเพียงใด 

.918 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการตลาดเชิงเนื้อหาในการประชาสัมพันธขอมูลท่ีอัพเดทอยางสมํ่าเสมอ บนเว็บไซตหรือ
เครือขายสังคมออนไลน (เชน Facebook Instagram Twitter Line ) ชวยสรางการตระหนักถึงความสําคัญของ
แบรนด และนํามาสูการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองของทานมากเพียงใด 

.917 

ทานคิดวานวัตกกรมดานการตลาดเชิงเนื้อหาในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวของกับธุรกิจในรูปแบบท่ีแหมาะสม 
(เชน บทความ รูปภาพ อินโฟกราฟก วิดีโอ พอดแคสต เปนตน) บนเว็บไซตหรือเครือขายสังคมออนไลน (เชน 
Facebook Instagram Twitter Line ) ชวยสรางการตระหนักถึงความสําคัญของแบรนด และนํามาสูการสงผล

.909 
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ตอการตัดสินใจซ้ือนมถั่วเหลืองของทานมากเพียงใด 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการจัดกิจกรรมตางๆท่ีสรางปฏิสัมพันธระหวางแบรนดกับลูกคาผานทางเครือขายสังคม
ออนไลน (เชน Facebook Instagram Twitter Line )มีผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาของทานสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.903 

ทานคิดวานวัตกรรมดานการประชาสัมพันธ - ขาวสารสินคาใหม โปรโมชั่นตางๆ ของแบรนดผานทางเครือขาย
สังคมออนไลน (เชน Facebook Instagram Twitter Line )มีผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาของทานสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือมากเพียงใด 

.887 

Note : α = 4.111, Variance Explained = 79.285% 
  

 กลุมที่ 4 นวัตกรรมการตลาดดาน การตลาดดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital 

Marketing) ซึ่งจากการจัดกลุมองคประกอบของปจจัยที่มีความสําคัญในประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยใน

ทุกตัวแปรบงช้ีลวนเปน  นวัตกรรมการตลาดดานการตลาดดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital 

Marketing) องคประกอบตัวแปร นวัตกรรมดานการตลาดเชิงเน้ือหาของแบรนด บนเว็บไซตหรือ

เครือขายสังคมออนไลน คา Factors Loading รอยละ 0.918,  นวัตกรรมดานการตลาดเชิงเน้ือหาใน

การประชาสัมพันธขอมูลที่อัพเดทอยางสม่ําเสมอ มีคา Factors Loading รอยละ 0.917,  นวัตกกรม

ดานการตลาดเชิงเน้ือหาในการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวของกับธุรกิจในรูปแบบที่แหมาะสม คา 

Factors Loading รอยละ 0.909, นวัตกรรมดานการจัดกิจกรรมตางๆที่สรางปฏิสัมพันธระหวางแบรนด

กับลูกคาผานทางเครือขายสังคมออนไลน มีคา Factors Loading 0.903 และนวัตกรรมดานการ

ประชาสัมพันธ - ขาวสารสินคาใหม โปรโมช่ันตางๆ ของแบรนดผานทางเครือขายสังคมออนไลน มีคา 

Factors Loading 0.887 

ตารางที่ 4.5  พฤติกรรมการซื้อและความจงรักภักดีตอแบรนด (Buying Behavior & Brand Loyalty) 

พฤติกรรมการซ้ือและความจงรักภักดีตอแบรนด (Buying Behavior & Brand Loyalty) Factor Loading 

ทานเลือกนมถั่วเหลืองท่ีทานบริโภคอยูเปนตัวเลือกแรก เม่ือทานตองการจะซ้ือนมถั่วเหลอืง .867 

หากทานจะพิจารณาถึงเลือกซ้ือนมถั่วเหลืองทานจะนึกถึงนมถั่วเหลืองแบรนด(ย่ีหอ)ท่ีทานบริโภคอยูเปนอันดับ
แรก 

.860 

ทานมีความต้ังใจท่ีจะเลือกซ้ือนมถั่วเหลืองแบรนด(ย่ีหอ)เดิมในครั้งตอไป .851 

หากทานจะพิจารณาเลือกซ้ือนมถั่วเหลืองประเภทอ่ืนๆ ทานจะเลือกซ้ือย่ีหอท่ีทานบริโภคอยูเปนอันดับแรก .823 

ทานจะแนะนํานมถั่วเหลืองแบรนดท่ีทานบริโภคตอบุคคลรอบขางของทาน (เชน เพ่ือน ครอบครัว เปนตน) .816 

ทานจะนําเสนอมุมมองท่ีดีของนมถั่วเหลืองแบรนด(ย่ีหอ)ท่ีทานบริโภค .778 

Note : α = 3.593, Variance Explained = 69.379 % 
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กลุมที่ 5 พฤติกรรมการซื้อและความจงรักภักดีตอแบรนด (Buying Behavior & Brand 

Loyalty) ซึ่งจากการจัดกลุมองคประกอบของปจจัยที่มีความสําคัญในประกอบดวย ความต้ังใจที่จะเลือก

ซ้ํา และการแนะนําบอกตอ  มีคา Factors Loading ลําดับจากสูงสุดไปตํ่าสุดดังตารางที่ตารางที่ 4.5   

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาและวิจัยในเรื่องของ “ปจจัยดานนวัตกรรมการตลาดที่สงตอความภักดีของ

ผูบริโภค กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง” โดยกลุมตัวอยางเปน กลุม

ประชากรตัวอยางผูบริโภคนมถั่วเหลืองที่อยูในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 567 ตัวอยาง ผูวิจัยได

ดําเนินการวิเคราะหผลการวิจัยจากพ้ืนฐานที่ไดมาจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือ

นํามาเปรียบเทียบเชิงวิชาการ และนํามาเสนอเชิงบริหาร โดยดําเนินการสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญที่

เกี่ยวของและนํามาวิเคราะห เสนอแนวทางในการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย

โดยประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ (Packaging) จากการศึกษาพบวาองคประกอบทั้งหมดของ

ปจจัยที่ไดจากการทบทบวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวของ และการสอบถามจากผูเช่ียวชาญ เปนไป

ทิศทางที่สอดคลองกัน โดยองคประกอบ ดานนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองที่มีโฆษณาบนบรรจุ

ภัณฑดึงดูดความสนใจสามารถดึงดูดความสนใจกลุมเปาหมาย รูปลักษณะของตัวบรรจุภัณฑสินคาเปน

สิ่งสําคัญอันดับแรกเน่ืองจากจะเปนสิ่งแรกที่กลุมเปาหมายจะสัมผัสไดและแทบจะทันทีที่พบเจอ และ

เปนภาพลักษณใหแกธุรกิจหรือตราสินคา สรางภาพจําความประทับใจ และสื่อสารขอความตางๆที่ธุรกิจ

ตองการสื่อไปสูกลุมเปาหมาย นอกจากน้ียังมีความสําคัญอยางมากตอการดึงดูดใหกลุมเปาหมายหรือ

ผูบริโภคลองซื้อสินคานมถั่วเหลืองของธุรกิจครั้งแรก และบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองที่มีความโดดเดน กวา

นมถั่วเหลืองย่ีหออ่ืนๆ ที่วางจําหนายในที่เดียวกันมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ ที่ชวยใหสินคาของเรา

มีความแตกตาง หากมีการออกแบบอยางสรางสรรคและเหมาะสมสอดคลองกับตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ 

เน่ืองจากความโดดเดนจะชวยใหนมถั่วเหลืองของธุรกิจมีความแตกตางนํามาสูการกระตุนการรับรู สวน

นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองที่มีความสะดวกในการเปดรับประทาน นมถั่วเหลืองถือเปนสินคา

เพ่ือบริโภคจึงมีความสําคัญในการคํานึงถึงมิติดานความเอ้ืออํานวยแกผูบริโภคในการบริโภคจริงดวย 

ดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองที่มีความสะดวกในการเก็บรักษามากกวาย่ีหออ่ืนๆ ในกรณียังบริโภคไมหมด 

เชนมี ฝาเปด-ปด ฝาเกลียว เปนตน จะชวยคลายขอกังวลขอกลุมเปาหมายใหสามารถตัดสินเลือกที่จะ

ซื้อเน่ืองจากสามารถชวยเก็บไวบริโภคตอในภายหลังได ไมตองทิ้งนมถั่วเหลืองทั้งหมดที่บริโภคเหลือและ 

ดานนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑนมถั่วเหลืองที่มีความสะดวกในการพกพา จะมีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อ

จะชวยใหกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคไมตองกังวลเรื่องการพกพา หรือขนสงหลังซื้อ และยังเพ่ิมยอดได
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ชวยใหกลุมเปาหมายสามารถซื้อจํานวนมากขึ้นไดหากบรรจุภัณฑสามารถขนยายไดสะดวก เชน นํ้าหนัก

เบา การต้ังเรียงได เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Ljiljana Božić และ Ključne ที่ระบุวา ปจจัย

ดานนวัตกรรมการตลาดประกอบดวย นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ องคประกอบของผลิตภัณฑไดแก การ

เปลี่ยนแปลงบรรจุ หรือการออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑใหมีรูปลักษณที่สวยงาม และการศึกษาของ 

Valentina Maria Merlino, (2027) et al ที่ระบุวาคุณสมบัติของนวัตกรรมบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนมพรอมด่ืม  

2. นวัตกรรมผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติเสริมและความหลากหลาย 
(Functional food & Variety) จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา มีสองดานดวนกัน ไดแกดานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติเสริม คือ นวัตกรรมนมถั่วเหลืองที่มีการลดสารอาหารที่ไมมีประโยชน 
หรือประโยชนนอย หรืออาจสงผลเสียตอสุขภาพ เปนคุณสมบัติเสริมเขามาชวยลดขอกังวลของผูบริโภค
ที่มีความกังวลเก่ียวสุขภาพ เชน เชน นมถั่วเหลืองสูตรลดนํ้าตาลลง 50 % นมถั่วเหลืองสูตรใชหญา
หวานแทนนํ้าตาล นมถั่วเหลืองไขมัน 0% สูตรลดคอเรสเตอรอล สูตรแคลลอรี่ตํ่า เปนตน นวัตกรรม
ผลิตภัณฑดานอาหารที่มีคุณสมบัติเสริมมีความจําเปนอยางมากตอธุรกิจนมถั่วเหลืองเน่ืองจาก
กลุมเปาหมายของธุรกิจน้ีผูบริโภคเปนผูที่ ใหความสําคัญตอสุขภาพ อีกทั้งจากผลสํารวจของ 
Euromonitor International (2021) รายงานผลสํารวจ Top 10 Global Consumer Trends 2021 
ถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีแนวโนมรักสุขภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีดานคุณสมบัติเสริมยัง
ชวยสรางความแตกตางใหแกสินคานมถั่วเหลืองแกธุรกิจที่จะเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการแขงขันกันอยางเขมขนมากขึ้นอยางตอเน่ือง  และดานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองทีมีความหลากหลาย  (Product Variety) คือ การที่ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑนม
ถั่วเหลืองทีมีความหลากหลายเพ่ือใหสามารถเจาะจงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยัง
ขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมมากขึ้น ความหลากหลายขอผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองจะชวยดึงดูด
กลุมเปาหมายไดหลากหลายมากขึ้น และสรางผูบริโภครายใหมได หากผลิตภัณฑที่ออกมาน้ันกําลัง
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายพอดี เชน  สูตรสําหรับเด็กที่มีรสชาติทานงาย, สูตรสําหรับ
ผูหญิงวัยทํางานที่ชวยบํารุงการทํางานของสมอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บุญสม ลีชยา 
(2015) การศึกษาพบวานวัตที่สงอิทธิพลพฤติกรรมซื้อและความภักดีของผูบริโภคตอตราสินคา ประดวย
องคประกอบ ดานความหลากหลายดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมดานหารตลาดสงอิทธิพลตอการซื้อ
และความภักดีของผูบริโภคตอตราสินคาที่รายงานวา ผลิตภัณฑมีความหลากหลายตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคในตลาดไดทุกกลุมจะชวยใหผูบริโภคใชไดดี ผูบริโภคเกิดความประทับใจจะเริ่มติดตาม
และใสใจมากขึ้นตอสินคาของธุรกิจน้ันๆ ที่จะใหสิ่งสําคัญกวาราคาสําหรับผูบริโภค ทั้งยังสอดคลองกับ
การศึกษา 

3.นวัตกรรมการตลาด ดานตราสินคาดิจิทัล (Marketing Innovation Digital Branding) ซึ่ง

จากผลการศึกษาพบวา การเลาเรื่องของธุรกิจ (Brand story) บนแพลตฟอรมดิจิทัลจะชวยใหธุรกิจนม
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ถั่วเหลืองสามารถสงขอความที่ตองการสูผูบริโภคไดอยางเจาะจงกลุมมากขึ้น และยังประหยัดคาใชจาย

แกธุรกิจ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจาก มีอิสระในดานตางๆ ทั้งรูปแบบเน้ือหา ความถี่ ความ

สม่ําเสมอที่ธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ ซึ่งจะชวยสรางแรงบันดาลและคุณคาทําใหกลถม

เปาหมายรูสึกเชิงบวกตอธุรกิจ นอกจากน้ียังเปนดานสําคัญในการชวยใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แขงขันกับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ดวยการเลาเรื่องสรางที่มีคุณภาพเพ่ือออกแบบมาใหโดนใจตรง

กลุมเปาหมายของคุณ นอกจากน้ีในดานโลโก (Logo) หรือตราสินคาดิจิทัล ที่สามารถพบเห็นไดมากขึ้น

ในปจจุบันคือภาพกราฟฟกคอมพิวเตอร ที่จะมีลักษณะซับซอนมากนอย สีสัน ตางกันไป โลโกเปน

องคประกอบใน ตราสินคาดิจิทัล เน่ืองจากโลโกเปนสัญลักษณของธุรกิจใหเกิดการจดจําที่งายและ

รวดเร็ว โลโกใหสามารถสงผลตอความรูสึกตอผูบริโภคขึ้น ทั้งดานจิตวิทยาถึงความนาเช่ือมั่น ดาน

ภาพลักษณใหเกิดทัศคติที่ดีเมื่อผูบริโภคช่ืนชอบ โลโกสามารถจูงใจผูบริโภคใหเกิด การจดจํา ความ

แตกตาง ความไววางใจ ความรูสึกเชิงบวก และจะสงผลตอความผูกพันรยะยาวที่จะเปนความภัคดีตอ

ธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ J. Josko Brakus, Bernd H. Schmitt, และ Lia Zarantonello, 

ในป 2009 ไดระบุวาประสบการณของแบรนดที่มีตอผูบริโภคเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความภักดี

ของลูกคาประสบการณ Brand Experience จะสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภค

โดยตรงและโดยออม ผานการเช่ือมโยงบุคลิกภาพของแบรนด ผลรวมของประสบการณที่ผูบริโภคมีผาน

การสัมผัสกับแบรนดน้ันๆ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Image) น่ันคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

และทําใหเกิดการจดจําขึ้นภายในจิตใจของผูบริโภค สงผลไปสูการสนับสนุนสินคาหรือบริการ กลายเปน

ความจงรักภักดีในตัวแบรนด (Brand Loyalty) และสอดคลองของ ลลิตา พวงมหา ป 2019 

ทําการศึกษาเชิงคุณภาพประเด็นปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริโภคชาว

ไทย ปจจัยที่จะสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจอีคอมเมิรชประเภทขายปลีกคือปจจัยดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ/สินคา ผลการศึกษาระบุวาคุณภาพสินคาเปนปจจัยที่จะชวยกระตุนลูกคาซื้อสินคาหรือบริการ 

และสงใหเกิดความภักดีของผูบริโภคในระยะยาว เน่ืองจากจกจะชวยเสริมสรางความมั่นใจตอสินคา ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ Michele, Audrey, and David (2009) ที่กลาววาองคประกอบนวัตกรรม

ธุรกิจ SME คือ Product Variety สินคาหรือบริการที่หลากหลาย คือความหลากหลายของสินคาที่เปน

การพัฒนาสินคาใหมๆ ตอยอดจากสินคาเดิม หรือคิดคนสินคาใหมขึ้นมา เชนการสรางสินคาใหมที่

รองรับหรือตอบสนองสินคาเดิมที่มีอยูแลว สามารถสรางใหเกิดความรูสึกเชิงบวกของผูบริโภคตอธุรกิจได  

4.นวัตกรรมการตลาดดาน การตลาดดิจิทัล  (Marketing Innovation Digital Marketing) 

การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) การเลาเรื่องที่เหมาะสมในทั้งรูปแบบ ความสม่ําเสมอ ตรง

ความตองการของผูบริโภคจะชวยใหเกิดความรูสึกเชิงบวกดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจสินคาหรือบริการ

ของธุรกิจหรือแบรนด จากคนแปลกหนามาสูกลุมลูกคา ดวยการบอกใหผูรับสารรูวา แบรนด (หรือผูสง
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สาร) ความเปนมาของธุรกิจ ธุรกิจกําลังจะทําอะไร มีอะไรนาสนใจ แลวเชิญชวน ดึงดูด /กระตุนใหผูรับ

สารเขามามีสวนรวมดวยมีประโยชน และตัดสินใจซื้อ กลายเปนลูกคาของธุรกิจในที่สุด โดยคอนเทนต

น้ันมีหลากหลายรูปแบบ เชน บทความ รูปภาพ กราฟก  อินโฟกราฟก วิดีโอ พอดแคสต เปนตน สื่อ

สังคมออนไลน (Social Media Marketing)  เปนเครื่องมือที่ชวยนําทางใหผลิตภัณฑหรือธุรกิจมาพบกับ

ผูบริโภคได และยังสามารถสรางปฏิสัมพันธในการสามารถเปนชองทางในรับฟงความคิดเห็นผูบริโภค 

และยังเปนชองทางโตตอบที่จะชวยใหเกิดความผูกพันในอนาคตหากธุรกิจสามารถจัดการการสื่อสารกับ

กลุมผุบริโภคไดตรงความตองการของผูบริโภค อีกประกาศหน่ึงคือความเปนปจจุบันของสื่อสังคม

ออนไลนเสมือนที่จะชวยใหธุรกิจ สามารถเขาใจและปรับตัวใหทันพฤติกรรมและความตองการของ

ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Yongvongphaiboon และ 

Chantamas (2021 ) ที่รายงานวาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและการจัดการลูกคาสัมพันธมี

ความสัมพันธเชิงบวก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Girish Shrestha (2019) การตลาดดิจิทัลมีตอ

ตอการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยวเนปาลอยางมีนัยสําคัญ และยังสงผลใหเกิดตลาดใหมๆอีกดวย และตรง

กับการศึกษาของ Monica Ramsunder (2011) ที่พบวาการสงเสริมการมีสวนรวมของผูบริโภคใน

กิจกรรมตางๆ ผานโซเซียลมีเดีย หรือชองทางออนไลนตางๆ ชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริโภค

และตราสินคาชวยสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และสอดคลองกับ Zakaria Azzam & Emad 

Al Fuqaha’a (2021) ผลการศึกษาพบวามิติทางดานนวัตกรรมการตลาดสงผลตอโดยตรงความ

จงรักภักดีของผูบริโภคดวยการที่นวัตกรรมกาตลาดสรางความสัมพันธเชิงบวกของธุรกิจกับผูบริโภคได 

ขอเสนอแนะ  

 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลืองตองเผชิญกับการแขงขันที่สูง เน่ืองจาก

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลาที่เขามาเอ้ืออํานวยมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสินคาที่สามารถ

ลอกเลียนแบบไดไมยาก นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) เปนอีกหนทางจะชวยให 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลืองแขงขันในตลาดได และแตยังเปนหนทางที่จะชวย

ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลืองสรางความแตกตางอันจะเปนขอไดเปรียบในการ

แขงขันกับธุรกิจที่มีขนาดใหญกวาไดดวยในการรางความแตกตาง และนําไปสูความภักดีของผูบริโภคจะ 

การรักษาผูบริโภคไดจะชวยเพ่ิมผลกําไรได เน่ืองจากความภักดีจะทําใหผูบริโภคซื้อจากธุรกิจตอไปโดย

ไมคํานึงถึงราคาหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะมีความผูกพันทําใหตองการครอบครองสินคาจากธุรกิจ 

 2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลือง นวัตกรรมการตลาด (Marketing 

Innovation) ควรคํานึงถึงวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ และควรบริหารจัดการมิติดานตางๆ

ใหครบถวน ซึ่งจากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถ เรียงลําดับ ความสําคัญที่จะสงผลตอความภักดีของ
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ผูบริโภค ดังตอไปน้ี นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ

หลัก ไดแก (1) นวัตกรรมการตลาดดานการตลาดดิจิทัล (Marketing Innovation Digital Marketing) 

(2) นวัตกรรมการตลาดดานตราสินคาดิจิทัล (Marketing Innovation Digital Branding) และ (3) 

นวัตกรรมการตลาดดานผลิตภัณฑ (Marketing Innovation Product)  

ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 

 งานวิจัยในครั้งน้ีมีขอจํากัดในการศึกษาวิจัยคือ มีขอจํากัดเรื่องของระยะเวลาและจํานวน

ประชากรในงานวิจัย อีกทั้งยังเปนการศึกษากลุมประชากรกลุมประชากรตัวอยางผูบริโภคนมถั่วเหลืองที่

อยูในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 567 ตัวอยาง ควรศึกษากับกลุมประชากรตัวอยางวงที่กวางขึ้น

อีกทั้ง งานศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาถึงประเด็นในมิติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมของนวัตกรรมการตลาดนมถั่วเหลือง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจนมถั่วเหลืองที่จะเปนปจจัยสงผลตอความภักดีของผูบริโภค 
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การเพิ่มประสิทธิภาพสถานท่ีทํางานดิจิทัลในองคกร 

Optimizing the Digital Workplace in the Organization 

 

พฤทธ์ิ  เทศจบี0

1  

Pharit Thetchip1 

 

บทคัดยอ 

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  ทําใหองคกรตองมีการทํางานในลักษณะของ

สถานที่ทํางานดิจิทัลแตก็ไมประสบความสําเร็จในทุกองคกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ

สถานที่ทํางานดิจิทัลจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรในปจจุบัน ทั้งน้ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานที่

ทํางานดิจิทัลไมไดเปนเพียงการใหความสําคัญเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี  แตควรพิจารณาถึงองคประกอบ

สําคัญในการออกแบบสถานที่ทํางานดิจิทัล ซึ่งไดแก การกําหนดกลยุทธและการออกแบบองคกร 

บุคลากรกับงาน และ แพลตฟอรมเทคโนโลยี ที่จะตองมีความสอดคลองกัน นอกจากน้ีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพสถานที่ทํางานดิจิทัลองคกรควรใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรโดยมุงเนนการจัดการ

ขอมูลและความรูที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ อีกทั้งผูนําควรใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับ

บุคลากรที่สรางความเช่ือมโยงกับพนักงาน และ ผูนํามีความเปนผูนําที่มุงเนนการตอบสนอง  

คําสําคญั: สถานที่ทํางานดิจิทัล, การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานที่ทํางาน 

 

Abstract  

The COVID-19 pandemic has forced organizations to work as a digital workplace, but not 

every organization is successful. Increasing the productivity of the digital workplace is 

essential. Optimizing the digital workplace is not the only focus on technology. But it's 

important to consider the key elements of digital workplace design, including strategy 

and organizational design, people, and technology platforms to be consistent. 

Additionally, in optimizing the digital workplace, organizations should focus on the 

                                                            
1 ผูชวยศาสตราจารย., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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personnel factor, focusing on managing the information and knowledge that support 

business processes. Leaders should also focus on working with people who build 

connections with employees and should be responsive leadership. 

Keywords: Digital Workplace, Workplace Optimization  

บทนํา 

หลายปที่ผานมา องคกรธุรกิจไดเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามา

ปรับวิธีการทํางานโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุน และ จัดระเบียบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงไดเขามาขับเคลื่อนทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจในวงกวาง  โดยในปจจุบันได

มุงเนนในดานการปรับเขาสูกระบวนการทางดิจิทัล อีกทั้งการระบาดใหญของ COVID-19 ทําใหมีการ

ทํางานจากที่บาน (Work from Home) รวมทั้งการทํางานนอกสถานที่ผานเทคโนโลยี แตในหลาย

องคกรก็พบกับปญหาความแตกตางในดานทักษะการทํางานผานเทคโนโลยี ที่บุคลากรมีทักษะที่แตกตาง

กัน นอกจากน้ีการทํางานในลักษณะดังกลาว อาจทําใหเกิดการขาดการปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูที่

เก่ียวของ และ อุปสรรคจากโครงสรางการทํางานแบบด้ังเดิมก็อาจทําการทํางานในลักษณะดังกลาวไม

เกิดประสิทธิภาพ ในบทความน้ีจึงมุงนําเสนอแนวทางในการออกแบบสถานที่ทํางานดิจิทัล และ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น 

สถานทีท่ํางานดิจิทัล (Digital Workplace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 องคประกอบสําคัญในสถานท่ีทํางานดิจทัิล  

        (Kristine Dery, Ina M. Sebastian ,Nick van der Meulen., 2017) 



 

49 
 

ในชวง เวลาที่ ผ านมา สถานที่ทํ างานดิจิทัล เปนการออกแบบ และพัฒนากรุปแวร 

(Groupware)รวมทั้งสถานที่ทํางานเสมือนจริง (virtual workplaces)  แตในระยะเวลาตอมาไดมีการ

พัฒนา Enterprise 2.0 and social software ซึ่งเปนเครือขายสังคมที่มีคุณสมบัติเฉพาะอินเทอรเฟซ

สําหรับอินทราเน็ต ที่มีการดําเนินการผานชุดของเครือขายทางสังคมที่สามารถสื่อสารกับเครือขายหลาย

แหง(Amber Grace Young, Ann Majchrzak, Gerald C. Kane,2021) สถานที่ทํางานดิจิทัลจึงเปน

การรวมสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานเทคนิคในการทํางาน ฮารดเวร และ ซอฟตแวร ที่สอดคลองกับ

การดําเนินงานจริงของธุรกิจ จึงอาจกลาวไดวา สถานที่ทํางานดิจิทัลเก่ียวของกับเทคโนโลยีทั้งหมดที่มี

การนํามาใชทํางาน ทั้งงานที่กําลังดําเนินการอยูและงานที่ยังไมไดดําเนินการ โดยประกอบไปดวยชุด

เครื่องมือ แพลตฟอรม และสภาพแวดลอมแบบองครวมสําหรับการทํางาน ที่ทําใหการทํางานที่มีความ

สอดคลองกัน สามารถใชงานไดจริง และ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน จากภาพที่ 1 สถานที่

ทํางานดิจิทัลจะตองไดรับการออกแบบใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางพนักงาน เน่ืองจากพนักงานอาจไมได

ปฏิบัติงานรวมกันในพ้ืนที่เดียวกัน รวมทั้งผูนําจะตองเปนผูนําที่มุงเนนการตอบสนองตอการทํางานเพ่ือ

ผลักดันการดําเนินงาน โดยสามารถอธิบายองคประกอบสําคัญที่เก่ียวของกับสถานที่ทํางานดิจิทัล 

(Susan P. Williams, Petra Schubert,2018) ดังน้ี   

กลยุทธและการออกแบบองคการ (Organizational strategy and design) สถานที่

ทํางานดิจิทัลถูกมองวาเปนสวนหน่ึงของในการบรรลุกลยุทธขององคกร  หากมีการออกแบบสถานที่

ทํางานดิจิทัลไดอยางเหมาะสมแลว จะทําใหเกิดการประสานงาน เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร

และสรางสถานที่ทํางานรูปแบบใหม องคกรจึงตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือรองรับ

การทํางานรวมกันและยืดหยุน  การกําหนดกลยุทธองคกร ตองมุงสูอนาคต และ ปรับตัวได โดยควร

ดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม  

บุคลากรและงาน (People and work) องคกรควรดําเนินคาดการณความตองการขอมูลและ

ความรูที่เก่ียวของในการทํางานเพ่ือสรางความเปนอัจฉริยะในการทํางาน สถานที่ทํางานดิจิทัลจึงมีสวน

ในการเสริมสรางประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร  

  แพลตฟอรมเทคโนโลยี (Technology platform) สวนประกอบสําคัญหน่ึงของสถานที่

ทํางานดิจิทัลก็คือ เทคโนโลยี  ลักษณะแพลตฟอรมเทคโนโลยีที่ใชควรทําใหเกิดการผสมผสานเครื่องมือ

และสวนประกอบสําคัญที่จําเปนในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากร โดยแพลตฟอรมน้ีจะตอง

สามารถบูรณาการเขากับระบบสารสนเทศของธุรกิจไดและไมมีขอจํากัดในเรื่องที่ต้ัง (Location)  เพ่ือ

ชวยใหการทํางานมีความคลองตัว ในอดีตที่ผานมามักจะมองวาอินทราเน็ตเปนแพลตฟอรมเทคโนโลยี

เดียวสําหรับสถานที่ทํางานดิจิทัล แตดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหองคกรใชความสามารถของ



 

50 
 

ซอฟตแวรในลักษณะเครือขายทางสังคมที่ทําใหสามารถสื่อสาร   และแลกเปลี่ยนขอมูลไดหลากหลาย

มากขึ้น     

  กลาวโดยสรุปสถานที่ทํางานดิจิทัลเปนการผสานการใชแพลตฟอรมเทคโนโลยีแบบบูรณาการ

เครื่องมือที่เกี่ยวของในการทํางานโดยมีลักษณะสําคัญตามตารางที่ 1  การออกแบบสถานที่ทํางานดิจิทัล

จะตองใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งโดยลําพังและรวมกับผูอ่ืนโดยไมมีขอจํากัด

ดานสถานที่ โดยมีการประสานงานและจัดการอยางเปนระบบทําใหเกิดความคลองตัวและสามารถปรับ

ใหเขากับความตองการในการทํางานและเทคโนโลยีขององคกรในอนาคต  

องคประกอบ ลักษณะสําคัญ 
กลยุทธองคกร และ การออกแบบ -การกําหนดกลยุทธการประสานงานในสถานที่ทํางานดิจิตอล 

-การวางแผนและจัดการการออกแบบสถานที่ทํางาน 
-การออกแบบเฉพาะท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร 
-การกําหนดกลยุทธที่มุงเนนความคลองตัว การพัฒนา และ มุงสูอนาคต 
-สอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคบัการทํางานในสถานที่ทํางาน 

บุคลากรและงาน -รองรับงานขอมูลและองคความรูในสถานที่ทํางาน 
-มีเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานที่จําเปนสําหรับพนักงานเพ่ือใหมีประสิทธิผลในการทํางาน 
-รองรับการมีสวนรวมของพนักงาน การทํางานรวมกันและการแบงปนขอมูล 
-การสนับสนุนการทําพยากรณและการสรางความชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน 

แพลตฟอรมเทคโนโลยี -แพลตฟอรมชุดเคร่ืองมือแบบองครวมที่เกิดใหเกิดการบูรณาการทํางานภายในองคกร 
-แพลตฟอรมที่สนับสนุนการบูรณาการกับระบบหรือองคกรภายนอก  
-เปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกับการทงานและใชงานไดจริง 
-เปนเทคโนโลยีที่รองรับและมุงเนนการตอบสนองผูบริโภค 
-เปนเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปล่ียนไดตามความตองการของผูใช  

ตารางท่ี 1 องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานท่ีทํางานดิจิทัล  (Susan P. Williams, Petra Schubert, 2018) 

 

การออกแบบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพสถานที่ทํางานดิจิทลั   

สถานที่ทํางานดิจิทัลมุงเนนการทํางานที่ประสานกันอยางสอดคลอง การสรางระบบความ

รวมมือกันในการทํางานจึงเปนสิ่งสําคัญ  จากที่ไดกลาวมาแลวน้ันการมีแพลตฟอรมที่กอใหเกิดการ 

บูรณาการในการทํางานจึงเปนองคประกอบสําคัญสําหรับสถานที่ทํางานดิจิทัล ดังน้ันองคกรจึงควร

นําเอาเทคโนโลยี หรือ แพลตฟอรมที่มีเครื่องมือสําหรับการทํางานรวมกันและการสื่อสารระหวาง

พนักงาน การสนับสนุนความรูและการแบงปนขอมูล รวมทั้งการจัดการเอกสารและการประสานงานของ

งานและกิจกรรมกลุม  การจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานรวมกันและสื่อสารโดยไมอยู

ภายใตขอจํากัดของสถานที่  องคกรสามารถใชระบบเช่ือมโยงการทํางานรวมกันครอบคลุมต้ังแตฟงกชัน

การจัดการกรุปแวรและ ผังการไหลเวียนของงาน (Workflow)ของเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน  เชน 
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อีเมล การแชรปฏิทิน การจัดการงานรวมกัน เปนตน  ดังน้ันแนวทางในการออกแบบสถานที่ทํางาน

ดิจิทัลจึงใหความสําคัญกับการออกแบบแพลตฟอรมที่สามารถเช่ือมตอและบูรณาการทํางานรวมกัน 

และ การปรับแตงตามการใชงานเพ่ือตอบสนองความตองการและขอกําหนดสถานที่ทํางานดิจิทัลเฉพาะ

ในแตละองคกร (Jeremy A., and et al., 2021) โดยมีแนวทางสําคัญดังน้ี 

 การใหความสาํคัญกับบุคลากรโดยมุงเนนการจัดการขอมูลและความรู  

          (People-focused: Information and Knowledge Management)   

องคกรควรออกแบบสถานที่ทํางานดิจิทัลโดยมุงเนนการสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือสรางและแลกเปลี่ยนขอมูลการทํางานรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและเอ้ืออํานวยตอการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน    การออกแบบในสวนน้ีจึงมุงเนนที่การสื่อสารระหวาง

พนักงาน อาทิเชน การใชกระดานสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ การแบงปนไฟล เปนตน  

ในขณะที่บางองคกรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู (Davison, Robert M., Carol X. J. Ou., 

2017) โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดังน้ี  

 พอรทัลโซลูชั่น หรือ การเขาถึงขอมูล (Portal Solution) ในการสรางความรวมมือในการ

ทํางานจําเปนตองมีศูนยกลางที่เปรียบเสมือนประตูเขาถึงขอมูลภายในสําหรับการทํางาน   โดยอาจจะ

พัฒนาขึ้นเพ่ือใชสําหรับการสื่อสารภายในองคกร อินทราเน็ต(Intranet) ไดถูกนํามาใชเพ่ือเปนพอรทัล

การสื่อสารขอมูลกับบุคลากรในองคกร โดยอาจอยูในรูปของอินทราเน็ตทางสังคม(Social Intranet) ใน

สถานที่ทํางาน ซึ่งเปนแพลตฟอรมที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมเน้ือหา ขอมูล และใชในการ

ทํางานรวมกัน เพ่ือใหพนักงานสามารถเขาถึงทรัพยากรทั้งหมดภายในแดชบอรด (Dashboard)เดียวกัน  

 ระบบเครือขายขององคกร (The Networked Enterprise Platform) เปนแพลตฟอรมที่

สรางขึ้นมาเพ่ือรองรับการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคกรขนาดใหญ ที่จําเปนจะตองกระจายการไป

ปฏิบัติการในพ้ืนที่ตาง ๆ ทั่วโลกเปนประจํา และ เปนระบบที่ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล

มากมายที่เกี่ยวของกับการทํางานไดตลอดเวลา โดยมีซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนเปนสะพานเช่ือมกลุม

งาน แผนกงาน  หรือ ทีมงานในตางประเทศ อยางใกลชิด นอกจากน้ันยังทําใหเกิดการสราง

ประสบการณการทํางานระดับโลกระหวางบุคลากรดวยการแลกเปลี่ยนขอมูล และ ความคิดเห็นระหวาง

กัน 

  การใหความสาํคัญกับกระบวนการโดยมุงเนนการสนบัสนุนกระบวนการทางธุรกิจ  

          (Process-focused: Business Process Support) 



 

52 
 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการทางธุรกิจอยางตอเน่ืองเปนสิ่งสําคัญ ในการออกแบบ

สถานที่ทํางานดิจิทัลจึงควรใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจและ

โครงการ(Williams, M., 2020) โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดังน้ี 

 ระบบสนับสนุนการดําเนินโครงการ (Project Support) เปนการออกแบบระบบการ

ดําเนินงานโดยใหความสําคัญกับการจัดการโครงการ  เชน การวางแผนโครงการ ความคิด การประชุม

และการมอบหมายงาน ซึ่งเปนแพลตฟอรมที่ใชสําหรับการประสานงานของขอมูล บุคคลากร และงานใน

โครงการ 

 เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Efficiency Tool for Business 

Processes) เปนการใหความสําคัญกับระบบการเช่ือมโยงการทํางานสําหรับกระบวนการทางธุรกิจ

เพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เชน ระบบที่มีการออกแบบเฉพาะ

สําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารการจัดงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลกับพันธมิตรภายนอก 

เปนตน  

 แพลตฟอรมผสานการทํางาน (Multi-Function Integration Platform)  เปนการรวม

ขอมูลการทํางานจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจเขาดวยกัน และ ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถเขาถึง

ไดจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่การทํางานที่แตกตางกัน  แพลตฟอรมผสานการทํางานทําหนาที่คลายกับ

กับพอรทัลโซลูช่ัน   (Portal Solution) ที่เปรียบเสมือนเปนจุดศูนยกลางในการเขาถึงขอมูล แต

แพลตฟอรมผสานการทํางานจะใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลเฉพาะทางดานกระบวนการทางธุรกิจ  

เชน การอนุมัติคําสั่งซื้อในระบบจัดซื้อจัดจาง เปนตน ในการใชงานทั่วไปสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล

และความคิด ตลอดจนการเขาถึงขอมูลที่มีอยูในระบบสารสนเทศหลายระบบ และบูรณาการทํางาน

รวมกับแพลตฟอรมอ่ืนที่เกี่ยวของในการใชงาน 

เมตาเวิรส(Metaverse)และสถานที่ทํางานดิจิทัล 

จักรวาลนฤมิต หรือ  เมตาเวิรส เปนโลกเสมือนที่ผูอยูในโลกเสมือนสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

ที่อยูในโลกจริง  โดยระบบคอมพิวเตอรสรางขึ้นมาใหปรากฏในโลกเสมือน โดยการแสดงผลในรูปแบบ 

การจําลองสภาพแวดลอมจริงเขาไปใหเสมือนจริง (Virtual Reality : VR)  และการรวมสภาพแวดลอม

จริงกับวัตถุเสมือนเขาดวยกันในเวลาเดียวกัน (Augmented reality: AR) เมตาเวิรสไดรับความสนใจ

เปนอยางมากหลังจากเฟซบุคสไดประกาศจะพัฒนาอยางตอเน่ือง  ในมุมมองการทํางานในสถานที่

ทํางานดิจิทัลเมตาเวิรสจึงเปรียบเปนโลกดิจิทัลที่มีอยูเหนือโลกทางกายภาพ  เมตาเวิรสอาจถูกอธิบายได

วาเปนสภาพแวดลอมเสมือนสามมิติ (3D) ที่ใชรวมกันโดยมีการใชอวตารในการเปนตัวแทนทํางาน

รวมกัน เพ่ือใหการทํางานสอดคลองกันอยางตอเน่ืองในสถานที่ทํางาน (Hyoung-Yong Choi, 2021)             
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อาทิ การเลือกอวตารเขาไปสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานที่ตองการผานทางแพลตฟอรมที่ถูกออกแบบมาให

เห็นหนา และ สามารถพูดคุยไดใกลเคียงกับการอยูในสถานที่ทํางานเดียวกัน ซึ่งทําใหการสื่อสารระหวาง

บุคลากรที่ทํางานแบบระยะไกล (Telework) สามารถสื่อสารกับบุคลากรที่ทํางานในสถานที่ทํางานปกติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นผานอวตาร ดังน้ันจึงไมเหมือนกับผูที่ทํางานในสถานที่ทํางานปกติที่มักจะ

ติดตองานผานทางโทรศัพท หรือ อีเมล ในเมตาเวิรสไมจําเปนตองสงขอความหรืออีเมลใหผูรวมงานใน

การจัดประชุมหรือขอเอกสารการประชุมที่เก่ียวของ โดยอาจจะสรุปการเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางเมตาเวริส กับการทํางานระยะไกล และ การทํางานในสํานักงานไดดังตารางที่ 2   

  เมตาเวริส การทํางานระยะไกล  การทํางานในสาํนักงาน  
ตัวตนจาํลอง (Avatar) ม ี ไมม ี ไมม ี
การมพีนักงานอยูใน 
พื้นท่ีเดียวกัน 

มีในรูปแบบสํานกังาน
เสมือน (virtual space) 

 

ไมม ี มีในรูปแบบสํานกังาน 
ทางภายกาพ  

(physical space) 
การสื่อสารแบบเผชิญหนา

ทันที (Immediate 
face-to-face 

communication) 

ม ี ไมม ี ม ี

วิธีการสือ่สารกับ 
เพื่อนรวมงาน 

ผานอวตารและ 
สื่อสารกับ 

เพื่อนรวมงาน 

อีเมล  โทรศัพท SMS 
virtual conferencing(ตอง
จัดเตรียมการประชุมและ
เช่ือมตอสูเครื่องมอืการ

ประชุม) 

ติดตอสือ่สารกบั 
เพื่อนรวมงานในสถานท่ี 

สถานทีต่ั้งทางกายภาพ
(Physical work 

location) 
 

ท่ีไหนก็ไดท่ีม ี
อินเทอรเน็ต 

ท่ีไหนก็ไดท่ีม ี
อินเทอรเน็ต 

สถานท่ีทํางาน 

การทํางานโดยปกต ิ มีทํางานในระบบสํานักงาน
เสมือน 

      ไมม ี มีการทํางานในระบบ
สํานักงานทางกายภาพ 

ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบเมตาเวริส การทํางานระยะไกล และการทํางานในสํานักงาน 

 (Hyoung-Yong Choi, 2021) 

แมวาเมตาเวิรสจะยังอยูในระหวางการพัฒนาแตก็มีบางองคกรนํามาใชในการทํางาน เชน 
บริษัท LG Electronics ไดคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานที่ศูนยพัฒนาบุคลากรเมตาเวริส  เปนตน     
เมตาเวริสจึงเปนอีกเทคโนโลยีที่มุงเนนการสรางปฏิสัมพันธระหวางกัน ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย
เหมือนเหตุการณในโลกแหงความเปนจริง โดยในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ผานมา การทํางาน
จากที่บาน(Work from Home) ที่ขาดการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมงานเมตาเวิรสจึงเปนเทคโนโลยีหน่ึง
ที่อาจถูกนํามาใชเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานระหวางกันของบุคลากรที่ไมไดทํางานในสถานที่เดียวกัน แตมี
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เทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร การประชุม และ สรางความรวมมือในการทํางานระหวางกัน
ไดอยางตอเน่ืองมากขึ้น  

แนวทางในการเพิ่มประสิทธภิาพของสถานที่ทํางานดิจทิัล 

ชวงเวลาที่ผานมาองคกรขนาดใหญแบบด้ังเดิมจะมีโครงสรางการและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานตามรูปโครงสรางการบังคับบัญชา และ การควบคุมภายใตการควบคุมและกฎเกณฑที่องคกร

กําหนดไวอยางชัดเจน   โครงสรางการทํางานดังกลาวถูกออกแบบมาโดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพใน

องคกร แตในปจจุบันหลายองคกรพยายามตอบสนองตอการหยุดชะงักทางดิจิทัล (Digital Disruptions) 

และ การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมการดําเนินงานตามศักยภาพในการดําเนินของแต

ละองคกรที่แตกตางกัน หลายองคกรตอบสนองตอการหยุดชะงักทางดิจิทัลดวยการใหความสําคัญกับ

การสรางประสบการณของลูกคาที่ดี โดยการพยายามผสมผสานการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของกับ

สินคาและบริการเพ่ือแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วมากย่ิงขึ้น อยางไรก็ตามโครงสรางการบังคับ

บัญชาและการควบคุมในองคกรแบบด้ังเดิมทําใหเกิดความยุงยากสําหรับการทํางานของบุคลากรในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมความรวดเร็วในการ

ทํางานของบุคลากรในองคกร และ การสรางความรวมมือระหวางกันมากขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมให

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากโครงสรางการทํางานตามองคกรแบบด้ังเดิมทําใหเกิดความลาชาและเกิด

ความซับซอนในการทํางาน โดยอาจกลาวไดวาโครงสรางองคกรแบบเดิมทําใหองคกรมีสภาวะแบบไซโล 

(Siloes Organization)  ในองคกรมีการทํางานแบบตัวใครตัวมัน มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ยึดโยง

เทคโนโลยีอยางหน่ึงอยางใดในการทํางาน การทํางานแยกขาดจากกันตามพ้ืนที่ทางกายภาพ   มีการ

สื่อสารแบบไมสอดคลองกัน หรือ อะซิงโครนัส (Gheidar, Y. and ShamiZanjani, M, 2020) ทําใหไม

รับทราบขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการทํางาน และ ไมสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูระหวาง

กัน สงผลใหบุคลากรไมสามารถรวมมือและชวยเหลือกันในการทํางานได  อาจกลาวไดวาพฤติกรรมการ

ทํางาน เทคโนโลยีที่ใช และ ขอจํากัดทางกายภาพในสิ่งเหลาน้ี ทําใหเกิดการตัดการเช่ือมตอขั้นพ้ืนฐาน

ในสถานที่ทํางานระหวางสิ่งที่บุคลากรสามารถทําไดและสิ่งที่องคกรตองการ  องคกรหลายแหงพยายาม

ตอบสนองตอความทาทายของยุคดิจิทัล ดวยการปรับวิธีการทํางานใหมในรูปแบบสถานที่ทํางานดิจิทัล 

ซึ่งองคกรจะตองมีการจัดเตรียมสภาพทางกายภาพ และ วัฒนธรรมการทํางานที่มีการนําเอาเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนใหการทํางานสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีความซับซอน

มากยิ่งขึ้น  (Hicks, M., 2018) สถานที่ทํางานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพตองทําใหเกิดการเช่ือมโยงกัน

ระหวางบุคลากรและผูนําในองคกร โดยผูนําตองใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับบุคลากรในดาน

ความ เ ช่ือม โยง กับพนักงาน  และ  มี ความ เป นผู นํ าที่ สนองตอบต อ บุคลากร  (Employee 

Connectedness and Responsive Leadership) (Williams, M., 2020)     
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ความเชื่อมโยงกับบุคลากร (The Employee Connectedness Dimension) เปนความ

เช่ือมโยงขอบเขตการทํางานที่บุคลากรสามารถมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ

ลูกคาดวยขอมูล องคความรูและความคิดที่มีอยู   สภาพแวดลอมการทํางานแบบสั่งการและควบคุมแบบ

ด้ังเดิมมักจะยับย้ังการเช่ือมตอกันในการทํางานขามสายงาน ไมวาจะเปนการทํางานขามสายผลิตภัณฑ 

ภูมิศาสตร หรือ การทํางานนอกเหนือขอบเขตการทํางานโดยปกติ  องคกรที่มีประสิทธิภาพสูงหลายแหง

ใหความสําคัญการปรับการเช่ือมโยงการทํางานรวมกันของบุคลากร เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการ

ทํางานรวมกัน โดยการนําเอาดิจิทัลเขาเสริมสรางประสิทธิภาพการสื่อสารในการทํางานในดานระบบการ

ทํางาน สังคมการทํางาน และ ระยะหางในการทํางาน ดวยการนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน

ทําใหเพ่ิมโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและเพ่ือการสงมอบประสบการณแบบบูรณาการตอลูกคามากขึ้น 

เชน การประชุมทางวิดีโอ การทํางานดวยหุนยนต และ อินเตอรเน็ตสรรพสิ่ง (IoT :Internet of Things) 

เปนตน  เพ่ือใหงายตอการคนหาเพ่ือนรวมงาน และ สามารถทํางานรวมกันไดทุกที่ทุกเวลา ในบาง

องคกรก็มีการใชแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียที่จะเขาถึงพนักงาน (Hicks, M., 2018) สรางการทํางาน

รวมกันและสนับสนุนการสรางความคิดใหมรวมกันไดทั้งภายในและภายนอกองคกร  หลายองคกรยัง

ดําเนินการออกแบบพ้ืนที่ทางกายภาพที่สรางแรงบันดาลใจที่เปดกวาง ยืดหยุน และอิงตามกิจกรรม โดย

มีเปาหมายในการสนับสนุนการทํางานรวมกันและสรางความสัมพันธระหวางบุคคลากร  รวมทั้งยัง

เอาชนะขอจํากัดของขอบเขตการทํางานองคกรแบบด้ังเดิม โดยการสนับสนุนการทํางานนอกสถานที่ 

(Teleworking) การสรางศูนยกลางนวัตกรรมและการมีสวนรวมกับพันธมิตรเพ่ือสรางชองทางใหมใน

การแบงปนความรู รวมทั้งการเปดโอกาสใหพนักงานทํางานในพ้ืนที่สวนกลางใหใชรวมกันการทํางาน 

(Co-working spaces) มากขึ้น การดําเนินการเหลาน้ีกอใหเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค การสราง

ความรวมมือแบบบูรณาการ และ พัฒนาประสบการณของพนักงานที่จําเปนสําหรับการสนองตอบตอ

ความตองการของลูกคาที่ซับซอนมากขึ้น 

ความเปนผูนาํที่มุงเนนการตอบสนอง (The Responsive Leadership Dimension) 

ความเปนผูนําที่ตอบสนอง คือการที่ผูบริหารจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่เนนการพัฒนา

และการปรับปรุงประสบการณของบุคลากรในองคกรอยางตอเน่ือง ในหลายองคกรพยายามที่จะสราง

ความเปนผูนําที่ตอบสนองโดยการขับเคลื่อนบรรทัดฐานพฤติกรรมใหมตลอดองคกร ดวยการมุงเนน

ความเปนผูนําอยางย่ังยืนที่ใหความสําคัญกับการเสริมสรางประสบการณของบุคลากร มุงเนนกลไกการ

เรียนรูอยางเปนระบบ และ การกําหนดสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการทํางานที่ชัดเจน(Hicks, 

M., 2018) การพัฒนาความเปนผูนําที่ตอบสนองน้ันในองคกรที่เริ่มดําเนินปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยน 

แปลงทางดิจิทัลจะตองเปลี่ยนความคิดของผูนําในการทํางาน ผูนําจะมุงเนนการออกแบบการอํานวย

ความสะดวกในสถานที่ทํางานมากกวาเขามากํากับการทํางาน มีการเปดรับความคิดริเริ่มของบุคลากร
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และตอบสนองตอขอเสนอแนะที่นําเสนอโดยบุคลากรเพ่ือพัฒนาประสบการณทํางานของบุคลากร  มี

การดําเนินการอยางตอเน่ืองรวมกับผูบริหารระดับสูงและระดับกลางในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนมีการสนับสนุนใหทดลองการทํางานกับเทคโนโลยีและแนวทางใหม

ในการทํางาน เปดกวางตอการรับการประเมินผลแบบพลวัติ (Dynamic) และ เปลี่ยนแปลงความคิด

ริเริ่มในสถานที่ทํางานและจัดใหมีโอกาสในการเรียนรูอยางตอเน่ือง  มีการใหความสําคัญกับการเรียนรู

อยางเปนระบบอยางตอเน่ืองโดยการรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงเพ่ือใหสามารถออกแบบสถานที่

ทํางานไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ีความเปนผูนําที่ตอบสนองยังรวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศนที่ชัดเจนโดย

การเช่ือมโยงการออกแบบสถานที่ทํางานใหมเขากับเปาหมายทางกลยุทธขององคกร และ สรางบรรทัด

ฐานพฤติกรรมในการทํางานใหมอีกดวย   

บทสรปุ 

       สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงที่ผานมาทําใหองคกรตองมีการเปลี่ยนแปลง

การดําเนินงานโดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทํางานในลักษณะของสถานที่ทํางานดิจิทัล ทั้งน้ีการ

ปรับตัวของหลายองคกรเปนไปอยางเรงดวน เน่ืองจากการหยุดชะงักการทํางานตามมาตรากรที่ออกมา

ควบคุมการแพรระบาด หลายองคกรประสบปญหาเน่ืองจากขาดความพรอมและความแตกตางทางดาน

ทักษะการทํางานรวมกันเทคโนโลยีของบุคลากร  องคกรจึงตองปรับโครงสรางและกระบวนการทํางาน 

โดยมุงเนนการทํางานทางไกลและรวมกันผานระบบออนไลน  จนปจจุบันการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ

กลายเปนวิธีการดําเนินงานที่กลายเปนมาตรฐาน หรือ รูปแบบการดําเนินงานของหลายองคกร  การเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับสํานักงานดิจิทัล จึงไมไดเปนเพียงการใหความสําคัญแตเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่

เก่ียวของกับการทํางาน แตควรใหความสําคัญกับองคประกอบที่เก่ียวของในดานกลยุทธองคกรและการ

ออกแบบ บุคลากร และ แพลตฟอรมเทคโนโลยี ที่จะตองมีความสอดคลองกัน โดยการออกแบบสถานที่

ทํางานดิจิทัลควรใหความสําคัญกับกับบุคลากรโดยมุงเนนการจัดการขอมูลและความรู  มุงเนนการ

สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ  อีกทั้งผูนําในองคกรควรเสริมสรางประสิทธิภาพของสถานที่ทํางาน

ดิจิทัลโดยการทํางานรวมกับบุคลากรในดานความเช่ือมโยงกับพนักงาน และ มีความเปนผูนําที่

สนองตอบตอบุคลากร นอกจากน้ีแลวเมตาเวริสเปนเทคโนโลยีที่ผูอยูในโลกเสมือนสามารถมีปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืนในโลกแหงความเปนจริงก็อาจเปนสิ่งหน่ึงที่องคกรบางแหงมีการนํามาใชเพ่ือเสริมสรางการ

สื่อสารและการทํางานรวมกันสําหรับการทํางานในระยะไกล 

ขอเสนอแนะ 

  ในบทความน้ีมุงนําเสนอองคประกอบและแนวทางในการสรางประสิทธิภาพของการทํางานใน

สถานที่ทํางานดิจิทัลโดยมุงเนนที่ความเปนผูนําที่มีสวนสําคัญตอการสนับสนุนการทํางาน ทั้งน้ีในการนํา
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สถานที่ทํางานดิจิทัลมาใชในองคกรควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการทํางานดิจิทัลที่มีความเหมาะสมกับ

องคกรซึ่งอาจจะมีความแตกตางในแตละองคกร  ตลอดจนบทความน้ียังขาดการนําเสนอแนวทางในการ

วัดหรือประเมินผลการนําเอาสถานที่ทํางานดิจิทัลเขามาใชในองคกร ซึ่งในบทความน้ีไมไดกลาวถึงจึง

อาจเปนประโยชนสําหรับผูที่จะทําการศึกษาในมุมมองดานน้ีตอไป  
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คุณภาพชีวติในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

กรณีศึกษา: บริษัทคาปลกีแหงหนึ่ง 
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บทคัดยอ 

             การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  2) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร  โดยศึกษาพนักงาน

บริษัทคาปลีกแหงหน่ึง จํานวน 300 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูล 1) ดานคุณลักษณะ 2) 

ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการ กฎระเบียบและสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 

ความสัมพันธทางสังคมในที่ทํางาน ความกาวหนาและมั่นคงในงาน ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว 3) ดานความผูกพันตอองคกร ไดแก ดานพฤติกรรมเช่ือมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร ดาน

พฤติกรรมทุมเทในการทํางานตอองคกร และดานพฤติกรรมการภักดีตอองคกร ผลการศึกษาพบวา 

พนักงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง  โดยมีคาดานความสัมพันธทาง

สังคมมากที่สุด รองลงมาคือดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน และดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว นอกจากน้ีพบสาระสําคัญเรื่องการเก็บออมรายไดพบวา  พนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับ

นอย องคกรควรเพ่ิมอัตราผลประโยชนกองทุนตางๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงานใหมีประสิทธิภาพ สําหรับการศึกษาความสัมพันธพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน

ทุกดานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 องคกรควรใส

ใจความตองการของพนักงาน เพ่ือสรางความผูกพันตอองคกรและลดปญหาอัตราการลาออกจากงานของ

พนักงาน  

คําสําคญั:   คณุภาพชีวิตในการทํางาน , ลาออกจากงาน , ความผูกพันตอองคกร   
                                                            
1 นางสาวขวัญนภา เรืองนาค สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
   E-mail: mim.kwannapha@gmail.com 
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Abstract 

 The purposes of this study were: 1) to study the level of quality of work life 2) 
to study the relationship between quality of work life that affects to organization 
commitment. The sample group were 300 employees of A Retail Company. The 
research instrument used were questionnaire 1) Characteristics 2) Quality of work life 
including compensation and welfare, rules and the workplace environment, social 
relationships at work furtherance and stability, work life balance 3)organization 
commitment including behavior of confidence and acceptance of organization values, 
behavior of dedicated to organization and loyalty to the organization. The study 
suggested that employees had a moderate level of satisfaction with their quality of 
work life. First, with the highest of social relationship. Second, furtherance and stability. 
Third, work life balance. In addition, the importance of saving suggested that employees 
had a low level of satisfaction.Organization should increase the benefit of other funds 
to enhance quality of work life about compensation and welfare to be effective. The 
study of relationship suggested quality of work life had a relationship with organization 
commitment was statistically significant at .05 level. Organization should dedicate to 
employee needs to increase organization commitment and reduce employees turnover 
rate. 

Keywords: Quality of work life, turnover , Organization commitment 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

บริษัทคาปลีกแหงหน่ึง วางตัวตนเปนธุรกิจคาปลีกระดับ High-End (กลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ

สูง)  เนนนําเขาพรอมจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภค  เพ่ือสนองความตองการของลูกคา

เฉพาะกลุม  ปจจุบันพบวาบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง มีอัตราการเขาทํางานและลาออกของพนักงานที่สูง 

(Turn Over Rate)  สงผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวตอองคกร เชน การสิ้นเปลืองงบประมาณใน

การฝกอบรมพนักงานใหม  การขาดความตอเน่ืองในเน้ืองาน อัตราการเติบโตของธุรกิจชะลอตัว  

มุมมองภาพลักษณของบริษัทดานลบ เปนตน เมื่อมีบุคคลลาออกจะทําใหงานถูกทิ้งวาง เปนการเพ่ิมงาน

ไปยังบุคลากรที่อยูตอ หากองคการไมสรรหาบุคลากรมาแทน จะสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร

ที่ทํางานอยูลดลง เกิดความรูสึกมีภาระงานมากขึ้นในที่สุดก็ลาออก การสรรหาบุคคลใหมมาแทนน้ัน ทํา

ใหองคการตองเสียงบประมาณคาอบรม คาเสียเวลาในการสรรหาเพ่ิมขึ้น และกวาบุคลากรใหมจะเรียนรู
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งาน และเขากับวัฒนธรรมตองใชเวลานาน ดังน้ันการเขาใจปจจัยที่จูงใจการตัดสินใจลาออกของ

พนักงาน จึงเปนสิ่งสําคัญของการแกไขปญหาการลาออกของพนักงานที่สูง ฉะน้ันการศึกษาคุณภาพชีวิต

การทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง จึงนับเปนหนทางการ

แกไขปญหาอัตราการลาออกของพนักงาน  

วัตถุประสงคของการศึกษา  

            1. ศกึษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 

            2. ศกึษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1974 อางอิงใน อิทธิพงษ อินทยุง, 2562, หนา 
12) นับเปนบุคคลที่ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานอยางจริงจัง และไดรับการยอมรับมากที่สุด 
สําหรับแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางานของวอลตัน 8 ประการ (Walton, 1974 อางอิงใน 
ประพันธ ชัยกิจอุราใจ, 2560 หนา 8-9)  มีดังน้ี 

1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ คือ คาจางที่ไดรับเพียงพอที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐาน
ของสังคมทั่วไป  หากบุคลากรเห็นวาอัตราคาตอบแทนไมยุติธรรมก็จะเกิดความไมพอใจ และการ
แสดงออกจะกระทบตอการบริหารงานขององคการในที่สุด 2. สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
คือ สิ่งแวดลอมของการทํางาน ที่ไมกอใหเกิดสุขภาพที่ไมดีแกพนักงาน เชน สิ่งแวดลอมทางเสียง  
สิ่งแวดลอมทางกลิ่น และการรบกวนทางสายตา 3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ การให
โอกาสแกผูปฏิบัติงานไดใชฝมือพัฒนาทักษะและความรูของตนเอง สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวา
ตนมีคาและมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 4. ความกาวหนาและมั่นคงในงาน คือ 
พนักงานมีโอกาสที่จะพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถในการทํางานของตนเองไปสูตําแหนงงานที่
สูงขึ้นกวาเดิม 5. การบูรณาการดานสังคม คือ การที่ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ
และมีคุณคาจะมีผลตอบุคคลน้ัน ในดานความเปนอิสระจากอคติความรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นกวาเดิม 6. ธรรมนูญในองคการ คือ ผูปฏิบัติงานมีสิทธ์ิอะไรบาง และจะปกปองสิทธิของตนได
อยางไร ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคการน้ันๆ วามีความเคารพในสิทธิสวนตัวมากนอยเทาใด  
7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตสวนตัว คือ การทํางานของบุคคลหน่ึงควรมีความสมดุลกับ
บทบาทชีวิตของบุคคลน้ัน โดยควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางครอบครัวและหนาที่การงาน 8. ความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม คือ  กิจกรรมของหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เชน การที่หนวยงาน
ของตนมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมในดานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดานการตลาด การฝกการ
ปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมในการรณรงคดานการเมืองและอ่ืนๆ 
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จากที่กลาวสอดคลองกับแนวคิดของนิวสตรอมและเดวิส (Newstrom & Davis, 2002 
อางอิงใน สุมิดา เหมือนครุฑ, 2550) ซึ่งกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานไมใชเรื่องคุณภาพความสัมพันธ
ระหวางพนักงานกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน  แตยังเปนภาพสะทอนชีวิตความเปนอยูที่ดี  สรุปไดวา
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพนักงานกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
นําไปสูพฤติกรรมการทํางาน ดวยเหตุน้ีจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตในการทํางาน เพ่ือ
ลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
 2 แนวคิดและทฤษฎีของเฮวิททเอสโซซิเอท  (Hewitt Associates. 2004 อางอิงใน เทียนศรี  

บางมวงงาม, 2562) ไดอธิบายความหมายความผูกพันตอองคกรวา  เปนสิ่งที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม 

3 พฤติกรรม  ดังน้ี  1) Say คือ  การพูดเก่ียวกับองคกรในทางบวกตอผูรวมงาน  2) Stay คือ ความ

ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกขององคกร 3) Strive คือ การใชความพยายามทําหนาที่อยางสุด

ความสามารถ จากที่กลาวจึงสะทอนใหเห็นวา  ความผูกพันตอองคกรเปนสวนหน่ึงที่ทําใหลดอัตราการ

ขาดงานและลาออกของพนักงาน  สอดคลองกับโอมัลเลย (O’Malley, 2002 อางถึงใน ธันวนี ประกอบ

ของ, 2560)  ซึ่งกลาววาความผูกพันตอองคกรสามารถทําใหพนักงานอยูกับองคกรมากขึ้น โดยลดอัตรา

การลาออก การขาดงาน การมาสาย  

3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
พิชิต ปราณีพรอมพงศ (2559) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝาย

ทรัพยากรบุคคล บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความผูกพัน
และปจจัยที่มีผลตอระดับ ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน  เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 70 
คน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติเชิงอนุมานเพ่ือสรุปความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร   ผลการศึกษาพบวา สวนใหญพนักงานพึงพอใจลักษณะงานในระดับ สวนดานความผูกพันตอ
องคกรพบวา สวนใหญมีความผูกพันระดับมาก สําหรับการทดสอบความสัมพันธพบวา ความพึงพอใจ
งานทุกดานมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร ยกเวนดานคาตอบแทน 

เฉลิมขวัญ เมฆสุข และประสพชัย พสุนนท (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สยามฟตต้ิงส จํากัด  มี
จุดประสงคเพ่ือศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับของความผูกพันตอองคกร และปจจัย
คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร  เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 280 คน  
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยมีการ
ทดสอบระดับ นัยสําคัญที่ 0.05 จากผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ระดับของความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และพบวา ปจจัยคุณภาพ ชีวิตการ
ทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรมี 3 ปจจัย คือ การทํางานรวมกันและความ สัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และความเกี่ยวของและเปน ประโยชนตอสังคม  
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 กลุมตัวอยาง  คือ พนักงานของบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย  ไดแก  พนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ พนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังกระจายสินคา และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําสาขาจําหนายสินคา จํานวนทั้งสิ้น 1,200  คน โดยสุมเลือกกลุมตัวอยางใช
วิธีหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการคํานวณสูตร Yamane ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางขางตนพบวา 
ขนาดของกลุมตัวอยางที่วิจัยในครั้งน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 300 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลของการวิจัยน้ัน ผูวิจัยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  และการสัมภาษณในการเก็บขอมูล  โดยใชแบบสอบถาม 1 ชุด แบงเปน 3 สวน  
ดังน้ี (สวนที่ 1)เปนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ประสบการณทํางาน และลักษณะงานที่รับผิดชอบ (สวนที่ 2)เปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน 5 ดาน โดยมีรายละเอียดของคําถามเก่ียวคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 5 ดาน ไดแก 1.
คาตอบแทนและสวัสดิการ 2.กฎระเบียบและสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 3.ความสัมพันธทางสังคมในที่
ทํางาน 4.ความกาวหนาและมั่นคงในงาน 5.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  (สวนที่ 3)เปน
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คําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 3 ดาน ไดแก 1. พฤติกรรมเช่ือมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร 
2. พฤติกรรมทุมเทในการทํางานตอองคกร 3. พฤติกรรมการภัคดีตอองคกร 

การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ ไดมาประมวลผลและวิเคราะหผลดวยโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) ในการบรรยายขอมูลเบ้ืองตนผูศึกษาใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.)  และการทดสอบไคสแควร (Chi- square Test) เปนสถิติเชิงอนุมาน(Inferential 
Statistics)    

อัตราคาเฉลี่ย หมายถึง ระดับความคดิเห็นของพนกังาน 

4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง นอย 

1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย  

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.00 
อายุ 25–35ป คิดเปนรอยละ 66.00 สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ69.70  มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูใน
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.70 มีประสบการณทํางานในองคกร 1-5 ป คิดเปนรอยละ 
47.70 สวนใหญมีรายได 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 78.00  และมีมีตําแหนงงานที่
รับผิดชอบระดับผูปฏิบัติการมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 80.30   

แนวทางเลือกสําหรับการแกไขปญหา  คือ โครงการ Boost Skill   ใหความสําคัญเรื่องการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ฝกอบรมพนักงานแตละสาขาใหมีความรูความชํานาญสินคา เพ่ือแนะนํา
และเสนอขายใหมีประสิทธิภาพ  พรอมทั้งเรียนรูระบบขอมูลการวิเคราะหเบ้ืองตน เชน ยอดขาย 
จํานวนสินคาคงเหลือ เปนตน เพ่ือวางแผนระบบแนวคิดเชิงบริหารจัดการอันไปสูการกาวหนาในสายงาน
อ่ืน เชน งานขาย งานคงคลัง งานจัดซื้อ เปนตน อีกทั้งยังสรางทัศนคติที่ดีตอองคกรแกพนักงาน แมวา
ผลลัพธโครงการตองใชเวลาอบรมและจํานวนการอบรมหลายครั้ง หลังจบโครงการอาจมีพนักงาน
คุณภาพเพียง 1 คนหรือไมไดเลยก็ตาม แตโครงการยังใหประโยชนในหลายมิติ ทั้งมิติในเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสามารถของบุคคล ยังมีสวนชวยเสริมสรางความผูกพันใหแก
องคกร ลดอัตราการตัดสินใจลาออกของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานมีความกาวหนาในงาน ยอมรูสึก
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ภาคภูมิใจในตัวเองและผูกพันกับองคกร ตลอดจนมีความปรารถนาที่จะทํางานในองคกรแหงน้ีใหนานขึ้น 
นอกจากน้ีโครงการยังสามารถสรางผลกําไรที่เพ่ิมมากขึ้นดวย  กลาวคือหากพนักงานมีการพัฒนาทักษะ 
งานที่ทําจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปดวย ตัวอยางเชน  พนักงานขายสินคาคนหน่ึงไดรับการ
ฝกอบรมทักษะนักขายเหรียญทอง พนักงานจะสามารถขายสินคาไดเกงขึ้น องคกรก็จะมียอดขายที่มาก
ขึ้น สงผลใหไดรับผลกําไรมากขึ้นตามไปดวย 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม คุณภาพชีวิตในการทํางานความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P < .05) ดังน้ันกลาวไดวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

อภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษา  สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 65.00  มีอายุ 25 – 35 ป คิดเปนรอย
ละ 66.00  มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 69.70 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ 74.70  มีประสบการณทํางานในองคกร 1-5 ป คิดเปนรอยละ 47.70  มีรายได 10,001 
– 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 78.00 และมีตําแหนงงานที่รับผิดชอบระดับผูปฏิบัติการ คิดเปน
รอยละ 80.30   

นอกจากน้ีพบวา พนักงานที่ทํางานอยูในบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง มีระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับความพึงพอใจปานกลางทุกดาน โดยมีดาน
ความสัมพันธทางสังคมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 3.91, S.D. = 0.728) สําหรับระดับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานอยูในระดับมาก โดยดานพฤติกรรมทุมเททํางานตอองคกรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  (x̄ = 
4.22, S.D. = 0.658) สะทอนใหเห็นชัดเจนวา  พนักงานมีความภูมิใจที่ไดทํางานในองคกรน้ี  ตลอดจน
มองวาองคกรน้ีเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของชีวิต และอาจกลายเปนที่ทํางานจนเกษียณอายุ  นับเปนภาพที่ช้ี
ชัดวาสถานประกอบการสามารถบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดี นอกจากน้ีจาก
การการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดาน  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สะทอนใหเห็นวาหากคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานดี ยอมสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการของพนักงานที่ดีตามไปดวย  

อภิปรายผลการศึกษา การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน กรณีศึกษา   :บริษัทคาปลีกแหงหน่ึง มี วัตถุประสงคการศึกษาเพ่ือทราบระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทคาปลีกแหงหน่ึงและเพ่ือใหทราบความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง  โดย
สามารถสรุปประเด็นสําคัญในการอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

จากปญหาอัตราการเขาทํางานและลาออกของพนักงานที่สูง สงผลกระทบตอองคกรในหลายมิติ 

เชน การสิ้นเปลืองงบประมาณในการฝกอบรมพนักงานใหม การสิ้นเปลืองเวลาสอนงาน  และการขาด

ความตอเน่ืองในเน้ืองาน การขาดคนรุนใหมในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ การขาดคนรุนใหมในการเรียนรู
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งานและสืบทอดตําแหนงงาน อัตราการเติบโตของธุรกิจชะลอตัว มุมมองภาพลักษณของบริษัทดานลบ 

เปนตน ผลกระทบตางๆเหลาน้ียังกระทบตอสภาพจิตใจของพนักงานดวย กอใหเกิดพนักงานที่ตอง

รับผิดชอบหนาที่แทนผูที่ลาออกหรือตองรับผิดชอบหนาที่สอนงานผูที่มาใหม เกิดความเหน่ือยลาตอการ

ทํางาน นําไปสูการเกิดความทอแทและหมดกําลังใจในการทํางานในที่สุด จากผลการศึกษาสะทอนให

เห็นวาพนักงานบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับที่ดีมาก แมวาผล

การศึกษาจะแสดงใหเห็นวาเปนระดับปญหาที่ไมรุนแรง  แตก็มิใชเรื่องที่ตองปลอยละเลย เพราะการ

พัฒนาและปรับปรุงเปนกลยุทธของการลดโอกาสเสี่ยง   

ฉะน้ันการเพ่ิมระดับความผูกพันตอองคกรจากระดับมากไปสูระดับมากที่สุดจึงเปนเรื่องที่ไมควร

ขาม สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคกร คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  

เน่ืองจากผลการศึกษาไดสะทอนชัดเจนวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ฉะน้ันหากคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานดี ยอมสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการของพนักงานที่ดีตามไปดวย  สอดคลองกับแนวคิด

ของแฮคแมนและซัทเทิล (Hackman and Shuttle,1977 อางถึงใน อรุณี สุมโนมหาอุดม, 2542, หนา 

19) ที่กลาววา หากองคการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีน้ัน  ยอมจะสงผลทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ

ในงาน กอใหเกิดกําลังใจที่ดีในการทํางาน ตลอดจนพนักงานเกิดความผูกพันและความซื่อสัตยตอ

องคการที่ตนเองทํางานอยู    

ภาพรวมของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทคาปลีกแหงหน่ึง มีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับปานกลาง ดังน้ันหากองคกรสามารถพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานจาก

ระดับปานกลางไปสูระดับมากหรือมากที่สุดได  ยอมสงผลใหพนักงานมีระดับความผูกพันตอองคกรที่

สูงขึ้นอยางแนนอน หากพิจารณาเปนรายดานพบวา บริษัทคาปลีกแหงหน่ึง นับเปนองคกรที่มี

สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนมิตรเปนอยางมาก และพนักงานมีรูสึกวางานที่ทําน้ันมีความกาวหนาและ

มั่นคง จึงเปนภาพสะทอนใหเห็นชัดเจนวาเปนองคกรสีขาว เน่ืองจากบรรยากาศการทํางานในองคกรเต็ม

ไปดวยความมีนํ้าใจ  ความชวยเหลือจุนเจือกันระหวางเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางาน  สิ่งเหลาน้ีนับเปน

ปจจัยสําคัญทีส่งผลใหพนักงานมีความสุขกบัการทํางาน และลดอัตราการตัดสินใจลาออกจากงานของ

พนักงาน  สอดคลองกับการศึกษาของ วิภาพร สิงหบุตร (2561) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยสภาพแวดลอมใน

การทํางาน และความผูกพันตอองคการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากร

สวนกลางกรมศุลกากร สรุปผลวาสภาพแวดลอมในการทาํงานและความผูกพันตอองคการมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากรสวนกลางกรมศุลกากร 
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สําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานดานที่ตองใสใจ เพ่ือผลักดันใหมีระดับความพึง

พอใจที่ดีขึ้นและลดโอกาสเสี่ยงไปในทิศทางที่แยลง คือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานกฎระเบียบ

และสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน และดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว เน่ืองจากมีผลวัดระดับอยูใน

ระดับปานกลาง องคกรควรผลัดกลยุทธที่เรงสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 3 ดานน้ี  ใหมี

ระดับที่ดีขึ้น อาทิเชน  สนับสนุนกองทุนสะสมเงินออมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน ออกกําลังกายกอนเริ่ม/หลังเริ่ม

งาน เปดเพลงเบาๆในที่ทํางาน เปนตน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานดาน

กฎระเบียบและสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน สนับสนุนโครงการเพ่ิมชวงเวลานาทีพักผอนระยะสั้นในระหวาง

วันทํางาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว   

ขอเสนอแนะ  

 1. กิจกรรมที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานดานสภาพแวดลอมทางสังคม
ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19  เชน ลดการประชุมกลุมใหญแตเพ่ิมการ
ประชุมแบบVideo Call แทนและงดงานเลี้ยงฉลองตามเทศกาลแตจัดแจก gift set boxes (ของขวัญ)
วางบนโตะทํางานแทน เปนตน 
 2. กิจกรรมที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานดานความกาวหนาและมั่นคง

ในงาน เชน องคกรควรจัดต้ังงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะของงานแตละประเภทอยาง
ตอเน่ือง  เพ่ือสรางบุคคลากรที่มีคุณภาพอยางไมมีสิ้นสุด 
 3. กิจกรรมที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ  เชน การเพ่ิมผลประโยชนกองทุนสะสมเงินออม กองทุนเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่า กองทุนสํารอง
เลี้ยงบุตร เปนตน   
 4. กิจกรรมที่ชวยสงเสริมภาพลักษณองคกร และสรางทัศนคติที่ดีตอองคกรใหเกิดแกพนักงาน 

เชน  สรางโครงการ open house ซึ่งเปนกิจกรรมหาเด็กฝกงานหรือพนักงานใหมมาเรียนรูงานใน

องคกร    

ขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 ในโลกของความเปนจริงไมมีองคกรใดที่มีรูปแบบการบริหารเหมือนกันหมด การสรางคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานที่ตายตัวหรือเปนสูตรสําเร็จ ฉะน้ันองคกรไมควรวางกรอบแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการทํางานภาพเดียว แตควรศึกษาใสใจความตองการของพนักงาน แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความสุข

ในการทํางานของบุคคลากร แนวแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 

เปนตน เพ่ือออกแบบกลยุทธในการรักษาคนเกงทํางานดีไวกับองคกร   
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แนวทางการเพิ่มยอดลูกคาสินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน  

กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขามีนบรุ ี

Guidelines for increasing the number of customers loans for  

good innovation projects, capital  

Case Study: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Minburi Branch 
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บทคัดยอ 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกผลิตภัณฑใหมสินเช่ือโครงการ

นวัตกรรมดี มีเงินทุน เพ่ือเปนการสนับสนุนเงินทุนแกเกษตรกร และบุคคลทั ่วไป โดยการออก

ผลิตภัณฑดังกลาวเนนใหเกษตรกรและลูกคาเห็นความสําคัญของการผลิตที่ตองมีนวัตกรรมเพื่อ

การผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดี วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัย

สวนประสมการทางการตลาดในการตัดสินใจมาใชบริการสินเชื่อ โครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน 2) 

เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางในการเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนสมาชิกเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 331 ราย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม และแบบสอบสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาจาก

แบบสอบถาม พบวา กลุ มตัวอยางลูกคา ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี มีความสนใจในการขอสินเชื่อ 

โครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุนนอยกวาผู ไมสนใจอยูรอยละ 49.40 สวนผลการศึกษาดานสวน 

ประสมการตลาด พบวา ผู ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด      

กลยุทธดานบุคลากรอยูในระดับมาก ผลการศึกษาจากแบบสอบสัมภาษณเชิงลึก พบวา ลูกคาให

ความสําคัญกับสินเช่ือดังกลาวที่ไดรับการสนับสนุนพิเศษ สวนการบริการดานอ่ืนๆ มีขอเสนอแนะดาน

ที่ต้ังสาขาใหอยูในแหลงบริการทางดานดอกเบ้ียคมนาคมที่สะดวก 

คําสําคญั: ยอดสินเช่ือ, โครงการนวัตกรรมดี, มีเงินทุน, ปจจัยสวนประสมการตลาด 
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Abstract 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Issuance of new 

products, loans, good innovation projects, funding to fund farmers and individuals by 

issuing such products, emphasizing to farmers and customers the importance of 

innovative production for productive production and good efficiency. The 

objective of this study is 1) to study market inequality factors in the decision to use 

credit services, good innovation projects, have capital, 2) to find out why and create 

strategies to increase the number of loan customers in good innovation projects. The 

samples used in this study were members of farmers, customers. The 331 students in 

the study were questionnaires and in-depth interviews, the results of the survey 

showed. Customer sample Baptist Bank Minburi Branch There is a good interest in 

applying for innovative project loans, there is less capital than those who do not 

care. 49.40 Results of marketing contribution studies It was found that 

respondents had an opinion on market contribution factors. The personnel strategy 

is very level. A study from an in-depth interview found that customers valued such 

loans with special support. Other Services There are suggestions for setting up branches 

in convenient transportation interest services. 

Keywords: Credit amount, Good innovation projects, Market Contribution Factors 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

สืบเน่ืองจากการแพรระบาดของโรค COVID - 19 สงผลกระทบมายังเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

หลายประเทศตองใชมาตรการเพ่ือควบคุมการแพรระบาดและจํากัดการเดินทางระหวางประเทศทําให

ภาคธุรกิจเกือบทุกธุรกิจตองหยุดชะงัก เกษตรกรมีรายไดลดลง ขาดสภาพคลองทางการเงิน สงผลให

ความสามารถในการชําระหนี้ ลดนอยลงตามมา หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น โดยธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร จึงออกผลิตภัณฑที่ใหความชวยเหลือเกษตรกร และสงเสริม

พัฒนาการใหสินเชื่อทางการเกษตรจึงออกผลิตภัณฑที่สงเสริมการเกษตรโดยเนนนวัตกรรมทาง

การเกษตร และอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบดังกลาว แตดวย

สถานการณที ่ย ังคงทรงตัว และแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจที ่ลดลง สงผลใหการออก
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ผลิตภัณฑสินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน ขอมูลจากระบบสารสนเทศ สาขามีนบุรี พบวา 

ขอมูลรายเดือน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ตั้งแตมีการออกผลิตภัณฑใหมในเดือนกรกฎาคม 2564 

จนถึงเดือนตุลาคม 2564 ยังไมมียอดจายสินเช่ือของ ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี และจากการศึกษากลุ ม

ตัวอยางจํานวน 331 คน พบวา มีผูสนใจในการขอสินเชื่อเพียงรอยละ 49.40 ซึ่งมีปริมาณนอย

กวาผูไมสนใจ ดวยปจจัยหลายประการจึงมีการศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเพิ่มยอด

สินเช่ือเพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคามากขึ้น และสามารถชวยสงเสริมนวัตกรรมทางการผลิตการเกษตร

ใหมีการพัฒนาและตอยอดตอไป จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาการสรางกลยุทธ

เพ่ือเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน ใหกับสาขามีนบุรี ที่คาดวาจะเปนประโยชนกับ

ธนาคาร เพื่อหาแนวทางการตลาดในการเพิ่มยอดสินเช่ือใหกับธนาคาร และวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกธุรกิจใหสามารถแขงขันได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการทางการตลาดในการตัดสินใจมาใชบริการสินเช่ือ 

โครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน  

2.เพ่ือหาสาเหตุ และแนวทางในการเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทนุ  

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ใหความหมายวา “การ

กระทําของบุคคลที่มีความเกีย่วเน่ืองกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดสวนที่เหลือของ

สินคาหรือบริการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคลน้ัน”  

แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจผูบริโภค John Farley และคณะ (2004) ทฤษฎีการตัดสินใจใช

ผลิตภัณฑและบริการ ใชอธิบาย การตัดสินใจในใชบริการ ขึ้นอยูกับ 6 องคประกอบที่สัมพันธกัน คือ 

องคประกอบที ่ 1 ขอเท็จจริง องคประกอบที ่ 2 เครื่องหมายการคา องคประกอบที ่ 3 เจตคติที่มีตอ

เครื่องหมายการคา เปนความรูสึกชอบ ไมชอบ องคประกอบที่ 4 ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑและ 

บริการ องคประกอบที่ 5 ความมุงมันในการใช หมายถึง การตัดสินใจใช ดวยการวางแผนการใช เชน 

จะใชรุนไหน สีไหน ใชเมื่อไร จะติดตอการซื้อกับใคร เปนตน องคประกอบที่ 6 การซื้อผลิตภัณฑ

และบริการ การซื้อผลิตภัณฑและบริการเปนขั้นตอนสุดทายที่ผูรับบริการตัดสินใจใชผลิตภัณฑ

และบริการ แลวแสดงเปนพฤติกรรมดวย การซื้อผลิตภัณฑและบริการน้ัน 

แนวความคิดสวนประสมทางการตลาด ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ไดใหแนวคิดสวน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับ
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ธุรกิจที่ใหบริการซึ่งเปนธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตองใชสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P’s ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, หนา 434) กลาว

วา แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ไววาเปนแนวคิดที่เก่ียวของ

กับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งจะไดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ

การตลาดซึ่งประกอบดวย 1.ดานผลิตภัณฑ (Product) 2.ดานราคา (Price) 3.ดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place) 4.ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 5.ดานบุคคล (People) 6.ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7.ดานกระบวนการ 

(Process)  

แนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ รงค ประสานศักด์ิ (2562) หมายถึง การกระทําและการ

จัดสินใจในการกําหนดการปฏิบัติเชิงกลยุทธ ซึ่งจะทําใหเปรียบเทียบการแขงขันกับองคการตางๆ 

สามารถเผชิญกับสภาวะการแขงจันที่สูงได และสามารถที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมาย กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานการติดสินใจกําหนดแผนงานการดําเนินงานหลักและการควบคุมโดยรวมอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายในระยะยาวขององคการ และ

กอใหเกิดคุณคาที่ย่ังยืน Albert Humphrey (2005) ผูริเริ่มและผูสรางเทคนิคการวิเคราะห SWOT มี

ตนกําเนิดมาจากแนวคิดของผูมีสวนไดเสียและการวิเคราะห การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนกลยุทธเบ้ืองตน เพ่ือใชวิเคราะห 

สถานการณขององคกรและกระบวนการทํางานของธุรกิจในปจจุบัน รวมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจ

ใหมๆ ในอนาคต ผานการวิเคราะหปจจัย 4 ประการ ไดแก Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) 

Opportunities (โอกาส) และ Threats (ความเสี่ยง) สําหรับพัฒนาความสามารถ ในการแขงขันเพ่ือ

หาขอไดเปรียบในตลาด ไมวาจะเปนการปดจุดออน การลงทุนเพ่ือสงเสริมจุดแข็ง ไปจนถึงการหยุด

ลงทุน และการวิเคราะห TOWS Matrix เปนอีกหน่ึงเครื่องมือสําหรับการสรางกลยุทธใหมจาก

สภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันขององคกร ที่มีการตอยอดมาจาก SWOT Analysis ดวยการ

จับคูระหวางปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกขององคกร 2 ปจจัยภายในและภายนอกองคกร ไดแก 

1.ปจจัยภายใน – Strength (จุดแข็ง) และ Weakness (จุดออน) 2.ปจจัยภายนอก Opportunity 

(โอกาส) และ Threat (ความเสี่ยง) เมื่อนําปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมาจับคูกัน จะทําใหเกิด

เปนการวิเคราะหของ TOWS Matrix ไดออกมาเปนกลยุทธ 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก 1.กลยุทธเชิงรุก 

(SO) เปนการจับคูระหวาง Strength และ Opportunity (ใชจุดแข็งรวมกับโอกาส) 2.กลยุทธเชิง

แกไข (WO) เปนการจับคูระหวาง Weakness และ Opportunity (ใชโอกาสลดจุดออน) 3.กลยุทธเชิง

ปองกัน (ST) เปนการจับคูระหวาง Strength และ Threat (ใชจุดแข็งรับมืออุปสรรค) 4.กลยุทธเชิงรับ 

(WT) เปนการจับคูระหวาง Weakness และ Threat (แกไขจุดออนและเลี่ยงอุปสรรค) 

(www.bluebik.com, 2563) 

http://www.bluebik.com/
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1. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  

ดารินทรา มั่นธรณ (2563) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือสานฝนเกษตรกรรุน ใหม 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทามิหรา วัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุและ

แนวทางในการเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือสานฝนเกษตรกรรุนใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย �̅� และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการศึกษา สาเหตุที่ลูกคามีจํานวนนอย

เนื่องจาก ปจจัยสวนประสม ทางการตลาด ดานการบริการของพนักงาน ความสามารถใน

การบริการแตกตางกัน สวนพฤติกรรมการใชสินเชื่อลูกคา ลูกคายังขาดความเขาใจวาตองเปน

เกษตรกรเทานั้นจึงจะกูได แตแทที่จริงหากเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ก็สามารถกู

ไดเชนกัน แนวทางในการแกปญหา คือ การประชาสัมพันธเชิงรุกผานทางการตลาดแบบออนไลนและ

ออฟไลน เพ่ือคนหา และเจาะกลุมคนรุนใหม ทั้งผานแอปพลิเคชันไลนและประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐสําคัญ 

ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย และ ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี (2563) ไดศึกษา ปญหาการเติบโตสินเช่ือ

ของ ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย ไมเปนไปตามเปาหมาย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการของ ธ.ก.ส. อยูในระดับมากที่สุดทั้งในดานของผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการขาย ดานกระบวนการใหบริการ โดยในสวนของ

พนักงานผูใหบริการรอยละ 93.8 คิดวาการทํางานของพนักงานมีผลตอยอดการจายสินเช่ือแนว

ทางการแกไข คือ เพ่ิมฐานลูกคาเนนกลุมลูกคาผูประกอบการรุนใหมที่มีการศึกษาปานกลางถึงสูง

วงเงินสินเช่ือตอรายสูง เนนการบริการและประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑสินเช่ือที่เหมาะสําหรับ

ผูประกอบการมากขึ้น 

รงค ประสานศัก ดิ์ (2562) ศึกษาแนวทางการเ พิ่มยอดสิน เ ชื่อ โครงการสิน เ ชื่อ

นวัตก ร รมการ เ กษตร  ก รณีศึกษา  ธนาคาร เ พื่อ ก า ร เ กษตรและสหกรณก า ร เ กษตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุที่ลูกคาสมัครเขารวมโครงการสินเชื่อมี

จํานวนนอย และเพ่ือหาแนวทางการจายสินเช่ือเพ่ิมขึ้น สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย �̅� และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการศึกษา ธนาคารควรมีปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมายและควรมีการพัฒนาความรูทักษะใหแกพนักงานเกี่ยวผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อใหมี

ความรูความชํานาญในการ วิเคราะหสินเช่ือ และสามารถอธิบาย กลุมเปาหมาย ไดอยางชัดเจน เพ่ือ

เปนขอมูลประกอบการ ตัดสินใจรับบริการรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการใหมีขั้นตอนกระชับและ

รวดเร็วขึ้น 

 สิทธิพล เพ็งแจม (2562) ศึกษาแนวทางเพิ่มยอดสินเชื่อรายยอยธนาคารออมสิน เขต

ราชวัตร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของปญหายอดสินเชื่อรายยอยไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ไว และเพ่ือเสนอแนะหาแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสินเขตราชวัตร สถิติที่ใชใน
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การวิจัย คือ คาเฉลี่ย �̅� และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และรวมถึงนําขอมูลมาหาสาเหตุของ

ปญหาดวยสถิติ การทดสอบที (Independent Sample t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) และพยากรณดวยสถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา สาเหตุของปญหายอดสินเชื่อ

รายยอย ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานการสงเสริม

การตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดาน

ความเชื่อมั่น ดานความเชื่อถือและดานการตอบสนองทันที และไดแนวทางการแกปญหาการเพิ่ม

ยอดสินเชื่อรายยอย 4 กลยุทธเปนทางเลือก ไดแก กลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาผลิตภัณฑใน

ระดับองคกร กลยุทธการสรางความแตกตางในระดับหนวยธุรกิจ และกลยุทธสวนประสมทาง

การตลาด (7P’s) กลยุทธดานการเงินในระดับหนาที่ และเลือกเพียงทางเดียวเพื่อนําไปสูแผนการ

ปฏิบัติงาน โดยเลือกกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

  

2. กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด ปจจัยดานประชากร และสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ  

เพ่ือเพ่ิมยอดลูกคาสินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน 

ปจจัยดานประชากร 
- เพศ  

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- ประสบการณในการประกอบชีพเกษตรกร 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

- สถานภาพสมรส 
 

พฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อ 
- ปจจุบันทานใชสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ในโครงการใดบาง 

- ทานมีวงเงินสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. รวมเทาใด 

- หลักประกันท่ีทานใชค้ําประกันสินเชื่ 

สวนประสมทางการตลาด 7Ps 
- ดานผลิตภัณฑหรือบริการ 

- ดานราคา 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานสงเสริมการขาย 

- ดานบุคคลากร 

- ดานกระบวนการบริการ 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 

แนวทางการเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือโครงการ

นวัตกรรมดี มีเงินทุน 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการและ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยซึ่งจะประกอบดวยประชากรและกลุม

ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือลูกคาสินเชื่อสาขามีนบุรี จํานวน 2,457 คน ที่ยังใชบริการ

สินเช่ือกับธนาคาร กลุมตัวอยาง  ไดมาจากตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน  

Krejcie and Morgan (1970) จากตารางกลุมประชากรที่ 2,400 คน จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 331 

คน  

2. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือเก็บแบบสอบถามจากลูกคาที่มาใช

บริการสินเช่ือที่ธนาคารเปนจํานวน 331 คน และการสัมภาษณเชิงลึกเก็บขอมูลสัมภาษณจากลูกคา

สาขามีนบุรีโดยเลือกสุมลูกคา จํานวน 5 คน ดังน้ี   

1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่มีโครงสรางโดยเปดเผย  

(Structured – Undisguised Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยมีการกําหนด 

โครงสราง และเปดเผยจุดมุงหมายของการศึกษาไวอยางชัดเจน ลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน  5 

สวน ไดแก  แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่  1  สํารวจความสนใจในการขอสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดีมีเงินทนุ 

สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่  3  ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือ 

สวนที่  4  กลยุทธสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ  

             การเกษตร  

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณาเลือกใชบริการสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดีมีเงินทนุ 

 2. การสัมภาษณเชงิลึก ใชขอคําถามในลกัษณะคําถามปลายเปด โดยการเตรียมแนวคําถาม

หลักไวลวงหนา ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทีม่ีตอสวนประสมทาง 

การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือ โดยมี 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 ขอมลูการใชบริการสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใช

บริการสินเช่ือของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขามีนบุรี 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 1.1 นําแบบสอบถามที่ไดไปสรางฟอรมในระบบ Google From แลวแปลงขอมูลเปนรูปแบบ

ภาพ QR-Code สงใหลูกคาที่ดูแลในเขตพ้ืนที่ของมีนบุรี ผานระบบโทรศัพท ทาง Line และลูกคาที่เขา

มาติดตอธนาคาร รวมถึงการสุมเลือกลูกคาจากการโทรตอบแบบสอบถาม ชวงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2565 

และแปลงขอมูลจาก Google From เปนคาเพ่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติตอไป 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลึก 

 2.1 คัดเลือกลูกคาแตละเขตประกอบดวย เขตบางกะป เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตบางชัน เขต

คลองสามวา เปนตัวแทน 5 คน ในการโทรศัพทสัมภาษณและจดบันทึกขอมูลตามแบบสอบสัมภาษณ

ขอมูลเชิงลึกตามหัวขอ เพ่ือมาวิเคราะหขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาจะแบงการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ รวบรมขอมูลแบบสอบถามจากน้ันนํามาแปรผลเลือกใชสถิติ

อยางงาย ไดแก คาเฉลี่ย �̅�  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที (t-test) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) นํามาวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล และ

พฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ  

2.1 นําขอมูลที่ไดจาการสัมภาษณ และการจดบันทึก นํามาทบทวนวิเคราะหซ้ํา ๆ เพ่ือใหเขาใจ

ขอมูล และพิจารณาไดตรงประเด็น และจัดทํากลุมของขอมูล 

2.2 สรุปขอมูลเปนหมวดหมูเพื่อจําแนกใหอยูในขอบเขตและครอบคลุมในประเด็นที่

กําหนดเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 

 1. ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม  

 สวนที่  1  สํารวจความสนใจในการขอสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุน พบวา มีผูใหความ

สนใจอยูรอยละ 40.94 จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 331 คน 

 สวนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือใหผูอานเขาใจ

เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนและสถานภาพสมรส พบวา เพศที่ตอบแบบสอบถามเปนชาย รอยละ 50.60 อายุอยูระหวาง 31-
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40 ป รอยละ 34.00 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 38.30 ประสบการณประกอบอาชีพ 1-

5 ป รอยละ 54.90 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 56.80 สถานภาพ โสด รอยละ 

44.40 เปนขอมูลสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 

 สวนที่  3  ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือ สวนใหญ ปจจุบันใชบริการสินเช่ือของธนาคาร

มากกวา 1 โครงการ โดยสินเช่ือที่ใชมากที่สุดคือ สินเช่ือเพ่ือประกอบอาชีพการเกษตร มีจํานวนรอยละ 

52.50 โดยมีวงเงินในการขอสินเช่ือ 200,000 – 500,000 บาท รอยละ 61.70 และหลักประกันที่ใชค้ํา

ประกันสินเช่ือมากที่สุดคือ บุคคลค้ําประกัน รอยละ 54.30  

 สวนที่  4  กลยุทธสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร แบงเปน 7 กลยุทธน้ัน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับกลยุทธเรียงลําดับจากมากไป

นอย ดังน้ี  

 
ประเด็นพิจารณา คาเฉลี่ย S.D. 

ดานบุคลากร 4.13 0.57 

ดานผลิตภัณฑ 4.02 0.47 

ดานกายภาพ 4.01 0.50 

ดานชองทางดานจดัจําหนาย 3.96 0.51 

ดานสงเสริมการขาย 3.93 0.55 

ดานกระบวนการบริการ 3.92 0.51 

ดานดานราคา 3.84 0.56 

ตารางท่ี 1 สรุประดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการนวัตกรรมดีมีเงินทุน 

บริการของพนักงานที่จะสามารถเขาถึงลูกคาในการใหบริการ 

 สวนที ่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณาเลือกใชบริการสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดีมี

เงินทุน สวนใหญไมมขีอเสนอแนะ และมขีอเสนอที่นาสนใจ เชน ขอลดดอกเบ้ีย ประสบปญหาโรค

ระบาด ใหการชําระหน้ีผานระบบโทรศัพท การขอสินเช่ือมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เปนตน 

 

2. ผลการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก 

 ผลการสมัภาษณขอมูลเชิงลึก กลุมลูกคาเปาหมายที่ไดรับการสัมภาษณจํานวน 5 คน ไดขอมูล

สรุปดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ผลของการสัมภาษณ 
ลําดับลูกคา ผลการสัมภาษณ 

1  - โครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อที่สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร 

 - ดอกเบี้ยถูกกวาที่เคยขอสินเชื่อ  - ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ทําใหดอกเบี้ยถูกลง – สาขาอยูไกลอยากใหมีสาขาใกลๆ 

   - การประชาสัมพันธและกิจกรรมการตลาดมีความเหมาะสม - การบริการพนักงานบริการดี เปนกันเอง และใหความรู   

     การใหสินเชื่อ - ขั้นตอนหรือบริการ เหมาะสม - สถานที่หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสม 

2  - โครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุนชวยในการผลิตทางเกษตรดี มีความคิดสรางสรรค 

 - ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยมีความเหมาะสม - การบริการดี เขาใจและเขาถึงลูกคา 

 - อยูไกลจากตลาดมีนบุรีรถโดยสารสาธารณไมผานทําใหการเดินทางไมสะดวก ตองมีรถสวนบุคคลเทานั้นที่สะดวก 

   - การประชาสัมพันธและกิจกรรมตลาดมีความเหมาะสม - การบริการของพนักงาน บริการดี มีมนุษยสัมพันธดี เปน  
     กันเองกับลูกคา - ขั้นตอนหรือกระบวนการ บริการดี ไมซ้ําซอน - การจัดสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก มีความ     
     เหมาะสม สะดวกในการติดทําธุรกรรม 

3  - โครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุน แตมีเงื่อนไขการใหสินเชื่อเยอะ- ดอกเบี้ยเงินกูและคาธรรมเนียม เหมาะสม 

 - มีเพ่ือนแนะนํา - ทําเลที่ต้ัง การบริการในรูปแบบสํานักงานมีความเหมาะสม – ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมสงเสริม     

   การตลาด เหมาะสม - บริการพนักงาน พนักงานบริการดี - ขั้นตอนกระบวนการการใหบริการ บริการดี เหมาะสม  

    - การจัดสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสม 

4     - โครงการดีท่ีสงเสริมเกษตรกร - ดอกเบี้ยเงินกูและคาธรรมเนียม มีความเหมาะสม - ดอกเบี้ยโครงการนวัตกรรมดี มี  

      เงินทุน มีดอกเบี้ยที่ถูก - ทําเลที่ต้ังหรือชองทางการใหบริการ  สถานที่บริการมีความเหมาะสม 

    - การประชาสัมพันธและกิจกรรมสงเสริมการตลาด เหมะสมมีส่ือประชาสัมพันธ - สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก   

      มีความเหมาะสม และมีอุปกรณอํานวยความสะดวกและบริการลูกคา - ขั้นตอนบริการดีมาก พนักงานชี้แจง   

      กระบวนการ และใหคําอธิบายชัดเจน - สถานที่หรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสม และมีอุปกรณอํานวย  

      ความสะดวกและบริการลูกคา 

5     - โครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน ชวยเพ่ิมสภาพคลองในยุคปจจุบัน เพราะดอกเบี้ยถูกกวาโครงการปกติ 

    - ดอกเบี้ยเงินกูและคาธรรมเนียม เหมาะสม – ตองการเงินมาเสริมสภาพคลองในยุคปจจุบัน - ทําเลที่ต้ัง มีการ   

     ใหบริการที่ดีอยูแลว - ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมสงเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธกับตัวลูกคาที่เหมาะสม 

    - การบริการพนักงาน มีการบริการที่เขาถึงลูกคามากขึน้ในสถานการณปจจุบัน - ขั้นตอนกระบวนการ เหมาะสมและ   

      บริการไดดี - การจัดสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสมในสถานที่การใหบริการ 

 

ลูกคาทุกคนมีความสนใจในสินเชื่อโครงการนวัตกรรมดีแตดวยเหตุปจจัยภายนอกทําให

เศรษฐกิจชะลอตัวทําใหการชําระหนี้ของลูกคาสวนใหญขาดสภาพคลอง ทําใหไมกลาลงทุนทาง 

ดานนวัตกรรม โดยภาพรวมลูกคาตองการรับบริการกับพนักงานในการใหขอมูลที่ครบถวนถูกตอง ใน

การขอสินเช่ือ รวมถึงการแกไขปญหาใหกับเกษตรกรโดยตรง 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาดดวย SWOT Analysis 
 
 
 
 

สภาพแวดลอม
ภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
- เปนธนาคารของรัฐ มีกระทรวงการคลัง เปนผู  
  ถือหุนหลัก 
- มีความเชี่ยวชาญดานสินเชื่อภาคเกษตร 
- ผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคารสามารถ  
  ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี 
- ความสามัคคีของทีมงาน 
- อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ต่ํา   
  เม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน 

- ศักยภาพ ความรู ประสบการณ และ  
  ความสามารถของพนักงานแตละคนไม 
  เทากัน 
- การโฆษณาประชาสัมพันธของธนาคารไม 
  ท่ัวถึง 
- ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบตัิ ตามเกณฑ 
  การใหสินเชื่อหลักเกณฑเยอะ 
- ใชเอกสารประกอบการใหสินเชื่อเยอะ 

 
 
 
 

สภาพแวดลอม
ภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- มีภาพลักษณท่ีดี ในการชวยเหลือลูกคา  
  โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคาเกษตร 
- ลูกคาธนาคาร ไดรับการชวยเหลือจาก 
  ภาครัฐอยูเสมอ 
- ธ.ก.ส. ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตาม 
  นโยบายสําคัญๆ ของรัฐบาลอยูเสมอ 
- สถานการณสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  
  ตองปรับตัวการทําเกษตรแบบผสมผสาน 
  หรือมีนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
  ผลผลิตเกษตร 

- พฤติกรรมการซ้ือของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป   
  และลูกคามีอํานาจตอรองสูง 
- สภาวะการแขงขันปจจุบันมีความรุนแรง  
  และธุรกิจประเภท Non-bank เขามามี    
  บทบาทอยางมาก 
- เทคโนโลยีดานการเงินการธนาคารของ   
  ธ.ก.ส. ยังลาหลังเม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน 
- ลูกคาของธนาคารไดรับผลกระทบจากภัย 
  พิบัติทางธรรมชาติอยูบอยครั้ง 
- สถานการณโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจ 
  ชะลอตัวและภาวะสงครามตางประเทศ 

อภิปรายผล 

1.  วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดดวย SWOT Analysis จากกลุมลูกคาที่มาขอใช

บริการสินเชื่อ จากการวิเคราะหผูวิจัยพบวา ดานโอกาส ธนาคารมีภาพลักษณที่ดีในการชวยเหลือ

ลูกค าโดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคาเกษตร ประสบปญหาสถานการณสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่าและ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตองปรับตัวการทําเกษตรแบบผสมผสานหรือมีนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิม

มูลคาผลผลิตเกษตรใหเปนที่ตองการของตลาด ดานจุดแข็งพบวา อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ตํ่า เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ดานจุดออนพบวา ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑการให

สินเชื่อหลักเกณฑเยอะ และศักยภาพในดานความรูประสบการณ และความสามารถของพนักงานแตละ

คนไมเทากัน ดานอุปสรรค พบวา ลูกคาของธนาคาร ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู

บอยครั้ง และสถานการณโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจชะลอตัวและภาวะสงครามตางประเทศ ซึ่ง

สงผลโดยตรงตอกระแสเงินสดที่จะนํามาชําระหนี้ การขอสินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุนเปน
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สินเช่ือที่ลูกคาใหความสนใจเน่ืองจากอัตราดอกเบี้ย แตกฎเกณฑการขอที่มีเงื่อนไขทางดานนวัตกรรม 

จึงเปนอีกปจจัยในการทําใหลูกคาไมสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมได ในการสรางกลยุทธใหกับสินเชื่อ

โครงการนวัตกรรมดีมีเงินทุน และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี TOWS Matrix ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ดารินทรา มั่นธรณ (2563) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือสานฝนเกษตรกรรุนใหม 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทามิหรา พบวาสาเหตุที่ลูกคามีจํานวนนอย

เน่ืองจาก ปจจัยสวนประสม ทางการตลาด ดานการบริการของพนักงาน ความสามารถในการบริการ

แตกตางกัน และ รงค ประสานศักด์ิ (2562) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือโครงการสินเช่ือนวัตกรรม

การศึกษา พบวาควรมีการพัฒนาความรูทักษะใหแก พนักงานเกี่ยวผลิตภัณฑสินเช่ือเพ่ือใหมีความรู

ความชํานาญในการ วิเคราะหสินเช่ือ และสามารถอธิบาย กลุมเปาหมาย ไดอยางชัดเจน  

2.  กลุมตัวอยางสนใจใชบริการสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน ของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี 

โดยมีวัตถุประสงคการกูเงิน วงเงินกู ระยะเวลาการผอนชําระ หลักประกันการกูเงิน ในการประกอบ

อาชีพ โดยกลุมตัวอยางเลือกใชโดยปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑดานดอกเบ้ียที่ถูกกวา

สินเชื่อปกติทําใหมีแรงจูงใจ ในการขอสินเชื่อ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของ   

ชูชัย สมิทธิไกร (2561, หนา 6) ใหความหมายวา “การกระทําของบุคคลที่มีความเก่ียวเน่ืองกับการ

ตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดสวนที่เหลือของสินคาหรือบริการตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการและความปรารถนาของบุคคลนั้น” การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและ

กระบวนการทางจิตใจของผูบริโภค ที่ใชในการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือบริการ เริ่มจากการ

ตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาพบวาลูกคาสนใจที่จะใชบริการสินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน ของ ธ.

ก.ส. มีนบุรี แตดวยสภาพเศรษฐกิจและขอกําหนดเงื่อนไขการขอสินเชื่อ ยังตองมีการควบคุมการจาย

สินเชื่อทําใหลูกคาไมสามารถเขาถึงสินเชื่อได อีกทั ้งปญหาทางดานโรคระบาดโควิด-19 ก็สงผล

โดยตรงกับเกษตรกร รวมถึงการทํางานของพนักงานในการประชาสัมพันธสินเช่ือผานระบบกลุมลูกคา

ของธนาคาร การทําความเขาใจเก่ียวกับสินเช่ือโครงการนวัตกรรมดี มีเงินทุน ตองสรางความเขาใจใน

นวัตกรรมใหกับลูกคา รวมถึงพนักงานที่ทําหนาที่จายสินเชื่อ เพื่อใหการจายสินเชื่อมีคุณภาพเปนไป

ตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และเพ่ือประโยชนสูงสุดตอตัวลูกคาผูกูและธนาคาร ธ.ก.ส.

สาขามีนบุรี 

 2. การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขามีนบุรี เทาน้ัน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยแนวทางเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือโครงการนวัตกรรม
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ดี มีเงินทุน ในครั้งตอไปอาจมีการศึกษาจากพ้ืนในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และกลุมตัวอยางที่มีความ

เฉพาะเจาะจงขึ้น เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่ตรงตามกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของการขยายสินเช่ือ

ตามโครงการมากขึ้น 

3.  การวิจัยครั้งตอไป ตัวแปรที่ใชในการศึกษา อาจเปลี่ยนแปลงใชตัวแปรอื่นที่สงผลตอ

แนวทางเพ่ิมยอดลูกคาสินเช่ือโครกงารนวัตกรรมดี มีเงินทุน และการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากผูที่ใช

สินเช่ือดานพาณิชกรรม ดานอุตสาหกรรม เพ่ือนํามาศึกษาขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งธนาคารสามารถ

นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ และสรางกลยุทธทางการตลาดใหตรงตามความตองการของลูกคามากย่ิงขึ้น

และขยายฐานลูกคาใหม 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา  

เสยานนท อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ ที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเน้ือหา ตลอดจน

ใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

 ขอขอบคุณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ที่สนับสนุนการศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผูจัดการสาขามีนบุรี ผูชวยผูจัดการสาขามีนบุรี หัวหนาหนวยอําเภอ ตลอดจน

เพ่ือนรวมงาน ครอบครัว และเพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือทางดานขอมูล

คําปรึกษา และใหกําลังใจตลอดเวลาที่ศึกษาอยู และขอขอบคุณเจาที่ของหลักสูตร MBA Online ทุก

ทานที่ชวยประสานงานเพ่ือการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระเรื่องน้ีสําเร็จ  
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การศึกษาแอปพลิเคชันท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ 
ผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรชั่น Y ในประเทศไทย 

The study of appropriate application for health insurance purchase 

through online channels of the Generation Y group in Thailand 

 

อัญรินทร  เกียรติกนกสิงห01 
Aunyarin Kiatkanoksingha1 

 
บทคัดยอ  
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ ปจจัยที่สงผลตอ
การซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน และแนวทางทางที่เหมาะสมในการออกแบบแอปพลิเคชัน ที่
ตรงกับความตองการของประชากรไทยในกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ที่มีอายุในชอง 25-40 ป ผานชองทาง
ออนไลน โดยใชแบบสอบถามออนไลน(Google Form)  

 ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานลักษณะประชากร ไดแก สถานภาพ และปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานลักษณะของแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ ปจจัยดานสิทธิประโยชนทางการตลาด
และเทคโนโลยี ปจจัยดานการชําระผานระบบอิเล็กทรอนิกสผานแอปพลิเคชัน(E-payment) ปจจัยดาน
ชองทางออนไลนและอีคอมเมิรซ ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยสนับสนุนดานกฎหมาย มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 การศึกษาวิจัยน้ีใหขอเสนอแนะวา ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของผูที่เคยมี
ประสบการณซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนมากอน การศึกษากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ
แตกตางกัน หรือกลุมที่อาศัยในแตละภาคหรือจังหวัด การศึกษากลุมตัวอยางทุกกลุมเจนเนอเรช่ัน 
เพ่ือใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม และการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถนํางานวิจัยไปตอยอดไดในอนาคต 
คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน, เจนเนอเรชัน Y  
 
Abstract  

The objective of this research is to study the characteristics of health insurance 

application factors affecting the purchase of health insurance through online channels 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาหอการคาไทย กรุงเทพฯ 
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and appropriate design of application to meet the needs of Generation Y group aged 

25-40 years towards health insurance purchase online decisions by using the Google 

Form questionnaire.  

It was found that the demographic and health insurance purchase online 

decision factors including status price health insurance application marketing and 

technology benefits e-payment online channels and e-commerce as well as 

psychological and legal factors could influence the desire to purchase health insurance 

through online channels among the Generation Y group and in compliance to the 

research hypothesis.  

Suggestions for further study on the satisfaction of people who used to have an 

experience in purchasing health insurance through online channels with separate and 

specific sample groups for each factor namely those living in different regions or 

provinces and study in all generation groups is recommended to determine different 

factors affecting decisions for health insurance purchase in each generation group to 

accurately identify differences on such factors and consumer behaviors. Moreover 

additional concepts and theories should also be investigated to elucidate and ratify the 

results for future research development.  

Keywords: application, Generation Y  
 
1. บทนํา  

ปจจุบันประชากรไทยกําลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งจากสถานการณระบาดของ

โรคโควิด-19  และการปรับเพ่ิมคาครองชีพที่สูงขึ้น จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ป 2563 พบวา ครัวเรือนทั่วประเทศ มีคาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21 329 บาท โดยรอยละ 

87 เปนคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค และรอยละ 13 เปนคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

(เชน คาภาษี ของขวัญ เบ้ียประกันภัย ซื้อสลากกินแบง/หวย ดอกเบ้ีย) ราคาสินคาอุปโภคบริโภคย่ิง

สูงขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายรักษาพยาบาล จากภาวะขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย และบุคลากร

ทางการแพทย ทําใหโรงพยาบาลเอกชนหลายแหง ปรับขึ้นราคาคาหอง คายา คาบริการ และคาอุปกรณ

ทางการแพทย สูงจากเดิมที่สถิติคารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 8% ตอปอยูแลว แตสถานการณของโรค
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ระบาด Covid-19 ย่ิงเรงใหเกิดการปรับเพ่ิมของคารักษาพยาบาล มากยิ่งขึ้นอีก จึงสงผลใหคา

รักษาพยาบาลเกินวงเงินของสิทธิสวัสดิการ หรือเกินวงเงินความคุมครองประกันสุขภาพ  

จากขอมูลของ อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center (EIC) ไดวิเคราะหขอมูลการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทย ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา 

พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของคนไทยยังเปนสวนนอย จากขอมูลในชวงครึ่งแรกของป 2562 

ครัวเรือนไทยที่มีรายจายคาเบ้ียประกันชีวิต มีสัดสวนเพียง 8.9% จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด สะทอน

วาครัวเรือนที่ยังไมไดซื้อประกันมีอีกมากถึงกวา 9 ใน 10 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในป 2563 พบวา

เติบโตลดลงรอยละ 1.75 เมื่อเทียบกับป 2562 แตจากสถานการณของโรคระบาด Covid-19 กลับพบวา

สัญญาเพ่ิมเติมการประกันสุขภาพ และเบ้ียประกันชีวิตประเภทสัญญาเพ่ิมเติมการประกันโรครายแรง 

เติบโตขึ้นรอยละ 6.10 และ 13.59 ตามลําดับเมื่อเทียบกับป 2562 รวมไปถึงชองทางการขายผานดิจิทัล 

เติบโตขึ้นถึงรอยละ 77.96% แมวาสถานการณระบาดของโรค Covid-19 มีผลกระทบตอการเสนอขาย

ประกันแบบด้ังเดิมคือ การพบปะระหวางตัวแทนเสนอขายประกันกับผูบริโภค แตก็พบวาพฤติกรรม

ลูกคาก็มีการปรับเปลี่ยนดวยเชนกัน โดยมีการยอมรับการเสนอขายแบบใหมผานทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับผลสํารวจพฤติกรรมของประชากรไทยวามีการชอปปงออนไลนสูงสุดในโลกชวง Covid-19 

โดยชวงปลายเดือน มิถุนายน 2564 มีการเปดเผยผลการศึกษาของ ฟวเจอร ชอปเปอร 2021 (Future 

Shopper 2021) ศึกษาผูบริโภคชาวไทยทั่วประเทศ โดยใชกลุมตัวอยาง 1025 คน ครอบคลุมทั้ง Gen 

X Gen Y และ Gen Z แบงเปนเพศชาย 46% และเพศหญิง 54%โดย 58.8% อาศัยอยูในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล และที่เหลือ 41.2% อาศัยอยูในจังหวัดหัวเมืองทั่วประเทศ พบวา ผูบริโภคถึง 94% ระบุวา

การชอปปงออนไลนเปนชองทางที่มาชวยพวกเขาไวในป 2563 และ 90% ตอบวาจะใชชองทางดิจิทัล

ตอไปในปหนา โดยใชเพ่ือซื้อทั้งสินคาและบริการ และมีถึง 45% ที่ยินดีจายเงินต้ังแต 1000 - 8000 

บาทในการชอปปงออนไลน  

จากพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยนิยมหันไปซื้อสินคาผานชองทาง

ออนไลน (E-Commerce) มากขึ้น ดังน้ันการนําธุรกิจประกัน มาปรับใชรวมกับการเสนอขายสินคาผาน

ชองทางออนไลน (E-Commerce) หรือแพลตฟอรมออนไลน เห็นวามีความเปนไปได ดวยปจจัย

สนับสนุน ไดแก พฤติกรรมผูบริโภคที่เอ้ือตอการนําเสนอประกันผานออนไลน มีกฎหมายตาม พรบ.วา

ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ที่รับรองการลงลายมือช่ือทาง

อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีผลทางกฎหมาย การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Know-Your-

Customer)  และระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส(E-Payment) ดวยปจจัยดังกลาวลวนเปนปจจัย

สงเสริมการนําเสนอขายประกันผานออนไลนใหงายขึ้น  
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การขายประกันผานชองทางออนไลนเริ่มมีใหเห็นมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะในตางประเทศ 

ยกตัวอยางเชน Zhong An เปนบริษัทประกันออนไลนแหงแรกในประเทศจีน โดยขายประกันออนไลน 

100% และไมมีพนักงานขายประกัน ซึ่งไดริเริ่มนวัตกรรมใหมๆ โดยใชเทคโนโลยีที่เรียกวา “ABCD” 

ไดแก artificial intelligence blockchain cloud computing และ data เพ่ือมาชวยในการใหบริการ

ลูกคา เชน ออกแบบกรมธรรมใหเหมาะกับความตองการของลูกคา ออกแบบแพลตฟอรมการจาย

สินไหมทดแทน และสามารถคาดเดาความตองการของตลาด รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงไดแบบ

อัตโนมัติ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมคนรุนใหมที่เกิดในชวงป 1980-1990 แตสําหรับประเทศไทย จาก

ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม(สดช.) ไดทําการศึกษาและจัดทําดัชนีตัวช้ีวัดดานการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ป 2563 

(Thailand Digital Outland 2020) พบวากลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ ชวงอายุ 0-19 ป 20-

29 ป และ 30-39 ป และกลุมที่นิยมชําระเงินในการซื้อสินคา/บริการออนไลนมากที่สุด คือ ชวงอายุ 20-

29 ป และ 30-39 ป ซึ่งชวงอายุในกลุมสํารวจของ สดช.คือ กลุมเจนเนอเรช่ัน Y ดังน้ันแนวโนมผูบริโภค

ที่จะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานแอปพลิเคชันและชองทางออนไลนมากที่สุด คือกลุมเจนเนอเรช่ัน Y  

จากตัวอยางดังกลาว เห็นไดวาการนําเทคโนโลยีมาชวยเช่ือมตอระหวางขอมูลของผูบริโภคกับ

ผลิตภัณฑประกัน จะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑประกันใหผูบริโภคแตละบุคคลไดอยางเหมาะสม รวมถึง

เช่ือมตอธุรกิจประกันเขากับระบบการขายสินคาผานชองทางออนไลน (E-Commerce) บนสมารทโฟน 

ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดเริ่มสงตอมายังประเทศไทย และหลายบริษัทไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจน้ี และเริ่ม

ปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในองคกรเพ่ือรองรับโอกาสในอนาคต แมวาในประเทศไทยการขายประกัน

ผานออนไลนจะเปนเพียงผลิตภัณฑงายๆ ที่ไมซับซอน แตก็เปนจุดเริ่มตนที่ทําในการเสนอขายประกัน

ผานออนไลนเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี การใชเทคโนโลยีรวมกับการซื้อประกันผาน

ชองทางออนไลนยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ดังน้ันผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของผลจาก

การศึกษาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน และจะนําผล

การศึกษาน้ีไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดและการออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับ

ผูบริโภคในประเทศไทย รวมถึงนําไปใชในการวางโครงสรางดานเทคโนโลยี หรือพัฒนาโปรแกรมที่

สนับสนุนการซื้อประกันสุขภาพ ผานชองทางออนไลนมากขึ้น และเปนไปเพ่ือสงเสริมการซื้อประกัน

สุขภาพของผูบริโภคในประเทศไทยใหมากย่ิงขึ้นตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ 
2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน 
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2.3 เพ่ือหาแนวทางทางที่เหมาะสมในการออกแบบแอปพลิเคชันที่ตรงกับความความตองการ ของ
ประชากรไทยในกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลน 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเดินทางของลูกคา (Customer Value Journey) Customer 

Value Journey หรือลําดับขั้นการเดินทางของลูกคา เปนการแบงขั้นความสัมพันธของลูกคากับแบรนด 

จากคนแปลกหนา ขยับความสัมพันธขึ้นมาเรื่อยๆ จนกลายเปนลูกคา สามารถแบงออกเปน 8 ขั้นตอน 

ดังน้ี    

1. Awareness รับรูการมีตัวตนของแบรนด จากชองทางตางๆ 2. Engagement เริ่มคุนเคย

และมีสวนรวมกับแบรนด 3. Subscribe ยอมใหขอมูลสวนตัวกับแบรนด เพ่ือใหติดตอไดในอนาคต 4. 

Convert ตัดสินใจซื้อสินคาช้ินแรก เปาหมายหลัก คือการรับลูกคาใหมๆ มากกวามุงเนนกําไร 5. Excite 

ประทับใจหลังการซื้อสินคา หรือรูสึกพิเศษหลังจากซื้อสินคา 6. Ascend ซื้อซ้ํา/ซื้อเพ่ิม ลูกคาพรอมซื้อ

สินคาจํานวนมากขึ้น ราคาสูงขึ้น หรือซื้อบอยขึ้น 7. Advocate ลูกคาสนับสนุนและบอกตอธุรกิจไปยัง

คนอ่ืนๆ หรือผูโปรโมทแบรนดโดยธรรมชาติ 8. Promote โปรโมท “Promoters” ตางจาก 

“advocates” ตรงที่ Promoters จะเลือกเผยแพรคําตางๆที่เกี่ยวกับแบรนด สินคา และบริการโดยตรง 

ซึ่งพวกเขามักจะโปรโมทเพราะแรงจูงใจบางอยางที่บริษัทจัดทําขึ้น 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชองวางทางการตลาดของแตละเจนเนอเรชั่น Y (Gap Marketing 

of Generation Y) เจนเนอเรช่ัน Y คือคนที่เกิดระหวางป 1981-1996 โดยเจนเนอเรช่ัน Y ไมเหมือนกับ

เจนเนอเรช่ัน X ที่ใชอินเทอรเน็ตในที่ทํางานเพ่ือประกอบอาชีพเทาน้ัน แตเจนเนอเรช่ัน Y เรียนรูการใช

อินเทอรเน็ต ต้ังแตอายุยังนอย และเร่ิมนําโซเซียลมีเดีย รวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวของมาใชเพ่ือเปาหมาย

สวนบุคคล โดยเจนเนอเรช่ัน Y จะเปดเผยตัวตนอยางมาก และมักเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือน ตองการ

พิสูจนตัวเองและการยอมรับจากเพ่ือน มีผลใหไดรับอิทธิพลจากการพูดหรือการซื้อของจากเพ่ือนอยาง

มาก พวกเคาเช่ือใจเพ่ือนมากกวาแบรนดสินคา เจนเนอเรช่ัน Y จะหาขอมูลบนออนไลนคอนขางมาก 

และเปนกลุมที่จะซื้อของผานออนไลนผานทางสมารทโฟน และตองการสะสมประสบการณ และเรื่องราว

ในชีวิตมากกวาความเปนเจาของหรือความมั่งคั่ง 

3.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับชองวางระหวางเจนเนอเรชั่นและวิวัฒนาการทางการตลาด 
(Generation Gap and Marketing Evolution) ตอไปน้ีจะพูดถึง Marketing 5.0 หรือ 
Technology for Humanity เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Z และเจนเนอเรช่ัน
อัลฟา(Alpha) นักการตลาดจึงตองนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเสริมสรางชีวิตมนุษย ดวยวัตถุประสงค 2 
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ประการ คือ 1.เพ่ือนําพามนุษยชาติใหเปลี่ยนไปในทางบวกและพัฒนาคุณภาพการใชชีวิตของมนุษย 2.
เพ่ือขับเคลื่อนความกาวหนาดานเทคโนโลยีในทุกๆ ดานของมนุษยชาติตอไปในอนาคตและเพ่ือรองรับ
ความตองการของ เจนเนอเรช่ัน Z และเจนเนอเรช่ันอัลฟา(Alpha)  

3.4 ทฤษฎีเ ก่ียวกับอินชัวร เทค และบทบาทของจิตวิทยาในขั้นตอนกอนการขาย 
(InsurTech and the Role of Psychographics during the Pre-sale Process) บริษัทประกัน
ไมใชแคการดูความแตกตางของประชากร (demographic characteristics) แตคือการสรางโปรไฟล
ลูกคาและสามารถระบุปจจัยใหมๆ ที่บงบอกไดถึงทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาได การสราง
ความสัมพันธระหวางดานจิตวิทยากับบุคลิกภาพสวนบุคคล ไดแก คานิยม ทัศนคติ และความคิดเห็น
สวนบุคคล การเก็บรวบรวมจากการปฏิสัมพันธผานโซเซียล และพฤติกรรมการชอปปงผานมือถือ เกิด
การบันทึกขอมูลดิจิทัลจํานวนมากที่ทําใหนักวิทยาศาสตรดานพฤติกรรมสังเกตุการพฤติกรรมแตละ
บุคคล และกําหนดรูปแบบทางสถิติอยางไวอยางชัดเจน ลักษณะบุคลิกภาพเปนประเภทหน่ึงของ
จิตวิทยาที่ถูกจํากัดความจากรูปแบบของความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม ซึ่งเปนตัวสนับสนุนการ
อธิบายตัวแปรไปจนถึงการทํานายผลลัพธทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลาย 

3.5 ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับโซเซียลมีเดียกับอินชัวรเทค (สื่อออนไลน in Insurance) 
บริษัทประกันควรใชเทคโนโลยีที่มีอยูทุกหนทุกแหงเขาพัฒนาระบบการใหบริการ ดวยความทาทาย 3 
ประการ คือ ประการแรก บริษัทประกันตองโนมนาวใหลูกคาแชรโปรไฟลโซเซียลมีเดีย เชนการคลิ๊ก
เช่ือมตอเฟสบุค(Facebook) โดยระบุอยางชัดเจนวาลูกคาจะไดประโยชนอะไร ประการที่  2 
แพลตฟอรมที่นํามาใชตองมีการตระหนักและพิจารณาวิธีการใชขอมูลออนไหว(Sensitive Data) ซึ่ง
บริษัทประกันยังขาดความสามารถทางเทคนิคในการจัดการกับขอมูลแบบไดนามิกน้ีได ประการสุดทาย 
ความทาทายดานเทคนิคที่ยากในการกลั่นขอมูลเชิงลึกจากขอมูลที่ไมมีโครงสรางจํานวนมหาศาลได  

3.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับและการใชเทคโนโลยี  (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT ) เปนทฤษฎีที่ศึกษาพฤติกรรมการใชงานที่
ไดรับแรง ขับเคลื่อนจากความต้ังใจแสดงพฤติกรรม โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการแสดง 
พฤติกรรม 7 ปจจัยหลัก ไดแก (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (2) 
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) (3) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) (4) 
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) (5) แรงจูงใจดานความบันเทิง 
(Hedonic Motivation) (6) มูลคาราคา (Price Value) (7) ความเคยชิน (Habit) อีกทั้งตัวแปร เสริม 3 
ตัวแปร ไดแก เพศ (Gender) อายุ (Age) และประสบการณ ของผูใชงาน (Experience)  

3.7 ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับโมบายแอปพลิเคชัน(Mobile Application) แอปพลิเคชัน

คือ ซอฟแวรประเภทหน่ึงที่ชวยใหเราสามารถกระทําการบางอยางไดตามความตองการของเรา โดย

ประเภทของ Mobile application น้ันแบงออกได 3 ประเภท ไดแก 1.Native Application สําหรับ

พัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคช่ัน ของ OS Mobile (โอ เอส โมบายล) โดยเฉพาะ Android (แอน

ดรอยด) 2.Hybrid Application พัฒนาขึ้นมาดวยจุดประสงคที่ตองการใหสามารถ รันบน
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ระบบปฏิบัติการไดทุก OS เพ่ือใหสามารถทํางานไดทุกระบบปฏิบัติการ 3.Web Application ถูก

ปรับแตงใหแสดงผลแตสวนที่จําเปน เพ่ือลดทรัพยากรในการประมวลผลของสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่ง

ทําใหโหลดหนาเว็บไซตไดเร็วขึ้น และผูใชงานยังสามารถใชงานผานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตใน

ความเร็วต่ําไดอีกดวย 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือใชสนับสนุนภาพลักษณขององคกรในปจจุบันเกือบทุกองคกรมี 

Apps เปนของตัวเอง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือควรสรางใหเหมาะสมกับธุรกิจที่มีความแตกตาง

กัน โดยเนนประโยชนของการแอปพลิเคชันทั้ง 2 ดาน คือ 1.ประโยชนดานผูใหบริการ ไดแก ลด

คาใชจายในการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ เพ่ิมภาพลักษณใหกับรานคา เปนที่รูจัก สงผลให

ธุรกิจมียอดขายที่เพ่ิมขึ้น มีการบริการลูกคาสัมพันธที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุงยาก และการติดตองาน

สะดวกย่ิงขึ้น 2.ประโยชนดานผูบริโภค/ ผูใชงาน ไดแก ประหยัดคาใชจายในการเดินทางออกไปซื้อ

สินคา ลดการจราจรที่ติดขัด มีการเปรียบเทียบ ราคา และคุณภาพสินคา และลดขั้นตอน ในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินตางๆ 

3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
3.8.1 ศิริขวัญ วาวแวว และนภาวรรณ เนตรประดิษฐ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ ปจจัยที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตจังหวัดลําปาง” ผลการวิจัยพบวา แนว
ทางการสรางความไววางใจของลูกคาในธุรกิจประกันชีวิต คือ การใชกลยุทธสรางความพึงพอใจใหเกิด
บอย ๆ เพ่ือใหเกิดความไววางใจและตองมีความรับผิดชอบตอลูกคาและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายอยาง
เปนธรรม ระดับความสําคัญของภาพลักษณองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก บริษัทสามารถ
จายผลประโยชนตรงตามขอกาหนดเง่ือนไขของกรมธรรม และระดับความสําคัญของการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ความคุมครองรวมทั้งการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยลดภาระ
คาใชจายในการเขารับการรักษาพยาบาล 

3.8.2 กมลนัทธ โกมลวาทิน (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลผานบริษัท โบรกเกอรประกันภัย กรณีศึกษา บริษัท แฟรงค อินชัวรรันซ โบรกเกอร 
(ไทยแลนด) จํากัด” ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลผานชองทาง
ออนไลน จะใชเฟสบุคในการติดตอขาวสารและซื้อสินคาผานทางออนไลน ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคซื้อ
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลผานชองทางออนไลน ไดแก 1) ความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน 2) ประสบการณ
เคยประสบอุบัติเหตุในอดีต 3) ไดเห็นความสูญเสียของผูอ่ืน 4) การวางแผนความเสี่ยง ปจจัยดาน
จิตวิทยา ประกอบดวย 1.การจูงใจ คือ การรับรูความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจําวัน 2.ทัศนคติ 
คือ เห็นการสูญเสียคาใชจายและภาระหลังความตาย 3.แนวคิดของตนเอง คือ การวางแผนความเสี่ยง 
เพ่ือปองกันตนเองและบุคคลอันเปนที่รัก ตามแนวคิดของตนเอง สุดทายปจจัยที่ทําใหผูบริโภคซื้อประกัน
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อุบัติเหตุสวนบุคคลกับนายหนาประกัน หรือ โบรกเกอร บริษัท แฟรงค อินชัวรรันซ โบรคเกอร (ไทย
แลนด) จํากัด ไดแก 1) ความนาเช่ือถือของเว็บไซต 2) มีขอมูลเน้ือหาจํานวนมากใหศึกษากอนตัดสินใจ  
 3.8.3 พิชชากร ชอบเที่ยงธรรม (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย” ผลการวิจัย
พบวา แหลงขอมูลที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 คือ สื่อออนไลน เชน Facebook 
Line Instagram รองลงมาเปน การบอกกลาวจากญาติ/คนรูจัก ตัวแทน/นายหนาขายประกัน 
ตามลําดับ โดยมีคาเบ้ียประกันที่เลือกทาอยูที่ 150 – 350 บาท และรูปแบประกันโควิด-19 ที่เลือกมี
ความคุมครองคารักษาพยาบาล มีความคุมครองการชดเชยรายได มีความคุมครองการเสียชีวิต ปจจัย
ยอยที่มีความสําคัญ ไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ คือ ช่ือเสียงและภาพลักษณของบริษัทประกันและธนาคาร 
2.ดานราคา คือ อัตราคาเบ้ียประกันที่เหมาะสมกับวงเงินเอาประกัน และความคุมครองที่หลากหลาย 3.
ดานสถานที่จัดจําหนาย คือ การเสนอขายทางโทรศัพท ทางไปรษณีย หรือทางอีเมล 4.ดานการสงเสริม
การตลาด คือ การทาโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน 5.
ดานบุคลากร ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ ความนาเช่ือถือและบุคลิกภาพของตัวแทน/นายหนาขาย
ประกัน 6.ดานกระบวนการใหบริหาร คือ การพิจารณาอนุมัติและการสงมอบกรมธรรมที่รวดเร็ว 
นอกจากน้ี ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได) มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19พฤติกรรมกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด-19  

3.8.4 กวินณา เจะโสะ เกสรา ทองสุข ธมลวรรณ พันทะยู อรสา นาเกลือ และ สุธีรา เดช
นครินทร1 (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การยอมรับและพฤติกรรมการใชโมบายแบงกก้ิงในแตละเจเนอ
เรช่ัน” ผลการวิจัยพบวา Gen Z และ Y มีการยอมรับโมบายแบงกก้ิงในระดับมากที่สุด และทุกเจเนอ
เรช่ัน มีพฤติกรรมโอนเงินระหวางบัญชีมากที่สุด รองลงมาคือ การโอนเงินตางธนาคาร ตามลําดับ 

3.8.5 วลัญชรัตน วงษยะรา (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการใชกระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกสผาน แอปพลิเคชันรูปแบบซุปเปอรแอพ : กรณีศึกษา แรบบิตไลนเพยและแกร็บเพย” 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการใช e-Wallet ผานแอปพลิเคชันรูปแบบซุปเปอรแอพสําหรับ 
Rabbit Line Pay และ Grab Pay ประกอบดวย ทัศนคติตอการใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส การรับรู
ประโยชน ความไววางใจ การรับรูความงายในการใช สิทธิประโยชนทางการตลาด เครือขายทางสังคม
และอิทธิพลทางสังคม ตามลําดับ  
 
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย  

4.1 รูปแบบงานวิจัย การศึกษาวิจัยน้ีใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ( Quantitative Research) 
แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

4.2 ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประชากรที่ใชศึกษาวิจัย คือประชากรไทย 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อยูในชวงอายุ 25-40 ป จํานวน 400 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวนกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane  กําหนดคา
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ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (e) = 0.05 ภายใตความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง
เทากับ 399.99 ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางรวมกับการสํารองเผื่อการสูญเสียจึงเทากับ400 คน                 

4.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย เครื่องมือที่ในการศึกษาวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามออนไลน
(Google Form) ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 ปจจัยดานลักษณะประชากร เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยมี
ลักษณะคําตอบแบบหลายตัวเลือก และใหตรงตอบคําถามใหตรงตามขอเท็จจริง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ระดับการศึกษา สถานภาพ และพักอาศัยอยูที่จังหวัด 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย
ตางๆ ที่จะมีผลตอการซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน ไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานลักษณะ
ของแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ ปจจัยดานสิทธิประโยชนทางการตลาดและเทคโนโลยี ที่เช่ือมตอกับ
แอปพลิเคชันปจจัยดานการชําระผานระบบอิเล็กทรอนิกสผานแอปพลิเคชัน (E-payment)ปจจัยดาน
ชองทางออนไลนและอีคอมเมิรซ ปจจัยดานจิตวิทยาประกอบดวย 1. ทัศนคติ 2.คานิยม 3.อิทธิพลทาง
สังคม และปจจัยสนับสนุนดานกฎหมาย  

สวนที่ 3 การตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรชั่น Y ใน
ประเทศไทย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความเห็นในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลน 

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 เมื่อผูวิจัยไดแบบสอบถามครบถวน และไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม
เรียบรอยแลว จากน้ันผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS และนํา
ผลที่ไดมาเรียบเรียงขอมูลทางสถิติ พรอมกับอธิบายผลของขอมูลที่ไดทั้งหมด ซี่งสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก  

4.4.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน  
4.4.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  
4.4.2.1 การวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาโดยสถิติ (Independent Samples 

t-test) ไดแก เพศ 
4.4.2.2 การวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวใชสถิติ (One Way 
Analysis of Variance: One – Way ANOVA) ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพ 
และจังหวัดที่พักอาศัย  

4.4.2.3 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ(X) และตัวแปรตาม(Y) และทํานาย
หรือพยากรณตัวแปรตาม(Y) จากตัวแปรอิสระ(X)  โดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) ตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห Regression ดังน้ี ตัวแปรตน(อิสระ) คือ ปจจัย
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ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพทางออนไลน ไดแก ราคา ลักษณะของแอปพลิเคชันประกัน
สุขภาพ สิทธิประโยชนทางการตลาดและเทคโนโลยี ที่เช่ือมตอกับแอปพลิเคชันการชําระผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-payment) ผานแอปพลิเคชันชองทางออนไลนและอีคอมเมิรช ตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพทางออนไลน 
 
5. การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยนําขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มาวิเคราะห แบงออกเปน 10  สวน ดังน้ี  
 
5.1 สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามดานลักษณะประชากร พบวา  

ขอมูลทั่วไป รอยละ 
เพศหญิง  76.00 
อายุ 25-29 ป  80.50 
อาชีพ  
        นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 61.30 
         พนักงานบริษัทเอกชน 18.80 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
ตํ่ากวา 10000 บาท  52.50 
10001 - 20000 บาท  18.80 
ระดับการศึกษา   
          ตํ่ากวาปริญญาตร ี 41.50 
          ปริญญาตร ี 40.00 
สถานภาพโสด  89.80 
จังหวัดที่พักอาศัย   
จังหวัดอ่ืนๆ  56.30 
กรุงเทพมหานคร  29.50 

 
5.2 สวนที่ 2 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานราคา พบวา  

ปจจัยดานราคา คาเฉลี่ย 
ราคาและผลประโยชน ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการสวนบุคคล  3.90 
ราคาเทากันกับการซื้อประกันจากชองทางอ่ืน แตไดรับสิทธิประโยชนตางๆ พรอม
บริการเสริมอ่ืนๆ เชน รับสิทธิเขารวมกิจกรรมพิเศษ แลกสินคาพรีเมี่ยม เช่ือมตอ
กับเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก เปนตน 

3.79 
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5.3 สวนที่ 3 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานลักษณะของแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ 
พบวา  

ปจจัยดานลักษณะของ Apps คาเฉลี่ย 
เขาใจระบบการชําระเงินบนแอปพลิเคชันไดงายเงินบนงาย 3.98 
คนหาขอมูลไดงาย เช่ือมตอขอมูลไดรวดเร็ว และใชงานไดตอเน่ือง 3.98 
แอปพลิเคชันมีความนาเช่ือถือปลอดภัย 3.98 

5.4 สวนที่ 4 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานสิทธิประโยชนทางการตลาดและ
เทคโนโลยีที่เช่ือมตอกับแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ พบวา  

ปจจัยดานสิทธิประโยชนทางการตลาดและเทคโนโลยี  
ที่เชื่อมตอกับแอปพลเิคชนัประกันสุขภาพ 

คาเฉลี่ย 

การซื้อของออนไลน (Online Shopping) 3.99 
ธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ต (Mobile Banking) 3.94 
แจงเตือนทุกกิจกรรมที่ทานตองการ เชน แจงเตือนการชําระเบ้ีย เตือนการใช
คะแนนสะสมแลกสินคา สิทธิประโยชนของทาน กิจกรรมพิเศษ และติดตาม
การเคลมสินไหม 

3.84 

5.5 สวนที่ 5 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-
payment) บนแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ พบวา  

ปจจัยดานการชําระเงนิผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-payment) 
บนแอปพลเิคชันประกันสุขภาพ 

คาเฉลี่ย 

การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร 4.13 
การชําระเงินดวยการสแกน QR code 4.12 
การชําระเงินดวยการกรอกรหัสพรอมเพย (หมายเลขโทรศัพทมือถือ/เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี) 

3.99 

 
5.6 สวนที่ 6 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานชองทางออนไลน และอีคอมเมิรซ พบวา  

ปจจัยดานชองทางออนไลน และอีคอมเมิรซ คาเฉลี่ย 
เฟสบุค (Facebook) 3.85 
ไลน (Line) 3.78 
เว็บไซต (Website) 3.70 

 
 
 



 

94 
 

5.7 สวนที่ 7 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ทัศนคติ คานิยม และ 
อิทธิพลทางสังคม วิเคราะหคาเฉลี่ยตามกราฟดังน้ี  

 

 
 

5.8 สวนที่ 8 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยสนับสนุนดานกฎหมาย พบวา  
ปจจัยสนับสนุนดานกฎหมาย คาเฉลี่ย 
ธนาคารมีมาตรฐานความปลอดภัย และความรับผิดชอบในการใหบริการ
ธุรกรรมออนไลน 

3.77 

ทานไดรับความคุมครองจากหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) จากการซื้อประกันผานออนไลน 

3.68 

 
5.9 สวนที่ 9 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน

ของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ดวยสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา 
การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน เพราะแอปพลิเคชันมีการเก็บขอมูลการใชงานที่เปน
ความลับ อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลน เพราะแอปพลิเคชันมีการรักษาความปลอดภัยที่นาเช่ือถือ ดวยคาเฉลี่ย 3.87 ตามลาํดับ 
 

5.10 สวนที่ 10 การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย  
5.10.1 สมมติฐานปจจัยดานลักษณะประชากร ไดแก เพศ โดยใชสถิติ (Independent 

Samples t-test) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
5.10.2 สมมติฐานปจจัยดานลักษณะประชากร ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และจังหวัดที่พักอาศัย โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวใชสถิติ (One Way 
Analysis of Variance: One – Way ANOVA) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานลักษณะประชากร ไดตามตารางดังน้ี   

สมมติฐาน 
 

Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
1. ปจจัยดานเพศ มีการตัดสนิใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย แตกตางกัน 

Sig. = 0.588 
ปฏิเสธ 

2. ปจจัยดานอายุ มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย แตกตางกัน 

Sig. = 0.549 
ปฏิเสธ 

3. ปจจัยดานอาชีพ มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย แตกตางกัน 

Sig. = 0.795 
ปฏิเสธ 

4. ปจจัยดานรายได มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย แตกตางกัน 

Sig. = 0.027 
ยอมรับ 

5. ปจจัยดาน ระดับการศึกษามีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผาน
ชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย แตกตางกัน 

Sig. = 0.713 
ปฏิเสธ 

6. ปจจัยดานสถานภาพ มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทาง
ออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย แตกตางกัน 

Sig. = 0.011 
ยอมรับ 

7. ปจจัยดานพักอาศัยอยูที่จังหวัด มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ
ผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย 
แตกตางกัน 

Sig. = 0.293 
ปฏิเสธ 

 
จากตารางสรุปไดวา กลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ที่มีปจจัยดานรายได และปจจัยดาน

สถานภาพ แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน แตกตางกัน  
 
5.10.3 สมมติฐานปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนมีความสัมพันธ

ตอการซ้ือประกันสุขภาพ โดยทดสอบตัวแปรที่สงผลตอการซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน ตัว
แปรตน(อิสระ) คือ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพทางออนไลน ไดแก ราคา ลักษณะของ
แอปพลิเคชันประกันสุขภาพ สิทธิประโยชนทางการตลาดและเทคโนโลยี ที่เช่ือมตอกับแอปพลิเคชันการ
ชําระผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-payment) ผานแอปพลิเคชันชองทางออนไลนและอีคอมเมิรช ตัวแปร
ตาม คือ การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพทางออนไลน ทําการวิเคราะหดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ตารางแสดงผลของสมการถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปร b SE β t Sig. 

คาคงที่ 0.189 0.299  0.633 0.527 
1. ปจจัยดานราคา (X1) 0.266 0.151 0.427 5.203 0.000* 
2. ปจจัยดานลกัษณะของแอป
พลิเคชันประกันสุขภาพ (X2) 0.141 0.047 0.140 2.992 0.003* 

3. ปจจัยดานสทิธิประโยชนทาง
การตลาดและเทคโนโลยี ที่
เช่ือมตอกับแอปพลิเคชัน(X3) 

0.216 0.058 0.196 3.723 0.000* 

4. ปจจัยดานการชําระผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสผานแอพ พลิเคช่ัน  
(X4) 

0.143 0.066 0.105 2.176 0.030* 

5. ปจจัยดานชองทางออนไลนและ
อีคอมเมิรซ (X5) 

0.231 0.083 0.163 2.791 0.006* 

6. ปจจัยดานจิตวิทยา (X6) 0.499 0.067 0.389 7.468 0.000* 
7. ปจจัยสนับสนุนดานกฎหมาย 
(X7) 

0.288 0.106 0.289 2.722 0.007* 

R = 0.646  R2 = 0.417  Adjusted R2= 0.407  *Sig.< 0.05 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง สรุปปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน เรียง
ตามลําดับอิทธิพล ดังน้ี อันดับ 1 คือ ปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสขุภาพผาน

ชองทางออนไลน (β = 0.427)  รองลงมาคือ ปจจัยดานจิตวิทยา มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ผานชองทางออนไลน (β = 0.389) และอันดับ 3 คือ ปจจัยสนับสนุนดานกฎหมาย มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลน (β = 0.289)  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การสรุปผลการศึกษาเรื่องการศึกษาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผาน

ชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากทั้งหมด 9 ปจจัย และเลือก
ในสวนของปจจัยเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

6.1 จากผลการวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานลักษณะประชากร ไดแก สถานภาพโสด มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
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ของ พิชชากร ชอบเที่ยงธรรม(2563) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยพบวาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร(เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโค
วิด-19 

6.2 จากผลการวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนทางการตลาดและเทคโนโลยี ที่เช่ือมตอกับ
แอพพลิเคช่ัน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอ
เรช่ัน Y ในประเทศไทย โดยมีปจจัยเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริขวัญ 
วาวแวว และนภาวรรณ เนตรประดิษฐ(2564) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตจังหวัดลําปาง โดยพบวา สวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญของปจจัยเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วลัญชรัตน วงษยะรา(2563) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชกระเปาเงิน
อิเล็กทรอนิกสผาน แอพพลิเคช่ันรูปแบบซุปเปอรแอพ : กรณีศึกษา แรบบิตไลนเพยและแกร็บเพย โดย
พบวาสิทธิประโยชนทางการตลาด เปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอทัศนคติตอการใชงานแอพพลิเคช่ัน
ในเชิงบวก นําไปสูการใชงานจริง  

6.3 จากผลการวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-payment) บน
แอพพลิเคช่ันประกันสุขภาพ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร รองลงมาคือ การชําระ
เงินดวยการสแกน QR code มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของ
กลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกวินณา เจะโสะ เกสรา ทองสุข ธมลว
รรณ พันทะยู อรสา นาเกลือ และสุธีรา เดชนครินทร (2563) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับและ
พฤติกรรมการใชโมบายแบงกก้ิงในแตละเจเนอเรช่ัน โดยพบวาเจนเนอเรช่ัน Y และ Z มีการยอมรับโม
บายแบงกกิ้งอยูในระดับมากที่สุด  

6.4 จากผลการวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานชองทางออนไลนและอีคอมเมิรซ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

เฟสบุค (Facebook)  มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุม

เจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิชชากร ชอบเที่ยงธรรม(2563) ที่

ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยพบวา ดานการสงเสริมการตลาด คือ การทําโฆษณา

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน  

6.5 จากผลการวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ทัศนคติ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การซื้อประกัน

สุขภาพผานชองทางออนไลน สะดวก รวดเร็ว ซื้อได 24 ช่ัวโมง มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของวลัญชรัตน วงษยะรา(2563) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสผาน 

แอพพลิเคช่ันรูปแบบซุปเปอรแอพ : กรณีศึกษา แรบบิตไลนเพยและแกร็บเพย โดยพบวาทัศนคติตอการ
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ใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสไดรับอิทธิพลมาจาก การรับรูความงายในการใช การรับรูประโยชน ความ

ไววางใจและสิทธิประโยชนทางการตลาด สงผลตอการใชงานจริงในที่สุด  

6.6 จากผลการวิจัยน้ีพบวา ปจจัยดานราคา ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคาและผลประโยชน 
ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการสวนบุคคล มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผาน
ชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิชชากร ชอบ
เที่ยงธรรม(2563) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-
19 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยพบวาดานราคา ใหความสําคัญกับปจจัย
ยอย คือ อัตราคาเบ้ียประกันที่เหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครองที่หลากหลาย 

6.7 จากผลการวิจัยน้ีพบวา การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผานชองทางออนไลนของกลุมเจนเนอ
เรช่ัน Y ในประเทศไทย ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือแอปพลิเคชัน มีการเก็บขอมูลการใชงานที่เปนความลับ 
รองลงมาคือแอปพลิเคชัน มีการรักษาความปลอดภัยที่นาเช่ือถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลนัทธ 
โกมลวาทิน (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลผานบริษัท 
โบรกเกอรประกันภัย กรณีศึกษา บริษัท แฟรงค อินชัวรรันซ โบรกเกอร (ไทยแลนด) จํากัด โดยพบวา 
ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกับนายหนาประกัน หรือ โบรกเกอร บริษัท แฟรงค 
อินชัวรรันซ โบรคเกอร (ไทยแลนด) จํากัด ไดแก 1) ความนาเช่ือถือของเว็บไซต 2) มีขอมูลเน้ือหา
จํานวนมากใหศึกษากอนตัดสินใจ 

6.8 จากผลการวิจัยน้ีพบวา แนวทางทางที่เหมาะสมในการออกแบบแอปพลิเคชันที่ตรงกับความ
ความตองการของประชากรไทยในกลุมเจนเนอเรช่ัน Y ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพผาน
ชองทางออนไลน  ไดแก การออกแบบแอปพลิเคชันที่ใชงานงาย มีความนาเช่ือถือและปลอดภัย มีการ
เช่ือมตอแอปพลิเคชันเพ่ือใชสิทธิประโยชน และอํานวยความสะดวกในดานการชอปปงออนไลน(Online 
Shopping) ไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการเช่ือมตอกับธนาคารในการชําระเงินคาเบ้ียประกันสุขภาพ ทํา
การตลาดโปรโมทแอปพลิเคชันประกันสุขภาพ และสรางคอนเทนตที่เก่ียวกับความสะดวก รวดเร็ว ใน
การซื้อประกันสุขภาพ และซื้อไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยนําเสนอขอมูลผานเฟสบุค เจาะกลุมผูบริโภคที่
ชอบความทันสมัย และความสะดวกสบายในการทําธุรกรรม การสรางกิจกรรมใหผูบริโภคมีสวนรวม
แสดงความเห็น หรือการรีวิวเก่ียวกับการซื้อประกันสุขภาพผานแอปพลิเคชันในเฟสบุค การวิเคราะห
ขอมูลลูกคาจากสื่อออนไลน โดยเนนผลิตภัณฑที่สามารถเขาถึง กลุมลูกคามีสถานภาพโสด และออกแบบ
ผลิตภัณฑประกันสุขภาพที่ราคาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการสวนบุคคล รวมกับสํานักงาน 
คปภ. ในการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑประกันจากแอปพลิเคชันประกัน
สุขภาพผานชองทางออนไลนแกผูใชบริการตอไป  

6.9 ขอเสนอแนะ  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
6.9.1 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูที่เคยมีประสบการณซื้อประกันสุขภาพผาน
ชองทางออนไลนมากอนแลว 
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6.9.2 ควรเลือกกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกัน เชน เลือกกลุมตัวอยางเปนกลุมยอยแตละ
จังหวัด หรือแตละภาค เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางขอปจจัยและพฤติกรรมผูบริโภค  
6.9.3 ควรศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางทุกกลุมเจนเนอเรช่ัน เพ่ือใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพที่แตกตางกันในแตละกลุมเจนเนอเรช่ัน  
6.9.4 ควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหงานวิจัยสมบูรณมากขึ้นและ
สามารถนําไปตอยอดไดในครั้งตอไป 
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 การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง "การศึกษาความพรอมและปจจัยการพัฒนาดานดิจิทัล”กรณีศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธและปจจัยที่

มี อิท ธิพลด าน เทคโนโล ยี ดิจิทัลของ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เน่ืองจากพบวาในปจจุบันบุคลากรคนมีความสําคัญอยางมากในการ

เปลี่ยนแปลงองคกรในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชงาน ซึ่งงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผล

การศึกษา พบวา (1) ขอมูลประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา และดานระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน ที่ตางกันมีความพรอมดานดิจิทัล ที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) 

ทัศนคติตอการใช การรับรูประโยชน การรับรูความงายในการใช มองโลกในแงดี ความไมสบายใจในการ

ใชงานเทคโนโลยี ความรูสึกไมมั่นคงหรือไมปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยี และ นวัตกรรมมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล กัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) การรับรูความงายในการใช การรับรูประโยชน มีอิทธิพลตอ

ความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัลกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีดิจิทัล, การยอมรับเทคโนโลยี 

 

Abstract 

The purpose of Independent Study in Readiness and Development Factors of 

Digital was studied in supporting personal’s readiness to find readiness improvement 
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guideline in digital of faculty of Argo-Industry, Kasetsart University. The objective is to 

study the relationships and factors influencing digital technology of the support 

personnel of the Faculty of Agro-Industry. Kasetsart University, as it has been found that 

people are currently very important in changing organizations in the adoption of digital 

technology, this research is quantitative research. Hypothesis tests showed that (1) 

Different demographics, age, education level and work experience have no different 

support personnel’s readiness to has level of statistically significant 0.05 (2) Attitude 

toward using, Perceived usefulness, Perceived ease of use, optimism, Discomfort, 

Insecurity and innovation have positive relationship with support personnel’s readiness 

in digital management to has level of statistically significant 0.05 and (3) Perceived ease 

of use and Perceived usefulness Influence on support personnel’s readiness in digital 

management to has level of statistically significant 0.05 

Keywords: Technology Digital, Technology Acceptance  

บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการความเปนอยูของคนอยางมากและสงผลตอความ

เจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน และยังมีการนําระบบดิจิทัลเขามาใชกับการบริหารจัดการองคกรในทุกๆ 

ภาคสวนไมวาจะเปนธนาคาร ทางการแพทย และสถาบันการศึกษา เราจะเห็นไดวาเทคโนโลยีดิจิทัลมี

สวนอยางมากในการขับเคลื่ององคกรซึ่งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชจะทําใหการเขาถึงขอมูลตางๆ 

ไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้นทําใหสามารถบริหารจัดการไดอยางทันทวงทีย่ิงในสถานการณโรคระบาดโควิด 19 

ในปจจุบัน ดังน้ันจะเห็นไดวาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนาองคกรจึงจําเปนอยางเรงดวน

และทุกภาคสวนในองคกรจึงควรตองพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใหมแทนความรูเดิมที่มี

อยูเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 นโยบายของภาครัฐเองพยายามเรงผลักดันในดานดิจิทัลหลายๆประเด็น เชน การจัดต้ัง

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การสรางยุทธศาสตรชาติทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยการบูร

ณาการดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมเขาดวยกัน ซึ่งการขานรับนโยบายของรัฐในโครงการดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งเปนกลไก

สําคัญในการปฏิรูปการคา การบริการ สาธารณสุข การดําเนินธุรกิจ การคา การบริหารราชการแผนดิน 

และการศึกษา (สุนิษา คิดใจเดียว และคณะ, 2562) ซึ่งแตละหนวยงานรวมถึงมหาวิทยาลัยเองก็ให

ความสําคัญกับเทคโนโลยีและหนวยงานที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีก็มีแนวโนมประสบความสําเร็จ

มากขึ้น เชน กรมสรรพากร เริ่มใชเทคโนโลยีทําใหทํางานไดรวดเร็วขึ้นโดยสามารถจายภาษีออนไลนได 
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ซึ่งพออีกหนวยงานไมใชเราจะเห็นความแตกตางบงบอกถึงความสําเร็จบางอยาง สิ่งเหลาน้ีจะสะทอน

ศักยภาพของคนในองคกร (Y. Poovarawan, 2559) ดังน้ันองคกรจึงควรมีการเตรียมความพรอมทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาในการดําเนินงานในอนาคต  

 มหาวิทยาลัยในปจจุบันทั้งประเทศไทยและตางประเทศลวนมีการแขงขันทางการศึกษาอยาง

รุนแรงมากขึ้น ทั้งดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการตางๆ และดวยสภาวะกดดันจาก

วิกฤตเศรษฐกิจทําใหมหาวิทยาลัยตางๆ ตองปรับปรุงการทํางานและการบริหารงานอยูตลอดเวลาเพ่ือให

ไดคุณภาพและการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเง่ือนไขการบริหารงานมหาวิทยาลัยน้ันอัน ไดแก ดาน

พันธกิจ ดานเทคโนโลยี ดานบุคลากร และดานกระบวนการหรือวิธีการสวนเง่ือนไขสภาพแวดลอมการ

บริหารงานมหาวิทยา ไดแก ดานการตลาดงาน ดานการแขงขันทางวิชาการ ดานเศรษฐกิจ และดาน

สังคม ซึ่งพบวาปญหาสวนใหญมหาวิทยาลัยของไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนการบริหารงานรูปแบบในการ

กํากับของรัฐเพ่ือใหเกิดการบริหารงานที่คลองตัวมากย่ิงขึ้น แตพบวาปญหาอุปสรรคสวนใหญมากจาก

เปนมหาวิทยาลัยรัฐมาเปนเวลานาน การเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะทางสังคมและความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี ซึ่งตองมีรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการหรือวิธีการใหเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ 

และยังตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเหมาะสมกับกระบวนการและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป (พัชรินทร 

เอ่ียมสะอาด และคณะ, 2562)  

 การเปลี่ยนแปลงองคกรจากระบบเดิมเปนระบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชงานน้ันอาจทําใหบุคลากรเกิดความสับสนและการเปลี่ยนแปลงองคกรน้ันใน

ระยะเริ่มตนน้ันถือเปนการทํางานที่หนักและตองมีการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองดําเนินงาน

ตามแผนดําเนินการของโครงการแตละขั้นตอนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลสูงสุด(นุชนพิน 

คําสินธุ, 2561) ดังน้ันบุคลากรสานสนับสนุนจึงเปนกําลังสําคัญสูงสุดในการขับเคลื่อนเน่ืองจากบุคลากร

สายวิชาการอาจมีภารกิจหลักที่สําคัญไดแก การเรียนการสอนแกนักศึกษา/นิสิต และการวิจัย ซึ่งเปน

พันธกิจหลักที่สําคัญย่ิงของมหาวิทยาลัยน้ัน ซึ่งจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงองคกรเขาสูยุคดิจิทัลน้ัน

ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญย่ิงดังน้ันการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมของบุคคลกรในการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชงานน้ัน จึงเปนที่มาของการวิจัยครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย(Research Objective) 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 3. เพ่ือหาแนวทางการดานการปรับปรุงความพรอมดานดิจิทัลบุคลากรสายสนับสนุนคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ทฤษฎีหรือบทความที่เก่ียวของ 
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

 ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่ง

บูรณาการเขากับชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางาน สําหรับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

นําเสนอโดย Fred Davis เมื่อกวาศตวรรษที่แลว กลายเปนแบบจําลองที่โดดเดนในการตรวจสอบปจจัย

ที่มีผลตอการยอมรับของผูใชของเทคโนโลยี TAM สันนิษฐานวา มี 2 ตัวแปร คือ การรับรูถึงความงาย

(Perceived Ease of Use) และการรับรูประโยชน(Perceived Usefulness) ในความสัมพันธที่ซับซอน

ระหวาง ลักษณะของระบบ(System Characteristics) ซึ่งปจจัยภายนอก(External Variables) และ

ศักยภาพของการใชงานระบบ(Potential System Usage) ซึ่ง TAM มาจากทฤษฎีจิตวิทยา TRA และ

ทฤษฎีการวางแผนไว(TRB) ซึ่ง TAM มีบทบาทสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมผูใชงานสูเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยไมเขาใจที่มาที่ไป ซึ่งจากงานวิจัยจํานวนมากพบ 3 ปจจัยหลักของทฤษฎี TAM ซึ่งสามารถจัดกลุมได

เปน  

 1. ปจจัยที่เก่ียวของจากแบบจําลอง : หลายปจจัยจากแบบจําลองที่เก่ียวของ เชน การคลอย

ตามกลุมอางอิง(Subjective Norm) การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม(Perceived 

Behavioral Control) และการรับรูความสามารถของตนเอง(Self efficacy) 

 2. ปจจัยความเช่ือเพ่ิมเติม : ปจจัยบางอยางจากการแพรหลายของวรรณกรรมนวัตกรรมที่

กลาวถึงการสรางความเช่ือเพ่ิมเติม เชน ความสามารถในการทดลองใช(Trialability) ทัศนวิสัย

(Visibility) ผลลัพธที่ปรากฏใหเห็น(Result Demonstrability) ความสมบูรณของเน้ือหา (Content 

Richness)  

 3. ตัวแปรภายนอก : ปจจัยภายนอกและปจจัยกํากับทั้ง 2 ความเช่ือ คือ การรับรูถึงความงาย

(PEOU) และ การรับรูประโยชน (PU) ก็นําสงผลดวย เชน ลักษณะบุคลิกภาพ(Personality traits) 

ลักษณะประชากรศาสตร(Demographic characteristics) ความเช่ือในความสามารถของตนเองในการ

ใชคอมพิวเตอรชวยใหบรรลุเปาหมาย (Computer self-efficacy) (Marangunic´& Granic´, 2015) 
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การรับรูความงายในการใช 
(Perceived ease of use หรือ 

PEOU) 

การรับรูประโยชน 
(Perceived usefulness หรือ 

PU) 

ความต้ังใจในการใช 
(Intention to use)  

ทัศนคติตอการใช
(Attitude toward using) 

การใชงานจริงของระบบ
(actual usage of the 

system) 
3. ตัวแปรภายนอก 

2. ปจจัยความเช่ือ
เพ่ิมเติม 

1.ปจจัยท่ีเก่ียวของ
จากโมเดล 

 
รูปท่ี 1 แบบขยายแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

ทฤษฎีความพรอมดานการยอมรับเทคโนโลยี (TRAM) 

 ความพรอมของเทคโนโลยี(Technology Readiness: TR) และแบบจําลองการยอมรับ

เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มีความเก่ียวของกันซึ่งแมวาการวัดการรับรูถึง

ความงาย(PEOU) และการรับรูถึงมีประโยชน(PU) ใน TAM น้ันมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับระบบใด

ระบบหน่ึงโดยเฉพาะ ในขณะที่ TR มีไวสําหรับความเช่ือทั่วไปทางเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อตองเลือกการ

ตัดสินใจผูคนโดยทั่วไปจะคนหาจากภายในกอน เชน จากความทรงจําขอมูลที่มีอยูเดิม (Bettman, 

1979) เพราะเหตุน้ีนอกจากลักษณะของระบบที่แตกตางกัน คนอาจนําความเช่ือเก่ียวกับเทคโนโลยีที่

ไดมาจากประสบการณกอนมาใชจากการยึดเหน่ียวการรับรูถึงประโยชนและความสะดวกในการใชงาน 

ดังน้ันสําหรับผูใชเทคโนโลยีใหมขอมูลความรูความเขาใจของ TR ถูกดึงมาและถูกประมวลผลดวยเดนชัด

มากขึ้น (Lin, Shih, & Sher, 2007)  

การรับรูความงายใน

การใช (Perceived 

ease of use หรือ 

PEOU) 

การรับรูประโยชน 

(Perceived 

usefulness หรือ PU) 

ความต้ังใจในการใช 
(Intention to use)  

H2

H3

มองโลกในแงดี(Optimism) 

นวัตกรรม(Innovativeness) 

ความไมสบายใจในการใชงาน
เทคโนโลยี (Discomfort) 

ความรูสึกไมม่ันคงหรือไม
ปลอดภัยในการใชงาน
เทคโนโลยี (Insecurity) 

Technology 
readiness (TR) 

H5

H1

H6

H4

 

รูปท่ี 2 ทฤษฎีความพรอมดานการยอมรับเทคโนโลยี (TRAM) 
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 จากการศึกษาทฤษฎีวาความเช่ือ TR เปนตัวกําหนดสาเหตุของการประเมินความรูความเขาใจ

เฉพาะของประโยชนและความสะดวกในการใชงาน และขอเสนอ สมมติฐานที่สําคัญ H5, H6 และ H7 

เพ่ือสรางกรอบงานที่ครอบคลุมเพ่ือรวม TR เขากับ TAM, H1, H2, H3 และ H4 กลาวถึงโดยการศึกษา

ที่ผานมา เกี่ยวพันกับ H5, H6 และ H7 อยางไรก็ตาม H1 ถึง H4 แรกจะตองทําซ้ําและยืนยันเพ่ือนําไปสู

การสรางแบบจําลองบูรณาการน้ี 

 H1 : แนวโนมความพรอมดานเทคโนโลยี(TR) ของพนักงานเปนไปในเชิงบวกสัมพันธกับความ

ต้ังใจที่จะใชเทคโนโลยี 

 H2 : การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับประโยชนของเทคโนโลยี(PU) คือ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ความต้ังใจที่จะใช 

 H3: การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับความงายในการใชงานเทคโนโลยี(PEOU) คือ มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความต้ังใจที่จะใชมัน 

 H4: การรับรูของพนักงานเก่ียวกับความงายในการใชเทคโนโลยี(PEOU) คือ มีความสัมพันธเชิง

บวกกับการรับรูถึงประโยชน(PU)ของมัน 

 H5: แนวโนมความพรอมดานเทคโนโลยี(TR)ของพนักงานที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรู

ถึงประโยชน(PU)ของเทคโนโลยี 

 H6: แนวโนมความพรอมดานเทคโนโลยี(TR)ของพนักงานที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรู

ถึงความงายในการใชงาน(PEOU) เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

 H7: การรับรูของพนักงานเก่ียวกับประโยชน(PEOU) และความสะดวกในการใชงาน

(PU)เก่ียวกับเทคโนโลยีรวมกันเปนสื่อกลางในความสัมพันธระหวางแนวโนมความพรอมดานเทคโนโลยี

(TR)และความต้ังใจที่จะใชเทคโนโลยี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) 

 1. รูปแบบการวิจัย  

     การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชคือ 

แบบสอบถาม 

 2. ประชากรกลุมตัวอยาง 

     บุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 67 คน 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)  

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

     4.1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

     4.2 ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 67 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาและมี

ความสมบูรณ จํานวน 67 ชุด คิดเปน 100% 

ขอมูลดานประชากรศาสตร 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาการทํางานในองคกร 

- การรับรูความงายในการใช 

- การรับรูประโยชน 

- ทัศนคติตอการใช 

- มองโลกในแงดี 

- นวัตกรรม 

- ความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี  

- ความรูสึกไมมัน่คงหรือไมปลอดภัยในการใชงาน

เทคโนโลยี  

ความพรอมบุคลากรสาย

สนับสนุนการบริหารจัดการดาน

ดิจิทัล 
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 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

    การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ จํานวน (n) 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีการ

ของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระ (Independent Variables) กับตัวแปรตาม (Dependent Variables) วามีความสัมพันธกัน

หรือไม หรือ สัมพันธกันอยางไร และใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis -MRA) เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Dependent 

Variable) จํานวน หน่ึงตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ต้ังแต 2 ตัวแปรขึ้นไป 

 

ผลการวิจัย(Research Results)  
การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาดานดิจิทัลในการบริหารจัดการของบุคคลากรสายสนับสนุนคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูวิจัยสรุปผลได ดังน้ี 
 1. ขอมูลประชากรศาสตร จากการศึกษาพบวา อายุระหวาง 41-51 ป มีจํานวนมากที่สุด โดยมี
ระยะการทํางาน 10 ปขึ้นไปมากที่สุดและจบการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด 
 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการพัฒนาดานดิจิทัลในการบริหารจัดการของ
บุคคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการศึกษาการ
วิเคราะห จากคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความ และจัดอันดับจากระดับความคิดเห็น พบวา 
ทัศนคติตอการใช (Attitude toward using) เปนอันดับที่ 1 รองลงมาการรับรูประโยชน(Perceived 
usefulness : PU) การรับรูความงายในการใช(Perceived ease of use : PEOU) ) มองโลกในแงดี 
(Optimism) มีความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี (Discomfort) ความรูสึกไมมั่นคงหรือไม
ปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยี (Insecurity) และ นวัตกรรม(Innovativeness)  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลคาเฉลี่ย สวนเบนเบ่ียงมาตรฐานและระดับความคิดเห็นปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
พรอมบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง 7 ดาน จากคาเฉลี่ยแตละดาน 
 
 
 
 
 
 



 

110 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอม 
ผลการวิเคราะห 

ลําดับ คาเฉลี่ย 

(�̅�) 
S.D. การแปลผล 

1. การรับรูความงายในการใช 3.74 .594 มาก 3 
2. การรับรูประโยชน 4.11 .561 มาก 2 
3. ทัศนคติตอการใช 4.15 .542 มาก 1 
4. มองโลกในแงดี 3.54 .804 มาก 4 
5. นวัตกรรม 3.16 .487 ปานกลาง 7 
6. ความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี 3.37 .876 ปานกลาง 5 
7. ความรูสึกไมมั่งคง หรือไมปลอดภัยในการใชงาน
เทคโนโลยี 

3.17 .712 ปานกลาง 6 

รวม 3.64 .419 มาก  
 
จากตารางที่ 4.9 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 3.64, S.D. = .419) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมทั้ง 7 ดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปตํ่าสุด ไดดังน้ี ดาน

ทัศนคติตอการใช อยูในระดับมาก (�̅� = 4.15, S.D. = .542) รองลงมา คือ ดานการรับรูประโยชน อยูใน

ระดับมาก (�̅� = 4.11, S.D. = .561) ดานการรับรูความงายในการใช อยูในระดับมาก (�̅� = 3.74, S.D. 

= .594) มองโลกในแงดี อยูในระดับมาก (�̅� = 3.54, S.D. = .804) ความไมสบายใจในการใชงาน

เทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง (�̅� = 3.37, S.D. = .876) ความรูสึกไมมั่งคง หรือไมปลอดภัยในการใช

งานเทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง (�̅� = 3.17, S.D. = .712) และนอยที่สุด คือ นวัตกรรม อยูใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 3.16, S.D. = .487) 
การทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 สมมติฐานขอที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตร ที่ตางกันมีความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานดิจิทัล แตกตางกัน   
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับดานขอมูลประชากรศาสตร  

ตัวแปร Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

อายุ Between Groups 0.423 3 0.141 0.495 0.687 

Within Groups 17.939 63 0.285   

Total 18.362 66    

ระดับการศึกษา 
Between Groups 0.504 2 0.252 0.902 0.411 

Within Groups 17.858 64 0.279   

Total 18.362 66    
ระยะเวลาการ

ทํางานในองคกร 
Between Groups 0.381 6 0.063 0.212 0.972 

Within Groups 17.981 60 0.3   

Total 18.362 66    
*Sig. < 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา และดาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่ตางกันมีความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูความงายในการใช การรับรูประโยชน ทัศนคติตอการใช มองโลกในแงดี 
นวัตกรรม ความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี  ความรูสึกไมมั่นคงหรือไมปลอดภัยในการใชงาน
เทคโนโลยี มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูความงายในการใช การรับรูประโยชน ทัศนคติตอการ
ใช มองโลกในแงดี นวัตกรรม ความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี  ความรูสึกไมมั่นคงหรือไม
ปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยี มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานดิจิทัล ในทิศทางเดียวกันที่ระดับความสัมพันธตํ่า  
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธของการรับรูความงายในการใช กับความพรอมบุคลากรสาย
สนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล 

ตัวแปร 

ความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดาน
ดิจิทัล 

r คา Sig. ระดับ ทิศทาง 

การรับรูความงายในการใช 0.470 0.000 ตํ่า + 

การรับรูประโยชน 0.600 0.000 ปานกลาง + 

ทัศนคติตอการใช 0.585 0.000 ปานกลาง + 

มองโลกในแงดี 0.545 0.000 ปานกลาง + 

นวัตกรรม 0.433 0.000 ตํ่า + 

ความไมสบายใจในการใช งาน
เทคโนโลยี   

0.210 0.044 ตํ่า + 

ความรูสึกไมมั่นคงหรือไมปลอดภัย
ในการใชงานเทคโนโลยี 

0.065 0.001 ตํ่า + 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 การรับรูความงายในการใช การรับรูประโยชน ทัศนคติตอการใช มองโลกใน
แงดี นวัตกรรม ความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี  ความรูสึกไมมั่นคงหรือไมปลอดภัยในการใช
งานเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปร B SE β t Sig. 

Collinearity 
Statistics 
Tole- 
rance 

VIF 

คาคงที่ 0.934 0.456  2.048 0.045   

การรับรูความงาย 
ในการใช (X1) 

0.247 0.127 0.263 1.945* 0.047 0.448 2.23 

การรับรูประโยชน (X2) 0.252 0.129 0.259 1.960* 0.045 0.469 2.134 

ทัศนคติตอการใช (X3) 0.143 0.076 0.218 1.881 0.065 0.611 1.637 

มองโลกในแงดี (X4) 0.220 0.123 0.203 1.790 0.079 0.638 1.568 

นวัตกรรม (X5) 0.016 0.074 0.027 0.219 0.827 0.545 1.833 

ความไมสบายใจใน 
การใชงานเทคโนโลยี (X6) 

0.097 0.087 0.130 1.115 0.269 0.599 1.669 

ความรูสึกไมมั่นคงหรือ 
ไมปลอดภัยใน 
การใชงานเทคโนโลยี (X7) 

0.008 0.107 0.009 0.078 0.938 0.563 1.778 

R = 0.719 R2 = 0.517  Adjusted R2= 0.460  *Sig.> 0.05  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Coefficient Analysis : β) เปนการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัวแปร โดยคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมีคาคงที่เทากับ 0.934  
คา R2 =  0.719 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพการพยากรณถึง 71.9% สวนที่เหลืออีก 
28.1% เกิดจากตัวแปรอ่ืน ๆ โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานดิจิทัล คือ การรับรูความงายในการใช มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการ

บริหารจัดการดานดิจิทัล มากที่สุด (β = 0.263) รองลงมาคือ การรับรูประโยชน (β = 0.259)  โดย
สามารถสรางสมการถดถอยไดดังน้ี 
 Y = 0.934 + 0.263 (X2) + 0.259 (X3) 
 เมื่อ  Y = ความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล 
    X1= การรับรูความงายในการใช 
    X2 = การรับรูประโยชน 
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 จากสมการแสดงใหเห็นวา  
 การรับรูความงายในการใช การรับรูประโยชน สามารถรวมกันทํานายความพรอมบุคลากร
สายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สามารถอธิป
รายไดดังน้ี 
 1. ถาเพ่ิมการรับรูความงายในการใช  ขึ้น 1 หนวย ในขณะที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที่  จะทําใหความ
พรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล เพ่ิมขึ้นเปน 0.263 หนวย 
 2. ถาเพ่ิมการรับรูความงายในการใช  ขึ้น 1 หนวย ในขณะที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที่  จะทําใหความ
พรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล เพ่ิมขึ้นเปน 0.259 หนวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาดานดิจิทัลในการบริหารจัดการของบุคคลากรสายสนับสนุนคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูวิจัยสรุปผลได ดังน้ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา และดาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่ตางกันมีความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญนํา กลิ่นบุญเรือง และ
วงศธีรา สุวรรณิน (2564) ไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงาน
ในเครือบริษัทดับเบ้ิลเอ (1991) จํากัด (มหาชน) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุและดานระยะเวลา
การทํางานที่ตางกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีไมตางกัน แตจะไมสอดคลองกับผลการศึกษาที่วา 
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูความงายในการใชงาน และ การรับรูประโยชน มี
อิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล สอดคลองกับงานวิจัยของ จิร
ภัทร มิขันหมาก, สารัตน โสดามุก,ปณิสรา ตันติกุลชาติ และ นลินภัสร บําเพ็ญเพียร (2564) ไดศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในวิชาชีพบัญชี พบวา การรับรูความ
งายในการใชงาน และ การรับรูประโยชน มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานดิจิทัล สงผลตอการยอมรับการใชงานแอปพลิเคชันเปาตัง ซึ่งหมายถึงระดับความเช่ือที่วาจะ
ชวยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไดและการรับรูในการใชงานงาย และสงผลไปยังพฤติกรรมที่
มีแนวโนมจะใชงาน (Behavioral Intention to use) ซึ่งนําไปสูการใชงานจริงในที่สุด (Actual System 
Use) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระ กุลสวัสดิ (2558) ไดศึกษาการยอมรับอีเลิรนน่ิงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา พบวาการรับรูความงายในการใชงาน และ การรับรูประโยชน มีอิทธิพล
ตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล มีอิทธิพลทางตรงตอการยอมรับ      
อีเลิรนน่ิงของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา 

สวนทัศนคติตอการใช มองโลกในแงดี นวัตกรรม ความไมสบายใจในการใชงานเทคโนโลยี  และ 
ความรูสึกไมมั่นคงหรือไมปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยี ไมมีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสาย
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สนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล สอดคลองกับงานวิจัยของธีระ กุลสวัสดิ (2558) ไดศึกษาการ
ยอมรับอีเลิรนน่ิงของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ทัศนคติดานความปลอดภัยตอ
ระบบอีเลิรนน่ิง พฤติกรรมดานอารมณความรูสึกที่มีตอระบบอีเลิรนน่ิง ไมมีอิทธิพลตอการยอมรับ       
อีเลิรนน่ิงของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคลองกับงานวิจัยของเกวรินทร 
ละเอียดดีนันท (2559) การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนที่มีผลตอการตัดสนใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยดานอารมณทางออนไลนที่มีตอ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และนวัตกรรมของเทคโนโลยี ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 1. จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความงายในการใช มีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสาย

สนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล อีกทั้งกลุมตัวอยางมีการรับรูความงายในการใช ในระดับมาก 

ดังน้ัน ผูที่เก่ียวของควรใหความสําคัญกับการทําใหบุคลากรสายสนับสนุน การรับรูความงายในการใช 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานดิจิทัล โดยเฉพาะการรับรูความงายในการใช เกี่ยวกับการรับรูความงายใน

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเขามาชวยการทํางานประจําของทานไดงายกวาที่ไมใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

การสามารถเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆไดอยางรวดเร็ว และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชงาน

ทันที โดยไมตองศึกษาวิธีการใชงานหรือคูมือ  

2. จากผลการศึกษาพบวา การรับรูประโยชนมีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการ

บริหารจัดการดานดิจิทัล อีกทั้งกลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนในระดับมาก ดังน้ัน ผูที่เก่ียวของควรให

ความสําคัญกับการทําใหบุคลากรสายสนับสนุน รับรูประโยชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานดิจิทัล 

โดยเฉพาะการรับรูประโยชนเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีประโยชนอยางย่ิงในการทํางาน การที่นํา

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาทํางานจะชวยใหทานทํางานเสร็จเร็วขึ้นกวาปจจุบัน การใชเทคโนโลยีดิจิทัลชวย

ใหงานของทานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมากกวาการทํางานในปจจุบัน และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลลด

ความผิดพลาดในการทํางาน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติตอการใช มองโลกในแงดี นวัตกรรม ความไม

สบายใจในการใชงานเทคโนโลยี  ความรูสึกไมมั่นคงหรือไมปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยี ไมมีอิทธิพล

ตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารจัดการดานดิจิทัล ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควร

ดําเนินการศึกษาในเชิงลึกถึงสาเหตุที่ปจจัยดังกลาวไมมีอิทธิพลตอความพรอมบุคลากรสายสนับสนุนการ
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บริหารจัดการดานดิจิทัล ควบคูกับการศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความพรอมของ

บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานดิจิทัล 
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องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับแอพพลิเคชั่นกวดวิชา 
ของเจเนอเรชั่นแซดในประเทศไทย 

The Component of Influencing Factors on Tutorial Application 
Acceptance of Generation Z in Thailand 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับแอพพลิเคช่ัน
กวดวิชาของเจเนอเรช่ันแซดในประเทศไทย งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการศึกษาและ
รวบรวมปจจัยที่เก่ียวของจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ จากน้ันนําปจจัยที่ไดรับจาก
การสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญ และไดทําการเก็บแบบสอบถามรูปแบบออนไลนและออฟไลน โดยไดรับ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับมาจํานวน 430 ชุด นําขอมูลมาวิเคราะหเชิงพรรณนา และเชิง
อนุมาน ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจสามารถสรุปองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการ
ยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชาของเจเนอเรช่ันแซดในประเทศไทย ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด สามารถจัดกลุมได 3 องคประกอบ 11 ตัวแปร ปจจัยคุณคาของตราสินคา สามารถจัดกลุมได 
1 องคประกอบ 3 ตัวแปร ปจจัยพฤติกรรมเจเนอเรช่ันแซด สามารถจัดกลุมได 4 องคประกอบ 11 ตัว
แปร และ ปจจัยรูปแบบและลักษณะเทคโนโลยี สามารถจัดกลุมได 3 องคประกอบ 9 ตัวแปร โดย
ผลการวิจัยสามารถเสนอแนะแนวทางสรางการยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชาของเจเนอเรช่ันแซดใน
ประเทศไทยมากย่ิงขึ้นในอนาคต 
 
คําสําคัญ: กลยุทธการตลาดและการสรางแบรนด การยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชา เจเนอเรช่ันแซด 
 
Abstract 
 The objective of this research was to identify the component of influencing 
factors on tutorial application acceptance of Generation Z in Thailand. This research is 
quantitative research. This research compiles the factors involved from the relevant 
literature and theory reviews. Then, the factors obtained from the interview with 
experts were put into questionnaires and collected online and offline. The 430 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, Email: nattapol.suwann@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, Email: korapan@tu.ac.th 

mailto:nattapol.suwann@gmail.com
mailto:korapan@tu.ac.th


 

118 
 

completed questionnaires were obtained, and the data were analyzed by using the 
descriptive statistics and inferential statistics to study the components of variables. The 
exploratory component analysis (EFA) revealed that marketing mix consists of 3 
components 11 variables, brand equity consists of 1 component 3 variables, generation 
z characteristics consists of 4 components 11 variables and technological characteristics 
consists of 3 components 9 variables. The results of this research can suggest ways to 
build more acceptance of Generation Z's tutoring application in Thailand in the future. 
 
Keywords: Marketing Strategy and Brand Building, Tutorial Application Acceptance,  
               Generation Z 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 ปจจุบันธุรกิจสถาบันกวดวิชามีการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงและมีการเติบโตของตลาดธุรกิจ
สถาบันกวดวิชาที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากคานิยมในการเรียนกวดวิชาของผูเรียนในปจจุบันน้ันเปลี่ยนไปจาก
เดิม โดยเริ่มจากการเรียนกวดวิชาเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในเน้ือหาบทเรียน มาเปนเรียนกวด
วิชาเพ่ือเตรียมตัวสอบเขาแขงขันในสนามตางๆ หรือเพ่ือเขาสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จึงทําให
สถาบันกวดวิชาหลายแหงมีการปรับกลยุทธตางๆ เพ่ือใหธุรกิจของตนเองยังสามารถดําเนินตอไปได อีก
ทั้งดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทที่สําคัญตอการเรียนในยุคปจจุบัน หลายๆ สถาบัน
มีการนําเทคโนโลยีการเรียนรูปแบบใหมเขามาชวยสอนและทําใหไดรับความนิยมจากผูเรียนเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะกลุมนักเรียนในชวงเจเนอเรช่ันแซด ซึ่งเปนกลุมที่นิยมเรียนกวดวิชามากที่สุด ซึ่งจากการ
พัฒนาในดานเทคโนโลยีจากผลสํารวจการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย โดยสํานักงานพัฒนาธุรกิจธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสในป พ.ศ. 2564 เผยวา พฤติกรรมของกลุมเจเนอเรช่ันแซดมีอัตราการใชงาน
อินเทอรเน็ตสูงเปนอันดับที่หน่ึง โดยกิจกรรมหลัก ๆ ของประชากรกลุมน้ีจะเปนดานการเรียนออนไลน
ถึง 5 ช่ัวโมง 23 นาที ซึ่งประชากรกลุมน้ีเปนวัยที่เติบโตและคุนเคยกับการใชงานอินเทอรเน็ตรวมถึงอยู
ในวัยที่สามารถใชงานรวมกับกิจกรรมตางๆ ไดเปนอยางดี (Electronic Transactions Development 
Agency, 2021) 

โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ในป พ.ศ. 2563 ไดมีการรายงานภาพรวมตลาดธุรกิจกวดวิชาใน
เมืองไทยโดยประมาณการมูลคาตลาดในป พ.ศ. 2563 ลดลงอยางตอเน่ืองจากปจจัยเสี่ยงตางๆ และจาก
พฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไป สํานักงานคณะกรมสงเสริมการศึกษาเอกชนไดมีการมีการรายงาน
จํานวนสถาบันกวดวิชาทั่วประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญกวา 1,712 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 ที่
ผานมาที่มีอยู 2,801 ราย หรือเทากับภายในปเดียวมีโรงเรียนกวดวิชาเลิกไปถึง 1,069 ราย แตดวย
สถานการณปจจุบันและจากปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม เชน ผลกระทบจาก
สถานการณ Covid-19 จํานวนคูแขงในธุรกิจเดียวกันที่เปนรายยอยเพ่ิมขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนมาเปน
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เรียนกวดวิชาแบบตัวตอตัวหรือเรียนกวดวิชาแบบออนไลนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีเขามามีบทบาท
ในการแขงขันและสรางความแตกตางจากคูแขงรายอ่ืน ซึ่งปจจัยดังกลาวน้ีสงผลตอธุรกิจสถาบันกวดวิชา
โดยตรง ดังน้ันสถาบันกวดวิชาจึงจําเปนที่จะตองปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจและสรางแบรนดที่
เก่ียวกับแอพพลิเคช่ันในการเรียนกวดวิชาของสถาบันตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนที่เปลี่ยนไป และการสรางความสามารถในการแขงขันที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจประเภทสถาบันกวดวิชา  
 ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงเนนศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ
แอพพลิเคช่ันกวดวิชาของเจเนอเรช่ันแซดในประเทศไทย และนําบทสรุปองคประกอบที่ไดจากงานวิจัยน้ี
ไปปรับใชเพ่ือที่จะชวยเพ่ิมโอกาสในการแขงขันใหผูประกอบการที่มีความสนใจนําเทคโนโลยีหรือ
แอพพลิเคช่ันสําหรับการเรียนกวดวิชามาปรับใชในธุรกิจของตนเองเพ่ือสรางภาพลักษณในการแขงขัน
และการยอมรับการใชงานแอพพลิเคช่ันกวดวิชาเพ่ิมมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชา 
ของเจเนอเรช่ันแซดในประเทศไทย 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางสรางการยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชาของเจเนอเรช่ันแซดในประเทศ
ไทย 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 1. สวนประสมทางการตลาด 4E’s (Marketing Mix 4E’s) จากการศึกษา (เกียรติพงษ     
อุดมธนะธีระ, 2019) ไดมีการอธิบายไววาเปนเครื่องมือทางการตลาดแบบสมัยใหมสําหรับการสราง
บริการและผลิตภัณฑพิชิตใจลูกคา ที่ประกอบดวย แนะนําประสบการณ (Experience) คือ แนวคิดที่
เปลี่ยนจากการแนะนําขอดีของสินคาเปนการแนะนําประสบการณที่ดีจากลูกคาหลังจากใชผลิตภัณฑ
หรือบริการแลวเกิดความพอใจที่ไดใชสินคาของเรา การกําหนดราคาที่คุณคา (Exchange) คือ การสราง
การรับรูคุณคาของสินคาและบริการใหกับผูใชงาน เพ่ือแลกกับมูลคาที่ผูใชงานจายเงินไป การตอบสนอง
ในทุกที่ (Everywhere) การเขาถึงลูกคาไดในทุกที่ ซึ่งปจจุบันผูบริโภคน้ันสามารถเขาถึงสินคาและ
ชองทางในการจัดจําหนายไดมากขึ้น และการเผยแพร (Evangelism) คือ การที่ผูบริโภครูสึกดีตอสินคา
และบริการ ที่มีการแนะนําและเผยแพรสินคาหรือบริการของเรา แสดงใหเห็นวาผูบริโภคน้ันเกิดความพึง
พอใจ หลงใหลในสินคาและบริการจนเกิดการซื้อซ้ํา และยังตองมีสวนเสริมเพ่ือสรางความแข็งแกรงและ
ความประทับใจตอผูบริโภค  
 2. คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) คือ คุณคาที่มีอยูในตราสินคา ที่มีช่ือเสียง เปนลักษณะ
ที่แสดงถึงการยอมรับผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ ซึ่งการที่ตราสินคาของบริษัทหรือองคกรน้ัน มี
ความหมายในเชิงบวกตอสายตาของผูบริโภค คุณคาของตราสินคาจะสามารถสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันที่เพ่ิมขึ้น โดยในงานวิจัยของ (Galina B., Maria B., Agneta M., 2014)  ไดกลาวถึงปจจัยคุณคา
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ของตราสินคาไว 4 ปจจัย ไดแก การรับรูในตัวแบรนด (Brand Awareness), การรับรูในคุณภาพ 
(Perceived Quality), การเช่ือมโยงกับตราสินคา (Brand Association) และ ความจงรักภักดีตอตรา
สินคา (Brand Loyalty) และสอดคลองกับงานวิจัย (Wei T.W., 2012) 
 3. พฤติกรรมเจเนอเรช่ันแซด (Generation Z Characteristics) คือ กลุมประชากรที่เกิดมา
พรอมกับความสะดวกสบาย และมมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี (Digital Literacy) เปนอยางดี 
เชนความสามารถของการใชอุปกรณมือถือ สตรีมวีดีโอ หรือโซเชียลเน็ตเวิรคตาง ๆ ซึ่ง กลุมประชากรน้ี
เปนกลุมที่มีความคาดหวังในดานของความเร็วผลิตภัณฑเปนอยางมาก ดังน้ัน ผูบริโภคกลุมน้ีมีทางเลือก
ในตลาดของเทคโนโลยีเสมอ อีกทั้งในดานของการเรียนรูการใชงานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ที่สอดคลองกับ
งานวิจัย (Jianguanglung Dangmei, 2016) 

4. รูปแบบและลักษณะของเทคโนโลยี (Technological Characteristics) จากการศึกษา 
(Sodam K., Jumin L., Sang H.Y., Hee W. K., 2021) ไดมีการกลาวเก่ียวกับลักษณะของเทคโนโลยีไว
วา รูปแบบหรือลักษณะของเทคโนโลยีที่ถูกนํามาเสนอใหกับผูใชงาน เพ่ือตอบสนองตามความตองการ
ของผูใชงาน โดยผูใหบริการจะตองคํานึงถึงคุณภาพในแตละดาน ที่ประกอบดวย คุณภาพของขอมูล 
(Information Quality) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) และ คุณภาพของระบบโครงสราง 
(System Quality) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลน้ันมีความนาเช่ือถือ ถูกตอง และตรงประเด็น ครบถวน
แกผูจัดการมากที่สุด เพ่ือยกระดับผลงานในการปฏิบัติงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่ง
มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (Yaser H. S., A. Shamsuddin, 2014) 

ดังน้ัน ในการศึกษาถึงองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชาของเจ
เนอเรช่ันแซดในประเทศไทย เพ่ือใหเกิดการยอมรับแอพพลิเคช่ันกวดวิชาในบริบทสถาบันกวดวิชามาก
ย่ิงขึ้นผานปจจัยตางๆ โดยกรอบงานวิจัยดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 1. ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับองคประกอบกลยุทธการตลาดและการสรางแบรนด พฤติกรรมเจเนอเรช่ันแซด รูปแบบและ
ลักษณะของเทคโนโลยี เพ่ือนํามาใชสรางแบบสอบถาม การเก็บขอมูลงานวิจัย โดยประชากรและกลุม
ตัวอยางงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลผาน
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมนักเรียนในชวง Generation Z ที่ใชแอพพลิเคช่ันกวดวิชาของ
สถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร โดยการสุมตัวอยางไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามหลักเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ  (Linderman, P.F. 
Merenda, R.Z. Gold, 1980) 
 การพัฒนาเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ เพ่ือทําการพิจารณาความถูกตองของเน้ือหา
ความเขาใจของขอคําถาม โดยดัชนรีความสอดคลอง (Index of  Item Objective Congruence: IOC) 
ของขอคําถามทุกขออยูระหวาง 0.500-1.000 ซึ่งผานเกณฑการทดสอบ และไดทําการทดสอบความ
นาเช่ือถือของชุดแบบสอบถาม โดยทดสอบกับกลุมทดสอบที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชใน
งานวิจัยจํานวน 30 คน โดยการทดสอบไดคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ที่ไดรับมีคาเทากับ 
0.960 ซึ่งผานเกณฑการทดสอบ เน่ืองจากมีคามากกวา 0.700 (Lunneborg, 1979) จากน้ันผูวิจัยไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล และทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง (Sampling) ในรูปแบบออนไลน
ผาน Google Forms และออฟไลน โดยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับมาทั้งสิ้นจํานวน 430 
ชุด 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
    (1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
บรรยายลักษณะเบ้ืองตนของประชากรที่ศึกษาจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแบบสอบถาม เพ่ือ
เปนการอธิบายคาของขอมูล โดยชุดคําถามจะถูกแบงตามกลุมของประเภทปจจัยจากการทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ และนําไปวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ชัดเจนขึ้น โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาศึกษาวาองคประกอบ
รวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ โดยการจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน
เปนกลุมเดียวกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่เปนกลุมนักเรียนในชวง Generation 
Z ที่ใชแอพพลิเคช่ันกวดวิชาของสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร โดยทําการแจกแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลนและออฟไลน 
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 1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ผูตอบแบบสอบถามงานวิจัยจํานวน 430 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
ชาย จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 63.720  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 16-18 ป 
จํานวน 312 คิดเปนรอยละ 72.558 ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน306 คน คิดเปนรอยละ 71.162  และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเรียนโรงเรียนกวดวิชา 
จํานวน 421 คน คิดเปนรอยละ 97.906  รวมถึงเคยใชงานแอพพลิเคช่ันในการเรียนกวดวิชา จํานวน 
421 คน คิดเปนรอยละ 97.906  และมีประสบการณใชการใชงานแอพพลิเคช่ันในการเรียนกวดวิชา
มากกวา 1 ป จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 41.860 
 2. การวิเคราะหขอมูลดวยปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามถูกนํามาทดสอบความเหมาะสม และความสัมพันธของ
องคประกอบตามแนวคิดงานวิจัย โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และผลการวิเคราะหพบวาคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy หรือ KMO ขอคําถามช้ีวัดทั้ง 4 ปจจัย เทากับ 0.762 
 
ตารางที่ 1 แสดงคา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 

KMO and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.762 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 14625.671 

Df 528 
Sig. .000 

  
จากการวิเคราะหโดยวิธีหมุนแกนดวยวิธี Varimax ทําใหสามารถสรุปองคประกอบไดดังน้ี 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย 4 องคประกอบ 13 ตัวแปร และ
หลังจากวิเคราะหสรุปองคประกอบสามารถยืนยันการจัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 3 องคประกอบ 
ประกอบดวย 11 ตัวแปร โดยมีคา KMO เทากับ 0.789 กลุมที่ 1 การแนะนําประสบการณ 
(Experience) ประกอบดวย 5 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของการแนะนําประสบการณของผูบริโภค ซึ่งตัวแปร
ที่สําคัญที่มีคาสูงสุดคือ เน้ือหาของคอรสเรียนในแอพพลิเคช่ันกวดวิชามีความครอบคลุมและสามารถ
นําไปสอบได มีคา Factor Loading เทากับ 0.811  กลุมที่ 2 การเขาถึงผูบริโภค (Everywhere) 
ประกอบดวย 4 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของการเขาถึงขอมูลสินคาและการบริการของผูบริโภค ซึ่งตัวแปรที่
สําคัญที่มีคาสูงสุดคือ ชองทางในการจําหนายคอรสเรียนมีความหลากหลาย เชน เว็บไซต โทรศัพท เพจ 
facebook และที่สถาบันกวดวิชา มีคา Factor Loading เทากับ 0.814 และ กลุมที่ 3 ความคุมคาราคา 
(Exchange) ประกอบดวย 2 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของความคุมคาที่ไดรับจากสินคาหรือการบริการของ
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ผูบริโภค ซึ่งตัวแปรที่สําคัญที่มีคาสูงสุดคือ จํานวนช่ัวโมงคอรสเรียนกวดวิชามีความคุมคาและเหมาะสม
กับราคามีคา Factor Loading เทากับ 0.879 ดังตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 แสดงคา Factor Loading ของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 

Factor Loading 
(Component) 

1 2 3 

การแนะนําประสบการณ (Experience) 

เนื้อหาของคอรสเรียนในแอพพลิเคชั่นกวดวิชามีความครอบคลุมและสามารถนําไปสอบได 0.811 0.378  

คําแนะนําของเจาหนาที่ชวยใหเขาใจและใชงานแอพพลิเคชั่นกวดวิชาไดงายขึ้น 0.790  0.342 

ส่ือการประชาสัมพันธของสถาบันกวดวิชา มีการใชติวเตอรที่มีชื่อเสียงการสอนในแตละสาขาวิชา 0.727  0.377 

อนิเมชั่นและรูปภาพในแอพพลิเคชั่นกวดวิชามีความนาสนใจและทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น 0.689   

ชองทางในการติดตอสอบถามขอมูลมีหลายชองทาง เชน เว็บไซต โทรศัพท เพจ facebook และที่
สถาบันกวดวิชา 

0.659   

การเขาถึงผูบริโภค (Everywhere) 

ชองทางในการจําหนายคอรสเรียนมีความหลากหลาย เชน เว็บไซต โทรศัพท เพจ facebook และที่
สถาบันกวดวิชา 

 0.814  

ส่ือการประชาสัมพันธของสถาบันกวดวิชา มีเนื้อหาหรือรายละเอียดที่ชัดเจน เชน ชื่อคอรสเรียน 
จํานวนชั่วโมง และราคา 

 0.711 0.395 

สถาบันกวดวิชาต้ังอยูในบริเวณที่เดินทางสะดวกและเขาถึงงาย เชน ใกลหางสรรพสินคา ใกล
รถไฟฟา 

0.476 0.630  

เทคนิคการสอนของติวเตอรในแอพพลิเคชั่นกวดวิชาทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายและนําไปสอบได 0.512 0.599  

ความคุมคาราคา (Exchange) 

ทานคิดวา จํานวนชั่วโมงคอรสเรียนกวดวิชามีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา   0.879 

ทานคิดวา ความสะดวกในการเรียนผานแอพพลิเคชั่นมีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา  0.370 0.704 

Note: α = 1.082, Variance Explain = 68.984% 

 
 จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ประกอบดวย 2 
องคประกอบ 6 ตัวแปร และหลังจากวิเคราะหสรุปองคประกอบสามารถยืนยันการจัดกลุมขอคําถามที่
เหมาะสมได 1 องคประกอบ ประกอบดวย 3 ตัวแปร โดยมีคา KMO เทากับ 0.662  ซึ่งเปนเรื่องของ
คุณคาตราสินคาที่ผูบริโภคสามารถรับรูถึงสถาบันกวดวิชาได ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ สถาบันกวดวิชาที่
ทานใชบริการ มีติวเตอรที่มีเทคนิคการสอนที่เขาใจงายกวาสถาบันอ่ืนๆ มีคา Factor Loading เทากับ 
0.903 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงคา Factor Loading ของคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) 

 

Factor Loading 
(Component) 

1 

คุณคาของตราสนิคา (Brand Equity) 

สถาบันกวดวิชาที่ทานใชบริการ มีติวเตอรที่มีเทคนิคการสอนที่เขาใจงายกวาสถาบันอ่ืนๆ 0.903 

สถาบันกวดวิชาที่ทานใชบริการ มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีเทคนิคที่เขาใจงายกวาสถาบันอ่ืนๆ 0.879 

ชื่อเส่ียงของติวเตอรแตละทานทําใหนึกถึงชื่อของสถาบันกวดวิชาที่ติวเตอรทานนั้นสอนอยูได 0.768 

Note: α = 2.179, Variance Explain = 72.644% 

 
 จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยพฤติกรรมเจเนอเรช่ันแซด (Generation Z 
Characteristics) ประกอบดวย 3 องคประกอบ 11 ตัวแปร และหลังจากวิเคราะหสรุปองคประกอบ
สามารถยืนยันการจัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 4 องคประกอบ ประกอบดวย 11 ตัวแปร โดยมีคา 
KMO เทากับ 0.627 กลุมที่ 1 พฤติกรรมของผูบริโภค (Customer Behavior) ประกอบดวย 3 ตัวแปร 
ซึ่งเปนเรื่องของพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของกลุม Generation Z ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานให
ความสําคัญกับการเรียนกวดวิชาที่มีความยืดหยุนดานเวลาและสถานที่ เชน สามารถเรียนไดทุกที่ ทุก
เวลา มีคา Factor Loading เทากับ 0.889  กลุมที่ 2 อิทธิพลการสนับสนุนและการเรียนรูเทคโนโลยี 
(Social & Digital Learning) ประกอบดวย 4 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของการสนับสนุนจากคนรอบขางและ
การเรียนรูเทคโนโลยี ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานเลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครอง มีคา Factor Loading เทากับ 0.794 กลุมที่ 3 ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี (Digital 
Literacy) ประกอบดวย 2 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของทักษะความเขาใจและการงานใชเทคโนโลยี ซึ่งตัว
แปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไมเปนอุปสรรคตอการใชงานแอพพลิเคช่ันกวด
วิชา มีคา Factor Loading เทากับ 0.825 และ กลุมที่ 4 อิทธิพลจากการรีวิว (Social & Influencer 
Review) ประกอบดวย 2 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของการรีวิวประสบการณการเรียนสถาบันกวดวิชาเพ่ือให
เปนที่รูจัก ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานเลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ที่ไดจากการรีวิวของผูที่เคยเรียน
สถาบันกวดวิชาน้ีมากอน (นักเรียนทั่วไป) มีคา Factor Loading เทากับ 0.832  ดังตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 แสดงคา Factor Loading ของพฤติกรรมเจเนอเรช่ันแซด (Generation Z 
Characteristics) 

 

Factor Loading 

(Component) 

1 2 3 4 

พฤติกรรมของผูบริโภค (Customer Behavior) 

ใหความสําคัญกับการเรียนกวดวิชาท่ีมีความยืดหยุนดานเวลาและสถานที่ เชน สามารถ
เรียนไดทุกที่ ทุกเวลา 

0.889    

ชอบเนื้อหาไฟลเรียนที่กระชับ เขาใจงาย และใชเวลาในการเรียนไมนาน 0.732 0.495   

ชอบรูปแบบส่ือการเรียนในลักษณะอิเล็กทรอนิกส เชน วีดิโอ กราฟฟก อนิเมชั่น หรือ E-
Book 

0.679  0.302  

อิทธิพลการสนับสนุนและการเรียนรูเทคโนโลยี (Social & Digital Learning) 

เลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง  0.794  -0.310 

เลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ท่ีไดรับการแนะนําหรือบอกตอประสบการเก่ียวกับการเรียน
กวดวิชาใหแกทาน 

 0.698  0.336 

สามารถเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ ไดดวยตนเอง ถามเพ่ือน หรือจาก Social 
Network 

 0.646 0.421  

คุนเคยกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน แพลตฟอรมระบบการเรียนออนไลน 0.476 0.603 0.357  

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี (Digital Literacy) 

การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไมเปนอุปสรรคตอการใชงานแอพพลิเคชั่นกวดวิชา   0.825  

ชอบส่ือการเรียนการสอนดิจิทัลที่หลากหลาย เชน วิดีโอ แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต 0.383  0.787  

อิทธิพลจากการรีววิ (Social & Influencer Review) 

เลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ที่ไดจากการรีวิวของผูที่เคยเรียนสถาบันกวดวิชานี้มากอน 
(นักเรียนทั่วไป) 

   0.832 

เลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ที่ไดรับการรีวิวจากบุคคลที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณที่ดีดานการ
เรียน  (Influencer) 

   0.773 

Note: α = 1.178, Variance Explain = 70.135% 

 
จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยรูปแบบและลักษณะเทคโนโลยี (Technological 

Characteristics) ประกอบดวย 3 องคประกอบ 11 ตัวแปร และหลังจากวิเคราะหสรุปองคประกอบ
สามารถยืนยันการจัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 3 องคประกอบ ประกอบดวย 9 ตัวแปร โดยมีคา 
KMO เทากับ 0.780  กลุมที่ 1 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) ประกอบดวย 3 ตัวแปร ซึ่ง
เปนเรื่องของคุณภาพของการบริการดานเทคโนโลยี ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานคิดวา เจาหนาที่ของ
สถาบันกวดวิชาใหความชวยเหลือทันทีเมื่อทานพบปญหาเก่ียวกับการใชงานแอพพลิเคช่ันกวดวิชา มีคา 
Factor Loading เทากับ 0.924  กลุมที่ 2 คุณภาพของระบบและขอมูล (System & Information 
Quality) ประกอบดวย 4 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของคุณภาพระบบและขอมูลของการใชงานแอพพลิเคช่ัน
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กวดวิชา ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานคิดวา แอพพลิเคช่ันกวดวิชาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว มีคา Factor Loading เทากับ 0.801 และ กลุมที่ 3 ชองทางการแกไขปญหาดานเทคนิค 
(Technical Solution) ประกอบดวย 1 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของชองทางในการแกไขปญหาดานเทคนิค
ของผูบริโภค ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ทานคิดวา สถาบันกวดวิชามีชองทางใหผูเรียนแกปญหาเองได
เบ้ืองตน จาก Chatbot, Clip การใชงาน, คําถามที่พบบอย FAQ มีคา Factor Loading เทากับ 0.959 
ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 แสดงคา Factor Loading ของรูปแบบและลักษณะเทคโนโลยี (Technological 
Characteristics) 

 

Factor Loading 
(Component) 

1 2 3 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

เจาหนาที่ของสถาบันกวดวิชาใหความชวยเหลือทันทีเมื่อทานพบปญหาเก่ียวกับการใชงาน
แอพพลิเคชั่นกวดวิชา 

0.924   

เจาหนาที่ของสถาบันกวดวิชามี Service Mind ที่ดีและพรอมใหการบริการอยูเสมอ 0.900   

เจาหนาที่ของสถาบันกวดวิชาสามารถติดตอและเขาถึงไดงาย 0.782 0.458  

คุณภาพของระบบและขอมูล (System & Information Quality) 

แอพพลิเคชั่นกวดวิชาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 0.378 0.801  

แอพพลิเคชั่นกวดวิชาสามารถรองรับการทํางานไดหลายอุปกรณ  0.786  

แอพพลิเคชั่นกวดวิชาแสดงขอมูลของผูเรียนไดอยางครบถวนและถูกตอง เชน ชื่อ-นามสกุล รหัส
นักเรียน 

0.504 0.739  

แอพพลิเคชั่นกวดวิชาแสดงขอมูลคอรสเรียนไดอยางครบถวนและถูกตอง เชน ชื่อคอรสเรียน 
จํานวนไฟลเรียน 

0.428 0.719  

ชองทางการแกไขปญหาดานเทคนิค (Technical Solution) 

สถาบันกวดวิชามีชองทางใหผูเรียนแกปญหาเองไดเบื้องตน จาก Chatbot, Clip การใชงาน, คําถาม
ที่พบบอย FAQ 

  0.959 

Note: α = 1.092, Variance Explain = 82.537% 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาและวิจัยในเรื่องของ “องคประกอบของปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ
แอพพลิเคช่ันกวดวิชาของเจเนอเรช่ันแซดในประเทศไทย” โดยมีกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาซึ่งอยูในชวง Generation Z ที่เรียนสถาบันกวดวิชาและเคยใชงานแอพพลิเคช่ันสําหรับการ
เรียนกวดวิชา ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลการวิจัยบนพ้ืนฐานทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
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งานวิจัยโดยการสัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของกับงานวิจัยโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก และนํามาวิเคราะห 
เสนอแนวทางในการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยได ดังน้ี 
 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จากการศึกษาพบวาองคประกอบทั้งหมด
ของปจจัย แสดงใหเห็นวาหากสถาบันกวดวิชามีการใชกลยุทธการตลาดที่ดีก็จะสงผลใหผูเรียนไดรับ
ประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนดานการแนะนําประสบการณที่ดีจากการเขามาใชบริการสถาบันกวดวิชา 
การเขาถึงขอมูลหรือเน้ือของสถาบันกวดวิชาที่ผูเรียนสามารถสืบคนไดในทุก ๆ ชองทางเพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน รวมถึงดานของความคุมคาของผูเรียนที่ตัดสินใจเขามาซื้อคอรสเรียน
หรือการไดรับการบริการที่ดีจนรับรูถึงความคุมคาของการตัดสินใจที่ไดเลือกเรียนสถาบันกวดวิชาน้ี และ
จากการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันของสถาบันกวดวิชาที่รุนแรงจึงย่ิงตองใหความสําคัญตอการปรับใช
กลยุทธตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (Pherapoom Saenghiran, 2020) ที่กลาวไว
เกี่ยวกับสถาบันควรจัดกิจกรรมที่สงผลตอภาพลักษณที่ดีโดยผานกลยุทธทางการตลาด 
 2. ปจจัยคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) จากการศึกษาพบวาองคประกอบในดานของ
คุณคาของตราสินคาในบริบทสถาบันกวดวิชา เปนเหมือนตราสินคาหน่ึงที่นักเรียนที่เรียนกวดวิชาน้ัน
สามารถนึกถึงหรือพูดถึงไดเมื่อรับรูหรือไดยินช่ือของสถาบันกวดดังกลาว โดยในดานของการสรางตรา
สินคาของสถาบันกวดวิชาใหมีคุณคาไดน้ัน เชน เน้ือหาที่ทันสมัย เทคนิคการสอนที่ดีและเขาใจงาย 
รวมถึงช่ือเสียงและเทคนิคการของติวเตอรในแตละสถาบันที่ตอบสนองความตองการและความเขาใจของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี รวมถึงการสรางแบรนดของสถาบันกวดวิชาใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนที่รูจึก
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (Tina Vukasovic, 2015) ที่เกี่ยวกับการสรางแบรนดของ
มหาวิทยาลัยใหมีบทบาทที่สําคัญในการแขงขันดานการตลาด 
 3. ปจจัยพฤติกรรมเจเนอเรช่ันแซด (Generation Z Characteristics) จากการศึกษาพบวา
องคประกอบทั้งหมดของปจจัย แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการเรียนของกลุม Generation Z ที่ชอบความ
ยืดหยุนในการเรียน เน้ือหากระชับ เรียนไดทุกที่ทุกเวลา ดวยพฤติกรรมของกลุม Generation Z ที่
เติบโตมาพรอมกับทักษะในดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี (Digital Literacy) ดานการเรียนรู
การใชงานเทคโนโลยี (Digital Learning) เปนอยางดี จึงไมมีผลตอการเรียนรูหรือการใชงาน
แอพพลิเคช่ันการเรียนกวดวิชา และยังเปนกลุมที่ยังตองไดรับการสนับสนุนหรือการตัดสินใจจาก
ผูปกครองหรือกลุมผูอิทธิพลหรือช่ือเสียงในดานการเรียนมารวมในการตัดสินใจสําหรับการเรียนกวดวิชา 
ดังน้ันในการทําธุรกิจสําหรับกลุมประชากรเจเนอเรช่ันแซดจึงตองมีความเหมาะสม ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน และตองมีความนาสนใจ 

4. ปจจัยรูปแบบและลักษณะเทคโนโลยี (Technological Characteristics) จากการศึกษา
พบวาองคประกอบทั้งหมดของปจจัย แสดงใหเห็นถึงความสําคัญในแตละดานไมวาจะเปนดานคุณภาพ
ของขอมูลระบบการเรียนที่จะตองมีความถูกตอง เชน ขอมูลของผูเรียน ขอมูลคอรสเรียน รวมถึง
คุณภาพของการบริการของเจาหนาที่สถาบันกวดวิชาก็ถือเปนสวนสําคัญอีกสวนหน่ึงในการใหบริการ
ผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณที่ดี และคุณภาพของระบบการเรียนบนแอพพลิเคช่ันที่จะตอง
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สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะทําใหผูเรียนเกิดการยอมรับและเช่ือมั่นตอตัวระบบการ
เรียนหรือแอพพลิเคช่ันสําหรับการเรียนกวดวิชาของสถาบันกวดวิชาไดมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย (Yaser H. S., A. Shamsuddin, 2015) เก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือ
นํามาใชสําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือเปนประโยชนตอองคกร 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางนักเรียนที่อยูในชวงเจเนอเรช่ันแซด ที่มีการใช
งานแอพพลิเคช่ันสําหรับการเรียนกวดวิชาในสถาบันกวดวิชาเทาน้ัน ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
มุมมองแยกกลุมประชากรที่ระบุชัดเจนมากขึ้น เชน ระดับช้ันการเรียนของนักเรียนเพ่ือสามารถนําผล
จากการศึกษามาประยุกตใชในดานการตลาดที่เหมาะสมในแตละชวงวัย รวมถึงการพัฒนาขอคําถามที่
สามารถศึกษาตอไดในปจจัยดานการตลาดหรือการสรางแบรนดมุมมองอ่ืน ๆ หรือองคประกอบอ่ืน ๆ 
ดวยการนําขอมูลมาวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง Structural Equation Model (SEM) เพ่ิมเติม 
เพ่ือทดสอบโมเดลในเชิงประจักษที่แสดงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมในแตละปจจัยที่เกี่ยวของกับ
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

ของพนักงานประจําปากชอง บริษัท ไชนา เรลเวย ดีไซน คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

Ways to improve the work proficiency of employee at Pak Chong, China 

Railway Design Corporation (Thailand) 

 

เซี่ย เหย่ียนหลนิ0

1 

Xie Yanlin1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานและ 2)

เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําปากชอง บริษัท ไชนา เรลเวย 

ดีไซน คอรปอเรช่ัน  (ประเทศไทย) ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 เปนการวิจัยแบบ

ผสมผสาน Mixed Methods Research โดยการเก็บรวบรวมจากพนักงานประจําปากชอง จํานวน 108 

คน และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในผูบริหารประจําปากชองของ บริษัท ไชนา เรล

เวย ดีไซน คอรปอเรช่ัน  (ประเทศไทย) จํานวน 3 ราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน คือ ดานการใหบริการ และดานการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

และประสบความสําเร็จ มากกวา รองลงมา ดานความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน โดยแนวทาง

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานทําไดโดยการเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน ดานรางวัลตอบแทน ดาน

รูปแบบการจัดการ และดานลักษณะการทํางาน ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทํางาน อุตสาหกรรมรถไฟ 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the motivating factors affecting 

work efficiency and 2) find ways to improve the work efficiency of Pak Chong 

employees of China Railway Design Corporation during the Covid-19 epidemic. This is a 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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mixed method research, collected from 108 Pak Chong employees and in-depth 

interviews with 3 Pak Chong executives of China Railway Design Corporation. The results 

of the study found that motivating factor that affects the efficiency of employees' work 

is the service aspect. and the aspect of working to achieve the goals and being more 

successful, followed by the satisfaction of the employees The way to increase work 

efficiency can be done by increasing the motivation to work. Reward management style 

and the nature of work, respectively 

Keywords: Efficiency in work performance Motivation to work Railway industry  

 

บทนํา 
บริษัท China Railway Design Corporation Co., Ltd. เปนองคกรสํารวจและออกแบบเพียง

แหงเดียวภายใต China National Railway Group Co., Ltd. ซึ่งกอต้ังขึ้นมาในป 1953 มีพนักงาน
มากกวา 4,600 คน ดําเนินธุรกิจหลักในการสํารวจ การออกแบบ การใหคําปรึกษา การควบคุมงาน
กอสราง และการทําสัญญาทั่วไปของทางรถไฟ การขนสงทางรถไฟในเมือง ทางหลวง และโครงการ
วิศวกรรมเทศบาล มี 31 สาขา (บริษัท) และสาขายอย ใน 29 เมืองทั้งในและตางประเทศ ดวยความเปน
บริษัทขนาดใหญที่ไดรับความไววางใจใหดําเนินโครงการของประเทศไทยหลายโครงการในปที่ผานๆ มา 
ดังน้ัน จึงสงผลใหเกิดความไววางใจจากรัฐบาลและผูสนใจใชบริการเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเปนบริษัทที่มีฐาน
การลงทุนและผูบริหารอยูในประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจที่ทําธุรกิจรวมกับประเทศไดดวยดีเสมอ
มา จึงถือเปนโอกาสและขอไดเปรียบในการแขงขันทางการตลาด  

สถานการณในปจจุบันที่มีการพัฒนาโครงขายดานการคมนาคมขนสงทั้งระบบรางและระบบ
สาธารณะเปนที่ตองการของทุกประเทศ การพัฒนาระบบขนสงมวลชนและโครงขายการสัญจร
ภายในประเทศและระหวางประเทศที่มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นถือวาเปนขอไดเปรียบและเปนโอกาสใน
การแขงขันของบริษัทเพ่ิมมากขึ้น สําหรับประเทศไทยน้ันเชนเดียวกัน ในระยะป พ.ศ. 2561 เปนตนมา 
ประเทศไทยไดเริ่มมีการพัฒนาระบบขนสงมวลชน โดยมีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
และพยายามผลักดันใหเกิดโครงการรถไฟความเร็วสูงเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การ
ดําเนินงานของบริษัท ไชนา เรลเวย ดีไซน คอรปอเรช่ัน  (ประเทศไทย) จึงมีผูสนับสนุนและใชบริการ
เพ่ิมมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทไชนา เรลเวย ดีไซน คอรปอเรช่ัน  (ประเทศไทย) เปนบริษัท
ขนาดใหญและมีหลายสาขาในแตละภูมิภาคทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ันจึงสงผลใหเกิดความ
แตกตางระหวางภูมิภาคและการบริหารงานระหวางสาขา ซึ่งการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 ในครั้งน้ี จะสามารถนําผลการศึกษา
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ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการประสานงานของบริษัทเปนไปในทิศทางเดียวกันได สงผล
ใหสามารถบริหารจัดการพนักงานในการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพเชนเดิมตามดัชนีช้ีวัดขององคกร ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใช
ในการกําหนดแผน ยุทธศาสตร และนโยบายการดําเนินงานขององคกรในระยะยาวใหสามารถรับมือกับ
สถานการณฉุกเฉินที่ไมสามารถคาดเดาได เพ่ือใหการทํางานของบริษัทสามารถดําเนินการตอไปโดย
ปราศจากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1.เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในชวงการ
แพรระบาดของเช้ือ Covid-19 

         2.เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในชวงการแพรระบาดของเช้ือ 
Covid-19 

ขอบเขตในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงทําการศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําปาก

ชอง ของบริษัท ไชนา เรลเวย ดีไซน คอรปอเรช่ัน  (ประเทศไทย) และเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําปากชอง ของบริษัท ไชนา เรลเวย ดีไซน คอรปอเรช่ัน  
(ประเทศไทย) ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงาน
ประจําปากชอง ของบริษัท ไชนา เรลเวย ดีไซน คอรปอเรช่ัน  (ประเทศไทย) ทั้งหมด 148 คน (ขอมูล 
ณ เดือนมกราคม 2565)  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับปจจัยจูงใจที่มีผล
ตอทางการเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการทํางาน 
การจูงใจ หมายถึง การกระทําบางอยางกับบุคคลที่ไมมีแรงกระตุนหรือไมมีแรงบันดาลใจให

กระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปนลักษณะของการทําใหบุคคลมีแรงกระตุนใหทํางานจนจบ แรงจูงใจมีทั้งระดับ
นอยไปจนถึงการมีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งในตัวบุคคลไมเพียงแตจะมีความแตกตางกันของแรงจูงใจใน
เรื่องของปริมาณเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการกําหนดตนเองใหเกิดแรงจูงใจดวย ซึ่งจะเก่ียวของกับการ
กําหนดเจตคติที่ชัดเจนและการกําหนดเปาหมายของการกระทํา ดังน้ันปริมาณแรงจูงใจกับการกําหนด
ตนเองจึงมีผลกับความคิด ความรูสึกและการแสดงพฤติกรรม อันเกี่ยวของกับการเกิดแรงจูงใจของบุคคล 
(ณัฐชนันทพร ทิพยรักษา, 2556) 



 

133 
 

แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึงไมวาจะสิ่งใด ๆ ที่เกิดภายในและภายนอกตัวบุคคล สรางความ
ปรารถนาใหเกิดขึ้น มีการกําหนดรูปแบบ ทิศทาง และระยะเวลาของพฤติกรรมการทํางานและกระตุน
หรือผลักดันใหเกิด พฤติกรรมหรือการการะทําในการทํางานขึ้นเพ่ือใหมีความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวน้ัน 
 การสรางจูงใจตองมีจุดมุงหมาย ตองต้ังใจทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง และตองต้ังเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคใหชัดเจน หากปราศจากเปาหมายแลวก็จะไมกอใหเกิดจุดประสงคการจูงใจในระยะสั้นมี
รากฐานมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของการบริหารทั่วไป เพราะการจูงใจควรเปนกระบวนการที่ตอง
กระทําอยางตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ ไมใชแคครั้งคราว เชน การประเมินผลงานพนักงานแตละป โดยพนักงาน
แตละคนจะเขาพบพูดคุยกับผูบังคับบัญชาและทําการประเมินผลการทํางานกัน ซึ่งแนนอนวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําที่สรางแรงจูงใจหรืออาจเปนการกระทําที่ไมสรางแรงจูงใจก็ได  แตหากไดกระทํา
อยางถูกตองแลววัตถุประสงคของการประเมินก็จะเปนเรื่องจูงใจ ดังน้ัน ผูนําและผูจัดการควรสราง
สถานการณที่ทําใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือกระตุนหรือเพ่ิมพลังใหพนักงาน การจูงใจตองไดรับการยอมรับ
เพราะการยอมรับเปนการสรรเสริญ ทําใหเกิดแรงจูงใจ การมีสวนรวมในทีมก็เปนตัวสรางแรงจูงใจ สวน
การเห็นตัวเองกาวหนาและประสบความสําเร็จ ก็จะมีแรงจูงใจเพ่ิมขึ้น ผูบริหารสวนมากพบวางานเปน
ตัวสรางแรงจูงใจในตัวเอง งานเหลาน้ันไมใชเฉพาะเปนงานหลักเทาน้ัน แตเปนลักษณะอ่ืนๆของการ
ทํางานดวย เชน ความรับผิดชอบ การทาทายและความรูสึกที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหคุมคาทุกคนตางมี
ชนวนในการสรางแรงจูงใจ ผูบริหารที่สรางแรงจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพ จะพยายามใชวิธีหลายวิธี
เพ่ือจุดไฟใหคนบางคนดวยวิธีการที่สรางแรงจูงใจเพ่ิมขึ้น ความรูสึกเปนสวนหน่ึง ชวยสรางแรงจูงใจ 
และการมีสวนรวมในกลุมเปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจใหกับบุคคลไดมาก เพราะความรูสึกวาไดเปนสวนหน่ึง
ของกลุมจะเหมือนกับการไดรับการยอมรับ และความรูสึกเชนน้ีก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจและความ
พยายามมากขึ้น 

เอปสไตน และโรเจอร (2552: 32) ไดคิดวิธีการสรางแรงจูงใจ ไว 10 วิธีดวยกันดังน้ี 
)1 ( จัดการกับรางวัลและคําชม )7 ( ฝกฝนตนเอง 
)2 ( สื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล )8 ( แกไขขอขดัแยง 
)3 ( บริหารจัดการเพ่ือรวมทีมไดอยางมีประสิทธิผล )9 ( จัดสรรทรพัยากรไดอยางชาญฉลาด 
)4 ( จัดการกับสภาพแวดลอมรอบตัว 
)5 ( จับคูทักษะเขากับงานไดอยางลงตัว 
)6 ( สรางความทาทาย 

)10 ( คุณลักษณะของงาน และคุณลักษณะทาง
สถานการณของงานมีความสัมพันธกันและสงผล 
ตอแรงจูงในของพนักงาน 
 

จากที่ขางตนที่กลาวถึงเก่ียวกับความหมายของแรงจูงใจในการทํางานสรุปไดวา แรงจูงใจในการ
ทํางาน หมายถึงไมวาจะสิ่งใด ๆ ที่เกิดภายในและภายนอกตัวบุคคล สรางความปรารถนาใหเกิดขึ้น มี
การกําหนดรูปแบบ ทิศทาง และระยะเวลาของพฤติกรรมการทํางานและกระตุนหรือผลักดันใหเกิด 
พฤติกรรมหรือการการะทําในการทํางานขึ้นเพ่ือใหมีความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่วางไวน้ัน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
ประสิทธิผลในการทํางานมีความหมายตางกันไปสําหรับแตละคน บางคนหมายถึงผลผลิตที่เพ่ิม

มากขึ้นในขณะที่พยายามรักษาตนทุนใหคงที่ บางคนหมายถึงการทํางานใหถูกตอง บางคนหมายถึงการ
ทํางานอยางฉลาดและหนักขึ้น บางคนหมายถึงการประกอบการไดผลงานมากขึ้นดังที่นักวิชาการหลาย
คนไดใหความหมายของประสิทธิผลไวดังน้ี 

พีเตอรสันและพลาวแมน (Peterson & Plowman อางถึงใน เฉลิมเกียรติ แกวหอม. 2555) ได
ใหความหมายของคําวา ประสิทธิภาพในการบริหารงานดานทางธุรกิจ ในความหมายอยางแคบวา
หมายถึง การลดตนทุนในการผลิต และความหมายอยางกวาง หมายถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล 
(quality of effectiveness) และความสามารถใน การผลิต (competence and capability) และ ใน
การดําเนินงานทางดานธุรกิจที่จะถือวามี ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพ่ือสามารถผลิตสินคา หรือบริการใน
ปริมาณและคุณภาพที่ตอง การที่เหมาะสมและตนทุนนอยที่สุดเพ่ือคํานึงถึงสถานการณและขอผูกพัน
ดานการ เงินที่ มีอยู ดังน้ันแนวความคิดของคําวาประสิทธิภาพในดานธุรกิจมีองคประกอบ 5 ประการ 
คือ ตนทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) และวิธีการ (method) ในการผลิต 

อัครเดช ไมจันทร (2561) ไดนิยาม ประสิทธิผลการทํางาน ไววาหมายถึง การปฏิบัติงานเพ่ือให
ไดปริมาณงาน คุณภาพงาน และอัตราผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถูกดําเนินการภายใตขอบเขตและ
วิธีการขององคกรที่ระบุไวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือประสบผลสําเร็จเพ่ือความอยูรอดขององคกร 



 

135 
 

ศิริพร นาทันริ และวิเชียร วิทยอุดม (2561) ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดการบริหารงานใหมีประสิทธิผลขององคการนับวามีความสําคัญตอการวิเคราะหและขัด
เกลาพฤติกรรมองคการที่เกิดจากการบริหารงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะหมายถึง การใชทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร
ประสิทธิภาพจึงมุงทําใหเกิดการทําสิ่งที่ถูกตอง (Doing the Right Things) และประสิทธิภาพเปนวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรตํ่าสุด 
กลาวคือ เปนการใชโดยมีเปาหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวสูงสุด อาจ
เรียกวา “ทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง (Doing Things Right)” ซึ่งการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถ
ทําไดดีที่สุดดวยการพิจารณา แนวความคิด 3 ประการ คือ 

1) การบรรลุเปาหมาย (Goal Optimization) ซึ่งประสิทธิภาพในที่น้ีหมายถึงความสามารถของ
องคกรในการไดมา และใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีจํากัด และมีคุณคาใหเปนประโยชนที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดในการปฏิบัติตามเปาหมาย 

2) แนวความคิดดานระบบการวิเคราะหเปาหมายตามแนวความคิดน้ี มุงที่การกระทําในรูประบบซึ่ง
หมายความวา เปาหมายไมไดอยูน่ิงกับที่เปลี่ยนแปลงไดตามเวลา 

3) การเนนเรื่องพฤติกรรม เปนการเนนบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองคกรที่มีตอความสําเร็จ
ขององคกรในระยะยาว หรือการยอมรับวาเปาหมายองคกรจะสามารถบรรลุถึงไดโดยอาศัยพฤติกรรมของ
สมาชิกในองคกร 

นอกจากน้ัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหวางผลผลิตที่ไดกับ
ทรัพยากรที่ใชไปหรือเปรียบเทียบระหวาง Output กับ Input วาในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
องคกรผลที่ไดน้ันดีแคไหน อยางไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดหลายมิติ เชน มิติทางเศรษฐศาสตรโดยไมใชเพียง
เรื่องเงินแตอยางเดียว แตหมายถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตน้ัน ๆ ดวย เชน เวลาหรือวัตถุดิบ 
มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองคกรตอวิธีการบริหารเพ่ือบรรลุเปาหมาย 
มิติทางสังคม อาจพิจารณาจากผลการสะทอนกลับการที่จะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ัน ตองมี
องคประกอบสําคัญ 2 สวนหลักคือ ผูที่ปฏิบัติงานกับโครงสรางการปฏิบัติงานสําหรับในเรื่องของคน
ปฏิบัติงานจะตองมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังน้ัน การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังน้ี 

1) ความฉับไว หมายถึง การใชเวลาไดอยางดีที่สุด รวดเร็ว ไมทํางานลาชา น่ันคือ คนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรับบริการยอมตองการความรวดเร็ว 
ดังน้ัน ผูใหบริการจะตองสรางวัฒนธรรมการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

2) ความถูกตองแมนยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานนอย มีความแมนยําในกฎระเบียบขอมูล 
ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ ไมเลินเลอจนทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร 



 

136 
 

3) ความรูหมายถึง การมีองคความรูในงานดีรูจักศึกษาหาความรูในเรื่องงานที่ทําอยูตลอดเวลา คนที่
มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ทั้งการเรียนรูดวยตนเององคกรผูอ่ืน อินเทอรเน็ต เปนตน 
และสามารถนําความรูน้ันมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

4) ประสบการณหมายถึง การรอบรูหรือรูรอบดานจากการไดเห็น ไดสัมผัส ไดลงมือปฏิบัติบอย ๆ 
มิใชมีความรูดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว การเปนผูมีประสบการณในการทํางานสูง จะทํางานผิดพลาด
นอย สมควรที่องคกรจะตองรักษาบุคคลเหลาน้ีใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด เพราะคนเหลาน้ีจะทําใหองคกร
พัฒนาไดเรว็ 

5) ความคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ มาใชในองคกร เชน คิดระบบการใหบริการที่
ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม การบริหารงานแบบเชิงรุก เปนตน คนที่มีประสิทธิภาพจึง
เปนคนที่ชอบคิด หรือ เกงคิด หรือมองไปขางหนาตลอดเวลา ไมใชคนที่ชอบทํางานตามคําสั่ง และจะตองไม
ทํางานประจําวันเหมือนกับหุนยนต 
 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพน้ัน เฉลิมเกียรติ แกวหอม. (2555) กลาววามีปจจัย 
7 ประการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคการ คือ 
          1. กลยุทธ (strategy) คือ กลยุทธเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออน ชุดแข็งภายใน
องคการ โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
           2. โครงสราง (structures) โครงสรางขององคการที่เหมาะสมจะชวยในการ ปฏิบัติงาน 
           3. ระบบ (systems) ระบบขององคการที่จะบรรลุเปาหมาย 
           4. แบบ (styles) แบบของการบริหารเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 
           5. บุคลากร (staff) ผูรวมองคการ 
           6. ความสามารถ (skill) 
           7. คานิยม (shared values) คานิยมรวมของคนในองคการ 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
ประสิทธิภาพในการทํางาน จําแนกออกไดเปน 2 ระดับ คือ (นลพรรณ บุญฤทธ์ิ, 2558) 
1. ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ บุคคลที่ต้ังใจทํางานอยาง

เต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจ
ในการทํางาน เปนบุคคลที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหดี
ขึ้นอยูเสมอ 

2. ประสิทธิภาพขององคกร หมายถึง การที่องคกรสามารถดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจหนาที่
ขององคกรโดยใชทรัพยากรปจจัยตาง ๆ รวมทั้งกาลังคนอยางคุมคาที่สุด มีการสูญเสียนอยที่สุด มี
ลักษณะของการดําเนินงานไปสูวัตถุประสงคไดดวยดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และบุคคล องคกร
ระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอผลผลิตและการบริการไดตามเปาหมาย องคกรมีความสามารถใช
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ยุทธศาสตร กลยุทธ วิธีการเทคนิค และเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีการทํางานอยางเหมาะสม มี
ความราบรื่นในการดําเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแยงนอยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี มี
ความสุขความพอใจในการทํางาน 

สรุปไดวา การปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพไดน้ัน ตองประกอบดวย
ความสามารถ ความชํานาญ และสิ่งจูงใจใหทําปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย โดยประเมินผลของประสิทธิภาพ
น้ันไดจากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาและคาใชจายในการปฏิบัติงาน 

กรอบแนวคิด 
งานวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําปากชอง บริษัท China 

Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 ผูวิจัยไดทําการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods Research โดยการเก็บรวบรวม

จากพนักงานประจําปากชอง จํานวน 108 คน และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใน
ผูบริหารประจําปากชองของ บริษัท China Railway Design Corporation จํานวน 3 ราย ซึ่งแบงการ
เก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี  

1. การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  
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การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-
19 ซึ่งแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจําปากชอง บริษัท 
China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 จํานวน 108 คน โดย
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ พนักงานประจําปากชอง บริษัท China 
Railway Design Corporation โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 
โดยแบบสอบถามการศึกษาในครั้งน้ี เลือกใชการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่

สรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ มาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน รายได และอายุการทํางาน โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ ปลายปดใหเลือกตอบ 
จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานมี 3 
ดาน ไดแก ดานการใหบริการ (จํานวน 5 ขอ) ดานการทํางานใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ 
(จํานวน 5 ขอ) และดานความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน (จํานวน 5 ขอ) 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานมี 3 ดาน 
ไดแก ดานรางวัลตอบแทน (จํานวน 5 ขอ) ดานลักษณะการทํางาน (จํานวน 5 ขอ) และ ดานรูปแบบการ
จัดการ (จํานวน 5 ขอ) 

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเปนคําถามปลายเปด 
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-
19 โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในผูบริหารประจําปากชองของ บริษัท China 
Railway Design Corporation จํานวน 3 ราย โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi –
Structured interview) 
 2. การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
  การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากการสืบคนขอมูลทบทวนผลการวิจัยที่เก่ียวของจาก
ฐานขอมูลงานวิจัยที่มีอยูเดิม เชน การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล THAIJO คลังขอมูลงานวิจัยไทย 
(TNRR) จากฐานขอมูลงานวิจัยที่หองสมุดมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนและเว็บไซตตาง ๆ รวมถึง
การศึกษาขอมูลของบริษัท China Railway Design Corporation เพ่ือรวบรวมขอมูลประกอบการ
วิเคราะหผลการศึกษาตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาในการ
วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชสถิติวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่และคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard deviation)  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ โดยใชเทคนิควิธีการตรวจสอบสามเสา 
(Triangulation Technic) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยการใชผูเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหผลการ
สัมภาษณจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจงโดยสัมภาษณ ผูบริหารประจําปากชองและใช
ประกอบการหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานประจํา
ปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation จํานวน 108 คน ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี  

1. ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญดานรางวัลตอบแทน มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.43 รองลงมา 
ดานรูปแบบการจัดการ มีคาเฉลี่ย 4.39 ตามลําดับ และสุดทาย ดานลักษณะการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.29 
ตามลําดับ ดังตาราง 1 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการทํางาน 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 
ลําดับที ่

1. ดานรางวัลตอบแทน 4.43 .610 มาก 1 

2. ดานลักษณะการทํางาน 4.29 .647 มาก 3 

3. ดานรูปแบบการจัดการ 4.39 .628 มาก 2 

คาเฉลี่ยรวม 4.37 .584 มาก  

 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรางวัลตอบแทน ในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญทานคิดวาอัตรา
เงินเดือนที่ไดรับ เหมาะสมกับหนาที่และภาระงานของทาน มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาทานคิดวา
การไดรับรางวัลตอบแทนจะชวยสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหทานได มีคาเฉลี่ย 4.47 ทานเกิด
ความพยายามทํางานใหดีขึ้นเพ่ือใหไดรับรางวัลตอบแทน มีคาเฉลี่ย 4.42 ทานคิดวาการที่องคกร
มองเห็นในความสามารถและมอบรางวัลตอบแทนใหทําใหทานเกิดกําลังในการทํางานมากขึ้น มีคาเฉลี่ย 
4.40 และสุดทายทานคิดวาการประกาศใหคนในองคกรทราบถึงความสามารถและผลงานของทานใหคน
อ่ืนรับรูทําใหเกิดกําลังใจในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.33 ตามลําดับ ดานรางวัลตอบแทน ดานลักษณะการ

X
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ทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา พนักงานสวนใหญ
ใหความสําคัญทานคิดวาการไดรับมอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถของพนักงานชวยใหทํางานไดดี
ขึ้น มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาทานคิดวาการสอบงานและการใหคําแนะนําของหัวหนางานชวย
สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานได มีคาเฉลี่ย 4.31 ทานคิดวาการวางแผนงานและการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนขององคกรชวยใหทํางานไดดีขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.25 ทานคิดวาผลงานของทานปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามความตองการขององคกร มีคาเฉลี่ย 4.24 และสุดทายทานคิดวาพนักงานทุกคนจะตองสามารถ
ทํางานไดทุกฝาย มีคาเฉลี่ย 4.21 ตามลําดับ ดานรางวัลตอบแทน ดานรูปแบบการจัดการ ในภาพรวมอยู
ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญทานคิด
วาหนวยงานทานมีการวางแผนการดําเนินงานแตละฝายใหชัดเจนดีย่ิงมากกวา มีคาเฉลี่ย 4.43 รองลงมา 
ทานคิดวานโยบายขององคกรปจจุบันมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.42 องคกรเปดโอกาสใหทานไดแสดง
ความคิดเห็นตอการวางแผนงานในแตละหนาที่ มีคาเฉลี่ย 4.41 ทานคิดวาการดําเนินการวางแผน
รูปแบบการจัดการองคกร และการทํางานตางๆ ควรมาจากการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานที่
ปฏิบัติงานเปนหลักและสุดทายทานคิดวารูปแบบการจัดการที่ดีเปนระบบจะชวยทําใหองคกรทํางานได
สําเร็จ มีคาเฉลี่ย 4.37 มีคาเฉลีย่ 4.31 ตามลําดับ 

2. ประสิทธิภาพในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญดานการใหบริการ และดานการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
และประสบความสําเร็จ มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมา ดานความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงาน มีคาเฉลี่ย 4.28 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายได พบวา ดานการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 ดังตาราง 2  

 
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 
ลําดับที ่

1. ดานการใหบริการ 4.29 .622 มาก 1 
2. ดานการทํางานใหบรรลุเปาหมายและประสบ
ความสําเร็จ 

4.29 .540 
มาก 1 

3. ดานความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 4.28 .567 มาก 3 
คาเฉลี่ยรวม 4.29 .531 มาก  

 
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญทานคิดวาทานใหบริการแก

ลูกคาอยางเต็มความสามารถและทําใหลูกคาพึงพอใจ มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมา ทานคิดวางาน
ทุกงานในหนวยงานของทานตองใหบริการแกลูกคา มีคาเฉลี่ย 4.34 ทานคิดวาการทํางานเก่ียวกับสาย
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งานของทานจําเปนตองพบเจอกับผูคน ตองใหการบริการที่ดีแกทุกคนที่พบเจอ และ ทานคิดวาการ
บริการที่ดีไมใชเพียงแตการบริการเพียงหนางานเทาน้ัน แตตองใหบริการที่ดีอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย 
4.23 และ 4.19 ตามลําดับ ดานการทํางานใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญทานรูสึก
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทานไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมา ทานคิดวาเปาหมาย
แหงความสําเร็จขององคกรที่ต้ังไว ควรอยูบนความจริงที่สามารถปฏิบัติงานได, ทานคิดวาความคาดหวัง
ผลงานขององคกรตอทานคือการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว, ทานคิดวางานที่ทานไดรับมอบหมาย
ประสบความสําเร็จตามที่ตองการขององคกร และทานคิดวาการที่งานจะประสบผลสําเร็จไดตองขึ้นอยู
กับความรวมมือของคนในองคกรรวมดวย มีคาเฉลี่ย 4.36, 4.31 , 4.27 และ 4.13 ตามลําดับ ดานความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญทานคิดวาผูบัญชากรมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมา ทานคิดวาทานทํางานสําเร็จไดเน่ืองจากการให
คําแนะนําของหัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 4.35 ทานคิดวาเพ่ือรวมงานมีสวนชวยใหทานปราบผลสําเร็จในงาน
ได มีคาเฉลี่ย 4.28 ทานคิดวาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานแตละคนมีไมเทากัน มีคาเฉลี่ย 
4.26 และทานคิดวาการพยายามทํางานอยางเต็มความสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของ
ตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.04 ตามลําดับ 

 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย คือ แรงจงูใจในการทํางานที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของ
เช้ือ Covid-19  

H0 = แรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ    
Covid-19 แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

H1 = แรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ    
Covid-19 ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน 

 Sum of Squares df Mean Square    F       Sig. 
Between Groups 27.405 27 1.015 28.998 .000 
Within Groups 2.800 80 .035   

Total 30.205 107    

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ 
Covid-19 พบวา มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานประจําปากชอง บริษัท China Railway Design 
Corporation ที่มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน จะมีการประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-
19 แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
การสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ 

 จากการสัมภาษณผูบริหารประจําปากชองของ บริษัท China Railway Design Corporation 
จํานวน 3 ราย เพ่ือขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัท 
China Railway Design Corporation Co., Ltd. ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 พบวา การ
ดําเนินงานของบริษัท China Railway Design Corporation (ประเทศไทย) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายดานการคมนาคมขนสงทั้งระบบรางและระบบสาธารณะเปนที่ตองการของ
ทุกประเทศ สํารับในประเทศไทยน้ันไดมีการวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และพยายามผลักดันใหเกิดโครงการรถไฟความเร็วสูงเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางตอเน่ือง แตเน่ืองจากบริษัทมีสาขาและบริษัทที่ทํางานอยูในหลากหลายประเทศ สงผลให
ใหเกิดความแตกตางระหวางภูมิภาคและการบริหารงานระหวางสาขา ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 โดย
องคกรควรเริ่มตนจากการวางแผนนโยบาย ยุทธศาสตร และกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานขององคกร
ใหชัดเจน ประกาศเปาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานขององคกร บทบาทหนาที่ของพนักงานในการ
ทํางานแตละตําแหนง และจัดการอบรมบรรยายขอมูลทั่วไปขององคกรและลูกคาที่มาใชบริการธุรกิจของ
บริษัทใหพนักงานไดรับทราบขอมูลทั่วไปของลูกคา และทราบถึงแนวทางการดําเนินงานใหเกิดความ
ประทับใจแกลูกคาที่มารับบริการ โดยภายหลังการทํางานของพนักงานแตละแผนกจะมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิในการทํางานและใหรางวัลตอบแทนการทํางานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว เพ่ือ
สรางแรงจูงใจใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

สรปุผลการศึกษา 

        จากการศึกษาและเก็บรวบรวบขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถามในพนักงานประจําปากชอง บริษัท 
China Railway Design Corporation จํานวน 108 คน พบวา พนักงานประจําปากชอง บริษัท China 
Railway Design Corporation ที่มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน จะมีการประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพร
ระบาดของเช้ือ Covid-19 แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผลการสัมภาษณผูบริหาร
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ประจําปากชองของ บริษัท China Railway Design Corporation จํานวน 3 ราย ไดเสนอขอคิดเห็น
และแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน โดยกลาววา “องคกรควรเริ่มตนจากการ
วางแผนนโยบาย ยุทธศาสตร และกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานขององคกรใหชัดเจน ควรมีการ
จัดการอบรมบรรยายขอมูลทั่วไปขององคกรและลูกคา โดยภายหลังการทํางานของพนักงานแตละแผนก
จะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการทํางานและใหรางวัลตอบแทนการทํางานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตาม
เปาหมายที่ต้ังไว” 

จากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจึงเสนอทางเลือกสําหรับการแกไขปญหาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation Co., Ltd. 
ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-19 โดยองคกรควรเริ่มตนจากการวางแผนนโยบาย ยุทธศาสตร 
และกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานขององคกรใหชัดเจน ประกาศเปาหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ขององคกร บทบาทหนาที่ของพนักงานในการทํางานแตละตําแหนง และจัดการอบรมบรรยายขอมูล
ทั่วไปขององคกรและลูกคาที่มาใชบริการธุรกิจของบริษัทใหพนักงานไดรับทราบขอมูลทั่วไปของลูกคา 
และทราบถึงแนวทางการดําเนินงานใหเกิดความประทับใจแกลูกคาที่มารับบริการ โดยภายหลังการ
ทํางานของพนักงานแตละแผนกจะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการทํางานและใหรางวัลตอบแทนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน
ใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร โดยเริ่มตนจากกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. การยอมรับถึงปญหา 
2. กําจัดขอบเขตของปญหา คือการหาใหเจอวาปญหาน้ันคืออะไร มีมากนอยขนาดไหน เปน

ปญหาเล็ก ปญหาใหญ เกิดบอยหรือนานๆเกิดที่ปญหาเล็กปญหาใหญมีวิธีการแกไมเหมือนกัน 
3. กําหนดทางเลือกในการแกปญหา คือ การมองหาทางออก วิธีที่จะใชในการแกปญหา มี

หลากหลาย บางวิธีแกระยะสั้น บางวิธีเปนการแกระยะยาว 
4. การลงมือทําตามแผน คือ การลงมือทําตามแผนที่วางไวจริง เปรียบเหมือนการที่หมอจายยา

แลวไมกินยาตามสั่ง  ประเด็นคือเราจะไมรูวาอะไรคือปญหา ไมเกิดปญญาในการเรียนรูวาแนวทางใน
การแกปญหาคืออะไร 

5. การติดตาม คือ การติดตามผลตอบรับและผลลัพธที่ไดจากการแกไข ปญหาเปนเรื่องสําคัญ 
บางปญหามีผลกระทบจากวิธีการแก มีปญหาบานปลาย มีปญหาขางเคียง เพ่ือหาทางเลือกอ่ืนๆในการ
แกปญหาไดตรงจุดจบ 

แนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมในการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation Co., Ltd. ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ 
Covid-19 โดยองคกรควรเริ่มตนจากการวางแผนนโยบาย ยุทธศาสตร และกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินงานขององคกรใหชัดเจน ประกาศเปาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานขององคกร บทบาทหนาที่
ของพนักงานในการทํางานแตละตําแหนง และจัดการอบรมบรรยายขอมูลทั่วไปขององคกรและลูกคา
ที่มาใชบริการธุรกิจของบริษัทใหพนักงานไดรับทราบขอมูลทั่วไปของลูกคา และทราบถึงแนวทางการ
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ดําเนินงานใหเกิดความประทับใจแกลูกคาที่มารับบริการ โดยภายหลังการทํางานของพนักงานแตละ
แผนกจะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการทํางานและใหรางวัลตอบแทนการทํางานที่มีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปาหมายที่ต้ังไว เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญดานการใหบริการ และดานการทํางานใหบรรลุเปาหมายและ
ประสบความสําเร็จ มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมา ดานความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน มี
คาเฉลี่ย 4.28 ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของ มูนา ยีดอรอแม (2563) ทําการศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักปลัดในสถานการณการระบาดโรคโควิด 19 ขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักปลัดในสถานการณการระบาดโรคโควิด 19 ขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ วิไลภรณ เช้ือรักษ (2563) ทําการศึกษาการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ สุรินทร ภูเก็ต พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ปจจัยดานความรับผิดชอบตองานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
และดานความรูมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร ภูเก็ต 

 แรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญดานรางวัลตอบแทน มากกวา มีคาเฉลี่ย 4.43 รองลงมา 
ดานรูปแบบการจัดการ มีคาเฉลี่ย 4.39 ตามลําดับ และสุดทาย ดานลักษณะการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.29 
ตามลําดับ ผลการทดสอบความสัมพันธ พบวา พนักงานประจําปากชอง บริษัท China Railway Design 
Corporation ที่มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน จะมีการประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ประจําปากชอง บริษัท China Railway Design Corporation ในชวงการแพรระบาดของเช้ือ Covid-
19 แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิไลวรรณ อิศรเดช 
(2563) ทําการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฯ มี 5 ดาน คือ 2.1) การยึดมั่นในคุณธรรม 2.2) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2.3) ความรับผิดชอบใน
งาน 2.4) การทํางานเปนทีม และ 2.5) การทํางานอยางเปนระบบ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ พีร
ดา แกวมูล (2562) ทําการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด สํานักงานใหญ พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานใหญ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  
 1. การศึกษาน้ีทําการศึกษาเพียงภายใน บริษัท China Railway Design Corporation Co., 
Ltd. เทาน้ัน  
 2. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาจมีผลตอการพัฒนาองคกร
ภายในประเทศได 
 3. บริษัท China Railway Design Corporation Co., Ltd. ดําเนินงานดานวิศวกรรม การ
ออกแบบเปนหลัก พนักงานสวนใหญจะเปนพนักงานที่ออกภาคสนามเปนหลัก และมีการเปลี่ยน
พนักงานอยูตลอดเวลา 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในชวงที่ไมมีการแพร
ระบาดของโรคเพ่ือทําการเปรียบเทียบปจจัยที่แตกตางกัน 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานที่ไมมี
การแพรระบาดของโรคเพ่ือทําการเปรียบเทียบปจจัยที่แตกตางกัน 
 3. ควรมีการแยกศึกษาระหวางพนักงานที่อยูในสํานักงานใหญและพักงานที่ออกภาคสนาม 
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การศึกษาสุขภาพธุรกิจของผูประกอบการเครื่องแกงเมืองคอน โซนเขา โซนปา                 
โซนนา และโซนเล ในจังหวัดนครศรธีรรมราช 

A study on Business Health of Thai curry Entrepreneurs in Muang Khon, Khao 
Zone, Pa Zone, Na Zone  and Lay Zone                                                          

in Nakhon Si Thammarat Province 
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บทคัดยอ 

  วัตถุประสงคของการวิจัย คือ การศึกษาสุขภาพธุรกิจของผูประกอบการเครื่องแกงเมืองคอน 
โซนเขา โซนปา โซนนา และโซนเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทความวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาความเปนผูประกอบการเครื่องแกงนคร” ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูผลิต
เครื่องแกงในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงออกเปน 4 โซน การวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการ
ลงพ้ืนที่ภาคสนาม เปนการเก็บขอมูล ระดมความคิดเห็น เปนการศึกษาวิจัยโดยประยุกตเอา
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาและสรางศักยภาพความเขมแข็งของกลุม โดยเริ่มต้ังแต
กระบวนการสกัดเอาบริบทของกลุม ความคิดเห็นในการรวมกลุม และใชการวิเคราะหดวยเทคนิค 
SWOT Analysis  

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูผลิตเครื่องแกงเมืองคอนทั้ง 4 โซน มีผูนํากลุมที่มีวิสัยทัศน มีการ
บริหารจัดการที่เปนรูปธรรม มีการรวบรวมขอมูลกลุมที่เปนลายลักษณอักษร ไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานตาง ๆ จากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จากกระบวนการมีสวนรวมในการ
วิเคราะหสุขภาพธุรกิจ พบวา ผูผลิตเครื่องแกงโซนปา กลุมเครื่องแกงหนองตาม ตําบลนาบอน อําเภอนา
บอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนกลุมผูผลิตเครื่องแกงที่มีศักยภาพในการพัฒนาความเปน
                                                            
1 ผูชวยศาสตราจารย, คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, E-mail: payomporn.r@rmutsv.ac.th 
2 อาจารย, คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
3 ผูชวยศาสตราจารย, คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
4 อาจารย, คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
5 อาจารย, คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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ผูประกอบการมากที่สุด เน่ืองจากกลุมมีรูปแบบ และมีปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการ
สรางแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1.  สมาชิกภายในกลุมมีความรับผิดชอบ มีการแบงหนาที่งานอยางชัดเจน เปนรูปธรรม  

2.  มีความคิดสรางสรรค สมาชิกกลุมเครื่องแกง เปดรับโอกาสตาง ๆ ไมวาจะเปนองค
ความรู ดานการบริหารจัดการ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการใหม ๆ ในการปรับปรุงการ
ผลิต และยังหาโอกาสเพ่ือนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ 

3.  มีความอดทน สมาชิกกลุมเครื่องแกง มีความอดทนตอการทํางาน ซึ่งวิเคราะหไดจาก
อาชีพหลักของสมาชิกเปนเกษตรกรชาวสวนยางพารา เสร็จจากการกรีดยางพาราและรวมตัวกันผลิต
เครื่องแกง 

4.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยมีประธานกลุมชักนํา จูงใจใหสมาชิกเกิดความมั่นใจในการ
ดําเนินงาน สามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ใหสําเร็จได 

5. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกลุม ลดความเลื่อมล้ําระหวางสมาชิกดวยกัน 
ซึ่งจากการสัมภาษณสมาชิกกลุมเชิงลึก พบวา สมาชิกสามารถถือหุนไดคนละไมเกิน 5 หุน รวมทั้งการมี
มนุษยสัมพันธตอกัน  การทํางานเปนทีม และมีความยืดหยุนในการทํางาน 

6. การมีวิสัยทัศน  สมาชิกกลุมพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับแนวความคิดใหม ๆ 
มีความกระตือรือรน และทํางานอยางรวดเร็ว 

7. มุงมั่นความสําเร็จ  สมาชิกกลุมมองเห็นโอกาสของความเปนไปได มีการรวมแรงรวมใจ 
ทั้งดานความคิด กําลังและความสามารถทั้งหมดทุมเทใหกับการทํางาน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามแผน
ที่วางไว เรียนรูจากสิ่งที่ผิดพลาดเพ่ือแกไขไปสูความสําเร็จ 

คําสําคัญ: การพัฒนา เครื่องแกงเมืองคอน ผูประกอบการ  

 

Abstract  

The objective of this research was to study the business health of the 
entrepreneurs of the curry paste in Muang Khon, Khao Zone, Forest Zone, Zone Na and 
Zone Lay in Nakhon Si Thammarat Province. This research paper is part of the research 
titled “Development of Nakhon Si Thammarat Curry Entrepreneurship” The population 
and sample group were curry producers in Nakhon Si Thammarat province, divided into 
4 zones. The research was a qualitative research with field trips. is a storage brainstorm 
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It is a research study by applying participative research process. To develop and 
strengthen the potential of the group Starting from the process of extracting the 
context of the group. Comments on bundles and using SWOT Analysis 

The results showed that Muang Khon curry paste manufacturers in all 4 zones 
have visionary leaders. There is a concrete management. Written group information is 
collected. Received assistance from various agencies from outside agencies, both the 
public and private sectors. 

From the process of participating in the analysis of business health, it was found 
that the producers of the wild zone curry paste Nong Tam Curry Group, Na Bon 
Subdistrict, Na Bon District, Nakhon Si Thammarat Province It is a group of curry 
producers that have the greatest potential to develop entrepreneurship. Because the 
group has a form and have supporting factors in management Including the creation of 
effective development guidelines continuously which can be described as follows 

1. Members within the group are responsible. There is a clear and concrete 
division of work duties. 

2. Be creative Curry group member open to various opportunities, whether it is a 
body of knowledge Management product development concept New processes to 
improve production And also find opportunities to bring new products to the market 
regularly. 

3. Patience, curry group members have patience to work which can be analyzed 
from the main occupation of the members is a rubber plantation farmer Finished from 
tapping rubber and gathered together to produce curry paste. 

4. Have self-confidence led by the chairman of the group Incentivize members 
to be confident in their operations able to solve problems or obstacles successfully 

5. Apply good governance in group management. reduce the veneration 
between members From the in-depth interviews with the group members, it was found 
that each member could hold no more than 5 shares, including having human relations 
with each other. teamwork and flexibility in working 

6. Having a vision Group members are ready to accept changes. Accept new 
ideas, be enthusiastic and work fast 
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7. Commitment to success Group members see opportunities of possibilities. 
There is cooperation both in thought All energy and talent are devoted to work. to 
achieve success as planned Learn from mistakes to correct them for success. 

Keywords: Development,  Curry paste,   Entrepreneur 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

 พริกแกงหรือเครื่องแกง เปนสวนผสมหลักที่สําคัญและขาดไมไดในตํารับอาหารไทย ไมวาจะ
เปนการประกอบอาหารประเภทผัดหรือแกง โดยเฉพาะอาหารภาคใต ประชาชนจะนิยมเรียกสวนผสมใน
อาหารที่มีพริกเปนสวนประกอบหลักวา “เครื่องแกง” แทน “พริกแกง” และเครื่องแกงน้ีจะเปน
สวนผสมที่ทําใหอาหารภาคใตมีเอกลักษณ คือรสชาติจัดจาน สีสันสะดุดตา จึงทําให “ขาวแกงปกษใต” 
เปนอาหารที่นิยมบริโภคอยางแพรหลายทั่วประเทศ ไมจํากัดแตในเขตพ้ืนที่ภาคใตเทาน้ัน (บุญนารถ, 
2558) แตสําหรับประชาชนในพ้ืนที่ภาคใตแลว การประกอบอาหารจะตองใชเครื่องแกงปกษใตเปน
สวนผสมเทาน้ันจะไมนิยมซื้อเครื่องแกงที่ผลิตโดยผูประกอบการจากพ้ืนที่อ่ืนเน่ืองจากวัตถุดิบมีความ
แตกตางกัน (นิธิวรกร, 2558) ซึ่งแตกตางจากผูบริโภคพ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืนที่ไมไดยึดถือเอาแหลงผลิต
เครื่องแกงเปนสําคัญแตมุงเนนเฉพาะความสะดวกในการเลือกซื้อเครื่องปรุงเพ่ือประกอบอาหารเทาน้ัน 
ผลิตภัณฑเครื่องแกง เปนผลิตภัณฑที่สะทอนอัตลักษณความเปนวัฒนธรรมอาหารปกษใต แตอยางไรก็
ตามกลับไมพบผลิตภัณฑเหลาน้ีจําหนายทั่วไปในทองตลาด 

จากการสัมภาษณพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแบงพ้ืนที่
ออกเปน 4 โซน) ดังน้ี 1) โซนเขา ไดแก อําเภอลานสกา อําเภอพิปูน อําเภอชางกลาง อําเภอฉวาง และ
อําเภอถ้ําพรรณรา 2) โซนปา ไดแก อําเภอทุงสง อําเภอรอนพิบูลย อําเภอนาบอน อําเภอทุงใหญ 
อําเภอบางขัน และอําเภอพระพรหม 3) โซนนา ไดแก อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทร 
อําเภอชะอวด และอําเภอจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ และ 4) โซนเล ไดแก อําเภอเมือง อําเภอทาศาลา 
อําเภอสิชล อําเภอขนอม อําเภอพรหมคีรี และอําเภอนบพิตํา  

และจากการวิเคราะห Network Value Chain ของผลิตภัณฑเครื่องแกง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จําแนกตามขอมูลตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า พบวา ผูผลิตเครื่องแกงทั้ง 4 โซน มีการผลิตตามคําสั่งซื้อ 
ลูกคาที่ใชเครื่องแกง มีแคคนในชุมชนเทาน้ัน และจะสั่งซื้อเพ่ือใชในงาน   ตาง ๆ เชน งานบวช งาน
แตงงาน งานศพ ผูผลิตเครื่องแกงไมมีการวางแผนในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบ ไมมีการวางแผนการผลิต
ที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา  ผูผลิตซื้อวัตถุดิบจากในทองถิ่น ไดแก พริกสดราคา 100 บาท/
กิโลกรัม ขมิ้นราคา 80 บาท/กิโลกรัม ตะไครราคา 40 บาท/กิโลกรัม และวัตถุดิบที่หาซื้อจากตลาด
ใกลเคียงแหลงผลิต ไดแก หอมราคา 60 บาท/กิโลกรัม กระเทียมราคา 70 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา
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ราคา 125 บาท/กิโลกรมั พริกแหงราคา 210 บาท/กิโลกรัม และเกลือราคา 18 บาท/กิโลกรัม ซึ่งทางกลุม
ต้ังราคาขาย 140 บาท/กิโลกรัม คณะผูวิจัยเห็นถึงปญหาในเรื่องการตรวจสอบสุขภาพธุรกิจของ
ผูประกอบการเครื่องแกงนครในเขตพ้ืนที่โซนเขา โซนปา โซนนา และโซนเล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือใหผูประกอบการเครื่องแกงนครมีความสามารถดานการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับศักยภาพจาก
ผูผลิตใหมีแนวคิดเดิม ตลอดจนเปนแนวทางใหกับผูประกอบการในการสรางรายได สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตอไป สามารถสรุปไดดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 แสดง Network Value Chain ของผลิตภัณฑเครื่องแกง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: เวทีการพัฒนาโจทยวิจัย วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2563 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาสุขภาพธุรกิจของผูประกอบการเครื่องแกงเมืองคอน โซนเขา โซนปา โซนนา และโซน
เล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณผูผลิตกลุมเครื่องแกงโซนเขา โซนปา โซนนา และโซนเล ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา ผูผลิตยังมีแนวความคิดแบบชาวบาน ที่คิดผันตนเองเปนผูประกอบการ แตยังไม
มีวิธีการปฏิบัติงานและกระบวนความคิดตาง ๆ เพ่ือไปถึงความเปนผูประกอบการ ไมมีการวิเคราะห
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และจากการรวบรวมขอมูลตางๆ คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย โดยใชวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (วรรณดี สุทธินรากร,  2560) ดังน้ี 
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ภาพที่  2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลสุขภาพธุรกิจ ของผูผลิตเครื่องแกงเมืองคอน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 โซน  

2. เปนขอมูลใหกับผูประกอบการที่ใชเครื่องแกง เชน โรงแรม รีสอรท รานอาหาร สําหรับการ
เลือกใชเครื่องแกงจากชุมชน 

3. เปนแนวทางใหกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาตอยอดเชิง
ลึก สําหรับการพัฒนาผูผลิตเครื่องแกงในอนาคต 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง   
โซน ประชากร กลุมตัวอยาง 
เขา ลานสกา พิปูน ชางกลาง ฉวาง ถ้ําพรรณรา   บานแกวสุรกานต ตําบลเขาแกว  

อําเภอลานสกา 
ปา ทุงสง รอนพิบูลย นาบอน ทุงใหญ บางขัน พระพรหม บานหนองตาม ตําบลนาบอน  

อําเภอนาบอน 
นา ปากพนัง เ ชียรใหญ  หัวไทร ชะอวด จุฬาภรณ      

เฉลิมพระเกียรติ 
บานทาขาม ตําบลทาขาม  
อําเภอชะอวด 

เล เมือง ทาศาลา สิชล ขนอม พรหมคีรี นบพิตํา  บานบางกระบือ ตําบลทาไร   
อําเภอเมือง 

กลุมผูผลิตเครือ่งแกง
เมืองคอนทั้ง 4 โซน 

 

- บริบทกลุม 
- จุดมุงหมายของกลุม 

 

สุขภาพธุรกิจ 

ของกลุมเครื่องแกง 

เมืองคอน 

SWOT Analysis 
- จุดแข็ง 
- จุดออน 
- โอกาส 
- อุปสรรค 
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จากการสัมภาษณพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแบงพ้ืนที่การ
ปกครองออกเปน 4 โซน และทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงตามกลุมผูผลิตเครื่องแกงที่มีศักยภาพเบ้ืองตนสําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต ซึ่งกลุมตัวอยาง
เปนแบบเจาะจง ประกอบดวย 1) โซนเขา คือ กลุมเครื่องแกงบานแกวสุรกานต ตําบลเขาแกว อําเภอลาน
สกา 2) โซนปา คือ กลุมผูผลิตเครื่องแกงบานหนองตาม ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน 3) โซนนา คือ กลุม
ผูผลิตเครื่องแกงบานทาขาม ตําบลทาขาม อําเภอชะอวด และ 4) โซนเล คือ กลุมผูผลิตเครื่องแกงบานบาง
กระบือ ตําบลทาไร  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. วิธีการศึกษา 

การศึกษาจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม (field research) เปนการเก็บ
ขอมูลและจัดเวทีเสวนา การสังเกตการณ การแสดงความมีสวนรวมในการหาแนวทางแกปญหา และการ
ระดมความคิด เปนการศึกษาวิจัยโดยประยุกตเอากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมผูผลิตเครื่องแกง ซึ่งมีแนวคิดที่จะรวมกัน
วิเคราะหสุขภาพธุรกิจ ดวยเทคนิค SWOT Analysis  

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคดวยเทคนิค SWOT Analysis  คณะผูวิจัยจะ
ดําเนินการจัดเวทีเสวนาในกับกลุมผูผลิตเครื่องแกง เพ่ือวิเคราะหขอมูลของกลุมทางดานจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค โดยใหสมาชิกของกลุมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมกันในการวิเคราะห
วาสิ่งใดคือจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของกลุม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี โดยมีวิธีการเก็บขอมูล ไดแก 1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) การสนทนากลุม (focus group 
discussion) และการรวบรวมขอมูลเอกสาร (documentary search) 

คณะผูวิจัยไดลําดับขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และบริบท โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ สังเกต สอบถาม
และการสํารวจ 

3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและรูปแบบกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือ
กําหนดและรูปแบบการดําเนินการวิจัย 

3.3 ประสานงานกับกลุมผูผลิตเครื่องแกง ผูประกอบการที่ใชเครื่องแกง เพ่ือการลงพ้ืนที่และ
การจัดเวทีเสวนา  

3.4 การจัดกิจกรรมใหความรูเพ่ือการเพ่ิมองคความรูและการพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมผูผลิต
เครื่องแกงในดานการพัฒนาความเปนผูประกอบการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
ในขั้นตอนการวิเคราะห ผูวิจัยจะนําขอมูลมาทําการวิเคราะหดังน้ี 
4.1 ขอมูลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกกลุม นักวิจัย นําเสนอผลการศึกษา

บริบทกลุมผูผลิตเครื่องแกง ซึ่งมาจากการวิเคราะหขอมูลจากการมีสวนรวม ระดมความคิด 
4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดนํามาวิเคราะหเน้ือหา และวิเคราะห สรุปออกมาจากแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เก่ียวของ ประกอบกับสรุปผลการดําเนินงานภายใตรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีสวนรวมกันของ
สมาชิก 

ผลการดําเนนิการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัย สุขภาพของธุรกิจของผูผลติเครือ่งแกงเมืองคอน แบงตามเขตพ้ืนที่ 4 โซน 
พบวา 

โซนเขา: กลุมผูผลิตเครื่องแกงบานแกวสุรกานต ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรธีรรมราช 
กลุมเครื่องแกงบานแกวสุรกานต ต้ังอยูเลขที่ 116/1 หมู 2 ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช กอต้ังขึ้นเปนวิสาหกิจชุมชนจากกลุมแมบานสายใยรักแหงครอบครัว หรือ “กลุมบาน

แกวสุรกานต” แหงตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการรวมตัวกันของ

แมบานในพ้ืนที่หลายสิบชีวิตกอต้ังกลุมเครื่องแกงสุรกานตขึ้น เพ่ือผลิต “เครื่องแกงสําเร็จรูป” จําหนาย 

สงออกไปยังตลาดทั่วภาคใต และภูมิภาคอ่ืนมาเปนเวลานานหลายป ดวยวิถีความเปนอยูที่ประชากร

สวนใหญยังคงยึดวิถีเกษตรสวนยางและสวนผลไม ที่สําคัญมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวอีกหลายหลาย

ชนิด ประกอบกับอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอําเภอที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง

วิถีชีวิตของสตรีในพ้ืนที่สวนใหญในพ้ืนที่เมื่อวางเวนจากการเขาสวนยางหรือสวนผลไมแลวจะรวมตัวกัน

ผลิตเครื่องแกง โดยใชวัตถุดิบจากพ้ืนที่รอบบาน หรือจากสวนตัวเอง ดวยการนํามารวมกันและผลิต

เครื่องแกงเผ็ด และเครื่องแกงสม ออกขายในตลาด ซึ่งชวงแรกมุงหวังเพียงแคใชเปนกิจกรรมสันทนาการ

เล็ก ๆ ภายในชุมชนเทาน้ัน แตดวยรสชาติและความอรอยทําใหเกิดความตองการของลูกคาและผูบริโภค

เปนวงกวางอยางรวดเร็วดวยปจจัยสําคัญที่เปนตัวกระตุนคือคุณภาพของเครื่องแกง หรือพริกแกงที่

หลายคนบอกวามีความอรอยและกลมกลอมกวาหลายเจาที่วางขายในทองตลาด เพราะผลิตจากพริก ขิง 

ขา ตะไคร ใบมะกรูด รวมถึงผลผลิตชนิดอ่ืนซึ่งปลูกในดินแดนที่อากาศดี นํ้าดี ธรรมชาติ จึงทําใหได

เครื่องแกงที่อรอยอยางโดดเดน ทางกลุมผลิตเครื่องแกงอาทิตยละ 2 วันคือ พฤหัสบดีกับวันศุกร โดยมี

กําลังการผลิตอยูที่ครั้งละ 300 กิโลกรัม  

จุดมุงหมายในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

1. สงเสริมภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูเดิมในการพัฒนาและกาวหนายิ่งขึ้น 
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2. แกปญหาการวางงานและการไปหางานทํานอกบาน 
3. เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับสมาชิกในครัวเรือน 
4. สงเสริมและพัฒนาสมาชิกใหรูจักการพ่ึงตนเอง 
5. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรักและหวงแหนภูมิปญญาของตนเอง โดยเฉพาะการทําผลิตเครื่องแกง

ใหคงอยูตลอดไป 
6. เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกลุมอาชีพหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

การวิเคราะหสขุภาพของกลุมผูผลิตเครื่องแกงบานแกวสรุกานต ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช SWOT Analysis 

1. จุดแข็ง (Strange) พบวา 

1.1 กลุมเครื่องแกงบานแกวสุรกานต  มีการวางแผนในการทํางาน ซึ่งมีการนัดหมายการผลิต
เครื่องแกงทุก ๆ วันพฤหัส เปนการรวมกลุมกันของสมาชิกเพ่ือมาผลิตเครื่องแกง  

1.2 กลุมมีโครงสรางองคกร มีการแบงภารหนาที่กันทํางาน 

1.3 ผูนํามีความเสียสละในการทํางาน เพ่ือกลุมและสมาชิก 

1.4 กลุมมีสถานที่ทําการผลิตเครื่องแกงสะอาด  

1.5 กลุมใชวัตถุดิบในทองถิ่นเพ่ือผลิตเครื่องแกง 

1.6 กลุมมีการบริหารจัดการที่เปนรูปธรรม มีการจดบันทึก มีการจัดทําเอกสารไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

1.7 การทํางานมีความเปนกันเอง มีความสามัคคีกัน สมาชิกทุกคนไดรับความเปนธรรม เชน มี
การปนผลใหกับสมาชิก  

1.8 มีการผลิตตามคําสั่งซื้อ ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่พอใจของลูกคามาเปนเวลานาน  

2. จุดออน (Weakness) พบวา  

2.1 จํานวนสมาชิกที่เขารวมการผลิตมีนอย บางครั้งผลิตไดไมทันกับความตองการของตลาด 

2.2 ชองทางการจําหนายมีนอย  

2.3 ผลิตภัณฑไมมีรูปแบบใหม ๆ เพ่ือสนองความตองการของลูกคากลุมใหม ๆ  

3.  โอกาส (Oppoutunity) พบวา  
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3.1 นโยบายภาครัฐทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นมีการสนับสนุนใหเกิดการรักษาสุขภาพ 
จึงทําใหเกิดกลุมลูกคาที่มีความสนใจปรุงอาหารรับประทานเองมากขึ้นเปนโอกาสในการจําหนายเครื่องแกง
ของกลุม  

3.2 กลุมใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุม สัมมนาบอย ๆ มีโอกาส
พัฒนาไดงาย  

3.3 หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนสินคา OTOP จึงเปนโอกาสในการจัดจําหนายเครื่องแกง 

4.  อุปสรรค (Threat) พบวา  

4.1 จํานวนคูแขงมีมาก ศักยภาพของกลุมไมสามารถแขงขันกับภาคอุตสาหกรรมได 

4.2 กลุมชาวบานไมคอยใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง และการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ 

 

โซนปา: กลุมเครื่องแกงหนองตาม ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การจดทะเบียนจัดต้ังกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานผลิตเครื่องแกงบานหนองตามต้ังอยู
บานเลขที่ 139/1 หมู 10 บานหนองตาม ตําบลนาบอน อําเภอนาบอาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดําเนินการรวมกลุมมาต้ังแตป 2546 โดยมีแนวคิดในการสรางผลิตภัณฑของกลุมและชุมชนใหเกิดขึ้น โดย
ไดรับการสงเสริมความรูและแนวคิดตาง ๆ จากหนวยงานรายการ อาทิ สํานักงานเกษตรอําเภอนาบอน 
พัฒนาชุมชน กศน. ธกส. อบต.นาบอน เปนตน โดยเริ่มตนจากการทําขนมตางๆ ทําไวทจากผลไม แตก็ไมได
ประสบผลสําเร็จเน่ืองจากขาดคุณลักษณะและเอกลักษณของสินคา จึงเล็งเห็นวาเรามีความรู ความสามารถ
จริงๆ ในเรื่องของเครื่องแกงที่เปนเอกลักษณ รวมถึงมีวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนจํานวนมาก อาทิ ตะไคร 
พริกไทย เปนตน จึงรวบรวมแนวคิดและทดลองทําเครื่องแกงคั่ว แกงสมมาจําหนาย โดยไดสอบถามรสชาติ
และศึกษาปญหาไปพรอม ๆ กัน จนไดขอมูลและแนวทางที่เหมาะสมกับความเปนตัวตนของกลุมมาจนถึง
ปจจุบันน้ี หลังจากน้ันก็ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานของราชการ อาทิ สํานักงานเกษตรอําเภอนาบอน 
ใหความอนุเคราะหเครื่องบดเครื่องแกง ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการผลิต หลังจากน้ันก็ไดไปขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ช่ือวา “วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานผลิตเครื่องแกงบานหนองตาม” ไดรับการ
รับรองเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 จนมีช่ือติดปากและเปนที่รูจักกันในช่ือเครื่องแกงบานหนองตาม เริ่ม
จัดต้ังมีจํานวนสมาชิก 25 คน รวมกันถือหุนเพ่ือเปนเงินทุนเริ่มตน และปจจุบันเพ่ิมเปน 70 คน ทางกลุมก็
ไดมีการพัฒนาทั้งสถานที่ผลิต การตลาด คุณภาพผลิตภัณฑมาโดยตลอด จนไดรับการรับรองมาตรฐานตาง 
ๆ มารับรองสินคา และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค รวมถึงสถาบันการศึกษาตางๆ เขามารวมพัฒนา
รูปแบบ ฉลาก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ การทําบัญชีที่เหมาะสมจนถึงปจจุบัน  
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การเปลี่ยนแปลงของกิจการ จากเดิมที่เปนเพียงชาวบานคนหน่ึงที่แปรรูปเครื่องแกงออกมาเปน
ผลิตภัณฑใชเองภายในครัวเรือนตอมาไดมีชุมชนมาใหความรูเลยรวมกลุมสมาชิกภายในชุมชนถายทอด
ความรู กระบวนการ กรรมวิธี การทําผลิตภัณฑจากเครื่องแกง เพ่ือใชกันเองภายในครัวเรือนและจัด
จําหนายภายในชุมชน กลุมมีผลสําเร็จจากการดําเนินงานคือความหลากหลายของเครื่องแกงที่เปนทางเลือก
ใหกับกลุมลูกคา อุปสรรคที่ผานมา ทางกลุมแมบานไมไดมีการจดทะเบียนขึ้นเปนสินคา OTOP และไมได
เปนที่รูจักในกลุมคนหมูมาก ทําใหเปนปญหาในการจําหนายสินคา อีกทั้งสินคาก็ไมไดมีการตรวจวัดความ
สะอาดทําใหไมไดมาตรฐานในการผลิต 

จุดมุงหมายในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เพ่ือสรางรายไดใหกับคนในชุมชน  

2. เพ่ือตอยอดจากเดิมที่เปนเพียงเครื่องแกงที่จําหนายทั่วไป 

3. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก เครื่องแกง 

4. เพ่ือแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่นใหเกิดประโยชน 

การวิเคราะหสุขภาพของผูผลติกลุมเครื่องแกงหนองตาม ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช SWOT Analysis 

1. จุดแข็ง (Strengths) พบวา   

1.1 กลุมผูผลิตเครื่องแกงบานหนองตาม ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น  

1.2 ตนทุนในการผลิตตํ่า  

1.3 การต้ังราคาจําหนายตํ่ากวาคูแขงรายอ่ืน ๆ  

1.4 ผลิตภัณฑมีสูตรการผลิตที่สรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑ  

1.5 เครื่องแกงมีคุณภาพ ไมใชสารกันบูด  

1.6 ผลิตภัณฑมี อย.  

1.7 มีโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน  

1.8 สมาชิกทุกคนมีความสามัคคี  

1.9 มีการกําหนดจํานวนหุนเพ่ือลดการเลื่อมล้ํา  

1.10 มีการบริหารจัดการที่เปนรูปธรรม  
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1.11 มีการกําหนดจายเงินปนผลใหกับสมาชิก  

1.12 กลุมมีการจัดทําบัญชี  

1.13 ผูนํามีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจใหเกิดความย่ังยืน 

2. จุดออน (Weaknesses) พบวา  

2.1 ผลิตภัณฑยังไมเปนที่รูจัก  

2.2 ชองทางการจําหนายนอย  

2.3 การออกแบบบรรจุภัณฑยังไมไดมาตรฐาน  

3. โอกาส (Opportunities) พบวา  

3.1 อัตราการเติบโตของการตลาดผลิตภัณฑเครื่องแกง มีกระแสความนิยมผลิตภัณฑเครื่องเทศ
แทนผลิตภัณฑที่ใชสารเคมี ทําใหตลาดผลิตภัณฑจากเครื่องแกงมีการขยายตัวและเริ่มเขาสูชวงการ
เจริญเติบโต  

3.2 เน่ืองจากผลิตภัณฑของกลุมมีมาตรฐาน อย. จึงเปนโอกาสในการสรางกําไรที่ดี  

3.3 ผูบริโภคหันมาสนใจในเรื่องของเครื่องแกงกลุมบานหนองตามมากยิ่งขึ้น  

3.4 หนวยงานภาครัฐบาลใหการสนับสนุน 

4. อุปสรรค (Threats) พบวา  

4.1 มีคูแขงจํานวนมาก  

โซนนา: กลุมเครื่องแกงบานทาขาม ตําบลควนหนองหงส อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

ต้ังอยูที่หอประชุมหมูบานบานทาขาม หมูที่ 6 ตําบลควนหนองหงส อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสุพิศ หนูเขียว กลาววา การกอต้ังกลุมเริ่มจาก
มีการอบรมกลุม 9101 ตามรอยพอ แลวมีแนวคิดในการรวมกลุมของสตรีในหมูบานโดยมีวัตถุประสงคคือ
ผลิตเครื่องแกงจําหนาย ทางกลุมมีการเปดรับสมาชิกเพ่ือลงหุนในการเปดกิจการ โดยมีคาสมัครคนละ 100 
บาท ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 28 คน เครื่องแกงที่ทางกลุมบานทาขามผลิต ไดแก เครื่องแกงสม กะทิ แกง
พริก ทางกลุมมีการผลิตเครื่องแกงอาทิตยละ 1 ครั้ง มีการผลิต ผลิตเครื่องแกงชนิดละ 45 กิโลกรัมตอรอบ
การผลิต หากมียอดสั่งซื้อเพ่ิมก็จะนัดวันในการผลิตเพ่ิมเพ่ือใหเพียงพอกับยอดสั่งซื้อ ลักษณะการทํางาน
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ภายในกลุมจะเปนการแบงงานกันชวยเหลือกันทั้งดานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต นอกจากน้ีทางกลุม
เครื่องแกงบานทาขามไดมีการปนผลคืนกําไรแกสมาชิกกลุม 6 เดือน/ครั้ง  

จุดมุงหมายในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในชุมชน  

2. เพ่ือแปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่นใหเกิดประโยชน 

3. เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ  

4. เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐบาล 

 

การวิเคราะหสขุภาพของกลุมผูผลิตเครื่องแกงบานทาขาม ตําบลควนหนองหงส อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช SWOT Analysis 

1. จุดแข็ง (Strengths) พบวา  

1.1 ผูนํากลุมกระตือรือรนในการดําเนินการกลุม 

1.2 มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบ  

1.3 ราคาเครื่องแกงตํ่ากวาคูแขงขัน  

1.4 ใชวัตถุดิบในชุมชน เพ่ือเปนการสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับชาวบาน เครื่องแกงมี
คุณภาพ  

1.5 มีการใหเครดิตกับลูกคาที่เช่ือถือได  

1.6 มีการจดบันทึกรายรับรายจายของกลุมเครื่องแกง 

2. จุดออน (Weaknesses) พบวา  

2.1 โรงเรือนในการผลิตยังไมเปนไปตามมาตรฐาน  

2.2 เครื่องแกงยังไมมีมาตรฐานรับรอง เชน อย. มผช. ชองทางการจําหนายมีนอย ปจจุบัน
จําหนายในชุมชนเทาน้ัน 

2.3 การบริหารจัดการกลุมยังไมเปนรูปธรรม 

2.4 กลุมเกิดจากสมาชิกรวมตัวกันโดยการขับเคลื่อนของหนวยงานภาครัฐ ยังขาดการบริหาร
จัดการใหกลุมอยูรอดและเจริญเติบโตทางธุรกิจ  
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3. โอกาส (Opportunities) พบวา  

3.1 สถานที่ผลิตต้ังอยูในชุมชน  

3.2 ลูกคาสวนใหญมีอาชีพทํางานจาง ตองทํางานนอกบาน เหน็ดเหน่ือยจาก    การทํางานจึง
ไมนิยมตําเครื่องแกงเอง ถือเปนโอกาสในการสรางรายไดใหกับกลุม 

4. อุปสรรค (Threats) พบวา  

4.1 คูแขงจํานวนมาก  

4.2 กลุมไมเขาใจในการเขารับบริการหรือการเขาถึงบริการของหนวยงานภาครัฐ เชน อบต. 
พัฒนาชุมชนอําเภอ 

โซนเล: กลุมเครื่องแกงบานบางกระบือ ตําบลทาไร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมเครื่องแกงบานบางกระบือ มีการรวมกลุมของสมาชิก ซึ่งเปนแมบานใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน โดยรวมตัวกันต้ังกลุมแมบานขึ้นมาเพ่ือจัดทํากลุมเครื่องแกง กลุมเครื่องแกงบานบางกระบือเปน
กลุมเกา ซึ่งไดมีการพัฒนาขึ้นใหมหลังจากที่สมาชิกครัวเรือนไดเขารวมเวทีของโครงการ และไดเรียนรู
ระบบกลุม และจากการต้ังเปาหมายในการลดรายจายเพ่ิมรายไดทําใหมองเห็นสิ่งที่อยูใกลตัวในการที่จะ
นํามาใชใหเกิดประโยชน และจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งมีวัตถุดิบอยูมาก เชน พริก ขิง ขา 
ตะไคร ขมิ้น ซึ่งเปนผลผลิตของสมาชิกมาแปรรูปเปนเครื่องแกง โดยมีกําลังการผลิต 45 กิโลกรัม/สัปดาห 
ทําการผลิต 3 ครั้ง/เดือน วัตถุดิบที่ใชสวนใหญไดจากชุมชน ไดแก ตะไคร พริกแหง พริกสด พริกไทยดํา 
ขมิ้น กระเทียม หอม เกลือ 

จุดมุงหมายในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในชุมชน  

2. เพ่ือใหสมาชิกไดมีกิจกรรมรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐบาล 

การวิเคราะหศักยภาพของกลุมผูผลิตเครื่องแกงบานบางกระบือ ตําบลทาไร อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช SWOT Analysis 

1. จุดแข็ง (Strengths) พบวา  

1.1 เน่ืองจากเปนวิสาหกิจประเภทเด่ียว เจาของจึงมีอํานาจในการตัดสินใจ  

1.2 มีการจางงานใหกับคนในชุมชนในการเตรียมวัตถุดิบสําหรับการผลิต 
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1.3 มีสถานที่ผลิตสะอาด  

1.4 มีการจดบันทึกรายรับรายจายในสมุดอยางเปนรูปธรรม 

2. จุดออน (Weaknesses) พบวา  

2.1 เครื่องแกงยังไมมีมาตรฐานรับรอง เชน อย. มผช.  

2.2 ชองทางการจําหนายมีนอย ปจจุบันจําหนายในชุมชนเทาน้ัน  

2.3 สถานที่ผลิตยังไมมีมาตรฐาน 

2.4 ขาดความรูความเขาใจในการสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑ และสถานที่การผลิต 

3. โอกาส (Opportunities) พบวา  

3.1 สถานที่ผลิตต้ังอยูในชุมชนอยูใกลกับรานคาปลีก จึงสามารถฝากจําหนาย ถือเปนการเพ่ิม
ชองทางการจําหนาย  

3.2 การเขาถึงหนวยงานภาครัฐเน่ืองจากผูนําเปนผูนําชุมชน ถือเปนโอกาสในการขอรับบริการ
หรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

4. อุปสรรค (Threats) พบวา  

4.1 คูแขงมีจํานวนมาก  

และจากการเปรียบเทียบสุขภาพธุรกิจของกลุมเครื่องแกงเมืองคอนทั้ง 4 โซน พบวา ผูผลิต
เครื่องแกง โซนปา กลุมเครื่องแกงหนองตาม ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
กลุมผูผลิตเครื่องแกงที่มีศักยภาพในการพัฒนาความเปนผูประกอบการมากที่สุด เน่ืองจากกลุมมีรูปแบบ
และมีการวางแผนในการสรางความย่ังยืน มีปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการสรางแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของกลุมเครื่องแกงที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสามารถอธิบายตาม
คุณลักษณะของผูประกอบการไดดังน้ี 

1.  มีความรับผิดชอบ สมาชิกภายในกลุมมีความรับผิดชอบ มีการแบงหนาที่งานอยางชัดเจน 
เปนรูปธรรม โดยประธานกลุม คือ นางอัมพร จันทรเรืองฤทธ์ิ เปนผูที่มีความคิดริเริ่มและลงมือทําเอง และ
มีการแบงหนาที่ รวมทั้งมอบหมายหนาที่อยางชัดเจน  

2.  มีความคิดสรางสรรค สมาชิกกลุมเครื่องแกง เปดรับโอกาสตาง ๆ ไมวาจะเปนองคความรู 
ดานการบริหารจัดการ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการใหม ๆ ในการปรับปรุงการผลิต และยัง
หาโอกาสเพ่ือนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ 
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3.  มีความอดทน สมาชิกกลุมเครื่องแกง มีความอดทนตอการทํางาน ซึ่งประเมินดานจาก 
อาชีพหลักของสมาชิกเปนเกษตรกรชาวสวนยางพารม เสร็จจากการกรีดยางพาราและรวมตัวกันผลิต
เครื่องแกง 

4.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง ประธานกลุม มีความสามารถในการชักนํา จูงใจใหสมาชิกเกิด
ความมั่นใจที่จะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ สามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ใหสําเร็จได 

5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ ประธาน และกรรมการของกลุมมีความสามารถใน
การบริหาร ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกลุม ลดความเลื่อมล้ําระหวางสมาชิกดวยกัน ซึ่งจาก
การสัมภาษณสมาชิกกลุมเชิงลึก พบวา สมาชิกสามารถถือหุนไดคนละไมเกิน 5 หุน รวมทั้งการมีมนุษย
สัมพันธตอกัน  การทํางานเปนทีม และมีความยืดหยุนในการทํางาน 

6. การมีวิสัยทัศน  สมาชิกกลุมพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับแนวความคิดใหม ๆ มี
ความกระตือรือรนตอการทํางาน และทํางานอยางรวดเร็ว 

7. มุงมั่นความสําเร็จ  สมาชิกกลุมมองเห็นโอกาสของความเปนไปได มีการรวมแรงรวมใจ ทั้ง
ดานความคิด กําลังและความสามารถทั้งหมดทุมเทใหกับการทํางาน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามแผนที่วาง
ไว โดยไมคํานึงถึงความเหน่ือยยากลําบาก พรอมที่จะทุมเทเวลาทั้งหมดใหกับการทํางาน เรียนรูถึงความคิด
ผิดพลาดเพ่ือแกไขไปสูความสําเร็จ 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาสุขภาพธุรกิจของผูประกอบการเครื่องแกงนคร ในเขตพ้ืนที่ เขา ปา นา เล กลุม
ผูผลิตเครื่องแกงยังมีการบริหารจัดการที่ไมเกิดประสิทธิภาพ ไมสามารถนําจุดแข็งมาพัฒนาตอ ไมสามารถ
กําจัดจุดออนของการบริหารจัดการได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมชาย นอยฉ่ําและคณะ (2561) ที่ได
กลาววา กลุมวิสาหกิจมีกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมที่ชัดเจน ไดจดทะเบียนจัดต้ังแลวและได
ประกอบการ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรกําหนดโครงสรางบริหารองคกรและการแบงหนาที่อยางชัดเจน 
และกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับที่ครอบคลุม รวมถึงการมีระบบบัญชี ควบคุมตรวจสอบไดงาย  และยัง
สอดคลองกับแนวคดิของ วรรณธนา รัตนานุกูล (2561) ที่กลาววา แนวทางในการปรับตัวเขาสูยุคไทยแลนด 
4.0 ผูผลิตจะตองมีการบริหารงานของกลุมไดมีการวางแผนการดําเนินงานใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุม 
หันตัวเองมาสูการเปนผูผลิต แปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคามากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ บัณฑิต อินณวงศ (2562) ที่ไดกลาววา ปจจุบัน OTOP สวนใหญอยูในสภาพที่เปน Zombie 
business ควรมีการชวยเหลือกลุมผูประกอบการ OTOP ใหพนจากสภาพการเปน Zombie business 
ตองมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตและสรางแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  
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ขอเสนอแนะ   

1. จากการลงพ้ืนที่ยังพบความตองการเพ่ิมเติมของกลุมผูผลิตเครื่องแกง จากการสัมภาษณและจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสมาชิกและทีมนักวิจัย ยังเกิดความเช่ือมโยงของความตองการหลาย
ประการ ประกอบดวย ความตองการทางดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน ฉลากที่
ไดมาตรฐาน ความตองการรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และความตองการรับความรูดานการ
บริหารจัดการกลุมที่เปนรูปธรรมเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืนตอไปในอนาคต  

2. งานวิจัยสามารถตอยอดโดยใช Tows Metric  เพ่ือไดขอมูลเชิงลึก สําหรับการพัฒนาระดับ
จังหวัด และสรางการไดเปรียบในการแขงขันในตอไปในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 บทความนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความเปนผูประกอบการเครือ่งแกงนคร ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ โดยหนวย
บริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)  
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ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยสําหรับการจัดการ 

สวนประสมทางการตลาดในแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทน้ําพุรอน  

กรณีศึกษาน้ําพุรอนทุงเทวี  จังหวัดเชยีงราย 

Behaviors and Needs of Thai Tourists for Marketing Mix in Hot Spring 

Tourism :A Case Study of Tung Tewee Hot Spring Chaing Rai 

 

พรพิมล ไชยสนิท0

1 , ปริพรรน แกวเนตร2  และกุสุมา ทุงพรวน3 

Pornpimol Chaisanit1, Paripan Kaewnet2 and Kusuma Tungprun3 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา พฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทย
สําหรับการจัดการสวนประสมทางการตลาดในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน คืองานวิจัยเชิงปริมาณ และ
เลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยน้ีคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมา
ทองเที่ยวนํ้าพุรอนทุงเทวี  โดยรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สถิติที่ใช คือ 
ความถี่  คารอยละ และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จึงสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  ดานพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทย  พบวา สวนใหญมีวัตถุประสงคของการเดินทางมาทองเที่ยวนํ้าพุรอนเพ่ือพักผอน
หยอนใจ มีชองทางรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของแหลงนํ้าพุรอนแหงน้ีจากญาติ/เพ่ือน  มีชวงเวลา
ออกเดินทางทองเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร-อาทิตย) มีรูปแบบการเดินทางมาทองเที่ยวครั้งน้ีโดย
เดินทางมากับครอบครัว มีคาใชจายตอครั้ง 500 - 1000 บาท และมีความสนใจและตองการกิจกรรม
อาบนํ้าแร  

  ดานความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยสําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน 

พบวา 1) ดานผลิตภัณฑ ตองการแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนที่มีสภาพแวดลอมธรรมชาติสมบูรณ 2) ดาน

ราคา นักทองเที่ยวมีความตองการราคาที่มีความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินคาที่จัดจําหนายใน

นํ้าพุรอน 3) ดานสถานที่ เนนความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน  และ 4) ดาน

                                                            
1,2,3 Tourism, Hospitality and Events Research Group, Mae Fah Luang University 
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การสงเสริมการตลาด มีปายหรือสื่อตางๆใหขอมูลแนะนําและการจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตางๆใน

แหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน 

คําสําคญั: พฤติกรรมนักทองเที่ยว ความตองการของนักทองเที่ยว สวนประสมทางการตลาด แหลง   

             ทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอน 

 

Abstract 

 This research aimed to study behaviors and needs of Thai tourists for the 

marketing mix management in hot spring. This research was quantitative research and 

used purposive sampling. The samples Thai tourists who have traveled to Thung Thewi 

hot spring. Data were collected from the questionnaires of 400 tourists. The statistics 

used in data analysis were frequency, percentage, and standard deviation. Therefore, 

the results of the research can be summarized as follows: Regarding the behavior of 

Thai tourists, it was found that most of tourists had the purpose of visiting hot springs 

for recreation. There were channels for receiving travel information about this hot spring 

from relatives/friends. They travelled on weekends (Saturday-Sunday). They travelled 

traveling with family / relatives and spent 500-1000 baht per visit. Most of tourists 

interested in for hot water bathing. 

 In terms of Thai tourists need for the four marketing mix factors, it was found 

that 1) Hot Spring’s products need to have a rich natural environment 2) Hot Spring’s 

price need to have reasonable prices with provide a good quality of products 3) Hot 

Spring’s place needs to emphasizes the convenience of traveling to hot spring 

attractions and 4) Hot Spring’s marketing promotion need to have signs or media that 

provide information and also have activities during each festivals in the hot spring 

attraction. 

Keywords: Tourist behavior, Tourist needs, Marketing Mix, Hot Spring Tourism  
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ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

การทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเน่ืองจากสรางรายไดหลักแกประเทศ

และทองถิ่น และมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ประเทศไทยมีการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

ใหมีศักยภาพสูงขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานสากล (World Class Destination)  อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของประเทศที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ S-Curve ของ

รัฐบาลที่จะนําพาใหประเทศที่มีรายไดปานกลางเปนมีรายไดสูง ปจจุบันกลุมนักทองเที่ยวที่นิยมการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ันมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นและประเทศไทยก็เปนจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะจังหวัด

เชียงรายที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ นํ้าพุรอนธรรมชาติ ซึ่งมีแหลงนํ้าพุรอนจํานวนมากใน 

ภาคเหนือ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนน้ี เปนรูปแบบการดูแลสุขภาพธรรมชาติบําบัดโดย

การใชธรรมชาติในการบําบัดรักษาหรือเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง  เปนการผอนคลาย ทําใหเกิด

ความสุข ทั้งทางรางกายและทางจิตใจควบคูกัน อีกทั้ง ยังเปน แหลงทองเที่ยวที่ผสมผสาน อยางลงตัวใน

ภาพลักษณอันโดดเดน เหมาะสําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  โดยเฉพาะนํ้าพุรอน “ทุงเทวี” (Tung 

Tewee Hot Spring) ที่ต้ังอยูที่บานโปงเทวี ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  เปน

แหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของชุมชนบานโปง  มีนักทองเที่ยวไหลเวียนเขามาอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป  

เพ่ือมาเย่ียมชมและรักษาสุขภาพโดยใชวารีบําบัดในแหลงนํ้าพุรอนทุงเทวี ที่มีอุณหภูมิระหวาง 45-80 

องศาเซลเซียส และยังมีกิจกรรมเชิงสุขภาพอ่ืนๆ เชน การนวดแผนไทย และการรับประทานอาหารเพ่ือ

สุขภาพ ซึ่งปจจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางมาพักผอนนํ้าพุรอนแหงน้ีปละมากมาย และยังเหมาะเปนศูนย

สงเสริมสุขภาพที่ชาวบานเขามาใชบริการเพ่ือการผอนคลาย แกปวดเมื่อย และแชเพ่ือรักษาสุขภาพ 

ดังน้ัน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่นํ้าพุรอนทุงเทวีจะเปนตัวอยางการขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจชุมชน โดย

สรางความย่ังยืนของชุมชนไปสูเมืองทองเที่ยวระดับประเทศ  จากสถานการณการแพรระบาดโควิด -19  

ทําใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยเปลี่ยนไป ปจจุบันนักทองเที่ยวเนนความสะอาด  ปลอดภัย 

และถูกสุขอนามัยของแหลงทองเที่ยว จึงจะตัดสินใจเดินทางไปเย่ียมชมเพราะตองการแหลงทองเที่ยว

นํ้าพุรอน ที่มีมาตรฐานเพ่ือสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจในการเขาใชบริการหรือซื้อสินคาจากแหลง

ทองเที่ยวน้ัน (องคการบริหารสวนตําบลบานโปง,2565)  

จากเหตุผลขางตน การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาว

ไทยตอสวนประสมการตลาดในแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนทุงเทวี  อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย เพ่ือเสนอแนวทางสวนประสมทางการตลาดที่ตอบสนองพฤติกรรมและความตองการ
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ของนักทองเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่นํ้าพุรอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ

และผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยตอสวนประสมทางการตลาด 

ในแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอน กรณีศึกษานํ้าพุรอนทุงเทวี  จังหวัดเชียงราย  

ทบทวนวรรณกรรม  

พฤติกรรมนักทองเที่ยว 

พฤติกรรมนักทองเที่ยว หมายถึง  เปนการกระทําของนักทองเที่ยวไมวาการกระทําน้ัน

นักทองเที่ยวจะรูตัว หรือไมรูตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทําน้ันได หรือไมก็ตาม เพ่ือมุง

ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสภาพการณใด สภาพการณหน่ึง  Armstrong et al., (2013) กลาววา 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวเปนกระบวนการการตัดสินใจของแตละบุคคล ซึ่งจะมี เหตุผลที่สามารถ

อธิบายได รวมทั้งมีการคนหาขอมูลและการประเมินขอมูลในกระบวนการตัดสินใจ จากน้ันจะพิจารณา

ความชอบหรือไมชอบตัวเลือก นอกจากน้ียังมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ดังน้ันนักการตลาด

จะตองใชคําถามในการวิเคราะหคําตอบ 7 คําถาม (6Ws1H) ไดแก 1. Who is in the market? หรือ

ใครบางที่อยูในตลาดเปาหมาย เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายทั้ง 4 ดาน ไดแกดาน

ประชากรศาสตร ดานภูมิศาสตร ดานจิตวิทยา และดานพฤติกรรมศาสตร (Cizel ,2007) 2. What 

does the consumer buy? หรือผูบริโภคตองการซื้ออะไร 3. Why does the consumer buy? หรือ

ทําไมผูบริโภคจึงตัดสินใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ เพ่ือใหช้ีชัดวาผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือสนองความ

ตองการดานรางกายหรือดาน จิตวิทยา 4. Who participate in the buying? หรือใครบางที่มีสวนรวม

ในการตัดสินใจซื้อ 5. When does the consumer buy? หรือผูบริโภคซื้อสินคาเมื่อใด เชน การซื้อ

สินคาชวงเทศกาล ซื้อสินคาตามฤดูกาล และความถี่ในการซื้อสินคา 6. Where does the consumer 

buy? หรือผูบริโภคซื้อสินคาที่ไหน เชน บริษัทนําเที่ยว  อินเตอรเน็ต เปนตน 7. How does the 

consumer buy? หรือผูบริโภคซื้ออยางไร ใชในการตัดสินใจซื้อสินคา ดังน้ันสามารถสรุปไดวาการ

วิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับนักการตลาด เน่ืองจากบริษัทจะได

คําตอบที่เปนขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหรือการใชบริการของลูกคา 

สวนประสมทางการตลาด  

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P’s  
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ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 2554 กลาวถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เปนที่รูจักมากที่สุด 

คือ 4P’S ซึ่ง จะประกอบไปดวย 

 1. ดานผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่สนองความจําเปน และความตองการของนักทองเที่ยวได กลาวคือ 

ผูที่ขาย จะตองมอบใหกับนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจะไดรับผลประโยชน และรับรูไดถึงคุณคาของ

สถานที่ทองเที่ยวหรือการบริการน้ันๆ  

2. ดานราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน โดยนักทองเที่ยวจะเปรียบเทียบ

ระหวาง คุณคาของการบริการ หรือสินคา คุณภาพ คุมคากับราคาของสิ่งน้ันๆ  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกันกับบรรยากาศ สิ่งแวดลอม  

ในการนําเสนอบริการหรือสินคา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอการรับรูของนักทองเที่ยวในดานคุณคา และ

คุณประโยชนของการบริการหรือสินคาน้ันๆ ซึ่งจะตองมีการพิจารณาในดานทําที่ต้ังของสถานที่ทองเที่ยว 

รานอาหาร ที่พัก และชองทางในการจัดจําหนายตางๆ 

4. ดานสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ 

โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีและอยากซื้อหรือใชบริการสินคา 

ความตองการของนักทองเทีย่ว  

ความตองการของนักทองเที่ยวแตละประเภทลวนมีความแตกตางกัน ความตองการเปนความ

แตกตาง ที่บุคคลรับรูไดระหวางสภาพในอุดมคติและสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลเพียง

พอที่จะกระตุนให เกิดพฤติกรรม (Egel, Blackwell, & Miniard, 1993) ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได

กลาวถึงความตองการ ที่แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological 

Needs) ไมวาจะเปน อากาศ นํ้า อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค รวมถึงการพักผอน ซึ่งถือเปนความ

ตองการขั้นพ้ืนฐาน และ 2) ความตองการดานจิตใจ (Psychological Needs) มนุษยมีความตองการ 

และการเรียนรูที่จะอยูรวมกัน และพ่ึงพาอาศัยกันในสังคม เรียนรูจากการตอบสนองตอวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยความตองการในดานตาง ๆ ไดแก ความยกยอง ความภาคภูมิใจ ความรัก 

และการเรียนรู ซึ่งถือเปนผลจากสภาพจิตใจและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สิ่งเหลาน้ีลวนเปนแรงขับ

หรือแรงกระตุนภายในของบุคคลที่ทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม ทั้งน้ีบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได

กลาวถึง แรงกระตุนที่สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว 4 ดาน ไดแก 1) แรงกระตุนทางกายภาพ 

(Physical Motivation) เกิดจากความตองการพักผอนทางรางกายและจิตใจ 2) แรงกระตุนทาง

วัฒนธรรม (Cultural Motivation) เกิดจากความตองการอยากรูจักวัฒนธรรม วิถีชีวิตของสถานที่ที่ไม

เคยรูจักมากอน 3) แรงกระตุนสวนตัว (Personal Motivation) เปนแรงกระตุนที่เกิดจากความตองการ
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สวนตัว เชน การเดินทางเพ่ือแสวงบุญ การเดินทางเพ่ือพบปะญาติพ่ีนองการเดินทางเพ่ือหาชองทางทํา

ธุรกิจ เปนตน และ 4) แรงกระตุนดานสถานภาพ และช่ือเสียง (Prestige and Status Motivation) 

เกิดจากความตองการสรางช่ือเสียงใหกับตนเองและยกระดับตนเองใหสูงขึ้น  (Schiffman & Kanuk, 

2004) 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  

สําพันธ ขุนราช (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพนํ้าพุรอน

ธรรมชาติใหสอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพสวนใหญนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในวันเสาร อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ/เทศกาลใช

เวลาทองเที่ยวคร่ึงวัน วางแผนลวงหนา 1 สัปดาห ใชเวลาในขณะที่มาทองเที่ยว 1 วัน มาเที่ยวแลว 4 

ครั้งขึ้นไป คาใชจายในการทองเที่ยวเฉลี่ยตอครั้งไมเกิน 1,000 บาท ปจจัยในการจูงใจในการมา

ทองเที่ยว คือ ความเปนธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว ทราบขอมูลของแหลงทองเที่ยวมาจากการบอก

เลาของเพ่ือน ญาติหรือคนรูจัก เดินทางมาทองเที่ยวโดยรถยนตสวนตัว ขณะที่ทองเที่ยวพักที่บานญาติ/

เพ่ือน และรีสอรทรับประทานอาหารในรานอาหารในทองถิ่น กิจกรรมหลักระหวางการทองเที่ยว คือ 

การอาบ/แชนํ้าแร จัดการการทองเที่ยวดวยตนเอง มาทองเที่ยวกับครอบครัว  

อริศรา หองทรัพย (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพแหลงนํ้าพุรอนในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการพัฒนาการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแหลงนํ้าพุรอนในภูมิภาคตอนเหนือ  ประกอบไปดวยองคประกอบดังน้ี 

1) ควรมีการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและ

ตอเน่ือง เพ่ือใหแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักมากขึ้น 2.) ควรมีการปรับปรุงดานภูมิทัศนของสถานที่

ทองเที่ยวใหมีความสวยงาม และมีเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยว 3) ควรมีการปรับปรุงดานความสะอาด

โดยรวมของสถานที่ทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติอยางตอเน่ือง 4.) ควรมีการพัฒนาปรับปรุงดาน

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได 5.) ควรมีการ

ซอมแซมหองสุขา หองแชนํ้าพุรอน และหองอาบนํ้าพุรอนอยางตอเน่ืองใหมีสภาพที่ดีอยูเสมอ 6.) ควรมี

การจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายนิทรรศการตางๆเพ่ือแนะนําแหลงทองเที่ยว และแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวอ่ืนๆในชุมชนที่ใกลเคียงแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ 

จิตพิสุทธ์ิ หงสขจร (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมการตลาด 7Ps ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจทองเที่ยวเชิงสุขภาพบอนํ้าพุรอนรักษะวาริน จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาว

ไทยที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวที่บอนํ้าพุรอนรักษะวาริน จังหวัดระนอง พบวา สวนประสมการตลาดที่

สงผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวเชิงสุขภาพบอนํ้าพุรอน คือ ดานผลิตภัณฑในนํ้าพุรอนเนน
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ความสะอาด ปลอดภัยสําหรับการเดินทางมาอาบนํ้าแรเพ่ือดูแลสุขภาพกาย ที่สําคัญตองการความ

หลากหลายดานกิจกรรม   

วาสนา ขวัญทองย้ิม และ พีรวัส หนูเกต (2562) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ

นักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบอนํ้ารอนในพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

ผลการวิจัยพบวา เปนความคาดหวังดานบริการหองแชนํ้าพุรอน, บอแชนํ้าพุรอน และหองแชมีการแจง

ราคาที่ชัดเจน  

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามแนวทางของทฤษฎีแนว ความคิด และเอกสาร งานวิจัยที่

เก่ียวของ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ  นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในนํ้าพุรอนทุง

เทวี อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

กําหนดขนาดของตัวอยางจากสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2550, น. 28) ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 385 ตัวอยาง อยางไรก็

ตามผูวิจัยไดเผื่อการสูญเสีย ของแบบสอบถาม 15 ชุด ดังน้ันจึงเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 สําหรับ

งานวิจัยน้ี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแนวทางของทฤษฎีและแนวคิด 

พฤติกรรมผูบริโภค (6Ws1H) และสวนประสมการตลาดบริการ (4Ps) เพ่ือตอบวัตถุประสงคของ

การศึกษา ครั้งน้ีแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 ปจจยัประชากรศาสตรประกอบไปดวย เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

เฉลี่ยตอเดือน 

สวนที่ 2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอน  

สวนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการของสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย  

(1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริมการตลาดการ

วิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอยาง ดําเนินการตรวจสอบความ

สมบูรณ และนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณและนํามาใชในการวิเคราะหจํานวน 400 

ตัวอยาง โดยแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหลักษณะ

ประชากรศาสตรจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 220 

คน (รอยละ 55) มีอายุ 31- 40 ป จํานวน 102 คน (รอยละ 25.5) มีสถานภาพสมรส จํานวน 262 คน 

(รอยละ 65.5) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 96 (รอยละ 24) มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว

จํานวน 124 คน (รอยละ 31) มีรายไดตอเดือนที่ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 122 คน (รอยละ 

30.5)  

สวนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนทุงเทวี 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 400 คน พบวา สวนใหญมีวัตถุประสงคของการเดินทางมา

ทองเที่ยวนํ้าพุรอนเพ่ือพักผอนหยอนใจ จํานวน 250 คน (รอยละ 42.7) มีพาหนะในการเดินทางมา

ทองเที่ยวเปนรถยนตสวนตัว จํานวน 238 คน (รอยละ 59.5) มีชองทางรับขอมูลขาวสารการทองเที่ยว

ของแหลงนํ้าพุรอนแหงน้ีจากญาติ/เพ่ือน/คนรูจัก จํานวน 378 (รอยละ 94.5) มีชวงเวลาออกเดินทาง

ทองเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร-อาทิตย) จํานวน 210 คน (รอยละ 52.5) มีรูปแบบการเดินทางมา

ทองเที่ยวครั้งน้ีโดยเดินทางมากับครอบครัว/เครือญาติ จํานวน 194 คน (รอยละ 48.5) มีจํานวนครั้งใน

การเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนแหงน้ีมากกวา 5 ครั้งตอป จํานวน 304 คน (รอยละ 76) 

คาใชจายตอครั้ง 500- 1000 บาท และมีความสนใจ/ตองการกิจกรรมอาบนํ้าแร/แชนํ้ารอน จํานวน 330 

คน (รอยละ 30.7) ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ความตองการของนักทองเที่ยวดานสวนประสมทางการตลาดในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุ

รอนทุงเทวี  อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ตารางที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 3.73 0.85 มาก 

1.แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําพุรอนมีความโดดเดนในดาน
กิจกรรมเชิงสุขภาพ เชน อาบน้ําแร การนวด 

3.65 0.87 มาก 

2.แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําพุรอนมีสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ 

3.84 0.83 มาก 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

3.แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําพุรอนมีความหลากหลายใน
การใหบริการกิจกรรมแกนักทองเท่ียว  

3.71 0.87 มาก 

ดานราคา 3.22 0.93 ปานกลาง  

1.แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําพุรอนมีความหลากหลาย
ของราคาสินคาท่ีจัดจําหนาย  

3.02 0.92 ปานกลาง 

2.มีความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินคา ท่ีจัด
จําหนายในน้ําพุรอน 

3.35 0.85 ปานกลาง 

3.สินคาท่ีจําหนายมีการระบุราคาอยางชัดเจน 3.28 1.04 ปานกลาง 

ดานสถานที่ 3.61 0.89 มาก  

1.ความสะดวกสบายในการเดินทางไปแหลงทองเท่ียว
น้ําพุรอนแหงนี ้

3.61 0.86 มาก 

2.มีปายบอกทางท่ีชัดเจน สะดวกในการคนหาเสนทาง 3.46 0.98 ปานกลาง  

3.เวลาเปด-ปดเหมาะสมท่ีจะใชบริการ 3.75 0.84 มาก 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 2.66 1.03 ปานกลาง 

1.แหลงน้ํ าพุรอนแหงนี้ มีการประชาสัมพันธผานสื่อ 
โซเชียลมีเดียหรืออินเตอรเน็ต 

2.47 1.03 นอย 

2.มีปายหรือสื่อตางๆใหขอมูลแนะนําเกี่ยวกับแหลง 
ทองเท่ียวน้ําพุรอนนี้ 

2.81 1.03 ปานกลาง 

3.มีการจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตางๆในแหลงทองเท่ียว
น้ําพุรอนแหงนี้  

2.70 1.05 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 สวนประสมการตลาดวัดไดจากตัวแปรสังเกตไดจํานวน 3  ตัวแปร 12 ขอคําถาม

ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ 3 คําถาม ดานราคา 3 คําถาม ดานสถานที่ 3 คําถาม ดานการ

ประชาสัมพันธ 3 คําถาม ซึ่งผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา ดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ยรวม  (x̅ = 3.73, S.D. = .85) รองลงมาคือ ดานสถานที่ คาเฉลี่ยรวม (x̅ = 3.61, S.D. = .89) 

ดานราคา (x̅ = 3.22, S.D. = .93 ) และดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยรวม  (x̅ = 2.66,           

S.D. =1 .03)  
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นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวนํ้าพุรอนทุงเทวี  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย

จากขอมูล พบวา สวนประสมทางการตลาด 1) ดานผลิตภัณฑเนนความตองการดานแหลงทองเที่ยว

ประเภทนํ้าพุรอนมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สมบูรณ มีความหลากหลายในการใหบริการกิจกรรม

แกนักทองเที่ยวและมีความโดดเดนในดานกิจกรรมเชิงสุขภาพ เชน อาบนํ้าแร การนวด  2) ดานราคามี

ความตองการราคาที่มีความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินคาที่จัดจําหนายในนํ้าพุรอน  3) ดาน

สถานที่เนนความตองการ เวลาเปด-ปดเหมาะสมที่จะใชบริการและความสะดวกสบายในการเดินทางไป

แหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน  และ 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีปายหรือสื่อตางๆ ใหขอมูลแนะนํา และ

การจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตางๆ ในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน 

อภิปรายผล 

ปจจุบันกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่นิยมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ันมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นและ

จังหวัดเชียงรายก็เปนจุดหมายปลายทาง เพราะมีแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนอยูประมาณ 10 แหง

โดยเฉพาะนํ้าพุรอนทุงเทวี อําเภอเวียงปาเปาที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่เปนเอกลักษณ ผูคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน 

โปรแกรมการทองเที่ยวในหมูบานโปงเทวี รานจําหนายของที่ระลึก อาหารและเครื่องด่ืม อาบนํ้าแรแชนํ้า

รอน และนวดแผนไทย ซึ่งสอดคลองกับ Cizel (2007) ที่ไดสะทอนถึงการเลือกเดินทางของนักทองเที่ยว

วาช่ืนชอบที่จะไปยังจุดหมายปลายทางที่มีทรัพยากรการทองเที่ยว และมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่

แตกตาง และหลากหลายสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และจากผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมและ

ความตองการดานสวนประสมทางการตลาดของแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนทุงเทวี จังหวัดเชียงราย 

นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญอยูในวัยทํางาน และเดินทางทองเที่ยวเพ่ือพบปะเยี่ยมเยือนญาติและเพ่ือน

สนิท (สําพันธ ขุนราช ,2553) ใหความสําคัญกับการเดินทางมาเพ่ือพักผอนหยอนใจ และใหความสนใจ

ตอการมาอาบนํ้าแร/แชนํ้ารอน สวนใหญจะไดรับขาวมูลการประชาสัมพันธหรือขอมูลขาวสารการ

ทองเที่ยวของแหลงนํ้าพุรอนแหงน้ีจากญาติ เพ่ือนหรือคนรูจัก และนิยมเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห 

(เสาร-อาทิตย) และใชจายตอครั้ง 500 – 1,000 บาท  ซึ่งสอดคลองกับสําพันธ ขุนราช (2553) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพนํ้าพุรอนธรรมชาติใหสอดคลองกับพฤติกรรม

นักทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพสวนใหญนิยม

เดินทางมาทองเที่ยวในวันเสาร อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ/เทศกาลใชเวลา และคาใชจายในการ

ทองเที่ยวเฉลี่ยตอครั้งไมเกิน 1,000 บาท 

สําหรับความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยสําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแหลง

ทองเที่ยวนํ้าพุรอนทุงเทวี  อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีประเด็นใหอภิปรายเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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  ดานผลิตภัณฑ  พบวานักทองเที่ยวชาวไทยตองการแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนที่มีสภาพแวดลอม

ธรรมชาติสมบูรณ มีการตกแตงดานภูมิทัศนของสถานที่ทองเที่ยวใหมีความสวยงาม โดยนําเอาอัตลักษณ 

เชน ดานวัฒนธรรม ประเพณี ของคนในทองถิ่นมาเปนจุดขายและดึงดูดใจนักทองเที่ยว และเนนดาน

ความสะอาดปลอดภัยเน่ืองจาก การแพรระบาดของโควิด -19 ควรมีการบริหารจัดการใหตรงกับ

มาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจแก

นักทองเที่ยว มีการลงทะเบียนกอนเขาใชบริการ  ตรวจอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอลวางบริเวณตางๆของ

นํ้าพุรอนทุงเทวี จังหวัดเชียงราย และที่อาบนํ้าแรตองมีการทําความสะอาดลางบอแชสม่ําเสมอ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตพิสุทธ์ิ หงสขจร (2560) นักทองเที่ยวชาวไทยที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวที่บอ

นํ้าพุรอนใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในนํ้าพุรอนเนนความสะอาด ปลอดภัยสําหรับการเดินทางมาอาบ

นํ้าแรเพ่ือดูแลสุขภาพกาย ที่สําคัญตองการความหลากหลายดานกิจกรรม   

ดานราคา  พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยตองการ มีการติดราคาของสินคาในนํ้าพุรอนใหชัดเจน 

งายตอการสังเกต ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคาของมาตรฐานการจัดการ

ในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมติ และราคาการเขาใชบริการอาบนํ้าแรควรมีราคาหลากหลาย เชน   

ราคาสําหรับเด็ก ราคาสําหรับคนเดินทางมาเปนครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ วาสนา ขวัญทองย้ิม และ 

พีรวัส หนูเกต (2562) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการแหลง

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบอนํ้ารอนในพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน ผลการวิจัยพบ นักทองเที่ยวความ

คาดหวังดานราคาการใชบริการหองแชนํ้าพุรอนที่ เหมาะสมกับคุณภาพ และมีการแจงราคาให

นักทองเที่ยวทราบอยางชัดเจน  

ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย  พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการเดินทาง

สะดวกสบายไปยังแหลงทองเที่ยว  มีปายบอกทางที่สังเกตงาย และมีปายบอกเวลาเปด- ปดของนํ้าพุ

รอนที่ชัดเจน มีการจัดวางและแบงโซนหองแช  หรือที่อาบนํ้าแรใหสวยงาม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ อริศรา หองทรัพย (2557) กลาววาควรมีการพัฒนาปรับปรุงดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ 

สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได  ที่สําคัญควรพัฒนาปรับปรุงเก่ียวกับมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพและมีการซอมแซมหองสุขา หองแชนํ้าพุรอน และหอง

อาบนํ้าพุรอนอยางตอเน่ืองใหมีสภาพที่ดีอยูเสมอ  

ดานการสงเสริมการขาย  พบวา นักทองเที่ยวยังไมคอยเห็นปายประชาสัมพันธหรือสื่อโซเชียล

มีเดียที่เกี่ยวกับนํ้าพุรอนทุงเทวี นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาสวนใหญรูจักแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน

น้ีจากญาติที่อาศัยอยูในชุมชน หรือ เพ่ือนที่ทํางานบริเวณใกลนํ้าพุรอนน้ีแนะนําใหเดินทางมา ดังน้ัน

นักทองเที่ยวตองการใหมีการประชาสัมพันธผานสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมใน
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เทศกาลตางๆ ในนํ้าพุรอนทุงเทวี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อริศรา หองทรัพย (2557) ที่กลาววา 

ควรมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายนิทรรศการตางๆ เพ่ือแนะนําแหลงทองเที่ยว และแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ ในชุมชนที่ใกลเคียงแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ และมีการจัดกิจกรรมในเทศกาล

ตางๆ  

 ขอเสนอแนะ  

งานวิจัย พบวา พฤติกรรมและความตองการดานสวนประสมทางการตลาดของแหลงทองเที่ยว

นํ้าพุรอนทุงเทวี นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ ใหความสําคัญกับการเดินทางมาเพ่ือพักผอนหยอนใจ 

และใหความสนใจตอการมาอาบนํ้าแร/แชนํ้ารอน ดังน้ัน ควรมีกิจกรรมดานสุขภาพตางๆใหเลือก

หลากหลาย มีมุมรมไมสําหรับพักผอนหยอนใจ และมีการดูแลความสะอาดของหองอาบนํ้าแร   

นอกจากน้ัน ควรมีการดึงเอาอัตลักษณทองถิ่นมาใชในการออกแบบและตกแตงสถานที่นํ้าพุรอน 

และจัดการดานการสงเสริมการขาย โดยผูประกอบการควรมีการใหสวนลด จัดโปรโมช่ันของสินคาใหกับ

นักทองเที่ยวในนํ้าพุรอน เชน มีการทํา Co-Promotion กับรานอาหารใกลเคียงหรือที่พัก เปนตน 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยตอไป  

 ควรศึกษาดานพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเภทอ่ืน เชน นํ้าตก  วัด สถานที่นวดไทยและอบสมุนไพร หรือ ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอกลยุทธดาน

การสื่อสารทางการการตลาดของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวในการมีสวนรวม
ของการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ชุมชนบานโปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  
โดยการศึกษา ครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูใหขอมูลในการศึกษา
ครั้งน้ี ประกอบดวย 4 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 เจาหนาที่องคกรภาครัฐ จํานวน 3 คน กลุมที่ 2  ภาคเอกชน
และผูประกอบการ 3 คน กลุมที่ 3 ตัวแทนชุมชน 3 คน และกลุมที่ 4  นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 
3 คน รวมจํานวน 12 คน ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวในมีสวนรวมการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ลักษณะกิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 1). ภาครัฐควรเปน
ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชน และดานงบประมาณ 2). ภาคเอกชนและผูประกอบการ
สมาชิกเครือขาย ควรเปนผูการเช่ือมประสานความรวมมือการทํางานผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพทั้งในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอน 3). ภาคประชาชนควรมีบทบาทการทํางานรวมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ 4).ภาคนักวิชาการควรมีบทบาทในการอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการ 
การทองเที่ยว ทั้งน้ียังพบวาลักษณะกิจกรรมการทองเที่ยว เครือขายที่ดีตองมีผูนําที่มีแนวทางเพ่ือพัฒนา
แหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน มีกรรมการ ผูประสานงาน ที่มีบทบาทหนาที่และมีความสามารถในการวาง
แผนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ เครือขายควรมีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธเปนสิ่งที่สําคัญ เครือขายตองมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ  
มีการวางแผน ดําเนินงาน และติดตามผลรวมกัน ขอเสนอแนะกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ควรเปนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของชุมชนเปนสําคัญ 
 
คําสําคัญ: เครือขายการทองเที่ยว  การมีสวนรวม   กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

                                                            
1 Tourism, Hospitality and Events Research Group 
2 * Tourism, Hospitality and Events Research Group., Dr.Pornpimol Chaisanit., E-mail :pornpimol.cha@mfu.ac.th. School   
    of Management Mae Fah Luang University.,Corresponding author 
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Abstract 

 This research aimed to develop a network of participation for health tourism 
activities in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province. This study was qualitative 
research. The respondents in this study consisted of 4 groups with a collective number 
of 12 people:  1). Three government officers 2). Three private sectors 3). Three public 
sectors and 4). Three academic lecturers from university. The results showed that                  
1). The government should operate benefit allocation and budget 2). Private sector 
should be coordinator for health tourism activities in hot springs 3).The public sector 
should work together with the government and private sector 4).Academic lecturers 
should provide knowledge on tourism management. The results also showed that good 
network must have leaders who has clear instructions for developing tourism 
destinations. A coordinator should have a role and plan to work together in a 
systematic way. The tourism network should have clear goals and activities for build a 
relationship among groups are important. The tourism networks must be managed in 
the form of a committee, with planning, implementation, and follow-up. It is suggested 
that health tourism activities should be activity that enhance the quality of life and 
well-being of the community. 

Keywords:   Tourism Networks, Participation, Health Tourism Activities  

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

การทองเที่ยวถือเปนกิจกรรมและอุตสาหกรรมการใหบริการที่มีความสําคัญตอการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม องคการการทองเที่ยวโลก (The United Nations World Tourism 
Organization: UNWTO) ไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2573 นาจะมีนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยว
ระหวางประเทศ ทั่วโลกจํานวนกวา 1.8 พันลานคน หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3 ตอป   
สําหรับประเทศไทยการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและกลายเปนภาคสวน 
ที่สําคัญของ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยประเทศไทยถือเปนตลาดที่โดดเดนดานการทองเที่ยว 
เชิงสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากมีความไดเปรียบดวยตนทุนทั้งในดานของการบริการดานสุขภาพ คาใชจาย 
ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยขอมูลจาก Global Wellness Institute ระบุวา 
ป พ.ศ. 2560 มูลคา ตลาดการทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพของประเทศไทยใหญเปนอันดับที่ 13 ของโลก 
สามารถสรางรายไดไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท และมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามา 
รับบริการกวา 9.7 ลานครั้ง (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2561)  
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การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การเดินทางทองเที่ยวที่มี จุดประสงคในการพักผอนหยอนใจ 
เรียนรูวิถีชีวิตในแนวธรรมชาติ และมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมหรือ บําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ เชน การ
เดินทางไปพักผอนตามรีทามกลางธรรมชาติ ตลอดทั้งมีกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ สุขภาพ เชน การฝกโยคะ 
การฝกสมาธิ ทานอาหารสุขภาพ การเขารวมกิจกรรมทองเที่ยวของชุมชน ทั้งน้ีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จะเนนการเสริมสรางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดช่ืนผองใส ปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล 
และภายหลัง การทองเที่ยวก็สามารถนํากลับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (ศันสนีย กระจาง
โฉมและ กรวรรณ สังขกร, 2562) จังหวัดเชียงรายมีแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะ 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนบานโปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา ที่มีนํ้าพุรอนทุงเทวี มีอาหารและ
เครื่องด่ืมทองถิ่นที่ดีตอสุขภาพ มีโฮมสเตยที่พักที่ไดมาตรฐานกรมทองเที่ยว  มีกิจกรรมฐานเรียนรูตางๆ 
เชน ทอผา เครื่องปนดินเผา เปนตน (องคการบริหารสวนตําบลบานโปง, 2565) อยางไรก็ตาม  
แมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากมาย ทางดานเศรษฐกิจ และสังคมน่ันตอง
ขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวโดยมุงเนนใหทุกภาคสวนรวมกันบูรณาการแกไขปญหา เพ่ือจัดกิจกรรม
การทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหเปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 
สังคม และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังน้ัน การพัฒนารูปแบบเครือขายการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยตองอาศัยความรวมมือของหลายภาคสวนเพ่ือเปนกลไกในการ
ดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยว จากเหตุผลขางตน การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงศึกษาการพัฒนาเครือขายการ
ทองเที่ยวในการมีสวนรวมของการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ชุมชนบานโปงเทวี อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ใหประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น อันเกิดจาก 
การประสานความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในชุมชน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวในการมีสวนรวมของการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพชุมชนบานโปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 

แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนไดถูกกลาวถึงในบริบทของการบริหารจัดการทองถิ่นอยาง 
กวางขวาง (Creighton, 2005) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง 
“กระบวนการของความสัมพันธระหวางประชาชนหรือกลุมของประชาชนกับหนวยงานของรัฐ  
ดวยเปาหมายที่จะเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีบทบาทเขามารวม รับผิดชอบตอ
การดําเนินการของรัฐ”  
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มณฑล เอกอดุลยพันธ (2553) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน (public participation) 
หมายถึง การสื่อสารสองทางที่เก่ียวของกับกระบวนการรวมตัดสินใจรวมดําเนินการ และรวมรับ
ผลประโยชน โดยองคกรและเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับแผนงานหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ ตองมีการ
ใหขอมูลตอสาธารณชนอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย เปนการเปดโอกาสใหสาธารณชนหรือประชาชน
ไดรวมแสดงความคิดเห็นตอบกลับมาเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ขั้นตอนสําคัญใน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองเริ่มจากกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคในการมี
สวนรวมรวมกัน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย
และกลุมผูมีสวนไดเสีย และมีการประเมินกระบวนการการมีสวนรวมออกเปน  4 ขั้นตอน ไดแก  
1) การมีสวนรวมในการวางแผน  2) การปฏิบัติการหรือดําเนินการ 3) การจัดสรรผลประโยชนรวมกัน 
และ 4) การติดตามประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการที่ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวม    

 

แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 

สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว (2560) ที่ไดกลาวไววา เปนลักษณะความสัมพันธของกลุม
เครือขายเพ่ือการดําเนินกิจกรรมรวมกันและมีเปาหมายรวมกัน โดยมีการทําขอตกลงที่ทุกคนพึงพอใจ 
ซึ่งเครือขายจะประกอบดวย ภาคประชาชนหรือชุมชน หนวยงานราชการ ภาคเอกชนหรือผูประกอบการ 
นักวิชาการ สื่อมวลชน และสถาบันตาง ๆ ภายในเครือขายจะมีการสนับสนุน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีการติดตอสื่อสาร รวบรวมผล และแบงปนความคิดเห็นกันภายในเครือขายผานชองทางที่หลากหลาย 
เชน ชองทางในกลุมออนไลน การโทรศัพท อีเมล 

สรางเครือขาย  Conant (2011) การสรางเครือขาย เปนการดําเนินงานเพ่ือสานความสัมพันธ
กับองคกร หรือบุคคลอ่ืนๆ ของผูที่สรางเครือขาย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

1. การจําแนกเครือขาย เน่ืองจากกระบวนการน้ีคือการวางเปาหมายซึ่งจะเปนการสราง 
วัตถุประสงครวมกัน ทั้งน้ีในลักษณะของกลุมหรือเครือขาย และ/หรือครอบคลุมถึงองคกรน้ัน ลักษณะ
ของเครือขาย และลักษณะขนาดของเครือขายวาเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ  
และเครือขายเหลาน้ีมีเง่ือนไขของการเปนสมาชิกองคกรหรือไม อยางไร 

2. การถามความคิดเห็น การสรางเครือขายน้ัน จําเปนจะตองสรางความรวมมือ และ  
การดําเนินงานรวมกัน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง ซึ่งจําเปนจะตองมีขอมูล 
สมาชิกควรทราบถึงเง่ือนไขการเปนสมาชิก และเครือขายควรทราบถึงความตองการของสมาชิก  

3. ติดตามสมาชิกอยางรวดเร็ว การเปนเครือขายรวมกันแลวน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการ
ติดตาม และสอบถามสมาชิกที่เขารวมเปนเครือขาย เน่ืองจากจะเปนการสราง ความสัมพันธที่ดี 
ระหวางกัน 
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4. ติดตามสมาชิกเปนประจําผานทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส (e-mail) การติดตอสมาชิกผาน
ทางจดหมายอิเล็กโทรนิกสน้ัน จะเปนการสรางความสัมพันธและความหวงใย และความเคลื่อนไหวของ
ตัวสมาชิกเครือขาย 

5. การรักษาสมาชิกเครือขายไวใหไดมากและนานที่สุด ซึ่งเปนที่แนนอนวากลุมหรือเครือขาย 
น้ันมีความเปนพลวัตร (dynamic) ซึ่งขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูรวมเปนสมาชิกเครือขายน้ัน  
การที่จะรักษาสมาชิกภาพของเครือขายไวใหไดยาวนานน้ัน จําเปนตองมีความจริงใจ มีการสนับสนุน
สมาชิก เครือขายในเรื่องตางๆ และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง รวมทั้งใหทุกคนไดมีโอกาส 
การตัดสินใจใน การดําเนินกิจกรรมรวมกัน เครือขายผานชองทางที่หลากหลาย เชน ชองทางในกลุม
ออนไลน การโทรศัพท อีเมล 

องคประกอบการทองเที่ยว  

เทิดชาย ชวยบํารุง (2552, น. 14-16) ไดกลาววา การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ “ไรตัวตน” 
เน่ืองจากเกิดจากการรวมตัวของอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ กลาวคือ หากจะจัดการการทองเที่ยวใหย่ังยืนก็ตอง
จัดการองคประกอบตาง ๆ ใหย่ังยืนดวย ซึ่งองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีดังน้ี             
1) ที่พัก (Accommodation) หมายถึง สถานที่ที่จัดไวเพ่ือใหคนเดินทางหรือ นักทองเที่ยวไดเขาพัก 
พรอมการบริการอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งปจจุบันธุรกิจที่พักไดพัฒนาเรื่อยมา โดยมีรูปแบบการจัดบริการ
ตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา 2) การคมนาคม (Accessibility) เปนองคประกอบสําคัญ
เน่ืองจากมีบทบาทในการขับเคลื่อนยายนักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งน้ี การ
คมนาคมในปจจุบันไดถูกพัฒนาใหสามารถตอบสนองการเดินทางทองเที่ยวไดหลายรูปแบบ อาทิ ธุรกิจ
การบิน การเดินเรือและ การคมนาคมขนสงทางรถยนต รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟา เปนตน  
3) สิ่งดึงดูด (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สามารถดึงให นักทองเที่ยวเดินทางไป
เที่ยว อาทิ สิ่งดึงดูดใจประเภทแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ทะเล ภูเขา นํ้าตก เกาะ แมนํ้าฯลฯ 
สิ่งดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ไดแก ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง งานแห
เทียนพรรษา เปนตน รวมทั้งสิ่งดึงดูดใจที่หมายถึง สิ่งดึงดูดใจ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือมีความโดด
เดนและเปนที่สนใจกวาแหลงอ่ืน ๆ เชน ทะเลหมอก ทะเล บอนํ้าพุรอน เปนตน 4) สิ่งอํานวยความ
สะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งที่จัดขึ้นเพ่ือใหเอ้ือประโยชน และอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 
เชน ถนน ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท แผนที่ อินเตอรเน็ต ศูนยใหขอมูลทางการทองเที่ยว เปนตน  
5) กิจกรรมตาง ๆ ดานการทองเที่ยว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑทางการ ทองเที่ยวที่ถูกสรางขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยวในแหลง ทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น นอกเหนือจาก
การไปเย่ียมชมแหลงทองเที่ยวเทาน้ัน โดยรูปแบบของกิจกรรม ตาง ๆ จะแตกตางกันตามประเภทของ
แตละแหลงทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมการทองเที่ยวทาง ธรรมชาติ เชน การเดินปา การน่ังชาง การดูนก 
เปนตน หรือกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล เชน การดํานํ้า การตกปลา เปนตน 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดใชการการสัมภาษณแบบเชิงลึกจํานวน 12 คน  กลุมตัวอยางสัมภาษณจํานวนเทาน้ี
เพราะไมมีขอมูลใหมเพ่ิมเติม (Data saturation) โดย มีการสัมภาษณกับตัวแทนองคกรภาครัฐ 3 คน  
องคกรธุรกิจเอกชนหรือผูประกอบการ  3 คน  นักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิดานทองเที่ยว 3 คน 
และตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบานโปงเทวี  
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
(Semi- Structured interview form) ถึงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวในการมีสวนรวมของการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือใหได
ขอมูลที่เหมาะสมมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ผลการวิจัย  

จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก จากตัวแทนองคกรภาครัฐ  องคกรธุรกิจเอกชนหรือ
ผูประกอบการ  นักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรรม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพบานโปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ไดขอมูลดังน้ี  

1. กิจกรรมนํ้าพุรอนเปนสวนหน่ึงในการทองเที่ยวเ ชิงสุขภาพ และนํ้าพุรอนทุ ง เทวี  
(Tung Tewee Hot Spring) สามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะปจจุบันน้ีมีนักทองเที่ยว
เดินทางมามากมายในการทํากิจกรรมวารีบําบัด โดยแหลงนํ้าพุรอนทุงเทวี ที่อุณหภูมิระหวาง 45-80 
องศาเซลเซียส ซึ่งปจจุบันเปนศูนยสงเสริมสุขภาพที่ชาวบานเขามาใชบริการเพ่ือการผอนคลาย  
แกปวดเมื่อย และแชเพ่ือรักษาสุขภาพ ภายในบริการนํ้าพุรอนมีบรรยากาศที่รมรื่น ดึงดูดตาดวยวิวทัศน
ธรรมชาติที่สวยงาม ผูสัมภาษณ ก. กลาววา “นํ้าพุรอนเรามีการออกแบบแผนผังของสถานที่ดีมาก  
แบงโซนพ้ืนที่ชัดเจน ไมวาจะเปนบอแชนํ้าแร รานอาหาร หองนํ้า และยังมีเครื่องออกกําลังกาย มีที่น่ัง 
ที่มีรมในการบังแดด ที่สําคัญมีช่ือเสียงดานคุณประโยชนในการรักษาโรคเพราะแรธาตุตาง ๆ ในนํ้าพุรอน
ทํ า ใ ห นั กท อ ง เที่ ย วห ายป ว ยจ าก เป น อั มพฤกษ  สามารถ เ ดิ นหรื อ เ คลื่ อ น ไหว ได ดี ขึ้ น”  
และ ผูใหสัมภาษณ ข. เพ่ิมเติมวา “การเดินทางก็มาสะดวก บรรยากาศดี รานอาหารทองถิ่นในนํ้าพุรอน
ก็อรอยมาก” นอกจากน้ี นักทองเที่ยวยังสามารถมารับบริการนวดสปาแชเทานํ้าแรสมุนไพรในบริเวณ
นํ้าพุรอนทุงเทวี ผูใหสัมภาษณ ค. กลาววา “หลังจากที่นักทองเที่ยวเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง เราจะ
ไดผอนคลายกับการนวดสปาแชเทาโดยนํ้าที่ใชในการแชจะเปนนํ้าแรในบอนํ้าพุรอนที่อุดมไปดวยแรธาตุ
พรอมคุณประโยชนมากมาย อีกทั้งยังประกอบไปดวยสมุนไพรหลากหลายชนิดทั้ง 9 อยางที่มีสรรพคุณ
แตกตาง โดยเราจะนําเอาสมุนไพรมาหั่น, ตากแหง และนํ้ามาตมกับนํ้าแรมาตมกับนํ้าแร”  
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2. กิจกรรมทําอาหารก็เปนฐานกิจกรรมหน่ึงสําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนโปงเทวี  
ที่มีนักทองเที่ยวช่ืนชอบอยางมาก ผูใหสัมภาษณ ง. กลาววา “บานโปงเทวีมีฐานการทําอาหารพ้ืนบานที่
นําเอาวัตถุดิบของทองถิ่นที่มีคุณประโยชนหลากหลายมากมาย ” ผูใหสัมภาษณ จ. กลาวเพ่ิมเติมวา 
“พวกเรามีฐานสอนทําอาหารของกลุมแมบาน เมนูอาหารคือ แกงหาสหาย ไกหลงดง และนํ้าพริก 
ไขตมโปง นักทองเที่ยวจะสนุกกับการไดเรียนรูการทําอาหารทองถิ่นที่เปนอาหารสุขภาพ เรายังเสิรฟ
พรอมกับกาแฟดินโปงที่หอม อรอย นารับประทาน เปนการสรางบรรยากาศที่สนุกสนานกับ 
การมาทองเที่ยวหมูบานของเรา”  

3. กิจกรรมบานโปงเทวีมีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น คือ เครื่องปนดินเผา ซึ่งเปนหน่ึง
กิจกรรมที่นําอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นของบานโปงเทวีมาจัดเปนกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
สําหรับนักทองเที่ยว   ผูใหสัมภาษณ ฉ. “กลุมเครื่องปนดินเผาบานโปงเทวี   เปนภูมิปญญาที่สืบทอดกัน
มาจากรุนสูรุนคือศิลปะบนดินเผา ถูกถายทอดอยางบรรจงลงในลวดลายของเครื่องปนดินเผาซึ่งจะมี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกัน จากฝมือที่แตกตางของชางปนแตละคน” จุดเดนของผลิตภัณฑเครื่อง
ปนดินเผา คือ การใชดินเหนียวที่มีความละเอียดสูง ทนทานและ สีที่ไดเปนสีดินแดงธรรมชาติ 
ฐานกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพเครื่องปนดินเผาเปนการฝกสมาธิ ตองอาศัยความอดทน และความ
ต้ังใจอยางดีเย่ียม นอกจากน้ียังมีฐานกิจกรรมการทอผา ของบานโปงเทวีเปนกิจกรรมสานตอประเพณี
และวัฒนธรรมผาผลงานของศิลปหัตถกรรม โดยขั้นตอนและกระบวนการตางๆทําขึ้นโดยกลุมพัฒนาสตรี
ของหมูบานโปงเทวี จุดเดนหลักของผาทอคือการใชอุปกรณที่เรียกวา “กี่” ซึ่งเปนเครื่องจักรสานดวยมือ
ของผลงานหัตถกรรมผาทอชุมชนบานโปงเทวี นอกจากน้ียังใชไหมจากฝายและยอมสีธรรมชาติ  ผูให
สัมภาษณ ช. กลาววา“บริเวณโรงทอผานักทองเที่ยวจะไดพบกับบรรยากาศของการทอผาอีกทั้งสินคา
และผลิตภัณฑที่หลากหลายซึ่งไดจากผาทอที่ทอดวยความใสใจ ใชแรงกายและแรงใจ และภูมิปญญาของ
ชาวบานมาผสมผสานลงบนผืนผาทําใหเกิดลวดลายที่สวยงาม โดยฐานการเรียนรูกลุมทอผาน้ันมาใน
คอนเซ็ป "ทําดวยมือ...ถือกลับบาน" ทานจะไดเรียนรูการทําถุงผาดวยตนเองต้ังแตขั้นตอนแรก และเมื่อ
ทําสําเร็จทานสามารถถือกลับบานไดเลย ถือเปนถุงผาที่มีช้ินเดียวในโลก”   

4. กิจกรรมทางศาสนาเปนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวบานโปงเทวี การเดินทางไปไหว
สักการะ พระเจาแสนแซ ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่เกาแกและสวยงาม ศักด์ิสิทธ์ิ ปจจุบันประดิษฐานอยูที่ 
วัดบานโปงเทวี นามวาพระเจาแสนแซ คือ สลักน้ันเอง พระพุทธรูปองคน้ีไมไดหลอสมัยกอนสรางแบบ
แยกช้ินแลวนํามาประกอบ ผูใหสัมภาษณ ซ. ใหขอมูลวา “เมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางมาถึง พวกเราจะ
พาแวะไปสักการะ พระเจาแสนแซ แตเดิมชาวบานทั่วไปเรียกวา “พระเจาทองทิพย” เปนพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองของคนในชุมชน”  

 
เครือขายการทองเที่ยวในการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนบาน

โปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
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องคประกอบของสมาชิกในเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรประกอบไปดวย 

1. สมาชิกในเครือขาย  
ผูนําการจัดกิจกรรมทองเที่ยวควรเปนผูที่มีแนวทางเพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่

ชัดเจน  ดานสมาชิกในภาคีเครือขาย ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน “คณะทํางานควรมาจากภาครัฐหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลโปงเทวี ควรมีการ
จัดการและขับเคลื่อนอยางจริงจัง ชุมชนควรการสรางความตองการรวมกัน  ภาคเอกชนควรมี
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ด า น ฝ า ย ส นั บ ส นุ น  ไ ด แ ก  ตั ว แ ท น จ า ก             
สถาบันการศึกษา ที่จะเขามาลงทุนทางดานการศึกษาวิจัย และใหคําแนะนําทั้งทางดานการบริหาร
จัดการและองคความรูตาง ๆ” (ผูใหสัมภาษณ ก.) 

2. บทบาทของกรรมการหรือผูประสานงาน 
 กรรมการหรือผูประสานงานควรมีบทบาทหนาที่ดังน้ี  มีความสามารถในการวางแผนการทํางาน
ในการรวมจัดกิจกรรมทองเที่ยวรวมกันอยางเปนระบบ บูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนที่ใหเขามารวมเปน
คณะกรรมการ “กรรมการควรแจงเรื่องการพัฒนาการจัดทําแผนงานโครงการสําหรับการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยว และการเสนอขอรับงบประมาณตามชองทางงบประมาณดานตาง ๆ” (ผูใหสัมภาษณ ข.) 

3. เปาหมายและวัตถุประสงคภาคีเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เครือขายควรมีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ และสามารถพัฒนาใหบริการ

รองรับนักทองเที่ยวไดอยางมืออาชีพสําหรับมาทํากิจกรรมทองเที่ยว สามารถสรางแรงกระตุนใหมี
นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นและสามารถสรางแรงผลักดันใหมีนักทองเที่ยวมาเขารวม
กิจกรรมทองเที่ยวได “ปาอยากใหมีการกิจกรรมทองเที่ยวดานสุขภาพโดยใชนํ้าพุรอนเปนฐาน เช่ือมโยง
กับกลุมอาชีพอ่ืน ๆ เชน การรวมมือกับตัวแทนบริษัทนําเที่ยว (Tour agency)”  (ผูใหสัมภาษณ ค.) 

4. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธในภาคีเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธเปนสิ่งที่สําคัญ  ตัวอยางกิจกรรม คือ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เครือขาย ในการเปนเจาบานที่ดี 2) การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเช่ือมโยง 3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูสัญจรภายในกลุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมทองเที่ยว “ผมคิดวาชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
อยางสม่ําเสมอเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีของเครือขาย และชวยพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยว”  
(ผูใหสัมภาษณ ง.) 

5.การบริหารจัดการภาคีเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การบริหารจัดการเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดี ประกอบดวย การบริหารจัดการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยบริหารจัดการทุนเดิมที่มีอยูใหเกิดประโยชนเห็นเปนรูปธรรม เพ่ือตอยอด
เปนแนวทางในการพัฒนา ดําเนินงาน ติดตามผลการจัดกิจกรรมทองเที่ยว “ผมคิดวา กลุมเครือขาย 
ในการสรางกิจกรรมทองเที่ยวของเราควรมีผูเช่ียวชาญ นักวิชาการเปนที่ปรึกษา มีการวางระบบการ
บริหารใหมีแผนงาน คณะทํางาน การจัดทํางบประมาณ” (ผูใหสัมภาษณ จ.) 
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6. ระบบการติดตามผลการดําเนินงานภาคีเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ระบบติดตามและทราบผลการดําเนินงานเครือขายการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไดแก 

กําหนดงบประมาณ แผนการกิจกรรม การจัดบริการตอนรับลูกคา และติดตามผลของการจัดกิจกรรม 
โดยมีตัวช้ีวัดที่ดีที่สุด คือ จํานวนนักทองเที่ยว “เราควรมีการทําการวัดประเมินผลการกระจายรายได 
ใหแกชุมชน” (ผูใหสัมภาษณ ช.) 

 
ตัวอยางโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่รวมกันทําของเครือขายทองเที่ยวที่บาน

โปงเทวี 1 วัน 1 คืน  อําเภอเวียงปาเปาจังหวัดเชียงราย  
 

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา  

08.30 - 10.30 น. เดินทางไปนํ้าพุรอนทุงเทวี  อําเภอเวียงปาเปา 

09.00 - 10.00 น. ตอนรับนักทองเที่ยว แชเทาดวยนํ้าแร 

10:30 - 11:30 น. ฐานทอผา  กลุมทอผาบานโปงเทวี           

11:30 -13.00 น.  คลาสทําอาหารและรับประทานอาหารทองถิ่นเพ่ือสุขภาพ 

13.00 - 14.00 น. ฝกการปน เขียนลาย ขัดเงา ที่กลุมเครื่องปนดินเผา 

14.00 - 15.00 น.        ไหว พระเจาแสนแซ  

16.00 - 17.00 น. เขาพักผอนและทํากิจกรรมทีโ่ฮมสเตย 

 

อภิปรายผล 

การพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา ชุมชน
บานโปงเทวี จังหวัดเชียงราย 1. ภาครัฐควรเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชน และ
ดานงบประมาณ  2. ภาคเอกชนและผูประกอบการสมาชิกเครือขาย ควรเปนผูการเช่ือมประสานความ
ร วมมือการทํ างานผ าน กิจกรรมการทอง เที่ ยว เ ชิ งสุ ขภาพทั้ ง ในแหล งทอง เที่ ยว นํ้า พุร อน   
3. ภาคประชาชนหรือชุมชนควรมีบทบาทการทํางานรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน และ  
4.ภาคนักวิชาการควรมีบทบาทในการอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว นอกจากน้ี
ควรจะมีการขับเคลื่อน และการจัดทําแผนกิจกรรมทองเที่ยวเพ่ือการพัฒนาการตลาดในการดึงดูด
นักทองเที่ยว เปนตน เครือขายการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ัน ควรประกอบดวย องคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผูประกอบการ ประชาชนในชุมชนและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา  ซึ่ง
สอดคลองกับ มณฑล เอกอดุลยพันธ (2553) และ ฐิติอลีนา ใจเพียร (2556) ที่กลาววา ประชาชนหรือ
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คนในชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายทางการทองเที่ยว โดยองคกรและเจาหนาที่ที่มี
สวนเกี่ยวของกับแผนงานกิจกรรมทองเที่ยวตาง ๆ และเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็น
เพ่ือพัฒนาการกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหดีขึ้น  

 รูปแบบการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของบานโปงเทวี  จังหวัดเชียงราย  
ภายใตองคกรภาครัฐรวมมือกับชุมชนในพ้ืนที่ในการจัดเตรียมฐานกิจกรรมทองเที่ยวตาง ๆ ในสวนของ
ภาคเอกชนควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนองคประกอบการทองเที่ยวในดานการบริการตาง ๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ เชน การจัดเตรียมที่พัก อาหารทองถิ่น และประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน
ตาง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมของทั้ง 3 เครือขาย เพ่ือการสนับสนุนองคประกอบการทองเที่ยวใหเกิดรายได
ในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดชาย ชวยบํารุง (2552) กลาววา องคประกอบสําคัญใน 
การทองเที่ยวก็คือ การมีที่พักไวรับรองนักทองเที่ยว เชน โฮมสเตยที่ไดมาตรฐานของบานโปงเทวี   
การเดินทางเขาถึงสถานที่อยางสะดวก การมีสิ่งดึงดูดทางธรรมชาติซึ่งบานโปงเทวี มีนํ้าพุรอนธรรมชาติ 
ที่มีประโยชนตอสุขภาพดวยแรธาตุตางๆ รวมถึงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกมีกิจกรรมทองเที่ยวตาง ๆ  
เชน ฐานทําอาหารทองถิ่น ฐานปนเครื่องปนดินเผา ฐานทอผา ฐานแชเทาดวยนํ้าแร เปนตน  
การทองเที่ยวประสบความสําเร็จและย่ังยืนควรมีการพัฒนาเครือขายการมีสวนรวม  ตองมีผูนําดาน
กิจกรรมทองเที่ยวควรเปนผูที่มีแนวทางเพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน  มีกรรมการที่บทบาทหนาที่  
มีความสามารถในการวางแผนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ เครือขายควรมีเปาหมายในการพัฒนาที่
ชัดเจน มีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธเปนสิ่งที่สําคัญ  ยกตัวอยางกิจกรรม คือ  กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขายในการเปนเจาบานที่ดีหรือการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเช่ือมโยง รูปแบบคณะกรรมการ
และผูดําเนินการโดยเปนตัวแทนจากสวนตางๆ ทําการวางแผนกิจกรรมทองเที่ยว ดําเนินงาน และ
สุดทายควรมีระบบติดตามการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับ 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (2560) และ จริญญา อินรินทร (2559) ที่ไดกลาววไววา การสราง
เครือขายการทองเที่ยวมีความสําคัญเพราะกลุมเครือขายจะมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันและมีเปาหมาย 
และเกิดการกระจายรายไดใหทุกภาคสวนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ  

การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพควรสรางกิจกรรมรวมกัน เชน การพัฒนาบุคลากร
ทางการทองเที่ยว การตลาดทางการทองเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว โดยจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนทางการทองเที่ยว 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสม มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใช

บริการ ความคิดเห็นตอนวัตกรรมการบริการ ระดับการตัดสินใจใชบริการ และวิเคราะหความสัมพันธ

ของตัวแปร สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลในรูปแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําขอมูลที่ไดมาลดทอนขอมูล แสดงขอมูล สรางขอสรุปและตรวจสอบขอสรุป ผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสัมภาษณใชบริการนวดนํ้ามันหอมระเหยมากที่สุด ใชบริการสปาตอครั้ง 1:30-2 ชม. จาย

คาบริการสปาตอครั้ง 2,000-3,000 บาท ใชบริการสปา 1-2 ครั้งตอเดือน และใชวิธีการจองผานทาง

โทรศัพท สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณใชวิธีเก็บขอมูลในรูปแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 390 

คน ใชโปรแกรม SPSS (Ver.28) ในการวิเคราะห ผลการวิเคราะหพบวา เพศ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการสปาแตกตางกัน ประเภทของบริการ

สปา ระยะเวลาที่ใชบริการ คาใชจายที่ใชบริการ ชองทางการรูจักสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว และวิธีที่

ใชในการจอง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ นวัตกรรมการบริการดานการบริการและผลิตภัณฑ ดาน

สภาพแวดลอม และดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 

ดาวในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ โดยนวัตกรรมการบริการทั้ง 3 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: นวัตกรรมการบริการ การตัดสินใจ สปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว 
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Abstract 

 The research of the study is based on a combination of qualitative- and 

quantitative research methods. The aim of the study is to assess how differences in 

personal factors and spa customers behavior and to analyze the relationship between 

service innovations and different decision-making level. The qualitative research study 

was based on a sample size of 30 high-end Spa customers in Bangkok and data were 

collected via interview forms. The participants of this first research group used 

aromatherapy massage packages the most and the average treatment time is around 

one and a half to two hours. The average service fee for this spa service chosen by the 

participant is between 2,000-3,000 Baht and the interviewees used the spa service 

normally one to two times per month. The preferred way of booking was via mobile 

phone applications.  

 The quantitative research part of this study was based on a survey collected via 

online questionnaires at pre-selected 5 Star Hotel Spas throughout the greater Bangkok 

Area and 390 customers participated in the survey. The survey results highlight those 

differences in the level of education, income and career level affect the level of 

services chosen.  The SPSS program (Ver. 28) was used analysis. The results displayed 

that sex, marital status, differences in the level of education and career level influence 

the decision-making process and cause differences in decision behavior. However, the 

type of spa menu, the average treatment time, the average service fee, the marketing 

channel, and the preferred way of booking do not cost measurable difference in 

decision behaviors. Innovative services, effective processes and innovative spa 

environments displayed a positive correlation when selecting a 5 Star Hotel Spa service 

offering in Bangkok. 

Keywords: Service Innovations, Decision, Spa Service in 5-Star Hotels 

บทนํา 

 ตามยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ที่ตองการสรางอุตสาหกรรม

และการบริการแหงอนาคต โดยมีความตองการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและการบริการที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนา
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สูความย่ังยืน รวมถึงในดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ที่ตองการยกระดับ

มาตรฐานธุรกิจบริการดานการสงเสริมสุขภาพและการสงเสริมความงามสูตลาดระดับสูง โดยการนํา

แนวความคิดสรางสรรคและนํานวัตกรรมเขามาปรับใชเพ่ือสรางมาตรฐานและผลักดันใหเกิดการใช

บริการ (คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2561: 19) บวกกับแรงงานในภาคบริการที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นแตเปนแรงงานทักษะตํ่า ซึ่งไมอาจกาวทัน

ความเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผูบริโภคและอิทธิพลของเทคโนโลยี ดังน้ันภาคธุรกิจบริการ

จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะทางดานแรงงานจากการบริการในรูปแบบด้ังเดิม 

(Traditional Services) ไปสูการบริการสมัยใหม (Modern Services) เพ่ือใหเกิดเปนภาคบริการเชิง

สรางสรรคและนําไปสูความย่ังยืน (จิตเกษม พรประพันธและคณะ, 2561) ซึ่งธุรกิจใหบริการอยางการ

ใหบริการสปา คือหน่ึงในธุรกิจในดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ถูกผลักดันในแผนพัฒนาน้ี และสามารถ

พบเห็นไดทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญหรือเมืองทองเที่ยว โดยจุดแรกเริ่มการใหบริการสปาในโรงแรม

เกิดขึ้นครั้งแรกที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ในกรุงเทพฯ ที่ไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 

พ.ศ. 2536  และตอมาไดถูกจุดประกายโดย ชีวาศรม อินเตอรเนช่ันเนล เฮลท รีสอรท ที่หัวหิน ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ไดเริ่มตนการใหบริการสปาที่มีรูปแบบการจัดการอยางเปนระบบแลวพบวา

เปนจุดขายอีกประเภทหน่ึงที่สามารถสรางรายไดอยางตอเน่ือง นอกเหนือจากสินคาหลักอยางการ

ใหบริการหองพัก ตอมาโรงแรมบันยันทรี ที่ภูเก็ตก็ไดเปดใหบริการสปาในช่ือวา บันยันทรี สปา (เอกสาร

ความรูผูดําเนินการสปา, 2559: 15) เปนการใหบริการเสริมเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในชวงเวลาของการพักผอน

ระหวางที่พักอยูที่โรงแรมแกลูกคาที่มาเขาพักคางคืนหรือมาเพ่ือการประชุมสัมมนา ในชวงแรกธุรกิจ

ใหบริการสปามักต้ังอยูในโรงแรมระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว แตในปจจุบันไมไดมีการใหบริการสปา

เพียงแคในโรงแรมเทาน้ัน ไดมีธุรกิจใหบริการสปาที่ต้ังอยูนอกโรงแรม ในยานธุรกิจหรือในแหลงชุมชน

เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากในรูปแบบเดยสปา (Day Spa) ที่เขาถึงไดงายและมีอัตราคาบริการใหเลือก

หลากหลาย สืบเน่ืองมาจากการเติบโตของเมืองใหญที่ผูคนเขามาทํางานและอาศัยในเมืองมากขึ้น เปน

ผลใหมีธุรกิจที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพเติบโตและเพ่ิมจํานวนขึ้นตามไปดวย โดยในป 2561 มีสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ผานการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 3,003 แหงทั่ว

ประเทศ จากจํานวนที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทวาทําใหเกิดการแขงดานราคาจึงเปนไปไดมากวาไมสงผลดี

ตอธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในเมืองที่ไมไดมีจุดเดนในเรื่องทําเลที่ต้ัง ซึ่งแตกตางจากธุรกิจใหบริการส

ปาที่ ต้ังอยูในทําเลที่ใกลชิดแหลงธรรมชาติจะมีจุดไดเปรียบตอธุรกิจสปาคูแขง แตสําหรับธุรกิจ

ใหบริการสปาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯน้ัน การมุงเนนเพ่ือพัฒนาดานการบริการอยางเดียวอาจไมเพียงพอ

ตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการจึงเขามามีบทบาท

สําคัญ และมีความนาสนใจที่จะนําเขามาชวยในการพัฒนาการบริการหรือในสวนที่สามารถจะเพ่ิมมูลคา

ตอธุรกิจได มีนวัตกรรมที่พบวาเปนประโยชนตอธุรกิจ อยางนวัตกรรมการบริการที่นํามาใชในเซ็น โซน 
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สปา ที่ต้ังอยูในโรงแรมระดับ 5 ดาว แกรนด ลา ฟลอริดา ที่บารเซโลนา ไดมีการนําเสนอประสบการณ

แปลกใหมที่ไมเหมือนใคร โดยมีนวัตกรรมการใหบริการฟองอากาศบริสุทธ์ิ 99.5% ภายใตแสงสีฟาใน

แคปซูลเพ่ือบรรเทาความเครียดและดีทอกซรางกาย หรือที่ เค สปา ที่โรงแรม แอนด สปา เค เวสท ที่มี

นวัตกรรมการบริการบําบัดรางกายดวยความรอนและความเย็นซึ่งเปนการใหบริการที่อุณหภูมิติดลบ

ควบคูไปกับบริการซาวนาเพ่ือชวยในการกระตุนการไหลเวียนของเลือด ลดเซลลูไลทและชวยในการสราง

ภูมิคุมกัน มาเปนสวนหน่ึงในการใหบริการสปาเพ่ือเปนการเพ่ิมจุดขายใหแกบริการ จากการใหบริการส

ปาที่มีเอกลักษณนอกจากกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อสูงจะมาใชบริการเพ่ิมขึ้นแลวยังสงผลใหโรงแรมที่สปา

เหลาน้ีต้ังอยูมีอัตรารายรับตอหองวางเพ่ิมสูงขึ้นดวย (Pullawat Pitigraisorn, 2018) แมแตในวงการ

ผลิตภัณฑดานความงามที่ตางก็มีการพัฒนาและนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีทางปญญาประดิษฐมา

แขงขันกัน โดยการนํานวัตกรรมการวิเคราะหสภาพผิวเขามาเปนจุดขายใหมที่เปนการดูแลผิวแบบ

ปรับแตงได ที่ทํางานรวมกับแอพพลิเคช่ันในมือถือสมารทโฟน เพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกผลิตภัณฑได

เหมาะสมกับสภาพผิวและสามารถติดตามผลลัพธจากการใชผลิตภัณฑไดอยางตอเน่ือง (Elder, Ring, 

Heitmiller, Gabriel and Saedi, 2020) หรือธุรกิจใหบริการหองพักตามที่ (ปฐมพร ศรีมณี, 2561) ได

ทําการศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมบูทิคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา นวัตกรรมดานการผลิต และนวัตกรรมดาน มีผลตอการ

ตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานวัตกรรมมีสวนชวยเพ่ิมมูลคาตอภาคธุรกิจ ดังน้ันผูศึกษา

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาตอผลตอบรับของผูที่เคยใชบริการสปาภายใตหัวขอ การศึกษานวัตกรรมการ

บริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผล

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเช่ือวาจะสามารถเปนขอมูลสําคัญแกภาคธุรกิจใหบริการสปาหรือธุรกิจบริการเพ่ือ

สุขภาพ ในการออกแบบการบริการหรือออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ือพัฒนากลยุทธอีกทั้งยังเปนแนวทาง

สําหรับผูที่ตองการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และพฤติกรรมการใชบริการสปา 

 2. เพ่ือประเมินระดับความคิดเห็นตอนวัตกรรมการบริการที่นํามาใชในสปาในโรงแรมระดับ 5 
ดาว 

 3. เพ่ือประเมินการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 4. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการสปา นวัตกรรม
การบริการ และการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว 
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สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1a-1f:  ผูใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการสปา

ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของผูใชบริการสปาแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2a-2f:  พฤติกรรมการใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในดานประเภทของ

บริการสปา ความถี่ในการใชบริการสปา ระยะเวลาที่ใชบริการสปาตอครั้ง คาใชจายที่ใชบริการสปาตอ

ครั้ง ชองทางการรูจักสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว และวิธีที่ใชในการจองใชบริการ ของผูใชบริการสปา มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3a-3c:  นวัตกรรมการบริการสปา ดานการบริการและผลิตภัณฑ ดาน

สภาพแวดลอม และดานกระบวนการ ในโรงแรมระดับ 5 ดาว มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการ 

สปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 1. การเติบโตของธุรกิจสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศไทย  

 จากจุดเริ่มตนการดําเนินธุรกิจสปาของโรงแรมโอเรียลเต็ล ในกรุงเทพฯ หรือการดําเนินธุรกิจ 

สปาอยางเปนระบบของชีวาศรม อินเตอรเนช่ันเนล เฮลท รีสอรท และโรงแรมบันยันทรีในเวลาตอมา 

จนนําไปสูการใหบริการสปาในโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดอ่ืน ทวาการใหบริการสปาถือเปนหน่ึงใน

กิจกรรมเสริมเพ่ือการยกระดับดาวของทางโรงแรมไปเปนระดับ 4 ดาว หรือ 5 ดาว ที่จะตองมีบริการ

เสริมดวยนอกเหนือจากการบริการหลักอยางการบริการหองพัก อาจเปนการบริการแบบกิจกรรมที่ทําใน

อาคาร (Indoor Activity) หรือกิจกรรมที่ทําภายนอกอาคาร (Outdoor Activity) ตามมาตรฐานระดับ

โรงแรม ที่ทางสมาคมโรงแรมไทยกําหนดไว ซึ่งระดับดาวโรงแรม (Hotel Star Levels) ที่ทางสมาคม

โรงแรมไทยไดแบงมาตรฐานระดับดาวไวที่ 4 ระดับ คือ ต้ังแตระดับ 2 ดาว จนถึงระดับ 5 ดาว โดย

ตัวช้ีวัดในการแบงมาตรฐานระดับดาวที่พักเพ่ือการทองเที่ยวประเภทมาตรฐานโรงแรมจะมีจํานวนหมวด 

จํานวนเกณฑ และจํานวนตัวช้ีวัดที่แตกตางกัน ซึ่งธุรกิจโรงแรมที่ตองการยกระดับดาวจะตองมีกิจกรรม

เสริมในหมวดที่ 12 ในเรื่องคุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ อยางนอย 3 อยางสําหรับโรงแรมที่ตองการยกระดับ

ไปเปน 4 ดาว และกิจกรรมเสริมอยางนอย 5 อยางสําหรับโรงแรมที่ตองการยกระดับไปเปน 5 ดาว โดย

กิจกรรมเสริมที่ทางโรงแรมมักจะมีใหบริการหน่ึงในน้ันคือการใหบริการสปา เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่

สามารถยกระดับการบริการซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการใหบริการหองพักคือเพ่ือการพักผอน 
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 2.  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการในธุรกิจสปา  

 นวัตกรรมจะมีองคประกอบอยู 3 ประการ คือ 1. ความใหม (Newness) เปนสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น

มา ที่อาจจะมีลักษณะเปนผลิตภัณฑ บริการ หรือกระบวนการ ซึ่งอาจจะเปนการพัฒนาจากของเดิมหรือ

เปนการพัฒนาขึ้นมาใหมทั้งหมด 2. การใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creative 

Ideas) คือจะเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาขึ้นมาใหม ที่ไมใช

เกิดจาการลอกเลียนแบบหรือทําซ้ํา 3. ประโยชนในเชิงเศรษกิจ (Economic Benefits) และสังคม 

(Social) คือนวัตกรรมน้ีจะตองสรางประโยชนในเชิงเศรษกิจ หรือเพ่ือสรางความสําเร็จในเชิงพาณิชย 

ตองสามารถเพ่ิมมูลคาที่วัดไดเปนตัวเงิน หรือหากเปนในแงสังคมจะตองเปนการสรางคุณคาและเพ่ิม

คุณประโยชน แตกรณีน้ีจะไมสามารถวัดเปนตัวเงินได (อัจฉรา จันทรฉาย, 2553: 54) ซึ่งนวัตกรรมการ

บริการที่จะกลาวถึงในงานวิจัยน้ีคือ นวัตกรรมดานการบริการ/ผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรค

ในกระบวนการพัฒนาสินคา และการบริการใหม หรือกิจกรรมใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการอัน

หลากหลายของลูกคา โดยการบูรณาการศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร รวมถึงการสราง

ปฏิสัมพันธกับลูกคาเพ่ือกอใหเกิดคุณคาในการบริการ ในสวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ คือ การนําเสนอ

สินคาและการบริการใหมๆ หรือการปรับปรุงพัฒนาสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น (วลัยลักษณ รัตนวงศ, ณัฐธิดา 

สุวรรณโณ และธีรศักด์ิ จินดาบถ, 2557) นวัตกรรมดานสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอม

โดยรอบที่เก่ียวของกับบริษัท ครัวเรือนสวนบุคคลในการพัฒนาแนวคิด พฤติกรรม ผลิตภัณฑและ

กระบวนการใหมๆที่สามารถนําไปใชในเรื่องการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Wagner, 2009) และ

นวัตกรรมดานกระบวนการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในองคกร ไมวาจะเปนเครื่องมือ กรรมวิธีในการ

ผลิต การจัดจําหนาย หรือรูปแบบการจัดองคกร โดยมีเปาหมายที่จะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือสง

มอบถึงมือผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอองคกรมากที่สุด 

 3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสปา 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภคด้ังเดิมโดยผานกระบวนการ

ตัดสินใจหาขั้นตอนในลักษณะเปนเสนยาว (Blackwell, Miniard and Engel, 2001) โดยจะมี

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและมีลําดับขั้นตอนในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไปจนถึงการตัดสินใจ

ซื้อซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การรับรูถึงปญหา การคนหาขอมูล  การประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึงการที่ผูบริโภคมีความตองการใชบริการสปา จึงไดดําเนินการ

คนหาขอมูลสปาที่ตองการใชบริการ ตอมาประเมินทางเลือกของสปาที่มีใหบริการ เมื่อเลือกสถานที่

ใหบริการสปาที่ตองการไดแลว จึงตัดสินใจเลือกซื้อ/ใชบริการสปา และเมื่อไดรับบริการแลวจะเกิด
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พฤติกรรมหลังการซื้อ ผูบริโภคจะมีประสบการณในระดับที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ กลาวคือ ระดับ

ความพึงพอใจที่ผูใชบริการสปาไดรับจะมีผลในการตัดสินใจที่จะซื้อบริการสปาน้ันซ้ําในอนาคต 

 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ  

 ภักดี กลั่นภักดี, อัศวิน แสงพิกุล และศิริเดช คําสุพรหม (2563) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนา

ธุรกิจสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพระดับสากลในประเทศไทยสูความย่ังยืน ไดสรุปงานวิจัยไววา 

การบริหารจัดการความสัมพันธอันดีกับลูกคาใหมีความจงรักภักดี จะตองสรางความประทับใจและ

กระตุนใหผูรับบริการใหไดรับประสบการณพิเศษที่มีความโดดเดน ดังน้ันการสรางประสบการณที่นา

จดจําในการใชบริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จะตองออกแบบเพ่ือสรางบรรยากาศการใหบริการ

ในทุกมิติ อาทิ กลิ่นหอมอโรมา ความสะอาดภายในพ้ืนที่ใหบริการ การถายเทของอากาศ มีบรรยากาศที่

โปรงโลงและผอนคลาย มีแสงสวางและการตกแตงพ้ืนที่การสัมผัส การสัมผัสอุปกรณเครื่องใชระหวาง

การรับบริการ ไดรับความรูสึกผอนคลายจากการรับรูกลิ่นของนํ้ามันหอมระเหย การลิ้มรสชาติเครื่องด่ืม

ชาสมุนไพรและอาหาร การไดยินสื่อที่สื่อถึงธรรมชาติ นอกจากน้ีผูประกอบการสปาควรใหความสําคัญ

ตอการสรางประสบการณผานบรรยากาศที่ดีในทุกๆกระบวนการใหบริการสปาที่แตกตางจากการ

ใหบริการทั่วไป 

 มิ่งขวัญ บุญรอด (2562) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของนวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรม

กระบวนการบริการ ที่สงผลตอผลการดาเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว พบวา 

ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว ในประเทศไทย มีนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมอยูในระดับมาก 

ซึ่งมีผลการดําเนินงานทางการตลาดอยูในระดับมาก นวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรมกระบวนการ

สงผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว ในประเทศ

ไทย 

 ปฐมพร ศรีมณี (2561) ไดทําการศึกษาเรื่องนวัตกรรมการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเขาพัก

โรงแรมบูติคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในผลงานวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน คือ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา นวัตกรรมการบริการมีผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมบูติคใน 2 ดาน

ใหญ คือ นวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมกระบวนการอยูในระดับความพึงพอใจโดยรวมมากทุกดาน 

ในสวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาพักพบวานวัตกรรมการผลิตมีผลกระทบเชิงบวก และนวัตกรรม

กระบวนการมีผลตอการตัดสินใจเขาพัก ในสวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวานวัตกรรมการผลิตดานการ

นําเสนอสินคาและบริการของโรงแรมมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก และนวัตกรรม

กระบวนการดานการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนสินคาหรือบริการมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก  
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 คือ ผูที่เคยมีประสบการณในการใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ใชการสุมตัวอยางโดยไม

ใชทฤษฎีความนาจะเปนและการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 30 ตัวอยาง Morse (2000) สําหรับ

การวิจัยเชิงคุณภาพ และจํานวน 390 ตัวอยาง สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จากสูตรการคํานวณ

ประชากรของ Cochran (1977) เน่ืองจากไมทราบจํานวนกลุมประชากรที่แนชัด  

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยน้ีใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บขอมูลในรูป

แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

 3. การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมี 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การลดทอนขอมูล 2) การแสดงขอมูล 3) 

การสรางขอสรุปและตรวจสอบขอสรุป  

 4. การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  

 ใชโปรแกรม SPSS (Ver.28) ในการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพ่ือใชอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง การใชคาสถิติการทดสอบ (Independent 

Samples T-test) เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม ไดแก เพศ ใช

คาสถิติการทดสอบ One-way ANOVA F-test ระหวางคาเฉลี่ยของประชากรที่มากกวา 2 กลุม เพ่ือ

วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง การทดสอบไคสแควรเพ่ือหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน/ตัว

แปรอิสระ ตัวแปรตาม ใชวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 

Analysis) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร และใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะหระหวางตัวแปรตน / ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญใชบริการนวดนํ้ามันหอม

ระเหยมากที่สุด ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการตอครั้งคือ 1:30-2 ชม. คาใชจายตอครั้งคือ 2,000-3,000 

บาท ความถี่ในการใชบริการตอเดือน 1 ครั้งบางทีก็มากกวา 1 ครั้ง ใชวิธีการจองผานทางโทรศัพท ความ

คิดเห็นจากผูตอบแบบสัมภาษณเก่ียวกับลักษณะของลักซชัวรี่สปาคือ มีสภาพแวดลอมที่กวางขวาง สิ่ง
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อํานวยความสะดวกตองสะอาด ออกแบบมาอยางดี อุณหภูมิในสปาตองอยูระดับดี ตองดูมีระดับ 

เงียบสงบ ใหความรูสึกผอนคลาย และความสวยงามเปนสิ่งสําคัญ ทําเลที่ตั้งตองดี ความคิดเห็นตอ

ประเด็นนวัตกรรมการบริการคือ การบริการนวดจากผูเชี่ยวชาญที่มีใบรับรองที่ใหบริการนวดแบบ

เฉพาะเจาะจงกับความตองการ ตองมีความรูและใหคําแนะนําไดอยางดี ตองใสใจที่จะบริการลูกคา

จริงๆ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสัมภาษณคือ ปจจัยสําคัญที่จะทําใหลูกคากลับไปใช

บริการคือการที่พนักงานทรีทเมนทเอาใจใสลูกคา 

 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30 - 39 

ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน 

รายไดมากกวา 40,001 บาทตอเดือน ในดานพฤติกรรมการใชบริการสปา ใชบริการนวดตัวดวยนํ้ามัน

หอมระเหยมากที่สุด ความถี่ในการใชบริการคือ 1 ครั้งตอเดือน ระยะเวลาในการใชบริการตอครั้งคือ 2 

ช่ัวโมง คาใชจายตอครั้งคือ 1,501 – 2,500 บาท รูจักสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว จากสื่อสังคมออนไลน 

และสวนใหญใชวิธีการจองผานทางโทรศัพท 

 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นตอนวัตกรรมการบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นตอนวัตกรรมการบริการดานกระบวนการเปนดับดับแรกอยูในระดับมาก (�̅� = 3.79, SD = 

0.599) รองลงมาคือ นวัตกรรมการบริการดานการบริการและผลิตภัณฑในระดับมาก (𝑥 �= 3.77, SD = 

0.690) และนวัตกรรมการบริการดานสภาพแวดลอมในระดับมาก (�̅� = 3.66, SD = 0.742) ตามลําดับ 

 ผลการประเมินการตัดสินใจใชบริการสปาพบวา คาบริการสปาอยูในระดับราคาที่สมเหตุผลกับ

บริการที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับหรือคาดหวัง มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสูงสุด สถานประกอบการสปามีการ

บริการที่ตรงกับความตองการของผูตอบแบบสอบถาม สถานประกอบการสปามีโปรโมช่ันที่นาสนใจ 

ผูตอบแบบสอบถามมีแผนจะกลับมาใชบริการซ้ําที่เดิม สถานประกอบการสปาสามารถสงมอบบริการ

ใหมๆที่มีคุณภาพโดดเดนมีเอกลักษณ แตกตางจากที่อ่ืน การออกแบบอาคาร สถานที่ ของสถาน

ประกอบการสปามีความสวยงามเปนเอกลักษณ และดึงดูดใหผูตอบแบบสอบถามอยากมาใชบริการ 

สถานที่ต้ังของสถานประกอบการสปามีความสะดวกในการเดินทาง และมีปายบอกทางอยางชัดเจน 

ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาหาขอมูลของสถานประกอบการสปากอนการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

สถานประกอบการสปามีที่จอดรถ สถานประกอบการสปาที่มีลําดับการรีวิวอยูในอันดับตนๆ และสถาน

ประกอบการสปาที่มีนวัตกรรมใหมๆมาสนับสนุนการบริการใหผูใชบริการสปาไดใชบริการ มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  

 ผลการศึกษาในการทดสอบความสัมพันธพบวา เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และ

อาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ 
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แตกตางกัน แตในดาน อายุ และรายได ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 

5 ดาว ในจังหวัดเขตกรุงเทพฯ ไมแตกตางกัน  

 การทดสอบความสัมพันธดานพฤติกรรมการใชบริการสปาของผูใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 

ดาว คือ ประเภทของบริการสปา ระยะเวลาที่ใชบริการสปาตอครั้ง คาใชจายที่ใชบริการสปาตอครั้ง 

ชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว และวิธีที่ใชในการจองใชบริการ มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ยกเวนความถี่ในการใชบริการสปา ที่

ไมมีความสมัพันธตอการตัดสินใจใชบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเขตกรุงเทพฯ 

 การทดสอบความสัมพันธนวัตกรรมการบริการ พบวา นวัตกรรมการบริการ ดานการบริการและ

ผลิตภัณฑ ดานสภาพแวดลอม และดานกระบวนการ มีความสัมพันธกันในเชิงบวกตอการตัดสินใจใช

บริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งระดับนวัตกรรมการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสปาใน

โรงแรมระดับ 5 ดาว ของผูที่เคยใชบริการสปาในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ โดยเรียงลําดับของระดับตัวแปร

ตน/ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามมากที่สุด คือ นวัตกรรมการบริการดานกระบวนการ เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ ดานการบริการและผลิตภัณฑ และดานสภาพแวดลอมเปนลําดับสุดทาย ซึ่งทั้ง 

3 ดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จากผลการวิจัยขางตนสามารถสรุปผลสมมติฐานดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการใชบริการพบวา สวนใหญใชบริการนวดตัวดวยนํ้ามันหอม

ระเหย ความถี่ในการใชบริการสูงสุดมี 2 ความถี่เทากันคือ 1 ครั้งตอเดือน และ 2 ครั้งตอเดือน  

ระยะเวลาที่ใชบริการตอครั้งคือ 2 ช่ัวโมง คาใชจายที่ใชบริการตอครั้งอยูที่ 1,501 – 2,500 บาท 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิกานต ตรีวัย, ประยงค มีใจซื่อ, มนตรี พิริยะกุล และทรรศนะ บุญขวัญ 

(2563) ที่พบวาพฤติกรรมการใชบริการสปาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก ผูรับบริการนิยมใชบริการ

นวดตัว นวดแผนไทย นวดสมุนไพร นวดหนา อโรมาและอบตัวใชบริการเดือนละ 1 – 2 ครั้ง โดยมากจะ

ใชบริการในวันหยุดและหลังเลิกงาน ซึ่งใชเวลาประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมงตอครั้ง แตในงานวิจัยของ 

จุฑารัตน พิริยะเบญจวัฒน (2564) พบวาผูบริโภคใชบริการนวดตัวมากที่สุดดวยเหตุผลเพ่ือผิวพรรณและ

ความงาม 

 ผลการศึกษานวัตกรรมการบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

ดานการบริการและผลิตภัณฑ พบวาสถานประกอบการสปาที่มีนวัตกรรมการใหบริการสปาในหองที่มี

ออกซิเจนบริสุทธ์ิ 99.5% มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสูงสุด รองลงมาคือนวัตกรรมการปรุงนํ้ามันหอมระเหยตาม

บุคลิกภาพของผูรับบริการ นวัตกรรมดนตรีบําบัดเพ่ือเปดในหองสปาที่เหมาะสมเฉพาะ การใหบริการ 

สปาภายใตแสงสีฟาเพ่ือชวยในการบําบัดความเครียดและกําจัดสารพิษออกจากรางกาย นวัตกรรมเครื่อง

ตรวจเช็คสภาพผิวกอนรับบริการเพ่ือใหผูใชบริการสปาสามารถเลือกผลิตภัณฑไดเหมาะกับสภาพผิว 

และนวัตกรรมการปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับผูรับบริการเฉพาะบุคคล จากผลการศึกษามี
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ทิศทางสอดคลองกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ บุญรอด (2562) ที่ทําการศึกษาผลกระทบนวัตกรรมผลิตภัณฑ

และนวัตกรรมกระบวนการบริการ ที่สงผลตอผลการดําเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมระดับ    

3 – 4 ดาวในประเทศไทย ที่พบวาดานนวัตกรรมผลิตภัณฑจะสงผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงาน

ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว ในประเทศไทย 

 ผลการศึกษานวัตกรรมการบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

ดานสภาพแวดลอมพบวาสถานประกอบการสปามีการออกแบบสถานที่สวยงามและมีเอกลักษณ มี

คาเฉลี่ยเปนอันดับสูงสุด รองลงมาสถานประกอบการสปามีระบบทําความสะอาดเช้ือโรคในอากาศได

อัตโนมัติ ภายในหองสปามีการติดต้ังผนัง LCD ทั้งหองเพ่ือใหผูใชบริการสปาสามารถเลือกบรรยากาศ

ธรรมชาติที่ตองการไดผานแท็บเล็ต มีคาเฉลี่ย สถานประกอบการสปามีบริการหองสปาเธียรเตอรที่

สามารถรับชมภาพยนตพรอมกับรับบริการสปา สถานประกอบการสปามีนวัตกรรมเตียงนวดสปาที่

สามารถปรับระดับอุณหภูมิใหอุนขึ้นหรือเย็นลงไดอัตโนมัติโดยการประเมินระดับอุณหภูมิรางกายของ

ผูใชบริการสปา สอดคลองกับ Report of the University of Leicester (2002 : P,1.2) วานวัตกรรม

มักเกิดขึ้นเมื่อคนที่มีความคิดสรางสรรคไดรับการสนับสนุนในสภาพแวดลอมของผูประกอบการให

เกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุนกระบวนการใหมและผลิตภัณฑใหม มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุสรา 

เครื่องทิพย (2560) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการจัดการสภาพแวดลอมทางธุรกิจและความ

ไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจสปาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่พบวากระบวนการจัดการและ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธกับความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจสปาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  

 ผลการศึกษานวัตกรรมการบริการสปาในโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

ดานกระบวนการพบวาผูใหบริการสปาสามารถปรับรูปแบบการนวดใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูตอบแบบสอบถามโดยไมตองผานกระบวนการสอบถามใหมที่ยุงยาก สถานประกอบการสปามีสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่ทันสมัยไวใหบริการแกผูใชบริการสปาอยางเพียงพอ สถานประกอบการสปาที่

ผูตอบแบบสอบถามใชบริการมีการแจงโปรโมช่ันใหมๆ เพ่ือจูงใจการตัดสินใจผานชองทางออนไลน 

สถานประกอบการสปาที่ผูตอบแบบสอบถามใชบริการมีการนําระบบการชําระเงินออนไลน หรือชําระ

ผานแอพพลิเคช่ันมาใช สถานประกอบการสปามีบริการสงคิวอารโคดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามสแกน 

และกรอกขอมูลความตองการกอนเขารับบริการ มีแนวทางสอดคลองกับงานวิจัยของ ของปฐมพร ศรี

มณี (2561) ที่ทําการศึกษานวัตกรรมการบริการที่มีตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมบูติคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวาดานการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนสินคาหรือบริการ มีผลตอการ

ตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ สุรสิทธ์ิ อุดมธนวงศ (2564) ที่ทําการศึกษา

ผลกระทบการรับรูนวัตกรรมการบริการในฐานะตัวแปรสงผานตอความเต็มใจที่จะจายของลูกคาจากตู
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จําหนายสินคาอัตโนมัติสมัยใหม ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวาการรับรูประโยชนดานกายภาพ ดาน

อารมณ ดานราคาและดานสังคม มีผลกระทบตอการรับรูนวัตกรรมการบริการ และความเต็มใจที่จะจาย  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

 1. สถานประกอบการสปาสามารถพิจารณาขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใชในออกแบบการบริการ

สปา/ผลิตภัณฑ เพ่ือใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

 2. ในดานพฤติกรรมการใชบริการ สถานประกอบการสปาควรนําเสนอการบริการนวดตัวดวย

นํ้ามันหอมระเหยในระยะเวลา 2 ชม. ในชวงระดับราคา 1,500-2,500 บาท ควรใชชองทาง

ประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลนใหมากขึ้นและตองมีพนักงานที่พรอมสําหรับการติดสื่อทางโทรศัพท

หรือเพ่ือตอบขอความโดยทันทีเมื่อไดรับการติดตอจากผูบริโภค  

 3. ดานนวัตกรรมการบริการและผลิตภัณฑ สถานประกอบการสปาควรนํานวัตกรรมการ

ใหบริการสปาในหองที่มีออกซิเจนบริสุทธ์ิ 99.5% มาไวบริการลูกคา 

 4. ดานสภาพแวดลอม สถานประกอบการสปาควรออกแบบสถานที่ใหมีความสวยงามและเปน

เอกลักษณเพ่ือการจดจําของลูกคา และควรนําเทคโนโลยีที่สามารถทําความสะอาดเช้ือโรคในอากาศ

อัตโนมัติมาใชในสถานประกอบการเพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแกลูกคาในการใชบริการ  

 5. ดานกระบวนการ สถานประกอบการสปาควรฝกอบรมพนักงานทรีทเมนทใหมีความเช่ียวชาญ

ใหมีทักษะในการพูดคุยและสรางความเปนกันเอง เพ่ือใหลูกคาเปดใจรับบริการและกลาที่จะบอกถึง

ความตองการของตัวเองในบริเวณที่ปวดเมื่อยมากและตองการใหเนนยํ้าเปนพิเศษ 

 6. การตัดสินใจใชบริการ สถานประกอบการสปาควรมีระดับราคาคาบริการที่เหมาะสมแมวาจะ

ต้ังอยูในโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงการนําเสนอการบริการที่หลากหลายและควรจัดโปรโมช่ันที่นาสนใจ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 ควรขยายขอบเขตของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของ

ผูบริโภค  

ควรนําปจจัยดานอ่ืนๆที่อาจมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคมาศึกษาเพ่ิมเติม 

 ควรศึกษานวัตกรรมในดานอ่ืนๆที่สามารถนํามาประยุกตใชกับสถานประกอบการสปา เพ่ือ

เปรียบเทียบความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจของผูบริโภค 
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 ควรศึกษาตอยอดเพ่ิมเติมเมื่อสถานประกอบการสปานํานวัตกรรมการบริการใหมๆ มาใชใน

สถานประกอบการแลวใหผลตอบรับจากลูกคาเชนไร  

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยพระคุณของอาจารยที่ปรึกษา ดร. ศรินยา ละอองอินทร 

ทยานศิลป ที่ไดกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา คอยสละเวลา ชวยใหคําแนะนําและตรวจทานงานวิจัย 

ตลอดจนคอยใหกําลังใจและผลักดันศิษยจนถึงฝง และความกรุณาจากคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย รวมถึงเจาหนาที่บัณฑิตที่เกี่ยวของ ผูศึกษาขอขอบพระคุณอยางสุดซึ้ง  

 สุดทายน้ีขอขอบคุณครอบครัว คนสนิทและเพ่ือนๆที่คอยอยูเคียงขางและคอยสนับสนุนเสมอมา 

หากวิทยานิพนธฉบับน้ี พบวามีขอผิดพลาดหรือบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรับคําวิจารณดวย

ความเต็มใจและขอรับไวเพียงผูเดียว 
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แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อสงเสริมการตลาด 
ของธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

Guideline of Using Social Media for Marketing Promotion of  
Tourism Related Business in Samoeng District Chiang Mai Province  

 
รัชชุกร จรวิรัตน01, ธนวัฒน เพชรพันธ12 

Ratchukorn Jonvirat1, Thanawat Pechphan2  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาด 

ของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 1) ธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก 2) ธุรกิจที่พักแรม 3) ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 4) ธุรกิจจําหนายสินคาและของที่ระลึก  

5) ธุรกิจการคมนาคมขนสง และ 6) ธุรกิจนันทนาการ จํานวน 400 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

โควตา  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยสถิติ F-test วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และการวิเคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) และพบวามีการใชสื่อสังคมออนไลนเปน

เครื่องมือสงเสริมการตลาดใน 4 ดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ดานการตลาดทางตรง 

ดานการสรางการรับรู และดานการขายออนไลน พบวา ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวอําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม ใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.35 

รองลงมาคือดานการตลาดทางตรง มีคาเฉลี่ย 4.32 ดานการสรางการรับรูและดานการขายออนไลน 

มีคาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ และพบวาประเภทของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวกับการใชสื่อสังคม

ออนไลนเปนเครื่องมือในการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวควรมีการประยุกตใชรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่

หลากหลายตามความเหมาะสมกับขอมูล รูปแบบการนําเสนอและนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย และมี

การบูรณาการสื่อตาง ๆ ใหสามารถเช่ือมโยงถึงกันและสงตอความตองการของนักทองเที่ยวไปยัง

                                                            
1อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  E-mail: ratchukorn.jon@gmail.com 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ผูประกอบการรายอ่ืนที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวได และควรมีการบริหารจัดการรวมกัน

อยางเปนระบบโดยมีหนวยงานกลางจากภาครัฐ ทําหนาที่ใหการกําหนดทิศทาง จัดทําฐานขอมูล รวมถึง

การเช่ือมโยงธุรกิจและชุมชนตาง ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดลงสูคนในทองถิ่นอยาง

แทจริง และควรมีการจัดโครงการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวใหสามารถใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการสงเสริมการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคญั: การตลาด ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สื่อสังคมออนไลน 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study guideline of using social media for 
marketing promotion of tourism related business in Samoeng district Chiang Mai 
province. The sample group for research was 400 people consisted of the tourism 
related business in Samoeng district Chiang Mai province, which are 1) Travel agency 
business and tour guide 2) Accommodation business 3) Food and beverage  
business 4) Selling products and souvenirs business 5) Transportation business and  
6) Recreational business. The quota samples were according to the proportion of the 
number of tourism-related businesses in the 5 sub-districts of Samoeng District Chiang 
Mai Province. The research instrument was a questionnaire and the reliability was .96 
The statistics used in the data analysis was frequency distribution, percentage, mean 
and standard deviation. Test the hypothesis by F-Test, One-way ANOVA and correlation 
coefficient analysis Pearson correlation. The results show that social media as a 
marketing tool in 4 aspects, which are public relations, direct marketing, perception and 
online sales was found the tourism-related business in Samoeng District Chiang Mai 
Province used social media for public relations had the highest average of 4.35, 
followed by direct marketing with an average of 4.32, perception building and online 
sales with an average of 4.18, respectively. And found that the type of business related 
to tourism and the use of social media as a marketing tool was a statistically significant 
positive relationship at .05 level. 
 Guideline of using social media for marketing promotion of tourism related 
business in Samoeng district Chiang Mai province. Tourism related businesses should 
have the application of various social media formats as appropriate for the information, 
presentation style and target audience. And the integration of various media to be able 
to connect with each other and pass on the needs of tourists to other operators that 
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meet the needs of tourists. A systematic cooperative management with a central 
government agency should also be in place. As a guidance, create a database that 
includes connecting businesses and communities in order to truly distribute cash to 
local residents. There should also be an initiative to increase the potential of tourism 
related business to use social media effectively for marketing promotions. 
Keywords: Marketing, Tourism-related business, Online social media 
 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

สื่อสังคมออนไลนเปนสื่อที่เขามามีบทบาทในการใชชีวิตของผูคนมากขึ้นในทุกวันน้ี สังเกตได
จากกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันที่สื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทเปนอยางมากโดยเฉพาะในดาน
การสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะเปนการสื่อสารระหวางตัวบุคคลแลว สื่อสังคมออนไลนยังมีบทบาทอยางมาก
ในการสื่อสารระหวางตัวบุคคลกับมวลชนอยางไรขอบเขต ผูสงสารสามารถสงขอมูลสารสนเทศไปยังผูรับ
สารที่อยูไดทั่วทุกมุมโลก ธุรกิจตาง ๆ จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของสื่อสังคมออนไลนและนําสื่อสังคม
ออนไลนมาใชเปนชองทางการสื่อสารหลักทางการตลาด เพ่ือชวยใหกลุมเปาหมายสามารถรับรู 
ความเคลื่อนไหว หรือขอมูลขาวสารการโฆษณาประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วมากขึ้นและเขาถึง
กลุมเปาหมายไดกวางขึ้น 

จากแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2561-2565 มีการกําหนด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
เพ่ือใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการนําความเจริญมาสูเขตพ้ืนที่อําเภอสะเมิง (กองแผนและ
งบประมาณ, 2562) ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ 
ทั้งในดานเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสูการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ผานการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การกระจายรายได การกระตุนเศรษฐกิจ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณของชุมชน  
ซึ่งอําเภอสะเมิงเปนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 
ที่หลากหลาย และเปนพ้ืนที่ทองเที่ยวที่สามารถเช่ือมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่มีช่ือเสียงอยาง
ดอยอินทนนท แมริม มอนแจม ไดอีกดวย 

การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อําเภอสะเมิง จึงมีสวนสําคัญในการกระจายรายไดใหแกชุมชน
และผูคนในพ้ืนที่  จากการบริโภคสินคาและการใชบริการของนักทองเที่ยว ทั้งธุรกิจที่ พักแรม  
ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจสินคาที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนสง และธุรกิจสนับสนุนการทองเที่ยว 
อ่ืน ๆ ดังน้ัน การสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอสะเมิงจึงมีความสําคัญอยางมาก หนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนตองใชกลยุทธการสงเสริมทางการตลาดเพ่ือสรางคุณคาของสถานที่ทองเที่ยวในพ้ืนที่ให
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเกิดการรับรูใหไดมากที่สุด 
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การใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริมการตลาดเพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกคุนเคย 
กับสถานที่และกิจกรรมการทองเที่ยวของอําเภอสะเมิงอยูตลอดเวลา จะสรางสามารถสรางการรับรู  
การจดจํา และสรางความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไดมากขึ้น 
(Madupu, 2006) ซึ่งการใชสื่อสังคมออนไลนถือไดวาเปนสื่อที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอธุรกิจการ
ทองเที่ยวโดยเฉพาะในสถานการณปจจุบัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการใชสื่อสังคม
ออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการในธุรกิจการทองเที่ยวตาง ๆ ในอําเภอสะเมิง
รวมถึงในพ้ืนที่อ่ืน สามารถนําไปประยุกตใชในการสงเสริมการตลาดกับนักทองเที่ยวได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใชสื่อออนไลนเพ่ือการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอ 
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะธุรกิจกับการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริม
การตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอ 
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งใชการแบงประเภทของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเปน 6 ประเภท  
ตามแนวคิดของ จริญญา เจริญสุก และสุวัฒน จุธากรณ (2545) และแนวคิดการสงเสริมการตลาดโดยใช
สื่อสังคมออนไลน 4 วิธี ตามแนวคิดของ Kaur (2016) สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

เนื้อหาที่เก่ียวของ  
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) คือเครื่องมือที่ใชชองทางการสื่อสารผานทางออนไลน 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังใจ โดยมีเน้ือหาที่เหมาะสมกับผูบริโภค ไมวาจะเปนภาพ ภาษา เน้ือหา 
วีดีโอ ซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบัน เน่ืองจากสามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดงาย (Kaur, 2016) เมื่อผูสงสาร 
พบเจอเรื่องราว เหตุการณ บทความ ประสบการณ รูปภาพ วิดีโอและเพลงตาง ๆ และไดนําขอมูล
เหลาน้ันมาแบงปนกับผูใชในโลกออนไลนภายใตเครือขายของตนไดรับรูและใชประโยชน รวมกัน 
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (Antin & Churchill, 2012) อีกทั้งสื่อสังคมออนไลนยังเปนเครื่องมือ
ประเภทหน่ึงที่สรางภาพลักษณตราสินคา และนักการตลาดนิยมชมชอบในการใชสรางการตลาด  
(Tsai & Men, 2013) นอกจากน้ี สื่อสังคมออนไลนยังชวยนักการตลาดพัฒนาโอกาสทางการธุรกิจ 
ในการเขาถึงกลุมลูกคา และสรางความสัมพันธกับลูกคาไดเปนอยางดี (Kelly, Kerr & Drennan, 2010) 

การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media Marketing) เปนเครื่องมือทางการตลาด 
ในการกระจายและสรางมูลคาทางการตลาด โดยการสรางการติดตอสื่อสารและสรางตราสินคาใหบรรลุ
ตามความตองการ พ้ืนฐานการสรางการตลาดดวยสังคมออนไลนเปนการสรางกิจกรรมทางการตลาด 
ทั้งเน้ือหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือกระจายเน้ือหาไปยังผูบริโภค โดยสามารถทําได 
ทั้งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การทําการตลาดทางตรง การสรางการรับรู และการขายออนไลน 
อีกทั้งการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนยังสามารถพัฒนาชองทางที่หลากหลายในการเขาถึงกลุมผูบริโภค 

ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 
 

1. ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
2. ธุรกิจท่ีพักแรม 
3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
4. ธุรกิจจําหนายสินคาและของท่ีระลึก 
5. ธุรกิจการคมนาคมขนสง 
6. ธุรกิจนันทนาการ 

การสงเสริมการตลาดโดยใชสื่อสังคมออนไลน 
 

1. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
2. การตลาดทางตรง  
3. การสรางการรับรู 
4. การขายออนไลน 

แนวทางการใชสื่อสงัคมออนไลน
เพื่อสงเสริมการตลาดของธรุกิจที่
เก่ียวของกับการทองเที่ยว 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
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ที่ตองการไดหลากหลายรูปแบบและกิจกรรม เชน อีเมลหรือการโฆษณาออนไลน บนเว็บไซต เปนตน 
(ชนิกานต หนูทองคํา, และนาถรพี ชัยมงคล, 2019) ย่ิงไปกวาน้ันการทําตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 
เปนหนทางในการสรางเน้ือหาทางการตลาดของแบรนดไดดวยการสรางสรรค กระจายหรือนําสื่อ 
ไปถึงผูบริโภคถือเปนการสรางภาพลักษณตราสินคาเพ่ือไปถึงผูบริโภค  ซึ่งเปนประชาสัมพันธสินคา 
และบริการของตนเองแกลูกคาไดโดยตรงและสื่อสารกับลูกคาจํานวนมากไดพรอมกัน และยังสามารถ
พัฒนาโอกาสทางการธุรกิจในการเขาถึงกลุมลูกคาสรางความสัมพันธกับลูกคาไดเปนอยางดี (Godey, 
Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito & Singh, 2016) 

ธุรกิจในอุตสากรรมทองเที่ยวเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการผลิตในหลายสาขา เปนทั้งสินคา 
หรือบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของทั้งนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่น หรืออาจเปนสินคา 
หรือบริการเฉพาะที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวเปนหลักก็ได ธุรกิจแตละประเภทมีความสัมพันธ
และเก่ียวของกับการทองเที่ยวในทางตรงและทางออม ลวนแตสงผลตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  
และเอ้ือประโยชนใหกับการทองเที่ยวและอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้งสิ้น ธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวประกอบดวย 6 ธุรกิจหลัก ซึ่งมีธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจนําเที่ยวเทาน้ัน  
ที่มีลักษณะการบริการที่มุงเนนการรองรับนักทองเที่ยวเปนหลัก สวนธุรกิจอ่ืนเนนลูกคาเปาหมาย 
เปนทั้งคนในพ้ืนที่และนักทองเที่ยว (บุษบา สิทธิการ, 2557: จริญญา เจริญสุกและสุวัฒน จุธากรณ, 
2545) ไดแก 1) ธุรกิจที่พักแรม 2) ธุรกิจนําเที่ยว 3) ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 4) ธุรกิจสินคาที่ระลึก  
5) ธุรกิจการขนสง และ 6) ธุรกิจนันทนาการ อาทิ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงผจญภัย กิจกรรมในฟารม 
ไรสตรอวเบอรี่ ทุงดอกไม สวนกุหลาบหลวง เปนตน 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของ                           
กับการทองเที่ยวอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจ 
ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ เปนตัวแทนของธุรกิจที่ เ ก่ียวของ 
กับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนไดทั้งผูประกอบการหรือพนักงานที่รับผิดชอบ
ดานการตลาด ประกอบดวย 1) ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก2) ธุรกิจที่พักแรม 3)ธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืม 4) ธุรกิจสินคาที่ระลึก 5) ธุรกิจคมนาคมขนสง และ 6) ธุรกิจนันทนาการ และเน่ืองจากไม
ทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงใชการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีของ 
Cochran (1953) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน เพ่ือใหกลุมตัวอยาง
ครอบคลุมประชาการทั้งหมดในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดสํารองจํานวนกลุมตัวอยางไว 5 % ดังน้ันจึงได
ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตาตามสัดสวนของจํานวน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพ้ืนที่ 5 ตําบลของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยสถิติที่ใชในการ
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วิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช 
F-test วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) การหาความสัมพันธระหวางการใชสื่อ
สังคมออนไลนเพ่ือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) 

 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของ 
กับการทองเที่ยวอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม” สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาลักษณะของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา เปนธุรกิจที่พักแรมมากที่สุด รอยละ 41.00 รองลงมาเปนธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม รอยละ 
29.75 ธุรกิจนันทนาการ รอยละ 18 ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก รอยละ 7.75 ธุรกิจสินคาที่ระลึก รอย
ละ 2 และนอยที่สุดเปนธุรกิจคมนาคมขนสง รอยละ 1.50 โดยมีรูปแบบการจดทะเบียนเจาของคนเดียว
มากที่สุด รอยละ 41.00 จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในรูปแบบหางหุนสวนจํากัด รอยละ 21.25 และนอย
ที่สุดเปนธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัด รอยละ 2.75 

2. ผลการศึกษาการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของ 
กับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา มีการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเหตุผล 
ทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการใชสื่อสังคมออนไลน
เพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.35 รองลงมาคือดานการตลาดทางตรง มีคาเฉลี่ย 
4.32 ดานการสรางการรับรูและดานการขายออนไลน มีคาเฉลี่ย 4.18 ตามลําดับ  

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวกับ 
การใชสื่อออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม พบวา 1)ประเภทของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการใชสื่อสังคม
ออนไลน ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ดานการตลาดทางตรง ดานการสรางการรับรู  
และดานการขายออนไลน 2)รูปแบบการจดทะเบียนมีความสัมพันธกับการใชสื่อสังคมออนไลนทุกดาน
อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาพบวา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีแหลงทองเที่ยวที่มีความโดดเดน 
และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งภูมิทัศนที่สวยงาม ภูมิอากาศที่ปลอดโปรง มีกิจกรรมทางการทองเที่ยว
ที่หลากหลาย ทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การทองเที่ยวชุมชน การทองเที่ยวคาเฟ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีชวยสงเสริมใหอําเภอ 
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีผูประกอบการในธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวซึ่งเปนคนในพ้ืนที่เอง 
ทั้งการประกอบธุรกิจที่มีผูประกอบการเปนบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว และธุรกิจขนาดยอมที่เกิดจาก
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การรวมกลุมกันตามบริบทของแตละชุมชน ซึ่งความหลากหลายของประเภทธุรกิจเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปน
ขั้นพ้ืนฐานที่ชวยดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยว สอดคลองกับแนวคิดของจริญญา เจริญสุกและ
สุวัฒน จุธากรณ (2545)  ที่ระบุวา แหลงทองเที่ยวที่ดี ตองประกอบดวย 1) ธุรกิจที่พักแรม 2) ธุรกิจ
คมนาคม 3) ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 4) ธุรกิจนันทนาการ 5) ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และ 6) 
ธุรกิจสินคาและของที่ระลึก ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้ํา หรือ
แนะนําตอบุคคลอ่ืนใหมาเที่ยวในโอกาสตอไป 

2. จากผลการศึกษาการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของ 
กับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา มีการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการสงเสริม
การตลาดทั้ งสิ้น 4 ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ดานการตลาดทางตรง  
ดานการสรางการรับรู และดานการขายออนไลน โดยทั้งภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ 
มากที่สุด สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

 2.1 ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด พบวา ธุรกิจที่
เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริม
การตลาด โดยในแพล็ตฟอรม (Platform) สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ มีรายละเอียดเก่ียวกับสินคาหรือ
บริการ เชน ราคาหองพัก ภาพถายหองพัก ขอติชมจากนักทองเที่ยวที่เคยมาใชบริการกอนหนาน้ี ราคา
อาหารและเครื่องด่ืม ราคาบริการนําเที่ยว รายการนําเที่ยว ราคาบริการยานพาหนะรับ-สง ราคาคาใช
บริการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ฤดูกาลที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตน ทั้งน้ีผูใหขอมูล
เห็นตรงกันวา การใชสื่อสังคมออนไลนเปนวิธีที่เร็วและงายที่สุดที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาของชวัลรัตน ทองชวย และบํารุง ศรีนวลปาน (2556) ที่ศึกษา 
กลยุทธการใชโฆษณาบนสื่ออินเทอรเน็ตประเภทเว็บไซตของธุรกิจที่มีผลตอการตอบรับขอมูลของ
กลุมเปาหมาย พบวา ดานปจจัยที่สงผลใหธุรกิจตาง ๆ นิยมใชสื่อโฆษณาบนอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก  
โดยตองนําเสนอสินคาทุกแงมุม โปรงใส จริงใจ และผูบริโภคยุคใหมมีแนวทางการแสวงหาขอมูล 
เพ่ือเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจซื้อมากขึ้น และสินคาหรือบริการที่มีความเหมาะสมสําหรับการโฆษณา
ในสื่ออินเทอรเน็ตในระดับมาก คือ สินคาประเภทบริการ เชน ธุรกิจโรงแรม และสถานที่ทองเที่ยว 

   2.2 ดานการตลาดทางตรง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด พบวา มีการใหขอมูลสินคาหรือ
บริการผานสื่อสังคมออนไลนของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
ดวยขอความหรือถอยคําสุภาพ ชวงเวลาในการตอบคําถามเหมาะสม มีการใหขอมูลขาวสาร 
ที่มีความเปนปจจุบันมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของภูริพัฒน แกวตาธนวัฒนา (2561)  
เรื่อง การใชสื่อออนไลนเพ่ือสงเสริมการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
ชายทะเลภาคตะวันออก พบวา ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใชการตลาดทางตรงออนไลน 
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารการตลาดที่มีพ้ืนฐานมาจากการที่ธุรกิจมีฐานขอมูลลูกคา
ที่สามารถใชสื่อสารไดอยางเปนสวนตัว เชน หมายเลขโทรศัพท บัญชีผูใชสื่อสังคมออนไลน อาทิ 
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Facebook Instagram Twitter LINE ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวกับผูใหขอมูลสามารถตอบโตกันได  
เปนการสื่อสารที่เจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือทําการสงขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
   2.3 ดานการสรางการรับรู โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด พบวา สื่อสังคมออนไลนของธุรกิจ 
ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการนําเสนอสื่อดิจิทัล ทั้งภาพถาย วีดิโอ 
และสื่อประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวในอําเภอสะเมิงอยางสม่ําเสมอ  
รวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ และตระหนักถึง
ทรัพยากรการทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิตทองถิ่น อาหาร 
และเครื่องด่ืม รวมไปถึงที่ ต้ังของธุรกิจเพ่ือใหนักทองเที่ยวสามารถวางแผนเสนทางการเดินทาง  
และชวงเวลาที่เหมาะสมในการทองเที่ยวไดสะดวก สอดคลองกับการศึกษาของจิราภรณ กมลวาทิน 
(2556) คนพบวาการรับรูขอมูลเก่ียวกับสินคาผานอินเทอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา เน่ืองจาก
การรับรูผานอินเทอรเน็ตทําใหไดรับชมภาพประกอบสินคา ไดชมรีวิวจาก ลูกคาทานอ่ืน  
การฟงขอเสนอแนะและประสบการณการทองเที่ยวจะชวยใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริโภค
อยางมาก 
   2.4 ดานการขายออนไลน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด พบวา การใหบริการของผูขาย 
มีความต้ังใจใหขอมูลและใหบริการสูง ดูแลเอาใจใสนักทองเที่ยว ใหบริการดวยความรวดเร็วผานสื่อ
สังคมออนไลน ใหขอมูลตรงประเด็น และเลือกสินคาหรือบริการที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
แตละกลุมไดดี มีการใหขอมูลแกไขความเขาใจผิดของนักทองเที่ยวไดเพ่ือสรางการรับรูและการตัดสินใจ
ซื้อไดงายขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของเอกรัตน ลตวรรณ (2550) เรื่อง การใชการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานในการตลาดเพ่ือโลกสีเขียวของเดอะบอด้ีช็อป พบวา การขยายโดยพนักงานขาย 
หรือการขายโดยบุคคล เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่ตองมีการสรางความสัมพันธที่ ดีกับลูกคา  
เน่ืองจากพนักงานขายถือเปนตัวแทนของธุรกิจในการทําหนาที่สื่อสาร ใหขอมูล และโนมนาวใจลูกคา
เพ่ือปดการขาย มีการใหบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แมนยํา และเปนมิตร 

3. จากผลการศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะธุรกิจกับการใชสื่อสังคมออนไลน 
เพ่ือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ลักษณะของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ไดแก ประเภทของธุรกิจและรูปแบบการจดทะเบียน 
ของธุรกิจที่ตางกัน มีการใชสื่อสังคมออนไลนเ พ่ือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่ เ ก่ียวของ 
กับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน เน่ืองจากแตละธุรกิจ มีลักษณะของสินคา
และบริการที่ตางกัน จึงตองมีการเลือกประเภทของสื่อสังคมออนไลนให เหมาะสมกับธุรกิจ  
เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมและความตองการเฉพาะของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายได 
อยางมีประสิทธิภาพ เชน สื่อสังคมออนไลนประเภท Instagram มีความเหมาะสมสําหรับธุรกิจที่พักแรม
และธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมประเภทคาเฟ สื่อสังคมออนไลนประเภท facebook เปนสื่อที่เหมาะ
สําหรับธุรกิจทุกประเภทโดยยังเปนชองการการขายออนไลนที่นักทองเที่ยวนิยมติดตอสอบถามพรอมกับ
การชําระคาบริการมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของภัทรวรรณ สมประสงค และมฑุปายาส ทอง
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มาก (2558) ที่ศึกษาการใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางความสัมพันธกับลูกคาของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม พบวา การนําสื่อสังคมออนไลนมาเปนเครื่องมือสงเสริมการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
มีความสัมพันธกับการเพ่ิมยอดขายและขยายฐานลูกคามากที่สุด 

4. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะธุรกิจกับการใชสื่อสังคมออนไลน 
เพ่ือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ลักษณะของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวที่ตางกัน มีการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการสงเสริม
การตลาดที่แตกตางกันอยางมี นัยยะสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อภิชญา ณัฐพงศนพฤทธ์ิ (2559) เรื่อง การรับรูขอมูลการทองเที่ยวจากสื่อออนไลน ความนาเช่ือถือ  
และพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยวตางประเทศ พบวา กลุมตัวอยางรับรูขอมูลการทองเที่ยว 
จากสื่อออนไลน โดยดูจากความนาเช่ือถือของเว็บไซตที่นําเสนอขอมูลการทองเที่ยวและมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยวตางประเทศ 

 
ขอเสนอแนะ  
 1. ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการประยุกตใช
รูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับขอมูล รูปแบบการนําเสนอ 
และนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย และมีการบูรณาการสื่อตาง ๆ ใหสามารถเช่ือมโยงถึงกันและสงตอ 
ความตองการของนักทองเที่ยวไปยังผูประกอบการรายอ่ืนที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวได 
เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมการใชงานของนักทองเที่ยวแตละกลุม มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไมจํากัดเวลาและสถานที่ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 2. ควรมีการบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบโดยมีหนวยงานกลางจากภาครัฐ เชน 
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่ใหการกําหนดทิศทาง 
ในการสงเสริมการตลาด จัดทําฐานขอมูลของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม รวมถึงการเช่ือมโยงธุรกิจและชุมชนตาง ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการกระจายรายได 
ลงสูคนในทองถิ่นอยางแทจริง นอกจากน้ีหนวยงานกลางจากภาครัฐควรมีการจัดโครงการเก่ียวกับ 
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวใหสามารถใชสื่อสังคมออนไลน
เพ่ือการสงเสริมการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. งานวิจัยน้ีมุงศึกษาการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของ 
กับการทองเที่ยวในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือ
สงเสริมการตลาดเทาน้ัน ผูสนใจสามารถศึกษาการใชสื่อประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน เว็บไซต ยูทูป  
เปนตน เพ่ือใหสามารถมองเห็นภาพรวมและประสิทธิภาพการทําการตลาดของธุรกิจที่เก่ียวของกับ 
การทองเที่ยวที่อยูในพ้ืนที่ที่ยังมีการรับรูขอมูลทางการทองเที่ยวอยูนอย 
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ปจจัยกําหนดปริมาณสินเชือ่ของธนาคารพาณชิยใน สปป ลาว 

Bank Lending Determinants: Evidence from Lao Commercial Banks 

 

ตุลาคํา อินทุลาด0
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่เปนลักษณะเฉพาะธนาคารและปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลตอปริมาณใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ขอมูลที่ใชใน
การศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ต้ังแต พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2563 โดยใชกลุมตัวอยางจาก
ธนาคารพาณิชยทั้งหมด 45 ธนาคาร การศึกษาน้ียังไดศึกษาผลกระทบของอัตราดอกเบ้ียอางอิงตอ
กิจกรรมการใหกูยืมของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหง สปป ลาว ประกาศใชใน พ.ศ.2558 โดย
การศึกษาน้ีใชการประเมินดวยวิธี Random Effect 

ผลการศึกษาพบวาขนาดและปริมาณเงินฝากของธนาคารสงผลในทางบวกตอการปลอยสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ในขณะที่สภาพคลองสงผลในทางลบตอกิจกรรมการใหกูยืม สําหรับ
ปจจัยกําหนดเศรษฐกิจมหภาค การศึกษาน้ีไมพบหลักฐานทางดาน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
อัตราเงินเฟอ และเงินสดสํารองตามกฎหมาย มีอิทธิพลตอกิจกรรมการใหกูยืมของธนาคารพาณิชยใน 
สปป ลาว นอกจากน้ี ผลการศึกษาครั้งน้ียังเผยใหเห็นวา มาตรการในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิง
ของธนาคารกลางที่ดําเนินการใน พ.ศ.2558 เพ่ือสงเสริมใหภาคธุรกิจและประชาชนเขาถึงแหลงทุนใหมี
ตนทุนทางการเงินตํ่าลง ก็ไมไดสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกิจกรรมการใหกูยืมใน สปป ลาว 

คําสําคญั: สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย สปปลาว ดอกเบ้ียอางอิง 

Abstract 

This study investigates the bank specific and macroeconomic determinants of 
commercial bank lending in Lao PDR using a sample of 45 banks covering the period 
from 2011 to 2020. This study also examines the impact of policy rate that 
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implemented in 2015 on the lending activities of Lao commercial banks. Employing 
random effects estimation.  

The findings demonstrate that bank size and volume of deposit positively 
influence commercial bank lending in Lao PDR, while liquidity negatively influences the 
lending activities. With regard to macroeconomic determinants, this study does not find 
any conclusive evidence to support the influence of gross domestic product (GDP), 
Inflation rate and cash reserve requirement on commercial bank lending activities in 
Lao PDR. Moreover, the findings of this study also reveal that the policy rate which was 
implemented in 2015 does not give any significant impact on lending activities in Lao 
PDR during the study period. 

Keywords: BankLending, Commercial Banks, Lao PDR, Policy Rate 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

กิจกรรมการใหกูยืมมีความสําคัญตอธุรกิจการธนาคารของธนาคารพาณิชยอยางมากเน่ืองจาก
ประมาณ 51% ของพอรตสินทรัพยของธนาคารพาณิชยประกอบดวยเงินกู กิจกรรมการใหกูยืมยังเปนตัว
ขับเคลื่อนหลักของรายไดหลักของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว ซึ่งประมาณ 85% ของรายไดจากการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณิชยน้ันมาจากรายไดดอกเบ้ียจากกิจกรรมการใหกูยืม นอกจากน้ีธนาคาร
พาณิชยยังมีบทบาทมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในประเทศลาว เน่ืองจากเปนแหลงทุนหลักในการ
สนองเงินทุนใหแก ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ องคกรตางๆจนไปถึงประชาชน จะเห็นไดวาใน พ.ศ. 2554 
ปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยอยูที่ 19 ลานลานกีบ คิดเปนรอยละ 30.56 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
จนถึงใน พ.ศ. 2563 ปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยอยูที่ 78 ลานลานกีบ (เพ่ิมขึ้น 4.1 เทา) คิดเปน
รอยละ 48.76 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
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หัวหนวย: พันลานกีบ 

ภาพที่ 1 บทบาทสินเชื่อธนาคารพาณิชยตอระบบเศรษฐกิจ สปป ลาว พ.ศ. 2554-2563 

ท่ีมา: ธนาคารแหง สปป ลาว 

ซึ่งหลักฐานน้ีแสดงใหเห็นวา อัตราสวนสินเช่ือของธนาคารพาณิชยตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศไดเพ่ิมขึ้น หมายความวาธนาคารพาณิชยมีสวนสําคัญในการจัดหาเงินทุนสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศลาว ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารธนาคารและผูกํากับดูแลจะตองทราบ
ปจจัยขับเคลื่อนกิจกรรมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว เน่ืองจากธนาคารพาณิชย
สามารถนําไปวางกลยุทธในการเพ่ิมกิจกรรมการใหสินเช่ือ รวมทั้งเพ่ิมรายไดจากดอกเบ้ียในการปลอย
สินเช่ือ ในขณะที่หนวยงานกํากับดูแลสามารถกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหแนใจวาการปลอย
กูของธนาคารจะสามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศลาวไดอยางตอเน่ือง 

ในขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2558 ธนาคารแหง สปป ลาว เริ่มนําใชอัตราดอกเบ้ียอางอิงเปน
นโยบายเคร่ืองมือทางการเงินในการสงเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางมองวาอัตราเงินเฟอชวงที่ผานมา
อยูในระดับที่ตํ่า แตอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูภายในประเทศยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตรา
เงินเฟอ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตองการสงเสริมใหภาคธุรกิจสามารถเขาถึงแหลงทุน
ไดอยางสะดวกมากขึ้นและตองการทําใหตนทุนทางการเงินภายในประเทศตํ่าลง จนในที่สุดธนาคารแหง 
สปป ลาว ไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิงใหกับธนาคารพาณิชยในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากระยะ 1 ป เทียบอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของปที่ผานมาแลวบวกเพ่ิมไมเกิน 2% และกําหนด
อัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารพาณิชยบวกเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินฝากไมใหเกิน 4% ซึ่งกรมนโยบาย
การเงินของธนาคารแหง สปป ลาว จะคํานวณอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของปผานมา แลวแจงเปนอัตราอางอิง
ใหกับธนาคารพาณิชยนําไปปฏิบัติ  

นอกจากน้ี มีการศึกษาจํานวนมากที่ตรวจสอบปจจัยกําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยในประเทศตางๆทั่วโลกเชน มาเลเซีย แอฟริกากลาง ไนจีเรีย จอรแดน เวียดนาม ตุรกี รัสเซีย 
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อินเดีย เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวามีหลายงานวิจัยจากประเทศตางๆ แตก็ยังมีการศึกษาที่ตรวจสอบปจจัย
กําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว 

 จากประเด็นที่กลาวขางบนจึงนําไปสูคําถามในการศึกษาวา มีปจจัยอะไรบางที่ เปน
ลักษณะเฉพาะของธนาคารที่มีอิทธิพลตอการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว? มีปจจัย
อะไรบางที่เปนตัวกําหนดเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลตอการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศลาว? และการกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิงมีผลกระทบตอการปลอยสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน
ประเทศลาวหรือไม? 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

ปจจัยกําหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว สามารถอธิบายได 2  กลุมตัวแปร
คือ ตัวช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจมหาภาคที่เปนปจจัยภายนอก  เปนตัวแปรที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของ

การบริหารจัดการธนาคาร แตสะทอนถึงเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลตอกิจกรรมการใหกูยืมของ
สถาบันการเงินประกอบดวย อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวม อัตราเงินเฟอ  อัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
เปนตน และลักษณะเฉพาะของธนาคารที่เปนปจจัยภายใน ซึ่งสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของธนาคาร
ประกอบดวย ทรัพยสินธนาคาร หน้ีสินที่ไมก็ใหเกิดรายได สินทรัพยสภาพคลอง และปริมาณเงินฝาก 
เปนตน 

 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการปลอย
สินเช่ือของธนาคาร เน่ืองจากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจสงผลทางออมตอความตองการ
ของธนาคารในการปลอยเงินกูใหกับประชาชน Constant & Ngomsi (2012) ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ปลอยสินเช่ือระยะยาวของธนาคารพาณิชย 35 แหงในแอฟริกากลางและผลการวิจัยพบวาผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศมีความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสําคัญกับการปลอยสินเช่ือของธนาคาร การศึกษายัง
ช้ีใหเห็นวาการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมเปนหน่ึงในปจจัยที่สําคัญและสม่ําเสมอที่สุดในการกําหนด
แนวโนมของธนาคารในการปลอยสินเช่ือธุรกิจระยะยาว Amidu (2014) อางวาเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นจะนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของการปลอยสินเช่ือของธนาคารในประเทศแถบ Sub-Saharan 
Africa ย่ิงไปกวาน้ัน Olokoyo (2011) ยังคนพบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในไนจีเรียมี
ความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสําคัญกับการปลอยสินเช่ือของธนาคาร Rabab'ah (2015) ช้ีใหเห็นวา
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในจอรแดนมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสัดสวนของวงเงินสินเช่ือ ในทํานอง
เดียวกัน Sarath & Pham (2015) ตรวจสอบปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการปลอยสินเช่ือในเวียดนาม 
พบวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีอิทธิพลเชิงบวกตอการเติบโตของสินเช่ือ กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจ
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เปนไปในทางที่ดี ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารตองเผชิญลดลง ธนาคารมีแนวโนมที่จะขยายปริมาณ
สินเช่ือใหอุปโภคบริโภคสวนบุคคลไดเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน สามารถต้ังสมมุติฐานไดวา 

H1: ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปลอยสินเช่ือธนาคาร
พาณิชย 

 อัตราเงินเฟอ (Inflation rate) มีงานศึกษาของ Valencia (2013) ไดศึกษาความไมแนนอน
และการสนองสินเช่ือธนาคารพาณิชยในสหรัฐอเมริกา ก็พบวารูปแบบความสัมพันธระหวางการให
สินเช่ือธนาคารกับอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธทางตรงกันขาม เน่ืองจากเงินเฟอสะทอนความเสี่ยงใน
ระบบเศรษฐกิจและความไมแนนอนเกิดขึ้นในอนาคตของผลตอบแทนที่คาดหวังของธนาคารได การที่
เงินเฟอปรับตัวสูงขึ้น มีแนวโนมเกิดความไมแนนอนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น สงผลใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
ธนาคารชะลอการขยายสินเช่ือ เชนเดียวกับงานศึกษาของ สาวณัฐธิดา อัตถทิพพหลคุณ ( 2016  (พบวา
อัตราเงินเฟอมีความสัมพันธชิงดุลยภาพระยะยาวในทิศทางตรงกันขาม อาจเน่ืองมาจากการที่อัตราเงิน
เฟอเพ่ิมขึ้นกระทบความคาดหวังของการดําเดินงานของธนาคาร สงผลใหผลตอบแทนที่ธนาคารไดรับมี
ความผันผวน ซึ่งสะทอนผลตอบแทนความไมแนนอนที่เกิดขึ้นที่ธนาคารจะไดรับ ธนาคารอาจตัดสินใจ
ชะลอการขยายตัวของการใหสินเช่ือสวนบุคคลลดลง ดังน้ัน สามารถต้ังสมมุติฐานไดวา 

H2: อัตราเงินเฟอมีความสัมพันธทิศทางตรงกันขามกับปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย 

 เงินสดสํารองตามกฎหมาย (Cash Reserve Requirement) เงินสดสํารองตามกฎหมาย 
เปนหน่ึงในเครื่องมือนโยบายการเงินที่ชวยใหธนาคารกลางสามารถจัดการสภาพคลองและปริมาณ
สินเช่ือไดในระบบธนาคาร ซึ่งสถาบันการเงินในประเทศลาวตองสํารองเงินสดตามกฎหมายที่ธนาคาร
กลางไดกําหนดใหในแตละชวง การศึกษากอนหนาโดย Cargill & Mayer (2006) ศึกษาผลกระทบของ
ขอกําหนดสํารองตอการใหกูยืมแกธนาคารในบริบทของ อเมริกาและผลการวิจัยสรุปไดวาธนาคารมี
แนวโนมที่จะลดสินทรัพยที่หาได เพ่ือเพ่ิมเงินทุนสํารองตามกฎหมายของธนาคารกลางสหรัฐที่กําหนดไว 
ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงช้ีใหเห็นวาขอกําหนดเงินสดสํารองเปนเครื่องมือนโยบายการเงินที่สําคัญซึ่งมี
แนวโนมที่จะสงผลเสียตอการปลอยกูของธนาคาร ดังน้ัน สามารถต้ังสมมุติฐานไดวา 

H3: เงินสดสํารองตามกฎหมายมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย 

 ซึ่งหลักฐานน้ีแสดงใหเห็นวา อัตราสวนสินเช่ือของธนาคารพาณิชยตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศไดเพ่ิมขึ้น หมายความวาธนาคารพาณิชยมีสวนสําคัญในการจัดหาเงินทุนสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศลาว ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารธนาคารและผูกํากับดูแลจะตองทราบ
ปจจัยขับเคลื่อนกิจกรรมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว เน่ืองจากธนาคารพาณิชย
สามารถนําไปวางกลยุทธในการเพ่ิมกิจกรรมการใหสินเช่ือ รวมทั้งเพ่ิมรายไดจากดอกเบ้ียในการปลอย
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สินเช่ือ ในขณะที่หนวยงานกํากับดูแลสามารถกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหแนใจวาการปลอย
กูของธนาคารจะสามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศลาวไดอยางตอเน่ือง 

 ในขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2558 ธนาคารแหง สปป ลาว เริ่มนําใชอัตราดอกเบ้ียอางอิงเปน
นโยบายเคร่ืองมือทางการเงินในการสงเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางมองวาอัตราเงินเฟอชวงที่ผานมา
อยูในระดับที่ตํ่า แตอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูภายในประเทศยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตรา
เงินเฟอ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตองการสงเสริมใหภาคธุรกิจสามารถเขาถึงแหลงทุน
ไดอยางสะดวกมากขึ้นและตองการทําใหตนทุนทางการเงินภายในประเทศตํ่าลง จนในที่สุดธนาคารแหง 
สปป ลาว ไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิงใหกับธนาคารพาณิชยในป พ.ศ. 2558 โดยกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากระยะ 1 ป เทียบอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของปที่ผานมาแลวบวกเพ่ิมไมเกิน 2% และกําหนด
อัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารพาณิชยบวกเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินฝากไมใหเกิน 4% ซึ่งกรมนโยบาย
การเงินของธนาคารแหง สปป ลาว จะคํานวณอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของปผานมา แลวแจงเปนอัตราอางอิง
ใหกับธนาคารพาณิชยนําไปปฏิบัติ  

 นอกจากน้ี มีการศึกษาจํานวนมากที่ตรวจสอบปจจัยกําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยในประเทศตางๆทั่วโลกเชน มาเลเซีย แอฟริกากลาง ไนจีเรีย จอรแดน เวียดนาม ตุรกี รัสเซีย 
อินเดีย เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวามีหลายงานวิจัยจากประเทศตางๆ แตก็ยังมีการศึกษาที่ตรวจสอบปจจัย
กําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว 

 จากประเด็นที่กลาวขางบนจึงนําไปสูคําถามในการศึกษาวา มีปจจัยอะไรบางที่ เปน
ลักษณะเฉพาะของธนาคารที่มีอิทธิพลตอการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศลาว? มีปจจัย
อะไรบางที่เปนตัวกําหนดเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลตอการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศลาว? และการกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิงมีผลกระทบตอการปลอยสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน
ประเทศลาวหรือไม? 

 ปริมาณเงินฝาก (Deposit) เงินฝากของลูกคามีความสําคัญอยางย่ิงตอการปลอยสินเช่ือของ
ธนาคารเน่ืองจากเปนทุนสวนใหญใหกับธนาคารเพ่ือใหเงินกูและสรางผลกําไรใหกับธนาคาร (Rose & 
Hudgins, 2013) ธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนตัวกลางโดยรับเงินฝากจากผูฝากเงินและใชเงินกองทุน
เพ่ือปลอยเงินกูใหกับหนวยขาดดุลในตลาดการเงิน การศึกษาจํานวนมากในเอเชียแสดงใหเห็นวาปริมาณ
เงินฝากมีผลตอการปลอยสินเช่ือของธนาคาร อางอิงจากการศึกษา Al-Kilani & Kaddumi (2015) 
แนะนําวาธนาคารในจอรแดนควรดึงดูดเงินฝากจากผูฝากเงินใหมากขึ้น เน่ืองจากการฝากเงินจํานวนมาก
จะทําใหธนาคารมีเงินมากขึ้นเพ่ือใหเงินกูและเงินทดรองแกประชาชน ย่ิงไปกวาน้ัน Imran & Nishat 
(2013) ตรวจสอบปจจัยกําหนดของการปลอยสินเช่ือของธนาคารในปากีสถาน การศึกษาพบวาธนาคาร
ที่มีเงินฝากในประเทศจํานวนมากจะมีสภาพคลองมากขึ้นในการใหเงินกูแกประชาชน เชนเดียวกันกับ 
Olokoyo (2011) และ Olumuyiwa et al. (2012) พบวาปริมาณการฝากมีความสัมพันธเชิงบวกและมี
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นัยสําคัญกับการปลอยสินเช่ือของธนาคาร พวกเขาแนะนําวาธนาคารควรใชความพยายามมากขึ้นในการ
ดึงดูดเงินฝากมากขึ้นเพ่ือปรับปรุงการปลอยสินเช่ือของธนาคาร ดังน้ัน สามารถต้ังสมมุติฐานไดวา 

H5: ปริมาณเงินฝากมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย 

 สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity) สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดโดย
ไมสูญเสียมูลคามาก สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง หรือสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยาง
รวดเร็ว สภาพคลองใชเพ่ือกําหนดผลกระทบของสัดสวนของสินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารถือไวเทียบ
กับการปลอยกูของธนาคารพาณิชย จากหลักฐานที่พบในประเทศในเอเชีย Rabab'ah (2015) พบวามี
สภาพคลองสูง ที่ธนาคารดูแลจะลดความสามารถของธนาคารในการใหสินเช่ือแกประชาชน Sarath & 
Pham (2015) ไดศึกษาปจจัยกําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในเวียดนาม สรุปไดวาสภาพ
คลองที่สูงขึ้นที่ถือโดยธนาคารจะสงผลเสียตอการปลอยกูของธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับงาน Azira, A. A. 
& Lee, E. S. (2018) ไดศึกษาปจจัยกําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศมาเลเซีย 
พบวาสภาพคลองมีความสัมพันธเชิงลบ ย่ิงธนาคารพาณิชยถือสินทรัพยสภาพคลองในสัดสวนสูง 
ธนาคารพาณิชยมีเงินทุนตํ่าในการใหสินเช่ือแกประชาชน ดังน้ัน สามารถต้ังสมมุติฐานไดวา 

H6: สินทรัพยสภาพคลองมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกลับปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย 

 หนี้สินที่ไมก็ใหเกิดรายได (NPLs) สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดหมายถึงเงินกูที่มีการชําระคืน
เงินกูตามกําหนดเวลาเกินกวา 90  วันและไมมีรายไดดอกเบ้ียใดๆใหกับธนาคาร  Rabab'ah (2015) 
ตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอการปลอยสินเช่ือของธนาคารในจอรแดนและสรุปวาสินเช่ือดอยคุณภาพใน
สัดสวนที่สูงจะลดวงเงินสินเช่ือที่ไดรับพลังจากธนาคารพาณิชยในจอรแดน ในสวนบริบทของยุโรป 
Tomak (2013) สรุปวาสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดมีแนวโนมในทางลบตอความสามารถในการปลอย
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยในตุรกี โดยสรุปสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดจะสงผลตอการปลอยสินเช่ือของ
ธนาคารในทางลบ ในทางทฤษฎีสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดสูงในพอรตการใหกูยืมของธนาคารจะกระตุน
ใหธนาคารจัดสรรสํารองการสูญเสียเงินกูมากขึ้นเพ่ือรองรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะชวยลด
ความสามารถในการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยโดยออม ดังน้ัน สามารถต้ังสมมุติฐานไดวา 

H7: หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลที่มีลักษณะผสมของขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
data) และขอมูลอนุกรมเวลา (Time-Series data) ชวงเวลาศึกษา พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2563 เปน
ขอมูลรายป โดยขอมูลทางดานธนาคารรวบรวมมาจากงบดุลของธนาคารพาณิชย สวนขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจที่เปน อัตราดอกเบ้ียนโยบาย รวบรวมมาจากธนาคารแหง สปป ลาว ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม
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ภายในประเทศ และ อัตราเงินเฟอ รวบรวมมาจากศูนยสถิติแหงชาติ สวนทางดานกลุมตัวอยางธนาคาร
พาณิชยทั้งหมด 45 ธนาคาร 

 แบบจําลองการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยกําหนดปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ซึ่งแบบจําลองการศึกษาจะ
พัฒนามาจากงาน Azira A. A. (2018) และ Rabab’ah (2015) โดยมีแบบจําลองดังน้ี 

TLit = β0 + β1Log(TA)it + β2DEPit + β3LIQit + β4NPLit + β5GDPt + β6CRRt+ β7INFt   

         +  β8Dumt + ε_t                         

TLit    คือ ปริมาณสินเช่ือธนาคาร i ณ เวลา t หารดวยสินทรัพยธนาคาร 

LOGTAit คือ The logarithm สินทรัพยของธนาคาร i ณ เวลา t 

DEPit   คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคาร i ณ เวลา t หารดวยสินทรัพยธนาคาร 

LIQit    คือ ทรัพยสินสภาพคลองธนาคาร i ณ เวลา t หารดวยสินทรัพยธนาคาร 

NPLit   คือ หน้ีที่ไมก็ใหเกิดรายไดธนาคาร i ณ เวลา t หารดวยปริมาณสินเช่ือทั้งหมด 

GDPt      คือ อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมของ สปป ลาว ณ ปที่ t 

CRRt       คือ เงินสดสํารองตามกฎหมายเฉลี่ย ณ ปที่ t 

INFt        คือ อัตราเงินเฟอเฉลี่ย ณ ปที่ t 

Dumt       คือ อัตราดอกเบ้ียอางอิงโดยการวัดตัวแปร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2563 เทากับ 1    

                          และ มีคาเทากับ 0 ในปอ่ืนๆ 

ε          คือ คาความคลาดเคลื่อน (Error Term) 
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ตาราง 1 สรุปตัวแปร การวัดตัวแปร และ ทิศทางความสัมพันธ 

ตัวแปร การวัดตัวแปร ทิศทาง 

ตัวแปรตาม 

ปริมาณสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย
(TL) 

ปริมาณสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยตอสินทรัพย
ท้ังหมด 

 

ตัวแปรอิสระ 

สินทรัพยธนาคารพาณิชยท้ังหมด (TA) Logarithm ทรัพยสินธนาคารพาณิชยท้ังหมด + 

ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย (DEP) ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยตอสินทรัพย + 

สินทรัพยสภาพคลองท้ังหมด (LIQ) สินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชยตอสินทรัพย - 

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม - 

การเติบโตผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวม + 

เงินเฟอ (INF) อัตราเงินเฟอเฉลี่ยตอป - 

เงินสดสํารองตามกฎหมาย (CRR) อัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายเฉลี่ยตอปอั - 

อัตราดอกเบี้ยอางอิง (Dummy) 
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2563 เทากับ 1 และ มีคาเทากับ 

0 ในปอ่ืนๆ 
+ 

เครื่องมือในการวิเคราะห 

การศึกษาปจจัยกําหนดปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว วิเคราะหดวย Random 
Effect Model ซึ่งเปนแบบจําลองวิเคราะหถึงพฤติกรรมของหนวยตัวอยางที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
เน่ืองจากมีอิทธิพลภายนอกเขามากระทบแบบจําลอง กําหนดใหตัวแปร Time Invariant Variable 
สามารถเขามากระทบตอตัวแปรในสมการได ซึ่งตัวแปรดังกลาวไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ ใน
ขณะเดียวกัน Wooldridge ( 2002  (ไดอธิบายในหนังสือ  Econometric Analysis of Cross Section 
and Panel Data การวิเคราะห Random Effect Model มีการประมาณคาไดดีกวาวิธี Pooled OLS 
ซึ่งวิธี Random Effect Model มีความเขมงวด Exogenous นอกเหนือจากในมุมฉากระหวาง the 
error term และตัวแปรอธิบาย นอกจากน้ีก็ไดมีงานศึกษาของ Azira Abdul Adzis (2018) ใชวิธี 
Random Effect Model ในการวิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยในมาเลเซีย 
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ผลการศึกษา 

สถิติเบื้องตน จากตารางที2่ รายงานสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของสินเช่ือธนาคารพาณิชย (TL) อยูที่ 0.3906 ซึ่งบงช้ีวาธนาคารพาณิชยใน 
สปป ลาว จัดสรรโดยเฉลี่ย 39.06% ของสินทรัพยเพ่ือปลอยสินเช่ือแกประชาชน ในแงของปจจัย
ลักษณะเฉพาะของธนาคาร คาเฉลี่ยของขนาดธนาคาร (LOGTA) คือ 4.8618 ขนาดธนาคาร (LOGTA) 
อยูระหวาง 2.7541 ถึง 7.7356 นอกจากน้ี มูลคาเฉลี่ยของอัตราสวนเงินกูที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
คือ 0.0416 น่ีหมายความวา 4.16% ของพอรตสินเช่ือธนาคารพาณิชยประกอบดวยสินเช่ือที่ไมกอใหเกิด
รายได นอกจากน้ี สภาพคลอง (LIQ) ยังบันทึกคาเฉลี่ย 11.33% เปนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือใหเปนไป
ตามภาระผูกพันระยะสั้นเชน การถอนเงินสด สวนดานผูฝากเงิน มูลคาเฉลี่ยของปริมาณเงินฝาก (DEP) 
คือ 0.4745% ซึ่งหมายความวา 47.45% ของสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยเปนเงินทุนจากเงินฝาก 
สําหรับปจจัยกําหนดเศรษฐกิจมหภาค ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีคาเฉลี่ย 5.38% 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีมูลคาขั้นตํ่า 3.3% และมูลคาสูงสุด 8.3% อัตราเงินเฟอ (INF) มี
คาเฉลี่ย 2.71% โดยมีอัตราตํ่าสุด 1.28% และ สูงสุดอยูที่ 7.57% ตามลําดับ อีกทั้งมีการรายงานมูลคา
เงินสดสํารองเฉลี่ยที่ 4.85% โดยมีอัตราตํ่าสุด 4.25% และ สูงสุดอยูที่ 5% 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสถติิเชิงพรรณนา 

Variables Obs Mean Std. Dev Min Max 

TL 450 0.3906 0.2770 0.0510 0.9511 

LOGTA 450 4.8618 2.4470 2.7541 7.7356 

DEP 450 0.4745 0.3924 0.0983 1.1373 

LIQ 450 0.1133 0.1518 0.0005 0.8748 

NPL 450 0.0416 0.4752 0 0.6103 

GDP 450 0.05388 0.0294 0.0333 0.083 

INF 450 0.0271 0.0197 0.0128 0.0757 

CRR 450 0.0485 0.0197 0.0425 0.050 

DUM 450 0.4955 0.5005 0 1 

ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระ จากตารางที่ 3  ผลลัพธแสดงให
เห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดมีคาตํ่ากวา 0.8 ดังน้ัน ผลลัพธที่ไดจึงเปนไปตามกฎ ที่
นอยกวา 0.8 และน่ีก็หมายความวาไมมีปญหาเรื่องความสอดคลองพหุคูณระหวางตัวแปรอิสระ 
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ตารางที่ 3 ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของตัวแปรอิสระ 

 TL LOGTA DEP LIQ NPL GDP INF CRR DUM 

TL 1.0000         

LOGTA 0.7286 1.0000        

DEP 0.4610 0.6775 1.0000       

LIQ 0.1223 0.3850 0.3116 1.0000      

NPL -0.0171 0.0321 0.2129 0.1888 1.0000     

GDP 0.6204 0.7613 0.5231 0.3447 0.0597 1.0000    

INF 0.3980 0.5618 0.3461 0.2101 -0.0214 0.589 1.0000   

CRR 0.6870 0.7635 0.5872 0.3661 0.0546 0.7350 0.5822 1.0000  

DUM 0.2157 0.3123 0.1922 0.0386 -0.0376 -0.0115 -0.1497 0.2468 1.0000 

 

อธิบายผลการศึกษา 

 ซึ่งไดมีการทดสอบในทางสถิติวาแบบจําลอง Random Effect Model มีความเหมาะสม
หรือไม ดวยวิธี Hausman Test ระหวางแบบจําลอง Random Effect Model และ Fixed Effect 
Model พบวาแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดคือ Random Effect Model ในการประมาณคาปจจัย
กําหนดปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ดังน้ันสามารถอธิบายผลการศึกษาตามตารางที่4 ได
ดังน้ี 

1. ขนาดธนาคาร (LOGTA) สามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อสินทรัพยธนาคารเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะสงผลทํา
ใหปริมาณเงินใหสินเช่ือเพ่ิมขึ้น 0.1363 หนวย หมายความวาธนาคารขนาดใหญมีแนวโนมที่จะ
ใหสินเช่ือแกประชาชนมากขึ้น 

2. ปริมาณเงินฝากรวม (DEP) สามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกันโดยเมื่อปริมาณเงินฝากรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะสงผล
ทําใหปริมาณเงินใหสินเช่ือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.0572 หมายความวาย่ิงธนาคารพาณิชยมีศักยภาพ
ในการดึงดูดเงินฝากจากลูกคามากขึ้น ความสามารถของธนาคารพาณิชยในการใหสินเช่ือแก
ประชาชนก็จะยิ่งสูงขึ้น 
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3. สภาพคลอง (LIQ) สามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 ในทิศทางตรงกันขาม โดยเมื่อสภาพคลองเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะสงผลทําให
ปริมาณเงินใหสินเช่ือลดลงรอยละ 0.2885 ผลการศึกษาบงช้ีวาย่ิงธนาคารพาณิชยถือสินทรัพย
สภาพคลองมากเทาไร เงินใหสินเช่ือที่ลูกคาจะไดรับก็จะย่ิงตํ่าลง 

4. หน้ีที่ไมก็ใหเกิดรายได (NPL) ไมสามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อาจเปนเพราะธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว มีการประเมินลูกคาขอกูอยางรอบคอบทําให
หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดยังไมสูงมาก 

5. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไมสามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ไมไดพ่ึงพาเศรษฐกิจมากเกินไป
เพ่ือเปนเกณฑในการประเมินการขอสินเช่ือจากสาธารณะ ธนาคารพาณิชยประเมินการขอ
สินเช่ือของลูกคาเปนสวนใหญโดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระคืนของผูกู 

6. อัตราเงินเฟอ (INF) ไมสามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ ไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูธนาคารพาณิชยใน 
สปป ลาว อิงตามเงินเฟอ กลาวคือ เมื่อเงินเฟอเพ่ิมขึ้นดอกเบ้ียเงินกูก็ขึ้นดวย ซึ่งมีลักษณะไป
ทิศทางเดียวกัน 

7. เงินสดสํารองตามกฎหมาย (CCR) ไมสามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อาจเปนเพราะธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ไมใหกูเต็มจํานวนของปริมาณเงินฝากที่มี
อยูและรักษาสัดสวนเงินฝากในรูปของสินทรัพยสภาพคลองในปริมาณมาก หลังจากจัดสรรเงิน
สํารองตามสัดสวนที่กําหนดไวแลว 

8. อัตราดอกเบ้ียอางอิง (DUM) ไมสามารถอธิบายปริมาณเงินใหสินเช่ือไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อาจเปนเพราะธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียไดตามความ
ตองการ 
 

ตารางที่ 4 ผลการประมาณการดวยวิธี Random Effects  

Dependent Variable  

Independent Variables Coefficient Std.Err. z P>IzI 

LOGTA 0.1363*** 0.0202 6.74 0.000 

DEP 0.0572** 0.0362 1.58 0.044 

LIQ -0.2885*** 0.0604 -4.78 0.000 

NPL -0.0137 0.0168 -0.82 0.414 

GDP 2.0815 1.1247 1.68 0.193 
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INF 0.1124 0.4732 0.24 0.612 

CRR -7.8876 3.5575 -2.22 0.127 

DUM 0.0030 0.0253 0.12 0.705 

Constant  -0.0150    

r-squared 0.5698    

Prob>chi2 0.0000    

No.obs 450    

หมายเหตุ: ***, **, * คือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ  

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยกําหนดการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ซึ่งครอบคลุมชวงป 
2554  ถึงป 2563 โดยใช กลุมตัวอยางธนาคารพาณิชยทั้งหมด 45  ธนาคาร  ผลการศึกษาน้ีสรุปไดวา 

ลักษณะเฉพาะของธนาคารอยาง ขนาดธนาคาร สภาพคลอง และปริมาณเงินฝากมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ซึ่งขนาดธนาคารมีอิทธิพลตอการใหกูยืมแก
ธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ในทางบวก หมายความวาธนาคารขนาดใหญมีแนวโนมที่จะใหสินเช่ือแก
ประชาชนมากขึ้น เน่ืองจากธนาคารขนาดใหญมีความหลากหลายมากกวาเพ่ือรองรับความตองการเงินกู
จากประชาชน เชนเดียวกับ ปริมาณเงินฝากก็มีความสัมพันธเชิงบวกกับการปลอยกูของธนาคารพาณิชย 
แสดงวาธนาคารที่มีปริมาณเงินฝากสูงจะมีเงินทุนเพียงพอในการใหกูยืมแกประชาชน ผลลัพธน้ี
สอดคลองกับการศึกษาของ Al- Kilani & Kaddumi (2015), Imran & Nishat (2013), Swamy 
(2012), Sarath & Pham (2015), Olokoyo (2011) และ Olumuyiwa et al., (2012) ในทางกลับกัน 
สภาพคลองมีความสัมพันธเชิงลบกับการใหกูยืมแกธนาคารพาณิชย ผลการวิจัยพบวา ย่ิงธนาคาร
พาณิชยถือสินทรัพยสภาพคลองมากเทาไร เงินใหสินเช่ือที่ลูกคาจะไดรับก็จะย่ิงตํ่าลง ดังน้ัน ผลลัพธน้ีจึง
สอดคลองกับการศึกษาของ Rabab'ah (2015), Sarath & Pham (2015) และ Moussa & Chedia 
(2016)  

ดานปจจัยเศรษฐกิจมหภาค การศึกษาน้ีไมพบหลักฐานของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
อัตราเงินเฟอ และเงินสดสํารองตามกฎหมาย ที่มีอิทธิพลตอปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว 
อาจเปนเพราะการวิเคราะหใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไมไดโฟกัสปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  แตจะ
ประเมินการขอสินเช่ือของลูกคาเปนสวนใหญโดยพิจารณาจากความนาเช่ือถือของผูกูเชน ประวัติการ
กูยืม ความสามารถในการชําระคืน หลักทรัพยค้ําประกัน เปนตน นอกจากน้ี ผลการศึกษาน้ียังเผยใหเห็น
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วาการดําเนินการตามมาตรการนโยบายอัตราดอกเบ้ียอางอิงของธนาคารกลางใน พ.ศ 2558  ไมไดสงผล
กระทบใดๆตอการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว เน่ืองจากชวงเวลาการศึกษาอาจจะสั้น 

ดังน้ันจึงอาจตองใชเวลาไปอีกระยะหน่ึง นอกจากน้ี  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียอางอิงใหธนาคารพาณิชย
นําไปปฏิบัติ ซึ่งธนาคารพาณิชยประเมินแลวผลตอบแทนนอยเกินไป ทําธนาคารพาณิชยอาจเพ่ิม
คาธรรมเนียมทดแทน  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา ขนาดธนาคารและปริมาณเงินฝากมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว ดังน้ันย่ิงธนาคารพาณิชยมีความสามารถในการดึงดูดเงิน
ฝากจากลูกคามากขึ้นเทาใด ความสามารถของธนาคารพาณิชยในการใหสินเช่ือแกประชาชนก็จะย่ิง
สูงขึ้นเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี ธนาคารพาณิชยใน สปป ลาว จึงควรกําหนดกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการ
ดึงดูดและรักษาเงินฝากจากผูฝากใหมากขึ้นเชน การพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝาก กลยุทธในการระดมเงิน
ฝากและบริหารจัดการปริมาณเงินฝากเพ่ือใหไดเงินทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในกิจกรรมการ
ปลอยสินเช่ือ ในทางกลับกัน สภาพคลองมีความสัมพันธเชิงลบกับการใหกูยืมแกธนาคารพาณิชย ย่ิง
ธนาคารพาณิชยถือสินทรัพยสภาพคลองสูง ธนาคารพาณิชยมีเงินทุนตํ่า 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ในการศึกษาครั้งตอไปสามารถเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอปริมาณเงินใหสินเช่ือธนาคาร
พาณิชยใน สปป ลาว เชน นโยบายของภาครัฐ ปจจัยทางการเมือง ผลการดําเนินการงานของธนาคาร
พาณิชย เปนตน รวมถึงการรวบรวมขอมูลของแตละตัวแปรใหมีจํานวนมากขึ้น จะทําใหผลการศึกษา
สะทอนขนาดผลกระทบที่แมนยํามากขึ้น 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการปริมาณเงินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยทําการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว Cointegration test ดวยวิธีของ Johansen 

(1995) ทดสอบการปรับตัวระยะสั้นกลับเขาสูจุดดุลยภาพในระยะยาว ดวยวิธี Vector Error Correction 

Model และทําการทดสอบเสถียรภาพของแบบจําลองความตองการปรมิาณเงินของ สปป ลาว ดวยวิธีผลรวม

สะสม The Cumulative Sum (CUSUM) และ The Cumu-lative Sum of Squares (CUSUMSQ) ที่เสนอ

โดย Brown และคณะ (1975) การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time series) รายไตรมาส

ต้ังแต 1991Q1 ถึง 2021Q4 รวม 124 ไตรมาส โดยใชขอมูลจากธนาคารแหง สปป ลาว 

ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวมากกวา 1 รูปแบบ 

โดยที่ อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอดอลลาร (EUS) อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาท (ETH) มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงิน (M2) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสกุลเงินกีบ (DIR) มี

ความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงิน (M2) ซึ่งสอดคลองกับสมมติ ฐานที่ต้ังไว สําหรับรายไดที่แทจริง 

(RGDP) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณเงิน (M2) ซึ่งไมสอด คลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ผลการทดสอบ

เสถียรภาพของแบบจําลอง ดวยวิธีผลรวมสะสม CUSUM และ CUSUMSQ พบวาในชวงเวลาที่ศึกษาไมมี

เสถียรภาพ 

คําสําคัญ: ความตองการปริมาณเงิน ความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว การปรับตัวระยะสั้น CUSUM 

CUSUMSQ 

                                                            

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  E-mail: Viphommavongsatouny@gmail.com 
 



 

232 
 

Abstract 

 The purpose of this research is studies of demand for money in the Lao PDR by the 
cointegration test proposed by Johansen (1995) is adopted to extract the long-run 
relationship of variables. The vector error correction model is applied to exhibit the short-run 
adjustment and test the stability of demand for money in the Lao PDR model by the 
Cumulative Sum (CUSUM) and The Cumulative Sum of Squares (CU- SUMSQ) methods 
proposed by Brown et al. (1975), Data used in this study are second- dary data (time series) 
quarterly from 1991Q1 to 2021Q4 total 124 quarters used data from the bank of Lao PDR. 

The results found that all variables in the model have more than one long-run 
relationship Inflation rate (INF), exchange rate kip per dollar (EUS), exchange rate kip per baht 
(ETH) are inversely correlation with money supply (M2). The savings interest rate in Kip (DIR) is 
the same correlation with money supply (M2), which is consistent with the hypotheses. Real 
income (RGDP) does not significant for money supply (M2), which is inconsistent with the 
hypothesis. The results of the stability test by the CUSUM and CUSUMSQ during the study 
period does not stable. 

Keywords: Demand for money, Long-run relationship, The short-run adjustment 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหา 

นับต้ังแตป 1986 ธนาคารแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือธนาคารแหง สปป ลาว 
มีสวนในการรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินกีบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหบรรลุตามแผนใน
แตละระยะ ธนาคารกลางไดใชเครื่องมอืนโยบายการเงินทั้งทางตรง และทาง ออมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายระยะ
กลาง ก็คือเพ่ือใหการเติบโตของปริมาณเงินสอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา และไม
สงผลกระทบตอเงินเฟอ เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดก็คือการรักษาเสถียรภาพราคา และกระตุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เชน ในป 1997 สปป ลาว ก็ไดรับผลกระ ทบจากวิกฤตการเงินในเอเชีย อัตราเงินเฟออยูที่ 19.3% 
เพ่ิมขึ้นจากป 1996 ที่ 13.9% ตอเน่ืองจน ถึงป 1998-1999 สปป ลาว ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการเงินใน
เอเชียอยางหนักบวกกับเกิดนํ้าทวมในภาคกลางและภาคใต ทําใหเศรษฐกิจเติบโตชาลงจาก 7.2% ในป 1991 
ลดลงอยูที่ 4% ในป 1998 เน่ืองจากการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศลดลง สินเช่ือในประเทศ
เพ่ิมขึ้น 144% สงผลใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้นถึง 87.39% ในป 1998 และสูงที่สุดในระดับสามตัวเลขที่ 
134.01% ในป 1999 ธนาคารกลางจึงไดใชนโยบายการเงินแบบรัดกุม โดยการขายพันธบัตรเพ่ือดึงดูดเงิน 
180 พัน ลานกีบออกจากระบบ ทําใหอัตราเงินเฟอลดลงเหลือ 7.84% ในป 2001 โดยสวนใหญธนาคารกลาง
ใชเครื่องมือ อัตราดอกเบ้ียพ้ืนฐาน อัตราสวนเงินฝากบังคับ ซื้อ-ขายเงินตราเพ่ือปรับคาเงิน และเปนผูใหกู
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แหลงสุดทาย จากการใชเครื่องมือดังกลาว ธนาคารกลางสามารถรักษาอัตราเงินเฟอใหกลับมาอยูที่ 7.16% 
ในป 2005 ป 2020 อยูที่ 5.1% และป 2021 ไดลดลงเหลือ 4.9% 

หนวย: พันลานกีบ 

 

                           ภาพที่ 1 อัตราเงินเฟอ                                   ภาพที่ 2 ปริมาณเงิน (M 2(  

 ที่มา: ธนาคารแหง สปป ลาว 

ในสวนของปริมาณเงิน (M2) ดังภาพที่ 2 ในป 1997 ไดเพ่ิมขึ้น 64.8% จากป 1996 ที่ 
26.7% และไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองถึง 113.2% ในป 1998 สาเหตุมาจากสินเช่ือในประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือแกไขความเสียหายจากปญหานํ้าทวมและไดรับผลกระทบจากวิกฤตการเงิน
ในเอเชีย ป 1999 ปริมาณเงิน (M2) ยังขยายตัวเพ่ิมขึ้นที่ 78.5% จากการปลอยสินเช่ือใน
ภาคเอกชนจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศของรัฐบาล ดังน้ัน ธนาคารกลางจึง
ออกนโยบายควบคุมการปลอยสินเช่ือทั้งทางตรงและทางออม เชน การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเงินกู
ของธนาคารพาณิชย เพ่ิมอัตราสวนเงินฝากบังคับ เพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารกลาง ทําให
ปริมาณเงิน (M2) ขยายตัวลดลง 45.8% ในป 2000 ป 2000 ถึงปจจุบัน ปริมาณเงิน (M2) มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆ ต้ังแตป 1997-2012 การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเงิน (M2) 
โดยรวมแลวเกินแผนที่กําหนดไว เน่ืองจากเปนชวงที่ สปป ลาว ไดรับผลกระทบจากปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก ปจจัยภายในคือประสบปญหาภัยธรรมชาติทั่วประเทศ ปจจัยภายนอกไดแก
วิกฤตเศรษฐกิจและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินดอลลารและเงินบาท แต
นับต้ังแตป 2013 เปนตนมาการควบคุมปริมาณเงิน (M2) ของธนาคารกลาง เห็นวาสามารถปฏิบัติ
ไดในกรอบที่กําหนดไวจากการใชเครื่องมือนโยบายการเงินทั้งทางตรงและทางออม ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคามีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินนโยบาย
การเงินอยางมีประสิทธิผลตามแผนเชน ในป 2019 ปริมาณเงิน (M2) ขยายตัวในระดับ 18.85% 
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เทียบกับปที่ผานมา (แผนการไมเกิน 20%) อัตราเงินเฟออยูในระดับ 3.32% (แผนการหน่ึงตัวเลข
ตํ่ากวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ) 

จากการดําเนินการขางตนไดช้ีใหเห็นชัดเจนวา วัตถุประสงคหลักของนโยบายการเงินคือ
การควบคุมปริมาณเงินใหสอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา 
กลาวคือ รักษาเงินเฟอน่ันเอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2022 ธนาคาร
กลางตองควบ คุมปริมาณเงิน (M2) ใหเพ่ิมขึ้นไมเกิน 22% อัตราเงินเฟอไมควรเกิน 5% อยางไรก็
ตามในการควบ คุมปริมาณเงินใหสอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและไมสงผลกระทบตอ
อัตราเงินเฟอยังคงเปนความทาทายสําหรับ สปป ลาว เน่ืองจากระบบการเงินของ สปป ลาว ยังไม
แข็งแกรงและยังตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอันเน่ืองมาจากการ
ใชสกุลเงินหลายสกุลในลาวยังคงมีอยูอยางแพรหลาย สถานการณเหลาน้ีเปนสิ่งที่ทาทายมากใน
การดําเนินนโยบายการ เงินของธนาคารกลาง ดังน้ัน เพ่ือใหนโยบายการเงินมีประสิทธิผล 
การศึกษาความตองการปริมาณเงินของ สปป ลาว เห็นวายังมีความสําคัญอยางมากและยังคงเปน
ประเด็นที่ควรใหความสําคัญสํา หรับประเทศที่กําหนดนโยบายการเงินดวยการควบคุมปริมาณเงิน
เปนเปาหมายหลัก 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. ศึกษาความตองการปริมาณเงินของ สปป ลาว 

2. ทดสอบเสถียรภาพของแบบจําลองความตองการปริมาณเงินของ สปป ลาว 
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เริ่มตนดวยงานวิจัยในตางประเทศ Ing. Viera Kollárová (2007) ประมาณการความตองการ
เงินในสาธารณรัฐสโลวัก โดยใชขอมูล 2000Q1-2006Q4 และแบบจําลอง VECM PAM ผลการศึกษา
พบวา รายไดที่แทจริงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการเงินในระยะยาวและอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
มีผลกระทบอยางแรงในทางลบตอความตองการเงินในระยะยาวเชนกัน ซึ่งสอด คลองกับงานวิจัยของ 
Sober Mall (2013) การประมาณการแบบจําลองความตองการเงินที่แทจริงในปากีสถาน บทความน้ี
พยายามจําลองความตองการเงินที่แทจริง โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาระหวางป 1973 ถึง 2010 ผล
การศึกษาพบวา รายไดที่แทจริงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความสัมพันธเชิงบวกทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวกับความตองการเงิน ในขณะที่ความตองการเงินที่แท จริงไดรับผลกระทบเชิงลบ
จากอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ยืนยันดวยงานของ Jacob Opolot (2019) การทบทวนการประมาณการ
ของแบบจําลองความตองการเงินในยูกันดา บทความน้ีใชวิธีเชิงประจักษรวมสมัยเพ่ือจําลองความ
ตองการเงินโดยเฉพาะการวิเคราะหแบบทั้งความสัมพันธระยะสั้นและระยะยาว เชน PAM VAR ARDL 
และ ECM ผลการศึกษาพบวาทุกแบบจําลอง M1 และ M2 มีความ สัมพันธเชิงบวกกับรายไดที่แทจริง
และอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราดอกเบ้ีย งาน วิจัยในภาคพ้ืนอาเซียนโดย Han Yu 



 

235 
 

(2009) การวิเคราะหเชิงประจักษของแบบจําลองความตอง การเงินในอาเซียน-5 อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ใชขอมูลรายเดือน 1987 ถึง 2007 ทดสอบ cointegration test และ 
ECM ผลแสดงใหเห็นชัดเจนวามีความสัมพันธทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหวางความตองการเงิน M1 
และ M2 กับรายไดที่แทจริง อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบ้ียเงินกู ตอมา Abdullah 
(2010) ไดเพ่ิมตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐและอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงในทองถิ่น โดยใช
แบบจําลอง ARDL และ ECM ช่ึงพบวา M2 สําหรับประเทศในอาเซียน 5 มีความสัมพันธระยะยาว
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยรายไดที่แทจริงสงผลกระทบตอความตองการเงิน (M2) 
สําหรับทุกประเทศในอาเซียน 5 ในระยะยาว อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนมีนัยสําคัญอยางมากตอ 
M1 และM2 สําหรับอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซียและสิงคโปร ในบริบทของ สปป ลาว การศึกษา
เก่ียวกับความตองการเงินยังคงมีจํา กัดและมีความสําคัญมากซึ่งจนถึงขณะน้ีพบวามีการศึกษาที่
เก่ียวของเพียงเล็กนอยเทาน้ัน โดยเริ่มที่ Dat et al (2012) การวิเคราะหความตองการปริมาณเงินใน 
สปป ลาว ใชขอมูลรายไตรมาสในชวง 1993Q1 ถึง 2010Q2 โดยทดสอบ cointegration test และ 
ECM ผลการศึกษาพบวา รายไดที่แท จริงมีความสัมพันธเชิงบวก อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาทมี
ความสัมพันธเชิงลบกับความตองการเงินในทุกสกุลเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือนสกุลเงินดอลลาร
มีความสัมพันธทางบวกกับ M1 และทางลบกับ M2 ทุกสกุลเงิน สําหรับอัตราเงินเฟอที่คาดหวัง อัตรา
แลกเปลี่ยนกีบตอดอลลารมีความ สัมพันธทางลบกับ M2 เทาน้ัน ในระยะตอมา Vimaly (2015) ได
ศึกษาความตองการเงินใน สปป ลาว: หลักฐานจากการทดสอบ cointegration test ผลการศึกษา
พบวา อัตราเงินเฟอมีอิทธิพลเชิงลบอยางมากตอการเติบโตของปริมาณเงิน (M1) อัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น
จะลดความตองการใชเงินกีบลง นอกจากน้ียังพบวาอัตราเงินเฟอไมไดมีอิทธิพลใดๆ ตอการเติบโตของ
ปริมาณเงิน (M2) เรื่องน้ีนา สนใจเพราะผลที่ไดกลับตรงกันขามกับ Dat et al (2012) และ Hayo 
(2000) แตสอดคลองกับ Tang (2007) Han Yu (2009) Abdullah (2010) งานวิจัยลาสุดของ 
Phouphet (2019) ความตองการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบดอลลาร: หลักฐานจาก สปป ลาว ไดทํา
การทดสอบความเสถียรของแบบจําลองความตองการเงินดวยวิธี CUSUM และ CUSUMSQ ของ 
Brown และคณะ (1975) โดยใชขอมูลรายไตรมาส 1992Q1 ถึง 2013Q4 ตัวแปรตามถูกกําหนดดวย
ปริมาณเงิน (M2) และรายไดที่แทจริง (โดยใชวิธีการแกไขเพ่ือแปลงขอมูลประจําปของรายไดที่แทจริง
เปนขอมูลรายไตรมาส เน่ืองจากลาวไมมีขอมูลรายไดที่แทจริงเปนรายไตรมาส) การศึกษาครั้งน้ีเปนการ
บุกเบิกการตรวจสอบแบบจําลองความตองการเงินสําหรับกรณีของลาว ผลปรากฏวาแบบจําลองความ
ตองการเงินมีเสถียรภาพเมื่อมีการรวมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเขาไป แสดงวาอัตรา
แลกเปลี่ยนมีบทบาทสําคัญในการมีอิทธิพลตอความตองการเงินในกรณีของเศรษฐกิจเงินดอลลาร จาก
ผลการศึกษาน้ีนโยบายการเงินจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากหนวยงานการเงินพิจารณาถึงความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ใชขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time series) รายไตรมาสต้ังแต 1991Q1 ถึง  2021Q4 
รวม 124 ไตรมาส โดยใชขอมูลจาก ธนาคารแหง สปป ลาว  

แบบจําลองการศึกษา 

แบบจําลองความตองการปริมาณเงินระยะยาวขึ้นอยูกับธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่แทจริงและคา
เสียโอกาสที่สามารถเขียนเปนแบบจําลองไดดังน้ี: Phaysith (2012)  

DMLt = β0 + β1RGDPt + β2INFt + β3DIRt + β4EUSt + β5ETHt + εt 

โดยที่  

DMLt คือ Logarithm ปริมาณเงินตามความกวาง (M2) 

RGDPt คือรายไดที่แทจริง ช่ึงไดดัดแปลงขอมูลประจําปเปนรายไตรมาส ดวยวิธี conduct annual  

         data interpolation to quarterly 

INFt คืออัตราเงินเฟอ เปนตัวแทนใหแกคาเสียโอกาสในการถือครองเงิน 

DIRt อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสกุลเงินกีบ เปนตัวแทนใหแกผลตอบแทนในการถือครองเงิน 

EUSt คือ Ln อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอดอลลาร เปนตัวแทนใหแกผลตอบแทนในการถือครองเงิน 

ETHt คือ Ln อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาท เปนตัวแทนใหแกผลตอบแทนในการถือครองเงิน 

εt คือคาความคลาดเคลื่อน 

สมมติฐานในการศึกษา 
ตัวแปร สัญลักษณ หนวย ทิศทาง 
ตัวแปรตาม 
ปริมาณเงินตามความหมายกวาง M2 พันลานกีบ  
ตัวแปรอิสระ 
รายไดที่แทจรงิ RGDP พันลานกีบ + 
อัตราเงินเฟอ INF % _ 
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสกุลเงินกีบ DIR % + 
อัตราแลกเปลีย่นกีบตอดอลลาร EUS กีบ _ 
อัตราแลกเปลีย่นกีบตอบาท ETH กีบ _ 
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ขั้นตอนวิธีการศึกษา 

การศึกษาความตองการปริมาณเงินของ สปป ลาว ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี:  

1. การทดสอบความมีเสถียรภาพของขอมูล (Unit Root Test)  

2. การกําหนดจํานวนความลาชาของเวลาที่เหมาะสม (Lag Order Selection) 

3. การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Vector)  

4. การทดสอบการปรับตัวระยะสั้นเพ่ือเขาสูจุดดุลยภาพในระยะยาว 

5. การทดสอบความเสถียรของแบบจําลองดวยวิธี The Cumulative Sum (CUSUM) และ 
The Cumulative Sum of Squares (CUSUMSQ)  

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของขอมูล (Unit Root Test)  

เน่ืองจากขอมูลที่ใชเปนขอมูลอนุกรมเวลา จึงไดทําการตรวจสอบความน่ิงของขอมูลดังตารางที ่
1.1 พบวาขอมูลทั้งหมดที่ระดับ I(0) มีลักษณะไมน่ิง (Nonstationary) ซึ่งตองทํา Differen- cing ลําดับ
ที่ 1 (เรียกวา Integrated of order 1: I(1)) พบวาทุกตัวแปรมีลักษณะน่ิงที่ระดับ I(1)  

ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอมูล ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test 

variable 

MacKinnon 
p-value (Level) 

MacKinnon 
p-value (1st difference) Optimal 

Lag (p) 
Intercept 

Trend & 
Intercept 

Intercept 
Trend & 
Intercept 

Ln(M2) 0.1348 0.1348 0.0000 0.0000*** 1 
RGDP 0.3263 0.1067 0.1296 0.0712* 1 
INF 0.9995 0.8540 0.0031 0.0000*** 1 
DIR 0.1228 0.1045 0.0000 0.0000*** 1 

Ln(EUS) 0.5976 0.7897 0.0042 0.0224** 1 
Ln(ETH) 0.7817 0.9013 0.0000 0.0000*** 1 

หมายเหตุ: ***, ** และ * คือมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 1.2 ผลการทดสอบสหสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation) ดวยวิธี Pairwise test 

Variable Ln(M2) INF DIR Ln(ETH) Ln(EUS) RGDP 

Ln(M2) 1.0000      

INF -0.5754 1.0000     

DIR 0.3904 0.1394 1.0000    

Ln(ETH) -0.5333 0.3865 -0.2263 1.0000   

Ln(EUS) -0.4937 -0.0054 0.2259 -0.3047 1.0000  

RGDP -0.4354 0.2142 -0.1802 0.0046 -0.3294 1.0000 

ที่มา: จากการทดสอบดวย Eviews11 

2. ผลการกําหนดจํานวนความลาชาของเวลาทีเ่หมาะสม (Lag Order Selection) 

อยางไรก็ตามในการประมาณคาแบบจําลองที่เปนอนุกรมเวลาตองคํานึงถึงการเลือกความลาชา
หรือ Lag ที่เหมาะสมในกรณีที่ตัวแปรมีระยะเวลาในการสงผลตอตัวแปรอ่ืนๆในแบบจําลอง ซึ่ง
การศึกษาครั้งน้ีไดใชหลักทางสถิติในการกําหนด Lag ที่เหมาะสมตอการประมาณคาแบบจําลอง VECM 
โดยจะพิจารณาคา LR (The general to specific sequential likelihood ratio test) FPE (Akaike’s 
Final Prediction Error) AIC (The Akaike Information Criterion) HQIC (The Hannan and 
Quinn Information Criterion) SBIC (Schwartz Bayesian Information Criter- ion) จากการศึกษา
พบวาวิธีการประเมินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดในการกําหนดลําดับของคาขอมูลในอดีตของตัว
แปรที่ใชในการศึกษาคือวิธี SBIC 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจํานวนความลาชาที่เหมาะสมของแบบจําลอง 

Mo- 

del 

Lag 
Order 

Degree of 
freedom 

LR LL FPE AIC SBIC HQIC 

Ln 

(M2) 

0 101 -2321.25  8.86e08 46.14 46.38 46.24 

1 101 -1244.58 1940.14 2.4407 26.43 28.76* 27.37 

2 101 -1144.16 163.05 1.7207 26.04 30.47 27.84 

3 101 -1070.64 106.28 2.1903 26.19 32.72 28.83 
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4 101 -961.58 138.22 1.5152 25.64 34.26 29.13 

5 101 832.91 140.13 0.8190 24.69 35.41 29.03 

6 101 -685.84 133.97 0.3795 23.38 36.20 28.57 

7 101 -552.64 97.59 0.3190 22.35 36.27 28.39 

8 101 -314.87 131.84* 0.0570* 19.24* 36.26 26.13* 
หมายเหตุ: * แสดงการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญ 5% 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธเชงิดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Vector) 
การทดสอบหา Cointegration เพ่ือดูความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรและเพ่ือ

พิจารณาเลือกใชแบบจําลองที่มีความเหมาะสม โดยใชการทดสอบ Trace จากตารางที่ 3 พบวาตัวแปร
ทุกตัวในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวจํานวน 4 รูปแบบ อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญใน
การทดสอบความสัมพันธสมดุลระยะยาวคือการพิจารณาวาอยางนอยมีหน่ึงความ สัมพันธดุลยภาพระยะ
ยาวเกิดขึ้นหรือไม ซึ่งพบเพียงวามากกวา 0  ก็เพียงพอและสามารถนําไปใชกับแบบจําลอง  VECM ใน
การศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวในขั้นตอนตอไปได 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Cointegrating Test based on trace ดวยวิธีของ Johansen 

Model 
สมมติฐาน

หลัก 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

Critical Value 

(0.05) 
Prob. ** 

Ln(M2) 

r=0 0.553 322.18*** 197.37 0.0000 

r=1 0.504 236.04*** 159.53 0.0000 

r=2 0.420 160.98*** 125.62 0.0001 

r=3 0.383 102.64** 95.75 0.0154 

r=4 0.246 50.98 69.82 0.5949 

r=5 0.104 20.80 47.86 0.9861 

r=6 0.050 9.01 29.80 0.9913 

r=7 0.029 3.48 15.49 0.9410 

r=8 0.003 0.31 3.84 0.5757 

หมายเหตุ: ***, ** แสดงการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญ 1 %และ 5 % 
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4. ผลการทดสอบการปรบัตัวระยะสัน้กลบัเขาสูจุดดุลยภาพในระยะยาวดวยวิธี Vector 
Error Correction Model (VECM)  

2 1
1 1 1 1 1 1

p q r s b l

tm t i t i j t j m t m n t n a t a u t u t
i j m n a u

y ect y x z w c kα δ η π λ θ− − − − − − −
= = = = = =

∆ = + Φ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ +∈∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห VECM 

 

 

 

 

 

 

 

Short 
Run 

Coefficient Model  

 

 

 

 

 

 

Long 
Run 

Coefficient Model 

(α) -0.399[-1.602]  

β0 

 

8.00827(0.000) Φ1∆Myt-1 0.135[0547] 

Φ2∆ Myt-2 0.046[0.198] 

δ1∆INFxt-1 -3.03e-05[-0.137]  

βINF 

 

-0.00028(0.006) δ2∆ INFxt-2 0.0002[1.087] 

η1∆ DIRt-1 0.308[1.338]  

βDIR 

 

0.05458(0.076) η2 ∆ DIRt-2 0.226[1.110] 

λ1∆ EUSt-1 4.863[ 1.171]  

βEUS 

 

-1.03612(0.008) λ2∆ EUSt-2 5.288[1.289] 

θ1∆ RGDPt-1 0.009[0.453]  

βRGDP 

 

0.00599(0.324) θ2∆ RGDPt-2 -0.007[-0.301] 

π1∆ ETHt-1 0.026[0.009]  

βETH 

 

-2.53227(0.009) π2∆ ETHt-2 4.065[-1.613] 

หมายเหตุ: คาท่ีอยูใน ( ) หมายถึงคา P-value และคาท่ีอยูใน [ ] หมายถึงคา t-statistics 

เมื่อแสดงสัมประสิทธ์ิความสมัพันธสมดุลยภาพระยะยาวที่ไดรับในแบบจําลอง ดังน้ี: 

Ln(M2t-1) = 8.01 – 0.0003***INFt-1 – 2.53***Ln(ETH)t-1 – 1.04***Ln(EUS)t-1 + 0.05*DIRt-1     

                +0.006nsRGDPt-1 
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จากการทดสอบพบวาปริมาณเงิน (M2) มีความสัมพันธระยะยาวกับ 4 ปจจัยไดแก อัตราเงิน
เฟอ (INF) อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอดอลลาร (EUS) อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาท (ETH) ซึ่งมีความ 
สัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงิน (M 2  (อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย สกุลเงินกีบ (DIR) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงิน (M 2  (ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว สําหรับ ราย ไดที่
แทจริง (RGDP) ไมมนัียสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

เมื่อแสดงสัมประสิทธ์ิการปรับตัวระยะสั้นกลับเขาสูจุดดุลยภาพในระยะยาว ดังน้ี: 
*** * ***

1 1 1

1 1 2

1 2 1 20.00003 0.

( 2 ) 0.399( ( 2 ) 8.01 0.0003 0.05 2.53 ( )
1.04 ( ) 0.006 ) 0.14 ( 2 ) 0.05 ( 2 )

0.31 0.23 0.030002

t t t t t
ns ns ns ns

t t t
ns ns ns

t t t
ns ns

t

Ln M Ln M Inf DIR Ln ETH
Ln EUS RGDP Ln M Ln M

Inf Inf DIR DIR

− − −

− − −

− − − −

∆ = − + − + −

+ + + +

− + + + + 1

2 1 2 1

2

( )
4.07 ( ) 4.86 ( ) 5.29 ( ) 0.01
0.01

t
ns ns ns ns

t t t t
ns

t

Ln Eth
Ln Eth Ln Eus Ln Eus RGDP
RGDP

−

− − − −

−

+ + + +

−

 

หมายเหตุ: ∗∗∗, ∗∗, ∗ คือมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ และ “ns” ไมมีนัยสําคัญท่ี
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบพบวา อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสกุลเงินกีบ (DIR) 
อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาท (ETH) สงผลใหปริมาณเงิน (M2) เปลี่ยนไปโดยคาสัมประสิทธ์ิความเร็วของ
การปรับตัวอยูที่ -0.3998 หมายความวาสามารถปรับตัวระยะสั้นกลับเขาสูจุดดุลยภาพระยะยาวที่ 
39.98% ตอไตรมาส อัตราเงินเฟอ (INF) สามารถปรับตัวระยะสั้นกลับเขาสูจุดดุลยภาพในระยะยาวที่ 

250 .01  %ตอไตรมาส อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย สกุลเงินกีบ (DIR) 1 .91  %ตอไตรมาส  อัตรา
แลกเปลี่ยนกีบตอบาท (ETH) ที่ 0.14 %ตอไตรมาส  

5. ผลการทดสอบเสถียรภาพของแบบจําลองความตองการเงินของ สปป ลาว 

 

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบเสถียรภาพของแบบจําลองความตองการเงินของ สปป ลาว ดวยวิธี The Cumulative Sum 
(CUSUM) และ The Cumulative Sum of Squares (CUSUMSQ) 
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จากภาพที่ 3 ผลการทดสอบ CUSUM และ CUSUMSQ พบวากราฟของคาสวนเหลือสะ สม 
(Cumulative residual) ของแบบจําลองความตองการเงินของ สปป ลาว มีการกระจายออกนอกกรอบ
ของเสนคาเฉลี่ย (Zero line) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ต้ังแตชวงป 1999 ถึง ป 2018 ต้ังแต ป 
2018 เปนตนมาคาสวนเหลือสะสมกระจายอยูในกรอบของเสนคาเฉลี่ยแสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐาน
การมีเสถียรภาพของแบบจําลองความตองการเงินของ สปป ลาว ดังน้ัน จึงสรุปไดวาแบบจําลองความ
ตองการเงินของ สปป ลาว ในชวงเวลาที่ศึกษาไมมีเสถียรภาพ 

อภิปรายผล 

          จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอความตองการปริมาณเงินของ สปป ลาว ไดแก อัตรา
เงินเฟอ (INF) ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงิน (M2) ถาอัตราเงินเฟอเพ่ิม ขึ้น 1 
หนวย จะทําใหปริมาณเงิน (M2) ลดลง exp (-0.0003) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 กลาว คือความ
ตองการถือครองเงินกีบจะลดลง ผูคนจะหันไปถือครองสกุลเงินและสินทรัพยอ่ืนแทนที่จะใหอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการถือครองเงินกีบ ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ Friedman และสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

         อัตราแลกเปลี่ยนกีบตอบาท (ETH) และอัตราแลกเปลี่ยนกีบตอดอลลาร (EUS) มีความ สัมพันธ
เชิงลบกับปริมาณเงิน (M2) หมายถึงเงินกีบออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินบาทและดอลลาร ถาเงินกีบออน
คาลงรอยละ 1 เมื่อเทียบกับเงินบาท จะทําใหปริมาณเงิน (M2) ลดลงรอยละ -2.53 และถาเงินกีบออน
คาลงรอยละ 1 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร จะทําใหปริมาณเงิน (M2) ลดลงรอยละ       -1.04 ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 99 กลาวคือจะทําใหความตองการถือครองเงินกีบลดลง ผูคนจะหันไปถือครองเงิน
บาทและเงินดอลลารแทน 

        อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสกุลเงินกีบ (DIR) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ
เงิน (M2) ถาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสกุลเงินกีบ (DIR) เพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะทําใหปริ มาณเงิน 
(M2) เพ่ิมขึ้น exp(0.05) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 หมายถึงอัตราผลตอบแทนในการถือครองเงิน
กีบเพ่ิมขึ้น ความตองการเงินกีบจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

         สําหรับรายไดที่แทจริง (RGDP) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
สาเหตุอาจเปนเพราะวาขอมูลถูกดัดแปลงจากรายปเปนรายไตรมาสทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ธนาคารแหง สปป ลาว ควรเพ่ิมนโยบายในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนใหรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพขึ้นกวาเดิม เชน การควบคุมการใชสกุลเงินตางประเทศภายในประเทศ โดยดําเนิน
มาตรการลงโทษอยางจริงจังและเขมงวดใหถึงที่สุด เพ่ือทําใหเงินกีบมีเสถียรภาพและมีความสําคัญยิ่งขึ้น 
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หากเงินกีบมีเสถียรภาพ ก็จะสามารถควบคุมราคาสินคาในประเทศไดดีขึ้น น่ันคือสามารถควบคุมเงิน
เฟอน่ันเอง ในสวนของธนาคารแหง สปป ลาวเอง ถาหากสามารถควบคุมอัตราแลก เปลี่ยนใหมีความ
เสถียรภาพก็จะสงผลดีตอการดําเนินนโยบายการเงินไดอยางมีประสิทธิผล 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาในครั้งตอไป 

ในการศึกษาครั้งตอไปควรใชขอมูลรายไดที่แทจริงเปนรายป โดยไมตองแกไขขอมูลโดยการ
ดัดแปลงขอมูลใหมีระยะเวลาการศึกษาที่ยาวขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหผลการศึกษาไมมีความถูกตองตามที่ควร
จะเปนและอาจพิจารณาถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงิน (Structural break) ที่จะ
เปลี่ยนความตองการเงินของ สปป ลาว 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนการศึกษา วิเคราะหโอกาสและผลกระทบของสินคาเกษตรและอาหารของไทย
จากการเขารวมความตกลง CPTPP มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหโอกาสและผลกระทบของสินคาเกษตร
และอาหารของไทยจากการเขารวมความตกลง CPTPP และเพ่ือวิเคราะหแนวทางในการกําหนด
นโยบายเชิงรุกและเชิงรับที่สอดคลองกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในรายการสินคาเกษตรที่
ไดรับผลกระทบจากการเขารวม CPTPP ของไทย โดยวิธีการศึกษาวิเคราะหอันดับแรกไดทําการศึกษา
ภาพรวมสถานการณการผลิตและการคาสินคาเกษตรและอาหารของไทยและประเทศ CPTPP เปนราย
ประเทศ (สมาชิก 11 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร 
มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม) จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีการคาสินคาเกษตรและอาหารกับ
ประเทศในกลุม CPTPP เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยสินคาที่ทําการคาระหวางกันอยูในรูปของทั้งสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูป ตอมาทําการวิเคราะหสินคาที่ไทยมีโอกาสเปดตลาดสงออกและนําเขาใน
ประเทศ CPTPP โดย BCG Matrix ซึ่งผลการศึกษาพบวา สินคาที่ไทยมีโอกาสเปดตลาดสงออกและ
นําเขาในประเทศ CPTPP จะแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความไดเปรียบของ
สินคาในประเทศน้ันๆ รวมไปถึงมาตรการและนโยบายในดานการคาและการลงทุนในประเทศเหลาน้ัน
ดวย หลังจากน้ันไดดําเนินการระดมความคิดเห็นกับผูที่เก่ียวของที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตอประเทศภายใตกรอบ CPTPP จากหนวยงานและผูประกอบการที่
เก่ียวของอีกครั้ง เพ่ือมาใชเปนขอมูลในการประกอบการศึกษาและวิเคราะห ซึ่งผลการศึกษาที่ได
สามารถสรุปออกมาเปนนโยบายเชิงรุกและเชิงรับที่สอดคลองกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ในรายการสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากการเขารวม CPTPP 
คําสําคัญ: วิเคราะหโอกาสสินคาเกษตร สินคาเกษตรและอาหารของไทย ผลกระทบของสินคาเกษตร  

             การเขารวมความตกลง CPTPP 
                                                            
1รองศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย School of Economics University of the Thai 
Chamber of Commerce E-mail: aat_pisan@hotmail.co.th 
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Abstract 

 The article studies the opportunities and impacts from joining CPTPP on Thai 
agricultural and food products. The article examines the advantages and disadvantages 
of joining the CPTPP for Thai agricultural and food products in order to identify both 
proactive and reactive policies for sanitary and phytosanitary measures of the farm and 
food products affected by Thailand's CPTPP membership. The article firstly qualitatively 
analyzes the production and trade of agricultural and food products of Thailand and 11 
CPTPP member countries, namely Japan, Canada, Mexico, Peru, Chile, Australia, New 
Zealand, Singapore, Malaysia, Brunei, and Vietnam. The study finds that Thailand 
continuously expands agricultural and food trade with CPTPP countries. The goods 
traded between members are in the form of both agricultural products and processed 
agricultural products. Then, the BCG matrix analysis reveals that Thailand has the 
opportunity to open the market for exports and imports in the country CPTPP. This 
opportunity to open the market for export and import of Thailand land CPTPP will 
differ from country to country. Lastly, the researcher conduct the focus-group sessions 
with participants who are affected by sanitary and phytosanitary measures under the 
CPTPP framework from relevant agencies and entrepreneurs. The findings from this 
article suggest relevant proactive and reactive policies consistent with sanitary and 
phytosanitary measures for Thailand agricultural products. 
 
Keywords: Analyzing product opportunities agriculture, Thai agricultural products and    

                food, The impact of agricultural products, Joining the CPTPP Agreement 

 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันรัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเขารวมความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนา

ของหุนสวนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-

Pacific Partnership: CPTPP) เพ่ือประโยชนของประเทศในเรื่องการคา การลงทุน และการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันซึ่งภาคการเกษตรจะไดรับผลประโยชนดังกลาวจากการเขารวมความตกลงน้ี

เชนกัน อยางไรก็ตาม หลังจากเขารวมความตกลงดังกลาว สินคาเกษตรและอาหารของไทยจะตองเผชิญกับ

ความทาทายดานการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary 

Measures: SPS) ในการนําเขาและสงออกสินคาเกษตรและอาหารระหวางไทยและประเทศสมาชิก 
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เน่ืองจากความตกลงดังกลาวมีขอบทดาน SPS ที่มีรายละเอียดขอกําหนดที่เพ่ิมเติมและเขมงวดมากกวา

ความตกลง SPS ขององคการการคาโลก โดยเฉพาะในเรื่องการแกไขปญหาขอขัดแยงที่เกี่ยวของกับ SPS 

ของประเทศสมาชิกตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยตองมีความระมัดระวังและปองกันไมใหเกิดความ

เสียหายตอภาคการเกษตรภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ตองตระหนักถึงโอกาสและพรอมที่จะใชผล

จากการเขารวมขอตกลงดังกลาวในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาคการเกษตรของ

ประเทศ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาและวิเคราะหโอกาสและผลกระทบของสินคาเกษตรและ

อาหารของไทยจากการเขารวมความตกลง CPTPP รวมถึงวิเคราะหแนวทางในการกําหนดนโยบายเชิง

รุกและเชิงรับที่สอดคลองกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในรายการสินคาเกษตรที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเขารวม CPTPP ของไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. วิเคราะหโอกาสและผลกระทบของสินคาเกษตรและอาหารของไทยจากการเขารวมความตก
ลง CPTPP 

2. วิเคราะหแนวทางในการกําหนดนโยบายเชิงรุกและเชิงรับที่สอดคลองกับมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชในรายการสินคาเกษตรทีไ่ดรับผลกระทบจากการเขารวม CPTPP ของไทย 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  

 สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 5 สวนไดแก สวนที่ 1 ศึกษาภาพรวมสถานการณการผลิต
และการคาสินคาเกษตรและอาหารของไทยและประเทศ CPTPP สวนที่ 2 วิเคราะหสินคาที่ไทยมีโอกาส
เปดตลาดสงออกและนําเขาในประเทศ CPTPP โดย BCG Matrix สวนที่ 3 ระดมความคิดเห็นโดยการ
สัมภาษณผูที่เก่ียวของที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตอประเทศภายใต
กรอบ CPTPP จากการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอย (Focus Group) และสวนที่ 4 การศึกษา
นโยบายเชิงรุกและเชิงรับที่สอดคลองกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยรายละเอียดในแตละ
สวนมีดังน้ี 

 สวนที่ 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาภาพรวมสถานการณการผลิตและการคาสินคาเกษตรและอาหาร
ของไทยและประเทศ CPTPP สรุปรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ป 2563 มี

มูลคา 10,266,608 ลานบาท (ประมาณ 328,564.37 ลานดอลลารสหรัฐ) 1

2 ดานการผลิตภาคเกษตรมี

                                                            
2 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 31. 25 บาท )อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564( 



 

248 
 

มูลคา 648,092 ลานบาท (ประมาณ 20741.02 ลานดอลลารสหรัฐ) คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.31 ของ 

GDP พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เชน ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 

ออย ปาลมนํ้ามัน และผลไม รวมทั้ง การผลิตปศุสัตว เชน ไกเน้ือ หมู และไขไก ไทยสงออกสินคาเกษตร

และเกษตรแปรรูปไปโลก เปนมูลคา 41,086 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.92 ของมูลคา

การสงออกสินคาทุกประเภทของไทยไปโลก เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของ

ไทยไปโลกในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.37 ตอป สวนการนําเขา

สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป มีมูลคา 16,637 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.97 ของ

มูลคาการนําเขาสินคาทุกประเภทของไทยจากโลก ซึ่งการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก

เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.38 เมื่อเทียบกับป 2562 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป

ของไทยจากโลกในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มอัีตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.22 ตอป 

สําหรับการคาสินคาเกษตรและอาหารของไทยกับประเทศ CPTPP เปนรายประเทศ เปนดังน้ี 
1. ประเทศญี่ปุน: เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปญี่ปุน

ในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.50 ตอป และไทยนําเขาสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูปจากญี่ปุน เปนมูลคา 417.90 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.51 ของ
มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

2. ประเทศแคนาดา เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไป
แคนาดาในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตอป สําหรับการ
นําเขา มีมูลคา 149.81 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.90 ของมูลคาการนําเขาสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

3. ประเทศเม็กซิโก เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไป
เม็กซิโกในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.09 ตอป ไทยนําเขาสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากเม็กซิโก เปนมูลคา 17.46 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.10 
ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

4. ประเทศเปรู เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปเปรู
ในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 14.42 ตอป และไทยนําเขาสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากเปรู เปนมูลคา 84.90 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.51 ของ
มูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

5. ประเทศชิลี เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปชิลี
ในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 9.87 ตอป และไทยนําเขาสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากชิลี เปนมูลคา 142.03 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.85 
ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  
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6. ประเทศออสเตรเลีย เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไป
ออสเตรเลียในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.79 ตอป และไทย
นําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากออสเตรเลีย เปนมูลคา 699.87 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 4.21 ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

7. ประเทศนิวซีแลนด เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไป
นิวซีแลนดในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5.19 ตอป ไทยนําเขา
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากนิวซีแลนด เปนมูลคา 518.82 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 3.12 ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

8. ประเทศสิงคโปร เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไป
สิงคโปรในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8.21 ตอป และมีการนําเขา 
เปนมูลคา 486.42 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.92 ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูปจากโลก  

9. มาเลเซีย เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปมาเลเซีย
ในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.14 ตอป สําหรับการนําเขาสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากมาเลเซีย เปนมูลคา 556.37 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
3.34 ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

10. ประเทศบรูไน เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปบรูไน
ในชวง 5 ป   (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 11.69 ตอป และไทยนําเขาสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากบรูไน เปนมูลคา 0.019 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.0001 
ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก  

11. ประเทศเวียดนาม เมื่อพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไป
เวียดนามในชวง 5 ป (ป 2559-2563) พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.12 ตอป และไทยนําเขา
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากเวียดนาม เปนมูลคา 782.93 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 4.71 ของมูลคาการนําเขาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากโลก 

 
 สวนที่ 2 วิเคราะหสินคาที่ไทยมีโอกาสเปดตลาดสงออกและนําเขาในประเทศ CPTPP โดย 
BCG Matrix คือการนํา “อัตราการเจริญเติบโตของตลาด” หรือ “Market Growth” และ “สวนแบง
ตลาด” หรือวา “Market Share” มาเปนตัวแปรในการเปรียบและวิเคราะห ซึ่งแบงออกเปน 
 

      2.1 กลุม Star คือ ธุรกิจที่เปนเหมือนดาวรุง คือมีอัตราการเจริญเติบโตสูง และมีสวนแบง 

     การตลาดมาก  

2.2 กลุม Cash Cow คือ ธุรกิจที่มีอันตราการเจริญเติบโตตํ่า แตมีสวนแบงการตลาดที่สูง  
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2.3 กลุม Question Mark คือ ธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง แตมีสวนแบงการตลาดที่
นอย  

2.4 กลุม Dog คือ อัตราการเจริญเติบโตตํ่า และสวนแบงการตลาดตํ่า  
 จากการวิเคราะหสามารถสรุปสินคาที่ไทยมีโอกาสเปดตลาดสงออกและนําเขาในประเทศ 

CPTPP ดังตาราง 

ลําดับ ประเทศ สินคาสงออกเปาหมาย สินคานําเขาเปาหมาย 
1 ญี่ปุน เนื้อ เคร่ืองในหรือเลือดของไกชนิดแกลลัสโดเม

สติ กั ส  ท่ีป รุ ง แต งหรื อ ทํ า ไ ว ไ ม ให เ สี ย  (HS 
160232) 

ปลาแอลบาคอรแชแข็งหรือปลาทูนาครีบ
ยาว (HS 030341) 

2 แคนาดา ขาวกึ่งสีหรือขาวท้ังหมดไมวาจะขัดสีหรือเคลือบ
หรือไมก็ตาม (HS 100630) 

ขาวสาลีและเมสลิน (ไมรวมเมล็ดพันธุ
สํ าหรับหวานและข าวสาลี ดู รัม )  (HS 
100199) 

3 เม็กซิโก กุงและกุงท่ีเตรียมหรือเก็บรักษาไวในภาชนะท่ีปด
สนิท (ไมรวมรมควัน) (HS 160529) 

ปลาซารดีนแชแข็ง (HS 030353) 

4 เปรู ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก ปลาโบนิโต (ชนิดซารดา) 
ท้ังตัวหรือเปนชิ้น แตไมบด ท่ีปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย (HS 160414) 

ปลากระดองและปลาหมึกแชแข็ง (HS 
030743) 

5 ชิล ี ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก ปลาโบนิโต (ชนิดซารดา) 
ท้ังตัวหรือเปนชิ้น แตไมบด ท่ีปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย (HS 160414) 

ปลาแซลมอนแอตแลนติกแชแข็ง (HS 
030313) 

6 ออสเตรเลีย อาหารสุนัขหรือแมววางจํ าหนายปลีก (HS 
230910) 

ขาวบารเลย (ไมรวมเมล็ดสําหรับหวาน) 
(HS 100390) 

7 นิวซีแลนด ขาวกึ่งสีหรือขาวท้ังหมดไมวาจะขัดสีหรือเคลือบ
หรือไมก็ตาม (HS 100630) 

ขาวบารเลย (ไมรวมเมล็ดสําหรับหวาน) 
(HS 040221) 

8 สิงคโปร นมและครีม ไมทําใหเขมขน ไมเติมน้ําตาล หรือ
สารท่ีทําใหหวานอ่ืนๆ มีไขมันเกินรอยละ 1 แตไม
เกินรอยละ 6 โดยน้ําหนัก (HS 190590) 

อาหารปรุงแตงอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุหรือรวม
ไวท่ีอ่ืน (HS 210690) 

9 มาเลเซีย น้ํายางธรรมชาติ (HS 400110) สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเขมขนของกาแฟ 
(เชน กาแฟท่ีผสมไดทันที เปนตน) (HS 
210111) 

10 บรูไน ขาวกึ่งสีหรือขาวท้ังหมดไมวาจะขัดสีหรือเคลือบ
หรือไมก็ตาม (HS 100630) 

อาหารปรุงแตงอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุหรือรวม
ไวท่ีอ่ืน (HS 210690) 

11 เวียดนาม น้ําตาลออยหรือบีทรูทและซูโครสบริสุทธ์ิทางเคมี
ในรูปของแข็ง (ไมรวมน้ําตาลออยและบีท (HS 
170199) 

กาแฟ (ไมรวมคั่วและไมมีคาเฟอีน) (HS 
090111) 

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, ผลการคัดเลือกโดยใชเคร่ืองมือ BCG Matrix (2564) 
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 ผลการคัดเลือกสินคาโดยใชเครื่องมือ BCG Matrix เปนเพียงผลการคัดเลือกในเบ้ืองตน ซึ่งจะ
นําไปประกอบกับขอมูลสถิติการสงออก นําเขา สินคาที่เปนประเด็นขอเปดตลาดคงคางในปจจุบัน การ
ระดมความคิดเห็นผูที่เก่ียวของ การสัมภาษณเชิงลึก การจัดประชุมกลุมยอย และการสอบถามขอมูล
จากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ เพ่ือสรุปสินคาที่มีโอกาสในการนําเขาและสงออก 
 
  สวนที่ 3 ระดมความคิดเห็นโดยการสัมภาษณผูที่เก่ียวของที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตอประเทศภายใตกรอบ CPTPP จากการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุม
ยอย (Focus Group) สามารถสรุปปจจัยผลกระทบดานบวก และดานลบ ไดดังน้ี 

ปจจัยผลกระทบดานลบ 
1. ดานภาคการเกษตร เกษตรกรรายยอย และวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม จะไดรับ

ผลกระทบจากสิทธิในการใชพืชพันธการคาหลังจากการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 3  
2. อุตสาหกรรมเกษตรจะเผชิญกับการแขงขันที่มากขึ้น โดยเฉพาะสินคาเกษตรจาก

ประเทศสมาชิก ที่จะเขามาตีตลาดไทยหลังการเปดเสรีดานการคา  
3. ดานธุรกิจบริการ สําหรับภาคบริการ CPTPP เง่ือนไขการเจรจาแบบ Negative list 

หรือการระบุรายการที่ไมเปดเสรี หมายความวาประเทศสมาชิกสามารถระบุหมวดธุรกิจบริการที่ไม
ตองการเปดเสรีได สวนที่หมวดธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่ไมไดเลือกไวในขอตกลงจะตองเปดเสรีตอนักลงทุน
ตางชาติทั้งหมด  

4. ขอตกลง CPTPP ถูกรางขึ้นโดยประเทศที่พัฒนาแลว ดังน้ันหากพิจารณาจาก
เจตนารมณการรางขอตกลงดังกลาว จึงมีแนวโนมเอ้ือประโยชนตอประเทศที่พัฒนาแลวมากกวาประเทศ
กําลังพัฒนา  

ปจจัยผลกระทบดานบวก 
1. ดานการลงทุนจากตางประเทศ การเขารวม CPTPP จะชวยดึงดูดการลงทุนที่ตองการ

ใชไทยเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกไปยังประเทศสมาชิก CPTPP  
2. ดานการเกษตรในรูปแบบใหม บริษัทขามชาติขนาดใหญที่มาจากประเทศพัฒนาแลวมี

แนวโนมที่จะผลักดันการเกษตร ในเชิงรูปแบบใหม ซึ่งเปนผลดีในแงของการพัฒนาในดานของนวัตกรรม
ใหมๆ เนนการผลิตเพ่ือการสงออกมากกวาการผลิตเพ่ือยังชีพ  

3. ดานการสงออก การเขารวม CPTPP สงผลดีตอการสงออกโดยจะเพ่ิมโอกาสการ
สงออกของไทยไปยังประเทศสมาชิก CPTPP โดยเฉพาะตลาดที่ไทยยังไมมีขอตกลงทางการคาเสรี  

                                                            
3 อนุสัญญา UPOV มีวัตถุประสงคใหความคุมครองแกพันธุพืชใหมโดยเฉพาะ เปนการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยการใหสิทธิ
เด็ดขาดในพันธุพืชใหมแกนักปรับปรุงพันธุ ซึ่งหากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา UPOV จําเปนที่ประเทศไทยจะตองปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ  .ศ  . 2542 ใหสอดคลองกับอนุสัญญา UPOV  )โดยคําวินิจฉัยของสหภาพ 
UPOV( 
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4. ดานการแขงขัน ความสามารถทางการแขงขัน CPTPP จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขงขันของไทย รวมไปถึงเปนการสรางบรรยากาศที่ดีตอการคาและยกระดับมาตรฐานเรื่องกฏ
ระเบียบทางการคาและการลงทุนใหแกประเทศไทย จากการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศเพ่ือให
สอดคลองกับมาตรฐานของ CPTPP  

  

 สวนที่ 4 ศึกษานโยบายเชิงรุกและเชิงรับที่สอดคลองกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เปน
การคัดเลือกกลยุทธที่สําคัญสําหรับสินคาสงออกและสินคานําเขา จากการวิเคราะห TOWS Matrix ซึ่ง
เปนเครื่องมือวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก SWOT Analysis หรือก็คือจุดแข็งภายในและภายนอก เพ่ือใชใน
การสรางกลยุทธทางการตลาดที่สามารถปฏิบัติตามได โดยสวนประกอบของ TOWS Matrix น้ันหลักๆ 
แลวจะสามารถแบงออกเปนกลยุทธไดทั้งหมด 4 รูปแบบ โดยเปนการประกอบจุดแข็งและจุดออน เขา 
กับ โอกาสและอุปสรรค ดังน้ี “กลยุทธเชิงรับ” (Weaknesses + Threats) เปนการนําขอมูล (W) และ 
(T) ของ SWOT เพ่ือมองหาวิธีลดความเสี่ยงจากผลกระทบในปจจัยทั้ง 2 อยาง “กลยุทธเชิงรุก” 
(Strengths + Opportunities) เปนการนําขอมูลจุดแข็งที่ไดจาก (S) และ (O) ของ SWOT มาปรับปรุง
ใหเขากับโอกาสทางธุรกิจที่มีอยูใหเหมาะสม กอเกิดเปนกลยุทธที่สามารถสรางผลกําไรหรือคุณคาทาง
การตลาดไดอยางเห็นผล “กลยุทธเชิงปองกัน” (Strengths + Threats) เปนการนําขอมูลในสวนของ 
(S) และ (T) ของ SWOT หรือก็คือนําจุดแข็งขององคกรมาตอบโตอุปสรรคจากปจจัยภายนอกและ
ภายใน “กลยุทธเชิงแกไข” (Weaknesses + Opportunities) เปนการนําขอมูลในสวนของ โอกาสทาง
การตลาด (O) และจุดออน (W) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหของ SWOT มาสรางเปนกลยุทธ
เพ่ือนําโอกาสที่มีมาลดจุดออนขององคกรหรือธุรกิจน้ันๆ จากการวิเคราะหขางตนสามารถนํามาสรุปเปน
นโยบายเชิงรุกสําหรับสินคาสงออก และนโยบายเชิงรับสําหรับสินคานําเขา ที่สอดคลองกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไดรับผลจากการเขารวม CPTPP ของไทยในภาพรวม ซึ่งสรุปไดดังน้ี 
 
นโยบายเชิงรกุ 

1. รักษาตลาด และสรางความเช่ือมั่นของสินคาเกษตรและอาหารไทยตอประเทศคูคา โดย 
1.1 การเผยแพรและสรางการรับรูเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา

เกษตรและอาหารของไทย และขยายผลไปสูการทํา business matching 
1.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถสราง

ความแตกตางและตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 
2. สงเสริมความรูดานมาตรการ SPS รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการสงออก

สินคาเกษตรแตละประเภท ใหแกผูประกอบการ เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการสินคาใหได
มาตรฐานสากล โดย  
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2.1 การจัดทําศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นในรูปแบบแพลตฟอรม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในและนอกประเทศ 

2.2 การใหความรูดานมาตรการ SPS และกฎระเบียบที่เก่ียวของผานระบบ e-
learning หรือแพลตฟอรมการเรียนรูที่สามารถเขาถึงและใชงานงาย 

3. ดําเนินนโยบาย food safety อยางตอเน่ืองเพ่ือใชเปนจุดขายในการบุกตลาด โดย 
3.1 การผลักดันการทําเกษตรอินทรียแบบครบวงจร ต้ังแตกระบวนการปลูก การแปร

รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา การใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต และการบริหารจัดการดานการตลาด 
3.2 การผลักดันความปลอดภัยอาหารรวมกับการสงเสริมการตลาดดวยมาตรฐาน

นอกเหนือไปจาก GAP และ GMP เพ่ือตอบสนองความตองการของผูคาเอกชนในตางประเทศ 
3.3 การเจรจาริเริ่มความรวมมือเกี่ยวกับสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงกับประเทศ

คูคาหรือองคกรสากลที่เปนประโยชนตอการสรางภาพลักษณมาตรฐานสินคาเกษตรของไทย 
 

4. เขมงวดในการใชตรารับรองคุณภาพสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปของไทย เพ่ือ
ปองกันการปลอมแปลง โดย 
  4.1 การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจสอบสินคาที่ผูบริโภคสามารถตรวจสอบไดเอง 
ติดต้ังตามจุดจําหนายสินคา เชน ในหางราน ซุปเปอรมาเก็ต 

4.2 การเพ่ิมจํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบ ควบคุม และปองกันการปลอมแปลงตรา
รับรอง 

 
5) ใหความรูแกเกษตรกรดานเทคนิคการทําการเกษตรที่ปลอดภัย ปลอดเช้ือโรค มีคุณภาพและ

มีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย 
  5.1 การผลักดันใหเกษตรกรขอรับคําแนะนําการทําการเกษตรที่ปลอดภัยจาก
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในพ้ืนที่ โดยใชสื่อที่สามารถเขาถึงไดและเขาใจไดงาย 
  5.2 การผลักดันบทบาทของหนวยงานระดับภูมิภาคและพ้ืนที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในการใหคําแนะนํา และกํากับดูแลใหมีการทําการเกษตรปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
ยอนกลับ การสุมตรวจ และการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาที่รวดเร็ว 
 

6. สนับสนุนการใชวัตถุดิบที่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัย พัฒนาระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ และสงเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ใชไดจริง และมีความนาเช่ือถือ โดย 
  6.1 การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรวบรวมและเผยแพรขอมูลแหลงผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่งสามารถใชงานไดงาย แสดงขอมูลที่สําคัญ เชน ขอมูลติดตอ ขอมูลการผลิต ขอมูลการ
รับรองมาตรฐาน และมีการปรับปรุงขอมูลเปนประจํา 
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  6.2 การอบรมสรางความรูความเขาใจในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินคา
ใหแกผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถใชพิจารณาเบ้ืองตนในการคัดเลือกวัตถุดิบ 
 
นโยบายเชิงรับ 

1. กําหนดมาตรการ SPS เพ่ือนําเขาวัตถุดิบในการผลิตจากแหลงที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และ
ปลอดภัยตอผูบริโภคในประเทศ โดย 
  1.1 การกําหนดเกณฑดานคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับการนําเขาวัตถุดิบ เชน 
สารเคมีตกคาง และเช้ือจุลินทรีย เปนตน เพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และคุมครองผูบริโภค 
ทั้งน้ี จะตองเปนเกณฑที่สอดคลองกับสินคาภายในประเทศ  
  1.2 การใหความรูแกผูประกอบการในเรื่องแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือ
เปนทางเลือกในการนําเขาวัตถุดิบในการผลิต 
 

2. กรณีที่ผูประกอบการไทยตองพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขา ตองดําเนินมาตรการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบนําเขาอยางเครงครัดเพ่ือคุมครองผูบริโภค โดย 
  2.1 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบในการนําเขา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ตรวจสอบอยางโปรงใส รวดเร็ว และแมนยํา 
  2.2 การพัฒนาการดําเนินงานนําเขาและสงออกในรูปแบบ one stop service เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการไดโดยงาย 
    

3. สงเสริมความรูดานมาตรฐานและมาตรการ SPS รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการนําเขา
สินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปแกผูประกอบการไทย เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคในประเทศ 
โดย 
  3.1 การอบรมใหความรูดานมาตรฐานและมาตรการ SPS รวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวของของไทยและประเทศคูคาแกผูประกอบการไทย  
  3.2 การสรางการรับรูและประชาสัมพันธเรื่องมาตรฐานและมาตรการ SPS รวมถึง
กฎระเบียบที่เก่ียวของของไทยและประเทศคูคาอยางตอเน่ือง โดยใหอยูในรูปแบบการสื่อสารที่เขาใจได
งาย 
 

4. ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดดาน SPS ที่
ไดรับการยอมรับจากสากลและประเทศคูคาที่สําคัญ โดย 
  4.1) การใชเวทีความตกลงระหวางประเทศในการริเริ่มความรวมมือที่เปนประโยชน 
เชน การแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและผลิตสินคารวมกัน การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี เปนตน  
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  4.2) การจัดต้ังกองทุนยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรของไทย เพ่ือสงเสริมใหการผลิต
สินคาของไทยมีมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดดาน SPS 
 
สรุปผลการวิจัย  

 จากผลการวิเคราะห BCG Matrix ศึกษาขอมูลสถิติการสงออก-นําเขา สินคาที่เปนประเด็นขอ

เปดตลาดคงคางในปจจุบัน การระดมความคิดเห็นผูที่เก่ียวของ การสัมภาษณเชิงลึก การจัดประชุมกลุม

ยอย และการสอบถามขอมูลจากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ สามารถสรุปสินคาที่ไทยมี

โอกาสเปดตลาดสงออกและนําเขาในประเทศ CPTPP ไดดังน้ี 

ประเทศญี่ปุน สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก เน้ือ เครื่องในหรือเลือดของไกชนิด

แกลลัสโดเมสติกัส ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS 160232) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไมรวมเมล็ดพันธุ

สําหรับหวาน) (HS100590) ยาสูบอ่ืน ๆ และผลิตภัณฑทดแทนยาสูบ (HS240399) เน้ือสุกรสดหรือแช

เย็น (ไมรวมซากสัตวครึ่งตัว) (HS020319) เน้ือวัวสดหรือแชเย็นไมมีกระดูก (HS020130) สําหรับสินคา

ที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ปลาแอลบาคอรแชแข็งหรือปลาทูนาครีบยาว (HS 030341) ขนม

ปง ขนมเคก บิสกิต และเครื่องทําขนมปงอ่ืน ๆ ไมวาจะมีโกโกหรือไมก็ตาม (HS190590) วิสกี้ 

(HS400299)  

ประเทศแคนาดา สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก ขาวกึ่งสีหรือขาวทั้งหมดไมวาจะ

ขัดสีหรือเคลือบหรือไมก็ตาม (HS 100630) ไวนอ่ืนๆ ที่ทําจากองุนสด รวมถึงไวนที่เติมแอลกอฮอล 

(นอกจากสปารกลิ้งไวน)  (HS220421) ขนมปง ขนมเคก บิสกิต และเครื่องทําขนมปงอ่ืนๆ ไมวาจะมี

โกโกหรือไมก็ตาม (HS190590) สําหรับสินคาที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ขาวสาลีและเมสลิน 

(ไมรวมเมล็ดพันธุสําหรับหวานและขาวสาลีดูรัม) (HS 100199) ซอสที่เตรียมไว เครื่องปรุงรสผสมและ

เครื่องปรุงรส (ยกเวนถั่วเหลือง) (HS120510) ขนมปง ขนมเคก บิสกิต และเครื่องทําขนมปงอ่ืนๆ ไมวา

จะมีโกโกหรือไมก็ตาม (HS190590)  

ประเทศเม็กซิโก สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก กุงและกุงที่เตรียมหรือเก็บรักษา

ไวในภาชนะที่ปดสนิท (ไมรวมรมควัน) (HS 160529) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไมรวมเมล็ดพันธุสําหรับหวาน) 

(HS100590) ถั่วเหลืองไมวาจะแตกหรือไม (ไมรวมเมล็ดสําหรับหวาน) (HS120190) สําหรับสินคาที่มี

โอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ปลาซารดีนแชแข็ง (HS 030353) อะโวคาโดสดหรือแหง (HS080440) 

มะเขือเทศสดหรือแชเย็น (HS070200) ผลไมสดหรือแชเย็นในสกุล Capsicum หรือ Pimenta 

(HS070960)  
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ประเทศเปรู สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก ปลาโบนิโต 

(ชนิดซารดา) ทั้งตัวหรือเปนช้ิน แตไมบด ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS 160414) ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

(ไมรวมเมล็ดพันธุสําหรับหวาน) (HS100590) ขาวสาลีและเมสลิน (ไมรวมเมล็ดพันธุสําหรับหวานและ

ขาวสาลีดูรัม) (HS100199) สําหรับสินคาที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ปลากระดองและ

ปลาหมึกแชแข็ง (HS 030743) มะมวง สดหรือแหง (HS080450) ผักและสวนผสมของผักที่เตรียมหรือ

เก็บรักษาไวเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากนํ้าสมสายชูไมแชแข็ง (HS200599)  

ประเทศชิลี สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก ปลาโบนิโต 

(ชนิดซารดา) ทั้งตัวหรือเปนช้ิน แตไมบด ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย (HS 160414) เน้ือวัวสดหรือแช

เย็นไมมีกระดูก (HS020130) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไมรวมเมล็ดพันธุสําหรับหวาน) (HS100590) สําหรับ

สินคาที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ปลาแซลมอนแอตแลนติกแชแข็ง (HS 030313) เน้ือ

ปลาแซลมอนแปซิฟกสดหรือแชเย็น (HS030441) เน้ือสุกรแชแข็ง (ไมรวมซากและซากคร่ึงตัว) 

(HS020329)  

ประเทศออสเตรเลีย สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก อาหารสุนัขหรือแมววาง

จําหนายปลีก (HS 230910) เน้ือสุกรแชแข็ง (ไมรวมซากและซากครึ่งตัว) (HS020329) กากนํ้ามัน 

(ออยลเคก) และกากแข็งอ่ืนๆ ที่ไดจากการสกัดนํ้ามันถั่วเหลือง (HS230400) สําหรับสินคาที่มีโอกาส

นําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ขาวบารเลย (ไมรวมเมล็ดสําหรับหวาน) (HS 100390) ไวนอ่ืนๆ ที่ทําจาก

องุนสด รวมถึงไวนที่เติมแอลกอฮอล (นอกจากสปารกลิ้งไวน) (HS220421) แกะแชแข็งพรอมกระดูก 

(ไมรวมซากและซากสัตวครึ่งตัว) (HS020442)  

ประเทศนิวซีแลนด สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก ขาวก่ึงสีหรือขาวทั้งหมดไมวา

จะขัดสีหรือเคลือบหรือไมก็ตาม (HS 100630) กากนํ้ามัน (ออยลเคก) และกากแข็งอ่ืน ๆ ของของผล

ปาลมหรือเน้ือในเมล็ดปาลม (HS230660) เน้ือสุกรแชแข็ง (ไมรวมซากและซากครึ่งตัว) (HS020329) 

สําหรับสินคาที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก ขาวบารเลย (ไมรวมเมล็ดสําหรับหวาน) (HS 

040221) ผลกีวีสด (HS081050) แกะแชแข็งพรอมกระดูก (ไมรวมซากและซากสัตวครึ่ ง ตัว) 

(HS020442)  

ประเทศสิงคโปร สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก นมและครีม ไมทําใหเขมขน ไม

เติมนํ้าตาล หรือสารที่ทําใหหวานอ่ืนๆ มีไขมันเกินรอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 6 โดยนํ้าหนัก (HS 

190590) ไขมันและนํ้ามันจากสัตวหรือพืช (HS151800) วิสกี้ (HS220830) สําหรับสินคาที่มีโอกาส

นําเขา ไดแก อาหารปรุงแตงอ่ืน ๆ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวที่อ่ืน (HS 210690) โกโกบัตเตอร ไขมันและ

นํ้ามันของโกโก (HS180400) รังนก พอพันธุแมพันธุกุง 



 

257 
 

ประเทศมาเลเซีย สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก นํ้ายางธรรมชาติ (HS 400110) 

เมล็ดโกโกทั้งเมล็ดหรือหักดิบหรือคั่ว (HS180100) อาหารปรุงแตงอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวที่อ่ืน. 

(HS210690) สําหรับสินคาที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเขมขนของกาแฟ 

(เชน กาแฟที่ผสมไดทันที เปนตน) (HS 210111) นํ้ามนัปาลมและเศษสวนไมวาจะผานการกลั่นหรือไมก็

ตาม (ไมรวมการดัดแปลงทางเคมี (HS151190) นํ้ามันปาลมดิบ (HS151110)  

ประเทศบรูไน สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก ขาวกึ่งสีหรือขาวทั้งหมดไมวาจะขัดสี

หรือเคลือบหรือไมก็ตาม (HS 100630) เน้ือสัตวที่ไมมีกระดูกแชแข็งและไมมีกระดูก (HS020230) ปลา

สดหรือแชเย็น (HS030289) สําหรับสินคาที่มีโอกาสนําเขา 3 อันดับแรก ไดแก อาหารปรุงแตงอ่ืน ๆ ที่

ไมไดระบุหรือรวมไวที่อ่ืน (HS 210690) ปลาสด (ไมรวมปลาสวยงาม, ปลาเทราท) (HS030199)  

ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบแชแข็ง (HS030343)  

ประเทศเวียดนาม สินคาที่มีโอกาสสงออก 3 อันดับแรก ไดแก นํ้าตาลออยหรือบีทรูทและ

ซูโครสบริสุทธ์ิทางเคมีในรูปของแข็ง (ไมรวมนํ้าตาลออยและบีท (HS 170199) ฝาย ไมไดสางหรือหวี 

(HS520100) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไมรวมเมล็ดพันธุสําหรับหวาน) (HS100590) สําหรับสินคาที่มีโอกาส

นําเขา 3 อันดับแรก ไดแก กาแฟ (ไมรวมคั่วและไมมีคาเฟอีน) (HS 090111) กุงและกุงแชแข็งแมกระทั่ง

รมควันไมวาจะอยูในเปลือกหรือไมก็ตามรวมถึงกุงกามกราม (HS030617) มะขาม มะมวงหิมพานต 

ขนุน ลิ้นจี่ เสาวรส มะเฟอง สด (HS081090)  

 
อภิปรายผล 

ในการเขารวมความตกลง CPTPP มีทั้งโอกาสและผลกระทบตอสินคาเกษตรและอาหารของ
ไทยจากการเขารวมความตกลง CPTPP ในสวนของโอกาส อาทิ การเขารวม CPTPP จะชวยดึงดูดการ
ลงทุนที่ตองการใชไทยเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกไปยังประเทศสมาชิก CPTPP เปนผลดีในแงของการ
พัฒนาในดานของนวัตกรรมใหมๆ เนนการผลิตเพ่ือการสงออกมากกวาการผลิตเพ่ือยังชีพ การเพ่ิม
โอกาสการสงออกของไทยไปยังประเทศสมาชิก CPTPP โดยเฉพาะตลาดที่ไทยยังไมมีขอตกลงทางการคา
เสรี เชน แคนาดาและเม็กซิโก ชวยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของไทย รวมไปถึงประโยชนของ
การคุมครองพันธุพืชใหมจะกระตุนการลงทุนในการปรับปรุงพันธุพืชและการพัฒนาพันธุพืชใหม อยางไร
ก็ตาม ดานภาคการเกษตร เกษตรกรรายยอย และวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม จะไดรับผลกระทบ
จากสิทธิในการใชพืชพันธุการคาหลังจากการเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV สวนภาคอุตสาหกรรม
เกษตรจะเผชิญกับการแขงขันที่มากขึ้น อีกทั้งในภาคบริการ อาจมีแรงกดดันใหไทยตองเปดตลาดบริการ
มากขึ้น สําหรับไทยที่เปนประเทศที่คอนขางปดในหมวดบริการ  
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ดังน้ัน ประเทศไทยควรกําหนดนโยบายเชิงรุกสําหรับสินคาสงออก และนโยบายเชิงรับสําหรับ
สินคานําเขา โดยนโยบายเชิงรุกน้ัน ควรเนนการรักษาตลาด และสรางความเช่ือมั่นของสินคาเกษตรและ
อาหารไทยตอประเทศคูคา การสงเสริมความรูดานมาตรการ SPS รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการสงออกสินคาเกษตรแตละประเภท ใหแกผูประกอบการ เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการ
สินคาใหไดมาตรฐานสากล การดําเนินนโยบาย food safety อยางตอเน่ืองเพ่ือใชเปนจุดขายในการบุก
ตลาด การเขมงวดในการใชตรารับรองคุณภาพสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปของไทย เพ่ือปองกัน
การปลอมแปลง การใหความรูแกเกษตรกรดานเทคนิคการทําการเกษตรที่ปลอดภัย ปลอดเช้ือโรค มี
คุณภาพและมีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนการใชวัตถุดิบที่มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัย พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ และสงเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพที่
ใชไดจริง และมีความนาเช่ือถือ ขณะที่นโยบายเชิงรับควรเนนการกําหนดมาตรการ SPS เพ่ือนําเขาวัตถุดิบ
ในการผลิตจากแหลงที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และปลอดภัยตอผูบริโภคในประเทศ การดําเนินมาตรการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบนําเขาอยางเครงครัดเพ่ือคุมครองผูบริโภค การสงเสริมความรูดานมาตรฐาน
และมาตรการ SPS รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขาสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปแก
ผูประกอบการไทย เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคในประเทศ การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให
ไดมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดดาน SPS ที่ไดรับการยอมรับจากสากลและประเทศคูคาที่สําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ   

 1. สํารวจการรับรู ความรูความเขาใจดานขอตกลง CPTPP และดานมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (SPS) ของเกษตรกร ผูประกอบการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือศึกษาขอมูลผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบตอภาคการเกษตรของไทยจากการเขารวม CPTPP ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 2. สรางการรับรูและประชาสัมพันธมาตรการตางๆ ที่เก่ียวของกับขอตกลง CPTPP และ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ของประเทศคูคาที่สําคัญใหเกษตรกร ผูประกอบการ และผู
ที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเน่ือง โดยใหอยูในรูปของการสื่อสารที่เขาใจงาย  

 3. หนวยงานที่เก่ียวของ ควรจะทําการเปรียบเทียบมาตรการ SPS ของประเทศสมาชิก CPTPP 
และประเทศคูแขง กับมาตรการของไทยเปนรายสินคา เพ่ือจะไดเห็นวาศักยภาพในการกําหนดมาตรฐาน
ของไทยอยูที่ระดับใด เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนามาตรฐานสินคาไทยตอไป 

 4. ภาครัฐควรมีการเตรียมกลไกชวยเหลือเยียวยาเกษตรกร SMEs และผูที่จะไดรับผลกระทบ
จากความตกลง CPTPP เชน หาแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน การจัดต้ังกองทุน
เพ่ือชวยเหลือในการปรับตัวของผูที่ไดรับผลกระทบ รวมไปถึงมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการของกองทุน เพ่ือสรางความมั่นใจวามาตรการเยียวยาดังกลาวกอใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
แทจริง 
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 5. ภาครัฐควรศึกษาขอมูลแหลงวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน SPS และเรียนรูมาตรฐาน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมจากประเทศสมาชิก CPTPP เพ่ือนํามาถายทอดความรู และเปนขอมูลใหกับเกษตรกร 
ผูประกอบการ ในการชวยวางแผนในการผลิต และพัฒนาสินคาตอไป 

 6. ภาครัฐควรทําการศึกษามาตรการตางๆ ที่อาจกระทบตอเกษตรกรและผูประกอบการไทย
อยางรอบคอบ เชน ประเด็นที่เปนที่กังวลอยางอนุสัญญา UPOV1991 ที่สงผลตอทั้งภาคเกษตรและหวง
โซอุตสาหกรรมอาหาร ควรศึกษาจากจีนวาปรับตัวอยางไร เน่ืองจากจีนใช UPOV1978 และไทยใช
แนวทางปฏิบัติ UPOV1978 เชนกัน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย 
ในชวงที่ ประเทศไทยได รับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โค วิด -19  
กลุมตัวอยางวิจัยประกอบดวยนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในประเทศไทยและปจจัยทางเศรษฐกิจ 
มหภาคที่เก่ียวของกับการประมาณการแบบจําลอง โดยใชขอมูลรายเดือนต้ังแตเดือนพฤศจิกายน  
ป พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2564 จํานวน 59 เดือน และวิเคราะหผลวิจัยดวยสมการ
ถดถอยเชิงซอน  

ผลการศึกษาพบวา จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยไดรับอิทธิพลเชิงบวกจาก ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม ดัชนีคาเงินบาท และจํานวนนักทองเที่ยวไทยในอดีต ขณะที่ไดรับอิทธิพลเชิงลบจาก ดัชนี
ราคาผูบริโภค การเกิดระบาดของโรคโควิด-19 โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบจําลองสามารถอธิบาย
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย ไดประมาณรอยละ 64.43 (Adjusted R2 = 0.6443, p < 0.01) 

คําสําคัญ:  นักทองเที่ยวชาวไทย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีคาเงินบาท  
การเกิดระบาดของโรคโควิด-19 
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Abstract 

This research investigates Factors Affecting the number of Thai tourists traveling 
in Thailand. During the period Thailand was affected by the Covid-19 epidemic 
situation, the research sample consisted of Thai tourists visiting Thailand and the 
economic factors involved in the model estimation. We use monthly data during 
November 2016 and September 2021 in total 59 months, to be the sample in this 
research, using multiple regression technique (OLS). 

As a whole, Thai tourists was positively influenced by Manufacturing Price Index, 
Nominal Effective Exchange Rate and Thai tourists in the past. On the other hand, 
Consumer Price Index and Covid-19. All these factors accounted for 64.43 percent of 
the variables explained (Adjusted R2 = 0.6443 p < 0.01). 

Keywords: Thai tourists, Consumer Price Index, Manufacturing Price Index, Nominal 
Effective Exchange Rate, Covid-19 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม  
ในดานอ่ืน อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ รวมไปจนถึงสังคม
ของประเทศไทย การทองเที่ยวนับวาเปนแหลงรายไดที่สําคัญสามารถดึงเงินตราจากตางประเทศไดอยาง
มหาศาล นอกจากน้ี ยังกอใหเกิดการสรางงาน และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การทองเที่ยวมีสวน
สําคัญในการกอใหเกิดการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของพ้ืนที่ตาง ๆ รวมไปถึงการคาและการลงทุน 
เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับ
ประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดในเวลาที่รวดเร็วกวาภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ  

ภาคการทองเที่ยวถือเปนเครื่องจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตลอดชวงเวลากวา 
1 ทศวรรษที่ผานมา โดยในชวงกอนเกิดโควิด-19 คือ ในป พ.ศ. 2561 ภาคการทองเที่ยวสรางรายได
ใหกับประเทศเปนมูลคาสูงถึง 63 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ของไทย จนทําใหไทยติดอันดับประเทศที่มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติมาก
ที่สุด เปนรองแคสหรัฐอเมริกา สเปน และฝรั่งเศส เทาน้ัน  โดยรายได 1 ใน 3 มาจากคนไทยที่เดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศ (สยามรัฐ, 2563)  

ในชวงที่ผานมาไดเกิดการระบาดครั้งใหญของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สงผลทํา
ให ระบบเศรษฐกิจทั่ ว โลกเ กิดการชะงักและหดตัวอย างกะทันหัน อุตสาหกรรมหลักของ 
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ทุกประเทศไดรับผลกระทบอยางมาก และจําเปนตองชะลอการลงทุนหรือปดตัวลงในที่สุด องคการ
อนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดน้ีเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที่  
30 มกราคม พ.ศ. 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดใหญ (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
(World Health Organization, 2020) จากขอมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผูติดเช้ือยืนยัน
แลวมากกวา 59,002,152 คนใน 210 ประเทศ มีผูเสียชีวิตจากโรคระบาดแลวมากกวา 1,393,879 คน 
และมีผูหายปวยแลวมากกวา 40,776,358 คน (COVID-19 Dashboard, 2020) การระบาดของโรคโค
วิด-19 น้ี ไดสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตของประชาชนทั่วโลกจํานวนมาก และยังไมนับรวมถึงมูลคา
ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก  

จากสถานการณดังกลาว สงผลใหในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 มีจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติลดลง รอยละ 72 คิดเปนจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่ลดลง 900 ลานคน เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันในป พ.ศ. 2562 เปนการสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศถึง 935 
พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนการลดลงที่ไมเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตรการทองเที่ยวโลกต้ังแตเริ่มมีการ
รวบรวมขอมูลในป พ.ศ. 2493 และถือเปนชวงตกตํ่าที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมาหลังจากวิกฤติการเงิน
ของโลกในป พ.ศ. 2552 โดยมูลคาการสูญเสียมากกวา 10 เทาของการสูญเสียใน ป พ.ศ. 2552 
(UNWTO, 2020) ซึ่งแนนอนวายอมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของประเทศไทยดวย จากขอมูลในป 
พ.ศ. 2560 UNWTO ระบุวา ประเทศไทยติดอันดับ 4 ในกลุมประเทศที่มีรายไดจากนักทองเที่ยว
ตางประเทศมากที่สุดในโลก (UNWTO, 2017) หลังจากการระบาดของโควิด-19 ทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลง
ลดลงอยางมาก (ดังตารางที่ 1) และนับต้ังแตตนเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2563 ที่มีการหามการเดินทาง
ทั้งระหวางประเทศและในประเทศ จากการประกาศพระราชบัญญัติสถานการณฉุกเฉินในการสกัดก้ัน
การระบาดของโรคโควิด-19 (Lockdown) สงผลใหภาวะการทองเที่ยวลดลงอยางมากเปนประวัติการณ 
การใชจายเพ่ือการทองเที่ยวโดยรวมทั้งหมดมีมูลคาตลอดชวงไตรมาสแรกเหลือเพียง 524,570.19 ลาน
บาทลดลงจากระยะเดียวกันของปที่แลว รอยละ 37.56 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562) 
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ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทย ไตรมาส 1/2563P 

 

หมายเหตุ : P หมายถึง ขอมูลเบื้องตน ณ เดือนมิถุนายน 2563 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา, 2563 

 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือหาปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย การศึกษาน้ีจะเปน
ประโยชนสําหรับองคกรภาครัฐและเอกชน รวมถึงองคกรทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวของชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกําหนดทิศทางนโยบายและ
แผนการพัฒนาปจจัยตาง ๆ ดานการทองเที่ยวใหมีศักยภาพสูง และนําไปจัดทําแผนการตลาดที่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวคนไทยใหเที่ยวในประเทศดวยกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย 
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แนวคิด และทฤษฎี 

อุปสงคตอการทองเที่ยว 

 อุปสงคการทองเที่ยวสามารถวิเคราะหจากจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศตางๆ การวิเคราะห
โดยการกําหนดอุปสงคเพ่ือใชวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณในการประมาณความสัมพันธระหวางอุปสงค
และปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปสงค ซึ่งฟงกชันอุปสงคสามารถแสดงไดดังน้ี 

               D      =     f(X1, X2, …,Xn) 

 เมื่อ         D           คือ     จํานวนนักทองเที่ยว 

             X1,…,Xn     คือ    ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึ่งเปนตัวกําหนดอุปสงค
ตัวแปรอิสระที่เลือกในสมการหรือฟงกชันจาก log linear ซึ่งใชเปนสมการประมาณคา แสดงถึง
ความสัมพันธอยางงายๆ จากขอมูลของตัวแปรตางๆ  

ความสัมพันธระหวางอุปสงคตอการทองเที่ยวกับอุปสงคตอสินคาและบริการ 

อุปสงคตอการทองเที่ยวเกิดจากรายได หรืองบประมาณและความพอใจที่จะทองเที่ยวบุคคล
สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการทองเที่ยวหรือใชในการซื้อสินคาและบริการอ่ืนๆ สามารถแสดง
ไดโดยเสนงบประมาณ ความชันของเสนงบประมาณแสดงถึงความสัมพันธระหวางจํานวนนักทองเที่ยว
และจํานวนสินคาและบริการชนิดอ่ืน แสดงโดยเสน TG ในภาพที่ 1  เสน OT คือ จํานวนนักทองเที่ยว 
เสน OG คือ จํานวนสินคาและบริการ ความสัมพันธระหวางระดับราคาทาง  การทองเที่ยวกับราคา
สินคาชนิดอ่ืน จะมีผลตอจํานวนนักทองเที่ยว ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาจะทําใหความชันของ
เสนงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป การบริโภคทางการทองเที่ยวจะลดลง ถามีการบริโภคสินคาและบริการ
อ่ืนๆ มากขึ้น เชนเดียวกัน การบริโภคทางการทองเที่ยวจะสูงขึ้น ถามีการบริโภคสินคาอ่ืนนอยลง ซึ่ง
แสดงโดยเสนความพอใจเทากัน (II) บุคคลจะจัดสรรงบประมาณระหวางการใชเพ่ือการทองเที่ยว และ
การเลือกซื้อสินคาชนิดอ่ืนๆ ณ จุด D เสนความพอใจเทากันสัมผัสกับเสนงบประมาณ ผลก็คือมีการ
ทองเที่ยวเทากับ OT1 และมีการบริโภคสินคาชนิดอ่ืน เทากับ OG1 ณ จุด D บนเสน TG ไปทางซาย
บุคคลชอบที่จะทองเที่ยวมากกวา และทางขวาของจุด D บุคคลชอบที่จะบริโภคสินคาชนิดอ่ืนมากกวา 
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ภาพที่ 1 การบริโภคทางการทองเท่ียวและการบริโภคสินคาชนิดอ่ืน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ทําการวิจัยในเน้ือหาเรื่องปจจัยที่มีผลตอนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวใน
ประเทศไทย 

2. ขอบเขตดานขอมูล ขอมูลที่นํามาวิเคราะห ขอมูลอนุกรมเวลาเก็บขอมูลรายเดือนจํานวน 59 
เดือน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2564 

3. ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 

3.1  ตัวแปรอิสระ 

 3.1.1   ดัชนีราคาผูบริโภค 

 3.1.2   ดัชนีภาคอุตสาหกรรม 

 3.1.3   ดัชนีคาเงินบาท 

           3.1.4   การเกิดระบาดของโรคโควิด-19 

            3.1.5 จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยในอดีต 

              3.2   ตัวแปรตาม 

 3.2.1  จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยในปจจุบัน 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในการวิจัยประเด็น “จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย” ในชวงที่
ประเทศไทยกอนและหลังไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบทน้ี ได
กําหนดโครงสรางของแบบจําลอง (สมการถดถอย) ที่ใชในการประมาณการคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัว
แปรปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีตอการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย กลุม
ตัวอยางวิจัยประกอบดวย นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวประเทศไทยและปจจัยทางเศรษฐกิจที่
เก่ียวของกับการประมาณการแบบจําลอง 5 ตัว โดยใชขอมูลรายเดือนต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2564 จํานวน 59 เดือน ในการประมาณการแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Model) โดยใชเทคนิคทางเศรษฐมิติ คือ วิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 
Least Squares: OLS) โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 

lnTThait =-𝛽𝛽0+𝛽𝛽1lnCPIt+𝛽𝛽2lnMPIt+𝛽𝛽3lnNEERt+𝛽𝛽4lnThait-1+𝛽𝛽5D1t+ut    ………1.1 

   โดยที ่  

                lnTThait คือ คา Natural Logarithm ของจํานวนนักทองเท่ียวคนไทย 
ท่ีเท่ียวในประเทศไทย ในเดือนท่ี t  

                 lnCPIt คือ คา Natural Logarithm ของดัชนีราคาผูบริโภคของ 
ประเทศไทย ในเดือนท่ี t   

                 lnMPI คือ คา Natural Logarithm ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ 
ประเทศไทย ในเดือนท่ี t 

               lnNEERt คือ คา Natural Logarithm ของดัชนีคาเงินบาท ในเดือนท่ี t 

               lnTThait-1 คือ คา Natural Logarithm ของจํานวนนักทองเท่ียวคนไทยท่ี 
เท่ียวในประเทศไทย ในเดือนท่ี t-1 

                    D1t 

 

     

 

 

                        ut 

𝛽𝛽0, 𝛽𝛽1,𝛽𝛽2𝛽𝛽3,𝛽𝛽4,𝛽𝛽5 

คือ 

 

 

 

 

คือ 

คือ 

ตัวแปรหุน (Dummy Variable) ของการเกิดระบาดของ 
โรคโควิด-19 กําหนดให 

   D1=0 ไมเกิดการระบาดฯ (ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2559 
            - ธันวาคม 2562) 

   D1=1 เกิดการระบาดฯ (ระหวางเดือนมกราคม 2563 
             - กันยายน 2564) 

ตัวคลาดเคลื่อนในเดือนท่ี t (Error Term) 

คาสัมประสิทธิ ์
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สมมติฐานของการวิจัย 

 สําหรับสมมติฐานของความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแตละตัวอธิบายไดดังน้ี  

ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยว 

ชาวไทยที่เที่ยวไทยในปจจุบัน (TThait) (𝛽𝛽1 < 0)  CPI ใชเปนตัวแทน (Proxy) ของเงินเฟอ 
(Inflation) ทั้งน้ีเพราะ CPI สะทอนถึงอํานาจซื้อของประชาชน หาก CPI ลดลง ประชาชนจะตองใชเงิน
นอยลงในการซื้อสินคาในจํานวนเทาเดิม หรือมูลคาของเงินมากขึ้นน่ันเอง ดังน้ัน เมื่ออํานาจซื้อของเงิน
มากขึ้น คนไทยก็จะเที่ยวมากขึ้น  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับจํานวนนักทองเที่ยว 

ชาวไทยที่เที่ยวไทยในปจจุบัน (TThait) (𝛽𝛽2 > 0) MPI ใชเปนตัวแทน (Proxy) ของรายไดประชาชาติ 
ทั้งน้ีเพราะ MPI เพ่ิมสูงขึ้น จะสะทอนถึงการเจริญเติบโตของประเทศสูงขึ้น ประชาชนมีรายไดมากขึ้น 
ป ร ะ ช า ช น ก็ จ ะ มี เ งิ น เ พ่ื อ ที่ จ ะ ใ ช จ า ย ใ น ก า ร นั น ท น า ก า ร ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว  
โดยจะออกไปทองเที่ยวมากขึ้น  

ดัชนีคาเ งินบาท (NEER) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยว 

ชาวไทยที่เที่ยวไทยในปจจุบัน (TThait) (𝛽𝛽3 < 0)  NEER ใชเปนตัวแทน (Proxy) ของอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศคูแขงทางการทองเที่ยวของไทย ทั้งน้ีเพราะ NEER เปนตัวสะทอนความสามารถ
ในการแขงขันดานราคาของประเทศ โดยเปรียบเสมือนตัวแปร NEER เปนสินคาทดแทนการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย หาก NEER มีคาสูงขึ้น แสดงถึงคาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูคา ทําให
นักทองเที่ยวมีความตองการไปเที่ยวตางประเทศมากขึ้น เพราะอํานาจซื้อของตนมีมากขึ้น  

จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวไทยในอดีต (TThait-1) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวไทยในปจจุบัน (TThait) (𝛽𝛽4 > 0)  ทั้งน้ี เพราะ TThait-1 เปนตัว
สะทอนถึงจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวไทยในอดีตที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวไทย
ในปจจุบัน หาก TThait-1 มีคาสูงขึ้น ก็จะมีแนวโนมที่จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทยในปจจุบันจะ
เพ่ิมมากขึ้นไปดวย  

การระบาดของโรคโควิด-19 (D1) เปนตัวแปรหุน โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวไทย (TThait) (𝛽𝛽5 < 0)  ทั้งน้ี เพราะ D1 เปนตัวสะทอนถึงการ
เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 โดยถามีระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่
เที่ยวไทยในปจจุบันที่ลดลง โดยกําหนดใหการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2563 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

ผลประมาณการแบบจําลองที่ 1.1 ดวยสมการถดถอยเชิงซอน โดยวิธีการ Ordinary Least 
Squares (OLS) จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2559 
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ถึง เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2564  จํานวน 59 เดือน ตามสมการที่ 1.2 มีรายละเอียดดังน้ี  

lnTThait=-15.296-0.024lnCPIt+0.890lnMPIt+4.021lnNEERt+0.522lnTThait-1–0.736D1t ….1.2 

     (-1.541)   (-0.085)ns      (1.931)*        (1.869)*        (4.864)***      (-3.116)*** 

R-squared = 0.6755  Adjusted R-squared = 0.6443 

F-Statistics = 21.646*** Prob. (F-Statistics) = 0.000      D.W.= 1.514 

   ตัวเลขในวงเล็บ คือคา t-Statistics ของสัมประสิทธ์ิน้ัน 

  * คือ มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.10 

** คือ มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

*** คือ มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 

NS คือ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.10 ถึง 0.01   

ผลการประมาณการแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย 
ตามสมการที่ 1.2 พบวา ตัวแปรอิสระ 4 ตัว ไดแก ดัชนีคาเงินบาท , การระบาดของโรคโควิด-19 และ
จํานวนนักทองเที่ยวไทยในอดีตในสมการสามารถอธิบายปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยว
ในประเทศไทยในชวงกอนและหลังไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
โดยพิจารณาจากคา Adjusted R-Squares ไดสูงถึงรอยละ 64.43  ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.01 คา F-statistics มีคาเทากับ 21.646  

เมื่อพิจารณาการเกิดปญหา Autocorrelation ในการประมาณการสมการถดถอยเชิงซอนตาม
แบบจําลองที่ 1.2 ผลปรากฏวาไมเกิดปญหาสหสัมพันธ โดยคา Durbin-Watson มีคา 1.514 อยูในชวง 
1.5 - 2.5 แสดงวาไมเกิดปญหา Autocorrelation (Glen, 2022) และเมื่อพิจารณา ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจากการทดสอบแบบจําลองที่ 1.2 เพ่ือคนหาปจจัยที่สงผลตอจํานวน
นักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยดวยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระในสมการที่ 1.2 
ดวยคาสถิติ t พบคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่น
รอยละ 90 และ 99 ยกเวนดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดัชนีราคาผูบริโภคซึ่งใชแทนอัตราเงินเฟอในประเทศไทยมีความสัมพันธกับจํานวน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศ

ไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญที่ α = 0.10 หมายความวา ถาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น
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รอยละ 1 จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.89 สอดคลองกับสมมติฐานที่กลาววา 
เมื่อรายไดคนไทยมีมากขึ้นทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยมีความตองการในการทองเที่ยวมากขึ้น  

3.  ดัชนีคาเงินบาทมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในไทยในทิศทาง

เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญที่ α = 0.10 หมายความวา ถาดัชนีคาเงินบาทเพ่ิมขึ้น (เงินบาทแข็งคา) รอย
ละ 1 จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.02 ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กลาววา เมื่อ
คาเงินบาทแข็งคา (appreciated) จะทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยมีความตองการทองเที่ยวในตางประเทศ
มากขึ้น 

4.  การเกิดระบาดของโรคโควิด-19 มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวไทยใน

ทิศทางตรงกันขาม อยางมี นัยสําคัญที่  α = 0.01 หมายความวา เมื่อเกิดการระบาดของโรค 
โควิด-19 จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวไทยลดลงรอยละ 73.55 สอดคลองกับสมมติฐานที่
กลาววา ถามีระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวไทยที่ลดลง 

5. จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่ เที่ยวไทยในอดีตมีความสัมพันธ กับจํานวนนักทองเที่ยว 

ชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยในปจจุบันทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญที่ α = 0.01  หมายความวา 
จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวไทยในอดีตเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยว
ไทยในปจจุบันเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.52 สอดคลองกับสมมติฐานที่กลาววา จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยว
ไทยในอดีตเพ่ิมขึ้นมีผลใหนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวไทยปจจุบันเพ่ิมขึ้น 

การตรวจสอบความแมนยําการพยากรณของแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอจํานวนนกัทองเที่ยวไทยที่
เที่ยวในประเทศไทย  

การตรวจสอบความแมนยําของแบบจําลองพยากรณของแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอจํานวน
นักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย ในครั้งน้ีใชการพยากรณที่เรียกวา Ex-post Forecast เน่ืองจาก
ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการสรางแบบจําลองฯ มีจานวนไมมาก โดยพิจารณาสถิติคาเฉลี่ยของ คา
สัมบูรณของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นต
ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) รากที่สองของคาเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) และสถิติ Theil’s Inequality 
Coefficient 

การทดสอบความแมนยําการพยากรณของแบบจําลอง ฯ 

เปนการนําแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยมาทดสอบ
ความแมนยําของแบบจําลองดังกลาวในการอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ไทยไดดีเพียงใด โดยการทํา Ex-post forecast ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาคือ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
2559 ถึงเดือนกันยายน 2564 
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ตาราง 2 การทดสอบความแมนยําของการพยากรณแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทย
ที่เที่ยวในประเทศไทย 

Evaluation Ex-post Forecast 

Sample 2016M11-2021M10 

Observation 59 

RMSE 0.733629 

MAE 0.457085 

MAPE 3.048043 

Theil coefficient 0.022818 

Bias Proportion: UM 0.000000 

Variance Proportion: Us 0.157225 

Covariance Proportion: Uc 0.842775 

ท่ีมา: จากการคํานวณดวยโปรแกรมสถิติ 

 

 

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบคาท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual) และคาพยากรณของจํานวนนักทองเท่ียว 
ชาวไทยท่ีเท่ียวในประเทศไทย แบบ Expost forecast 

ท่ีมา: จากการคํานวณดวยโปรแกรมสถิติ 

จากตารางที่ 2 พบวาคาทางสถิติที่ไดจากการทดสอบความแมนยําในการพยากรณของ
แบบจําลองจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย การพยากรณแบบ Ex- post Forecast ไดคา
ทางสถิ ติ เปนที่นาพอใจ หมายความวา แบบจําลองดังกลาวสามารถใช ในอธิบายพฤติกรรม 
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การเคลื่อนไหวของจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยไดคอนขางดี โดยดูจากคาทางสถิติทั้งของ Root Mean 
Square Error (RMSE) Mean Absolute Error (MAE) Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
และ Theil Inequality Coefficient (ไดคา 0.0228) ย่ิงคาที่ไดเขาใกลศูนย แสดงวาแบบจําลองมีความ
แมนยําในการพยากรณสูงมาก และแบบจําลองมีคา US ไมเกิน 0.4 และ UM นอยกวา 0.1 เปน
แบบจําลองที่สามารถยอมรับได และภาพที่ 2 ที่แสดงถึงคาที่เกิดขึ้นจริง (Actual) และคาพยากรณของ
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย (Expost forecast) ที่มีลักษณะเสนกราฟที่ใกลชิด
และไปดวยกัน 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาในขางตนสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. ดัชนีราคาผูบริโภคมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยใน
ทิศทางตรงขาม แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ดัชนีราคาผูบริโภคซึ่งเปนตัวแทนของอัตรา 
เงินเฟอของไทยไมมีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทย อาจจะเปนเพราะ 
คนไทยไมคิดถึงเงินเฟอ หรือราคาสินคาที่แพง หรืออาจจะเปนเพราะในชวงการเกิดระบาดของโรค 
โควิด-19 คนไทยไมไดเที่ยวมานาน เพราะเกิดการ Lockdown เมื่อเกิดการผอนคลายก็ไปทองเที่ยวเพ่ือ
ผอนคลายจากภาวะการเครียดในการกักตัว 

2. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมแทนรายไดประชาชาติมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เที่ยวในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาเมื่อรายไดคนไทยมี
มากขึ้นทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยมีความตองการในการทองเที่ยวมากขึ้น  

3. ดัชนีคาเงินบาทรวมมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวในประเทศไทยใน
ทิศทางเดียวกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว ที่กลาวไดวาเมื่อคาเงินบาทแข็งคาจะทําให
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความตองการทองเที่ยวในตางประเทศมาก ซึ่งในที่น้ีผลเปนวา คาเงินบาทที่แข็ง
ขึ้นไมมีผลการตอลดจํานวนการทองเที่ยวในประเทศเลย อาจจะเปนเพราะภาวะที่ไมปกติ คือ การเกิด
การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทําใหการเดินทางไปในตางประเทศยังมีขอจํากัด  

4.  การเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวใน
ประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวา ถามีระบาดของโรคโควิด-19 
ก็จะสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวในปจจุบันที่ลดลง   

5. จํานวนนักทองเที่ยวไทยในอดีตมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวใน
ประเทศไทยในปจจุบันทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาจํานวนนักทองเที่ยวไทย
ในอดีตสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยในปจจุบันเพ่ิมขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวใน
ประเทศไทย ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาตัวแปรดัชนีราคาผูบริโภค ในชวงการเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ไมมี
ผลตอการทองเที่ยวของคนไทย เน่ืองจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยในชวงการระบาดของโรคโควิด-
19 มีความตองการทองเที่ยวมากเพราะคนไทยไมเที่ยวมาเปนเวลาหลายป ทําใหดัชนีราคาผูบริโภคหรือ
เงินเฟอไมมีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวของคนไทย  

2. จากผลการศึกษาตัวแปรดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เที่ยวใน
ประเทศไทย แตมี นํ้าหนักไมมากนักเมื่อเทียบกับกับตัวแปรอ่ืน อาจจะเปนเพราะ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเปน ตัวแทนของภาคการผลิต เท า น้ัน  ไม นับภาค อ่ืนๆ เชน  ภาคการเกษตร  
ซึ่งประชากรไทยจํานวนมากที่มีรายไดมาจากภาคการเกษตร ดังน้ัน การใชดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปน
ตัวแทนรายไดของประชากร จึงยังไมเหมาะสมมากนัก 

3. จากผลการศึกษาตัวแปรดัชนีคาเงินบาท การแข็งคา หรือการออนคาเงินบาท ในชวง 
การเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ไมมีผลตอการตัดสินใจในการออกไปทองเที่ยวในตางประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมาทองเที่ยวในประเทศไทยก็หยุดชะงักหรือมี
ขอจํ ากั ด  ดั ง น้ัน ภาครั ฐที่ เ ก่ี ยวของ กับการทอง เที่ ยวจะตอง หันมาส ง เสริม  กระตุน  และ 
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหคนไทยออกมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ภาครัฐตองพยายามควบคุมโรคระบาด Covid-19 ใหรวดเร็ว รวมถึงนโยบายที่ลงตัวระหวาง
ระบบสาธารณะสุขกับเศรษฐกิจจะตองไปดวยกัน ไมใหโนมเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เชน การ
ผอนคลายมาตรการเขมงวด การกระตุนใหฉีดวัคซีนเข็ม 3-4-5 เพ่ือใหคนไทยเกิดความเช่ือมั่นและ
ออกมาทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น 

2. ภาครัฐควรมีนโยบายการสงเสริมและประชาสัมพันธที่มีแรงจูงใจในการทองเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ก็ใชการประชาสัมพันธแคมเปน มา
เที่ยวเถอะนะอยากเจอ เที่ยวเมืองไทยการดไมตก คิดถึง เปนตน รวมถึงการสงเสริม กระตุน และ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหสอดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของคนไทยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
จากการเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 คราวน้ี เชน มีการทองเที่ยวระยะสั้นมากขึ้น เปลี่ยนจากการ
ทองเที่ยวระหวางภาคเปนการทองเที่ยวระหวางจังหวัดแทน การทองเที่ยวโดยใชรถของตนเองเดินทาง
แทนการใชรถหรือพาหนะในการเดินทางไปกับคนจํานวนมากๆ 
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3. ภาครัฐที่เก่ียวของกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยตองพยายามที่จะตองรักษาโมเมนตัม 
(Momentum) ของการทองเที่ยวของคนไทย เน่ืองจากเมื่อคนไทยเห็นวามีคนทองเที่ยวกันมากก็จะเปน
แร งกระ ตุ น ให เ กิ ดการท อ ง เที่ ย ว กัน  โดยภาครั ฐ ก็ ต อ งออกนโยบายที่ ส นับส นุนกระ ตุ น 
การทองเที่ยว เชน ไทยเที่ยวไทย เราเที่ยวดวยกัน เปนตน  
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร ที่มีความพึงพอใจในการใช

บริการศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ และศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมใน
การใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยสุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางอยางงายจาก
ผูใชบริการมา 70 คน ผลการศึกษาจําแนกตามลักษณะทางประชากร โดยพิจารณาจากคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวาผูใชบริการสวนมากเปนผูหญิง โดยมีความพึงพอใจระดับมาก  
เมื่อพิจารณาจากชวงอายุ พบวาผูตอบสวนมากมีอายุ 31 – 40 ป โดยมีความพึงพอใจระดับมาก สําหรับ
ระดับการศึกษาพบวาสวนมากเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด ในดานอาชีพพบวาสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ในดานรายได
เฉลี่ยตอเดือนพบวาสวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 20,000 - 40,000 บาท โดยมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ในดานคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการ พบวาสวนมากมีคาใชจายเฉลี่ยครั้งละ 1,001 – 2,000  
บาท โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ในดานความถี่ในการใชบริการพบวาสวนมากใชบริการเดือนละ      
1 – 2  ครั้ง โดยมีความพึงพอใจระดับมาก  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของการใช
บริการโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจมี 5 ปจจัย
ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด และ
ปจจัยดานกระบวนการ สวนปจจัยที่ไมสงผลตอความพึงพอใจ ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
และปจจัยดานกายภาพ  
                                                            
1,2,3,9  อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4,5,6,7,8 นักศึกษาปริญญาตรี สหวิทยาการ (ผูชวยฟนฟูสุขภาพ) 
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คําสําคญั: ความพึงพอใจในการใชบริการ  ศูนยเวชศาสตรฟนฟู 

 

Abstract 

 The objective of this study was to study the demographic characteristics who 
are satisfied with the service of the Rehabilitation Center, Bangkok Hospital and to study 
the factors affecting overall satisfaction in using the rehabilitation center service by 
simple random sampling method from 70 service users.   The results of the study were 
classified by demographic characteristics, considering the percentage, mean and 
standard deviation. It was found that most of the service users were women, with a 
high level of satisfaction. Considering the age range, it was found that most of the 
respondents were aged 31-40 years with a high level of satisfaction. As for the 
education level, it was found that most of them were graduates with a bachelor's 
degree, with the highest level of satisfaction. In terms of occupation, it was found that 
most of them were employees of private companies, with a high level of satisfaction. In 
terms of average monthly income, it was found that most of them had an average 
monthly income in the range of 20,000 - 40,000 baht, with a high level of satisfaction. In 
terms of the average cost of using the service, it was found that most of them had an 
average cost of 1,001 – 2,000 baht per time, with a high level of satisfaction. In terms of 
the frequency of using the service, it was found that most of them used the service 1-2 
times a month, with a high level of satisfaction.  The results of the study of factors 
affecting service satisfaction using multiple regression analysis method. It was found 
that there were 5 factors affecting satisfaction, namely, personal factors, product factor, 
price factor, marketing promotion factors and process factors. The factors that do not 
affect satisfaction are factors of distribution channels and physical factors 
Keywords: Service Satisfaction Rehabilitation Medicine Center 
 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย  

ในปจจุบันมีการผลักดันนโยบาย Medical Hub ซึ่งเปนการดาเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
บริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการมุงสูการเปนศูนยกลางสุขภาพในระดับ
สากลอยางมากในประเทศไทย อีกทั้งยังใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานสุขภาพของทวีปเอเชียดวย 
ดังน้ัน รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและวางแผนอยางตอเน่ืองโดยมีนโยบาย จํานวน 3 ฉบับ (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ไดแก 
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1.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2547 – 
2557) 

2.ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางบริการดานสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับ
ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy) (พ.ศ. 2557 – 2561) 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 
10 ป (พ.ศ. 2559 – 2568) 

การผลักดันตางๆ จากนโยบายของรัฐบาลสงผลใหเกิดการแขงขันรุนแรงในธุรกิจ โรงพยาบาล

ทั้งเอกชน และรัฐบาล ชาวตางชาติใหการสนใจเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนของไทยจํานวน

มาก สรางรายไดเขาประเทศไมตํ่ากวา 40,000 ลานบาท ซึ่งลูกคากลุมน้ี คือ Medical Tourism จาก

ความตองการรักษาพยาบาลที่มากขึ้น และการสนับสนุนจากภาครัฐจึงเกิดการแขงขันอยางมากในวงการ

สาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชนเขามามีบทบาทอยางมาก เน่ืองจากตอบสนองความตองการในดานอ่ืนๆ 

ที่ผูปวยตองการโรงพยาบาลเอกชนเปลี่ยนแปลงจากการเนนกลยุทธทางดานการรักษาอาการเจ็บปวย 

ไปสูการใหบริการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรมากขึ้น เชน การใหความรูดานโภชนาการอาหาร การออก

กําลังกาย จําหนายผลิตภัณฑอาหารที่เก่ียวของโดยความรวมมือทางธุรกิจเพ่ือตอยอดทางธุรกิจ เชน 

อาหารเสริม การบริการผูปวยที่บาน และโรงพยาบาลเอกชนเองยังมีจุดแข็งเรื่องความสะดวกสบายใน

การรับบริการความรวดเร็ว และการบริการอยางดี สงผลใหโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนหลายแหงตอง

ปรับตัวเพ่ือใหทันตอการแขงขันในธุรกิจ  

ศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ มีการบริการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดย
แพทยผูชํานาญการ นักกายบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักแกไขการพูด อาการปวยจากโรคบางโรคทําให
เกิดความบกพรอง ความพิการทางรางกาย และยังสงผลใหมีปญหาในการสื่อสารกับผูอ่ืน ทําใหรบกวน
การใชชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีความรุนแรงของอาการปวดในแตละคนยังทําใหไมสามารถทํากิจวัตร
ประจําวันตางๆ ไดตามปกติที่เพ่ิมมากขึ้น ศูนยเวชศาสตรฟนฟู ใหการฟนฟูบําบัดดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ครบถวนตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหการบําบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุมอาการใหผูปวย 
โดยมีการบําบัดรักษาในหลายๆดาน ดังน้ี 1) การบําบัดดวยการดึงหลัง ดึงคอ ดวยเครื่องมือทางไฟฟา  
2) การบําบัดดวยความรอนประเภทตางๆ เชน การวางแผนประคบ การอบรอนมือดวยขี้ผึ้งพาราฟน 
เครื่องมือใหความรอนลึกดวยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Short Wave 
Diathermy) เครื่องลดปวดดวยเลเซอร 3) การฟนฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง 4)การบําบัดดวยธารา
บําบัด 5)การฟนฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด 6) กิจกรรมบําบัดผูปวยที่มีอาการ Stroke 7) 
กิจกรรมบําบัดในเด็ก 8) การนวดเพ่ือรักษาเปนการนวดเพ่ือลดจุดกดเจ็บของรางกาย 9) กิจกรรมบําบัด 
ฝกการทํางานของมือ น้ิว มือ ไหล การทําเครื่องพยุงขอมือ การฝกกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 10) 
แกไขความผิดปกติการพูด การกลืน 11) กายภาพบําบัดดานการฟนฟูผูปวยที่มีปญหาดวยเครื่องกาย
อุปกรณเสริมชวยการเดิน Parapodium เครื่องออกกําลังขา และแขนแบบ Passive และ Active
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นอกจากน้ีศูนยเวชศาสตรฟนฟู ไดใหบริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทยผูชํานาญการ 
นักกายบําบัด นักกิจกรรม บําบัด นักแกไขการพูด บริการดานการรักษาดวยโปรแกรมตางๆ ดังน้ี  1)
โปรแกรมเวชศาสตรฟนฟู 2) เวชศาสตรฟนฟูระบบประสาทบริการดานการฟนฟูปญหาทางระบบ
ประสาทอัมพฤกษ อัมพาต 3) กายภาพบําบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก 4) โปรแกรม
บําบัดผูใหญและเด็ก   5) โปรแกรมบําบัดรักษาดวยการฝงเข็มและการระงับความปวด 6) เวชศาสตร
การกีฬา 7) เวชศาสตรระบบกระดูก ขอ และกลามเน้ือ 8) โปรแกรมบําบัดดวยธาราบําบัด การออก
กําลังกายในนํ้าสําหรับปญหาโรคขอ กลามเน้ือ ระบบประสาท 9) หนวยฟนฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ 10)
โปรแกรมการดูแลตอเน่ืองหลังจากผูปวยกลับบาน (ศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2565) 

จากจํานวนประชากร และชวงวัยที่ตองการการรักษาพยาบาลจากแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในชวงต้ังแตอายุ 65 ปขึ้นไปซึ่งเปนผูสูงอายุ ศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงมี
ผูปวยจากทั่วประเทศมาใชบริการ เน่ืองจากศักยภาพของเครื่องมือ และบุคลากร ทางการแพทยที่ครบ
ครันของศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ อีกทั้งยังเปนศูนยการบริการ การดูแลรักษาและวาง
แผนการรักษาโดยแพทยผูชํานาญการแกคนไขทุกระดับ การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และเช่ียวชาญ
ประกอบกับเครื่องมือตางๆ ที่เปนเทคโนโลยีทันสมัย ทําใหการรักษาคนไขที่มีปญหาซับซอน เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  ถึงกระน้ันทางศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพก็มีความจําเปนตองทราบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยใดที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการเพ่ือนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการตอไป 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ  

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร  
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใหความหมายของลักษณะ

ทางประชากรศาสตรไวคลายคลึงกันโดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึงขอมูลเก่ียวกับ
ตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ศาสนาและเช้ือชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเปนลักษณะพ้ืนฐานที่นักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาสําหรับการแบงสวนตลาด 
(Market Segmentation) โดยนํามาเช่ือมโยงกับความตองการ ความชอบ และอัตราการใชสินคาของ
ผูบริโภค 

เพศ ผูหญิงและผูชายมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยผูหญิงมักจะมี
ความละเอียดออน และตองการคนหาขอมูลตางๆ ใหมากขึ้นกอนการตัดสินใจ สวนผูชายมักจะมีความ
เช่ือมั่นในตัวเองสูง และมักจะมุงที่บางสิ่งบางอยางที่จะชวยใหสามารถบรรลุตามเปาหมายได ดังน้ัน 
นักการตลาดจึงไดนําลักษณะความแตกตางทางเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑ บางประเภท ซึ่ง
ผลิตภัณฑบางชนิดไดมีการวางตําแหนงผลิตภัณฑใหมีลักษณะขาดความเปนหญิงหรือ ความเปนชาย จึง
นับไดวาเพศเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน  



 

280 
 

อายุ เปนปจจัยที่กอใหเกิดความแตกตางในเรื่อง ความคิด ความรับผิดชอบ ความสนใจ 
ความสามารถในการแกไขปญหา ความมีเหตุผล และวุฒิภาวะดานอ่ืนๆ รวมทั้ง ความสามารถทาง
สติปญญา ซึ่งสงผลใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงอายุ และมีความ ตองการที่แตกตาง
กัน  

ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงชองทางการรับรู
ของคนแตละคนอีกดวย หลังจากที่ไดรับขาวสาร คนที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะศึกษาหาขอมูล
เพ่ิมเติม โดยที่ยังไมเช่ือในทันที การศึกษายังเปนปจจัยที่สงผลตอรายไดและสถานภาพทางสังคมอีกดวย 
คนที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสที่จะมีรายไดที่สูงกวาคนที่มีการศึกษาที่ตํ่ากวา   

อาชีพ เปนรูปแบบของประสบการณที่สัมพันธกับงาน เชน ตําแหนงงาน หนาที่ งาน การ
ตัดสินใจ และการแปลความหมายที่เปนรูปธรรมเก่ียวกับการทํางาน และกิจกรรมที่เก่ียวกับ การทํางาน
ของบุคคล และเปนผลที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมของบุคคลในชวงระยะเวลาหน่ึงหรือ ตลอดชีวิต 
อาชีพจะบงบอกถึงเปาหมายของงาน และเปาหมายชีวิตของตนเอง คนที่มีอาชีพน้ัน นอกจากเขาจะ
ยอมรับในอาชีพของตนเอง เขายังควบคุมจัดการสรางอาชีพ และสรางโอกาสใหตนเอง ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพอีกดวย  

รายได เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงกําลังซื้อของคนแตละคน และเปนตัวกําหนด พฤติกรรมการ
ใชชีวิตของแตละคน โดยรายไดมักจะถูกใชในการแบงชนช้ันทางสังคม ซึ่งแตละชนช้ันทางสังคมก็จะมี
ลักษณะคานิยม และพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง ที่แตกตางกัน ออกไปจากแนวคิด และทฤษฎีที่
กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานประชากรศาสตรตางๆ จะสงผลตอลักษณะทางพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดน้ี มาใชประกอบเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา 
เน่ืองจากปจจัยแตละปจจัยของแตละบุคคลที่แตกตางกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตร ถือเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาหรือ บริการที่แตกตางกันได และเพ่ือใชในการ
วางแผนกําหนดกลยุทธใหกับผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือ บริการ เพ่ือใหเขาถึง และตรงกับ
กลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุด 

  
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่อง แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ 
7Ps (Service Marketing Mix 7Ps) ของ Kotler (2006) ไดแก 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา 3) ชองทางการ
จัดจําหนาย 4) การสงเสริมการตลาด 5) พนักงาน 6) กระบวนการใหบริการ 7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ปจจัยทั้ง 7 ถูกนํามาใชอยางแพรหลายกับการปรับปรุงคุณภาพทางดานการบริการ โดยมีรายละเอียดแต
ละดานดังน้ี  

ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปน และความตองการของมนุษยได คือ สิ่งที่
ผูขายตองมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับผลประโยชน และคุณคาของผลิตภัณฑ น้ัน ๆ โดยทั่วไป
แลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได (Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ
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ที่จับตองไมได (Intangible Products) ในงานวิจัยผลิตภัณฑ คือ การบริการระหวางการบริการทาง
การแพทยและคนไข  

ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ ตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน 
การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนก
ระดับบริการที่ตางกัน  

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ สิ่งแวดลอมในการ
นําเสนอบริการใหแกลูกคาซึง่มีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคณุประโยชนของบริการที่นําเสนอ 
ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร
ใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรม การใชบริการ
และเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ  

ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การ
จูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปน ความสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่ผูใหบริการ และผูใชบริการตางๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมี ความสามารถ มทีัศนคติที่
สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ แกไขปญหา สามารถสราง
คานิยมใหกับองคกร  

ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment Presentation) แสดงให
เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ และการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดานกายภาพ และรูปแบบการใหบริการเพ่ือสราง คุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดาน
การแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และ การใหบริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆ ทีลู่กคาควรไดรับ  

ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการ และงานปฏิบัติในดาน
การบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบรกิารอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูใชบรกิาร
เกิดความประทับใจ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีความพึงพอใจในการใชบริการและเหตุผลของการมาใช
บริการศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ  

2.เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลกรุงเทพ  
 
ขอบเขตงานวิจัย 
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 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการของศูนยเวชศาสตร
ฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมีตัวแปรอิสระคือสวนประสมทางการตลาด 7 ปจจัย ประกอบดวยปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานบุคคล หรือพนักงาน ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการ และลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดย
การใชแบบสอบถาม และสัมภาษณจากตัวอยางจํานวน 70 คนที่มาใชบริการในเดือน เมษายน 2565 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  

ทําใหศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ  ไดทราบลักษณะของประชากรที่มีความพึง
พอใจในการใชบริการ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ เพ่ือ
นําไปปรับกลยุทธในการใหบริการตอไป  
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

หาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1967)  ดังน้ี  21 Ne
Nn

+
=  โดย N = จํานวนผู

มาใชบริการศูนยเวชศาสตร โดยเฉลี่ยตอวัน = 85 คน (จากการเก็บขอมูลในเดือนเมษายน 2565) และ 

ปจจัยทางประชากร 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได 
 

สวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

- ดานผลิตภัณฑ (Product) 

- ดานราคา (Price) 

- ดานชองทางการจัดจาหนาย (Place) 

- ดานการสงเสริม (Promotions) 

- ดานบุคคล (People) 

- ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical 

  Evidence/Environment and Presentation) 

- ดานกระบวนการ (Process) 

 

 

ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยเวช

ศาสตรและฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ 
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กําหนดความคลาดเคลื่อน e = 0.05 ไดขนาดตัวอยางที่เหมาะสม เทากับ 70 คน จึงสุมตัวอยางจากผู

ที่มาใชบริการที่ศูนยเวชศาสตรฟนฟู ในวันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร วันเสาร และวัน

อาทิตย วันละ 10 คน  

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย  
1) ทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของครอบคลุมกับความพึงพอใจในการ

รับบริการและนํามา สรางเปนรางแบบสอบถาม  
2) นํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา และผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองครบถวน

ของเน้ือหา  
3) ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบสอบถามตามผูทรงคุณวุฒิแนะนํา  
4) การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  

4.1) นําแบบสอบถามที่ดําเนินการแกไขแลวสงให ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม  

4.2) นําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลว มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ระหวางขอคําถามกับ วัตถุประสงค ตามวิธีของ Rovinelli และ Hambleton (1976) โดย IOC = 

N
R∑  โดย R = +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลอง R = 0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลอง     

R = – 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันไมสอดคลอง โดยคัดเลือกเฉพาะคําถามที่มีคา IOC. ไดคาความตรง 
ของแบบสอบถาม (0.06 - 1.00) มากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป สวนขอที่มีคานอยกวา 0.5 นํามา
ปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  

5) การหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบ

ของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุง เน้ือหาและภาษาตามขอเสนอของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับผูมาใช
บริการศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ จํานวน 30 คน หลังจากนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจาก 
การทดลองใชทุกฉบับ มาวิเคราะหคาไดคาความเช่ือมั่น 0.81 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได  

แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป และสวนที่ 2 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ปจจัย  โดยใช
เกณฑการกําหนดคานํ้าหนักคะแนนในตาราง 1  

 
 
 
 

 



 

284 
 

ตาราง 1 เกณฑการกําหนดคาน้าํหนักคะแนน 
ระดับความพงึพอใจ คาน้าํหนักคะแนนของตัวเลอืกที่ตอบ 

มากที่สุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอย 2 

นอยที่สุด 1 
 

เกณฑการประเมินผล ผูวิจยัใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตร
การหาความกวางอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด)/จํานวนช้ัน = (5-1)/5 = 0.8 และใช
เกณฑการแปลผลของคาเฉลีย่คะแนนในระดับตางๆ ในตาราง 2 
ตาราง 2 เกณฑการแปลผลของคาเฉลี่ยคะแนนในระดับตางๆ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพงึพอใจ 
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 

 
หลังจากประมวลผลขอมลูจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช

โปรแกรมสําเรจ็รูป โดยแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน ดังน้ี 
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สรุปลักษณะการกระจายขอมูล ไดแก เพศ ชวงอายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน อัตราคาบริการเฉลี่ยตอครั้ง ความถี่ในการใชบริการ 
เหตุผลที่มาใชบริการ มาใชบริการดวยอาการปวดบริเวณใด ระดับความเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด และระดับความพึงพอใจ เพ่ือใชอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง นําเสนอขอมูลในรูป
ตารางแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด กับตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยทดสอบวาความพึงพอใจที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตละปจจัย 
สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ ของประชากร
หรือไม 
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สรุปผลการวิจัย จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 
 1. ลักษณะทางประชากรที่มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาล
กรุงเทพ และเหตุผลของการมาใชบริการ 
 
ตาราง 3 รอยละของผูตอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบ 

  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
1. เพศ     
    หญิง 57.40     4.15        0.41 พึงพอใจมาก 
    ชาย 42.60     4.23        0.23 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
2.ชวงอาย ุ     

นอยกวา 20 ป 7.27 4.11 0.37 พึงพอใจมาก 
20 - 30 ป 27.27 4.14 0.35 พึงพอใจมาก 
31 - 40 ป 32.73 4.00 0.44 พึงพอใจมาก 
41 - 50 ป 23.64 4.42 0.33 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
51 - 60 ป 14.54 4.43 0.39 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
61 ป ขึ้นไป 9.09 4.34 0.21 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

3.ระดับการศึกษา     
มัธยมศึกษา 9.09 3.98 0.22 พึงพอใจมาก 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 9.09 4.09 0.26 พึงพอใจมาก 
ปริญญาตร ี 65.45 4.22 0.43 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
สูงกวาปริญญาตร ี 16.36 4.19 0.44 พึงพอใจมาก 

4.อาชีพ     
บุคลากรทางการแพทย 24.53 4.10 0.41 พึงพอใจมาก 
ธุรกจิสวนตัว 20.75 4.29 0.38 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ 5.66     4.61 0.68 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
นักเรยีน/นกัศึกษา 16.98 4.11 0.29 พึงพอใจมาก 
พนักงานบริษทัเอกชน 32.08 4.13 0.42 พึงพอใจมาก 

5.รายไดเฉล่ียตอเดือน     
ต่ํากวา 20,000 บาท 23.64 4.25 0.41 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
20,000 - 40,000 บาท 43.64 4.03 0.36 พึงพอใจมาก 
40,001 - 60,000 บาท 5.45 4.43 0.54 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
60,001 - 80,000 บาท 10.91 4.02 0.34 พึงพอใจมาก 
80,001 - 100,000 บาท 3.64 5.00 0.00 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
100,001 บาทขึ้นไป 12.73 4.34 0.17 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
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  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
6. คาใชจายในการใชบรกิารเฉล่ีย 
ตอครั้ง 

    

นอยกวา 1,000 บาท 5.45 4.43 0.52 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
1,001 - 2,000 บาท 52.73 4.16 0.39 พึงพอใจมาก 
2,001 - 3,000 บาท 29.09 4.06 0.35 พึงพอใจมาก 
มากกวา 3,000 บาท 12.73 4.43 0.45 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

7.ความถี่ในการใชบรกิาร      
1 - 2 ครั้ง/เดือน 40.00 4.15 0.43 พึงพอใจมาก 
3 - 4 ครั้ง/เดือน 34.55 4.11 0.38 พึงพอใจมาก 
5 - 6 ครั้ง/เดือน 12.73 4.23 0.45 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
มากกวา 6 ครั้ง/เดือน 12.73 4.39 0.31 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

จากตาราง 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูหญิงคิดเปนรอยละ 57.40 โดยมีความพึงพอใจ
มาก  เมื่อพิจารณาจากชวงอายุ พบวาผูตอบสวนมากมีอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 32.73 โดยมี
ความพึงพอใจมาก สําหรับระดับการศึกษาพบวาสวนมากเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 65.45 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด ในดานอาชีพพบวาสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเปนรอยละ 32.08 โดยมีความพึงพอใจมาก ในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวาสวนมากมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนในชวง 20,000-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.64 โดยมีความพึงพอใจมาก ในดานคาใชจาย
เฉลี่ยในการใชบริการ พบวาสวนมากมีคาใชจายเฉลี่ยครั้งละ 1,001 – 2,000  บาท คิดเปนรอยละ 
52.73 โดยมีความพึงพอใจมาก ในดานความถี่ในการใชบริการพบวาสวนมากใชบริการเดือนละ 1 – 2 
ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.00 โดยมีความพึงพอใจมาก  
 
ตาราง 4 รอยละของผูตอบจําแนกตามเหตุผลของการมาใชบริการ 

เหตุผลที่มาใชบริการ รอยละ 
เครื่องมอืการแพทยครบครัน 64.91 
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล 50.88 
มีแพทยเชี่ยวชาญ 77.19 
มีแพทยเฉพาะทาง 70.18 
เครื่องมอืทางการแพทยทันสมยั 64.91 
ถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลอื่น 8.77 
มีการบริการที่ด ี 33.33 
ใกลบาน 22.81 
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 จากตาราง 4 เหตุผลที่มาใชบริการที่มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีแพทยเช่ียวชาญ คิดเปนรอย
ละ 77.19 มีแพทยเฉพาะทาง คิดเปนรอยละ 70.18 และมีเครื่องทางการแพทยที่ทันสมัย คิดเปนรอยละ 
64.91 
 

ตาราง 5 รอยละของผูตอบจําแนกตามอาการปวดที่มารกัษา 
มาใชบริการดวยอาการปวดบริเวณใด รอยละ 

ปวดบริเวณคอ บา สะบัก (ออฟฟศซินโดรม) 38.60 
ปวดบริเวณศีรษะ เชน ไมเกรน 22.81 
ปวดบริเวณแขน 5.26 
ปวดบริเวณหลัง 42.11 
ปวดบริเวณสะโพก 26.32 
ปวดบริเวณกนหรือกนกบ 10.53 
ปวดบริเวณเขา 21.05 
ปวดบริเวณขา นอง 17.54 
ปวดบริเวณขอเทา (เกิดจากอุบตัิเหตุ เชน ขอเทาพลิก) 12.28 
ปวดบริเวณมือ ขอมือ และนิ้วมอื 7.02 

 
จากตาราง 5 ผูตอบสวนมากมาใชบริการดวยอาการปวดบริเวณใด ใน 3 อันดับแรก พบวามี

อาการปวดหลัง คิดเปนรอยละ 42.11 ปวดบริเวณคอ บา สะบัก (ออฟฟศซินโดรม) คิดเปนรอยละ 
38.60 และปวดสะโพก คิดเปนรอยละ 26.32  บุคคลหรือแหลงขอมูลใดทีม่ีอิทธิพลตอทานในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการพบวาครอบครัวแนะนํา รอยละ 49.09 เพ่ือนแนะนํา รอยละ 36.36  คําแนะนํา
ในอินเตอรเน็ต รอยละ 18.18 แพทยจากโรงพยาบาลอ่ืนแนะนํา รอยละ 3.64 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการศูนยเวช
ศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 
ตาราง 6   ความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ปจจัย 
 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.61  พึงพอใจมากทีสุ่ด 
  1.1 มีบริการที่หลากหลาย 4.62 0.49 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
  1.2 การใหบรกิารมีคุณภาพ 4.58 0.50 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
  1.3 โรงพยาบาลมีชื่อเสียง 4.75 0.44 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
  1.4 มีการใหบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน 4.69 0.47 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
  1.5 มีเทคโนโลยีรองรับการใหบริการที่นาเชือ่ถือ 4.44 0.54 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
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 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
  1.6 มีการพัฒนาการใหบรกิารอยางตอเนือ่ง 4.58 0.50 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

2. ปจจัยดานราคา  4.11  พึงพอใจมาก 
คุณภาพของการใหบริการมีความเหมาะสมตอ
ราคาคาใชบรกิาร 

4.11 0.53 พึงพอใจมาก 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย  3.89  พึงพอใจมาก 
สามารถเดินทางไปยังศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลกรงุเทพ ไดสะดวก 

3.89 0.76 พึงพอใจมาก 

4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด  3.73  พึงพอใจมาก 
มีการจดักิจกรรมที่นาสนใจระหวางรอคิวตรวจ 3.35 0.91 พึงพอใจมาก 
มีการโฆษณาเพิม่ชองทางการตดิตอส่ือสารผาน
แอพพลิเคชั่นที่เขาถงึไดงาย 

4.11 0.85 พึงพอใจมาก 

5. ปจจัยดานกระบวนการ  3.84  พึงพอใจมาก 
มีความรวดเร็วในการใหบรกิาร 3.73 0.71 พึงพอใจมาก 
มีการใหบรกิารอยางเสมอภาคตามลําดับกอนหลัง 
และไมเลือกปฏิบัติ 

3.91 0.65 พึงพอใจมาก 

สามารถติดตอไดงายเมือ่เกดิปญหา หรือตองการ
นัดหมาย 

4.05 0.97 พึงพอใจมาก 

แสดงราคาคาใชบริการไวอยางชัดเจน 3.51 0.88 พึงพอใจมาก 
ระบบการนดัหมาย เล่ือนนัดผาน Application  
ที่สะดวก 

4.02 1.03 พึงพอใจมาก 

6. ปจจัยดานบุคคล  4.62  พึงพอใจมากทีสุ่ด 
แพทยมีความชาํนาญในการบรกิาร 4.64 0.52 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
แพทยตรวจวินจิฉัยอยางละเอยีด 4.60 0.49 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
แพทยและเจาหนาที่ใหคําแนะนําเปนอยางด ี 4.69 0.47 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
แพทยและเจาหนาที่ยิ้มแยม แจมใส สุภาพ 4.58 0.57 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
7. ปจจัยดานลกัษณะทางกายภาพ  4.08  พึงพอใจมาก 
มีปายบอกทางชัดเจน 3.65 0.73 พึงพอใจมาก 
มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรบัผูปวย  
(เชน หองน้ําสําหรับผูใชรถเข็น, ลิฟตโดยสาร) 
อยางเพยีงพอ 

3.96 0.90 พึงพอใจมาก 

ภายในศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรงุเทพ
มีความปลอดภัย 

4.07 0.54 พึงพอใจมาก 

ศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความ 4.16 0.54 พึงพอใจมาก 
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 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
สะอาด 
เครื่องมอืทีใ่ชในการใหบรกิารมีความสะอาด 4.16 0.57 พึงพอใจมาก 

 
 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของความพึงพอใจแตละปจจัยพบวาสามารถเรียงลําดับจากความพึง
พอใจมากที่สุด ไดดังน้ี  ปจจัยดานบุคคล (4.62) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (4.61) ปจจัยดานราคา (4.11) 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (4.08) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (3.89) ปจจัยดาน
กระบวนการ (3.84) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (3.73) 

ในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวมใน
การใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ จากตัวแบบการถดถอยของประชากร 

 

ε+β+β+β+β+β+β+β+β= 7X76X65X54X43X32X21X10Y  

โดย Y เปนคะแนนความพึงพอใจโดยรวม  7,321 X...,X,X,X เปนคะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยของแตละปจจัย  เมื่อพิจารณาผลที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป พบวาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานกายภาพไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ศูนยเวชศาสตรโรงพยาบาลกรุงเทพ ตัดปจจัยที่ไมสงผลตอความพึงพอใจออกไป ซึ่งเหลือปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจของการใชบริการ 5 ปจจัยดังน้ี   

ปจจัยดานบุคคล ( 1X ) แพทยและเจาหนาที่ มีความรู ความสามารถใหบริการอยางมืออาชีพ 

แพทยมีความชํานาญในการบริการ แพทยตรวจวินิจฉัยอยางละเอียด แพทยและเจาหนาที่ใหคําแนะนํา
เปนอยางดี แพทยและเจาหนาที่ย้ิมแยม แจมใส สุภาพ  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ( 2X ) มีบริการที่หลากหลาย การใหบริการมีคุณภาพ โรงพยาบาลมี

ช่ือเสียง มีการใหบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีรองรับการใหบริการที่นาเช่ือถือ มีการ
พัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ือง 
 ปจจัยดานราคา ( 3X ) คุณภาพของการใหบริการมีความเหมาะสมตอราคาคาใชบริการ 

 ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด ( 4X ) มีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจระหวางรอคิวตรวจ มีการ

โฆษณาเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารผานแอพพลิเคช่ันที่เขาถึงไดงาย 
 ปจจัยดานกระบวนการ ( 5X ) มีความรวดเร็วในการใหบริการ มีการใหบริการอยางเสมอภาค

ตามลําดับกอนหลัง และไมเลือกปฏิบัติ 
 โดยปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (เดินทางไปยังศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ) 
และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (มีปายบอกทางชัดเจน มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูปวยอยาง
เพียงพอ ภายในศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ  มีความปลอดภัยศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความสะอาด เครื่องมือที่ใชในการใหบริการมีความสะอาด)  ไมสงผลตอความพึง
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พอใจโดยรวมของการใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ  เมื่อนําปจจัยทั้ง 2 น้ี ออกจาก
การวิเคราะหตัวแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Excel จะไดคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในตาราง 7 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบวาทุกปจจัยสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมของการใช
บริการ เน่ืองจากคา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดไว    
ตาราง 7 คาสมัประสทิธิ์การถดถอยจากการวิเคราะหตัวแบบการถดถอยเชิงพหุคณู     

 
     Coefficients Standard Error      t Stat     P-value 

Intercept 0.0724 0.1241 0.5831 0.5624 

1X บุคคล 0.2088 0.0231 9.0213 0.0000 

2X ผลิตภัณฑ 0.2450 0.0281 8.7078 0.0000 

3X ราคา 0.1134 0.0149 7.5685 0.0000 

4X สงเสริมการตลาด 0.1365 0.0185 7.3473 0.0000 

5X กระบวนการ 0.2759 0.0193 14.255 0.0000 

 
ในการประมาณคาความพึงพอใจเฉลี่ย ( Ŷ ) สามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณไดดังน้ี  

5X276.04X136.03X113.02X245.01X209.0072.0Ŷ +++++=  

ซึ่งความพึงพอใจโดยรวมของผูใชบริการขึ้นกับ 5 ปจจัยน้ี รอยละ 97.56  เมื่อพิจารณาจากคา
สัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยถาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปจจัยใดมีคามากแสดงปจจัยน้ันมีความสําคัญ 
ซึ่งพบวาปจจัยที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจโดยรวมใน 3 อันดับแรกไดแก ปจจัยดานกระบวนการ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานบุคคล   
 
อภิปรายผล 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 เพศ พบวาเพศชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศศิธร 
เลิศลา (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท พบวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจที่ตางกัน เพศชายมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการโดยรวมมากกวาเพศหญิง 

อายุ พบวาผูที่มีอายุมากกวา 40 ป มีความพึงพอใจตอการใชบริการมากกวาผูที่มีอายุนอยกวา 
ซึ่งสอด คลองกับผลการศึกษาของศศิธร เลิศลา (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพ
การบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 51 ป มี
ความพึงพอใจมากกวาทุกชวงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Abdellah & levine (1957) ที่ศึกษา
แลวพบวา ผูปวยที่มีอายุมากขึ้น จะมีความพึงพอใจตอการบริการทางการแพทยมากกวาผูปวยที่อายุ



 

291 
 

นอย ซึ่งอาจเน่ืองมาจากอายุมากขึ้น ความเจ็บปวยก็มากขึ้นทาใหตองไปโรงพยาบาลบอยครั้งจนเกิด
ความเคยชิน 

ระดับการศึกษา พบวาผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอการใชบริการ
มากกวาระดับอ่ืนๆ สวนการศึกษาของศศิธร เลิศลา (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
คุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวาผูรับบริการที่มีการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตร ีและระดับปริญญาตร ีจะมีความพึงพอใจมากกวาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

อาชีพ พบวาผูที่ทําธุรกิจสวนตัวและเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ
การใชบริการมากกวากลุมอ่ืนๆ ในขณะที่เชาวลิต อะหมัด (2546) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปวย
นอกที่มีตอระบบการใหบริการโรงพยาบาลเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา อาชีพที่
แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอการใหบริการ  
 รายได พบวารายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เชาวลิต อะหมัด (2546) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูปวยนอกที่มีตอระบบการใหบริการ
โรงพยาบาลเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา รายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึง
พอใจของผูปวย ที่มีตอการใหบริการ ในขณะที่ศศิธร เลิศลา (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตอคุณภาพการบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวาผูมีรายไดตางกันมีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการโดยรวมตางกัน เน่ืองจากผูมีรายไดคอนขางสูง ตองการที่จะไดรับการบริการ
ที่มีคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายที่เสียไป 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะประชากรพบวาผูที่มาใชบริการสวนมากเปนผูหญิง ชวงอายุ 31–40  
ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิกานดา วิทยาแพทย (2558) เรื่องความ
พึงพอใจตอการใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีสวนที่แตกตางกัน
คืออาชีพ และรายได ซึ่งในการศึกษาน้ีพบวาผูมาใชบริการสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชน และเปนผู
มีรายได 20,000 - 40,000 บาท  
   นอกจากน้ีจากผลการศึกษาในเรื่องเหตุผลที่มาใชบริการที่มากที่สุด 3 อันดับแรกคือมีแพทย
เช่ียวชาญ คิดเปนรอยละ 77.19 มีแพทยเฉพาะทาง คิดเปนรอยละ 70.18 และมีเครื่องทางการแพทยที่
ทันสมัย คิดเปนรอยละ 64.91 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอัครณี ภักดีวงษ (2561) โดยสํารวจความ
พึงพอใจ ของผูรับบริการตอการใหบริการ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) งานบริการผูปวยนอก 
งานบริการผูปวยใน และงานบริการในชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561  พบวาผูเขารับบริการแผนก
ผูปวยนอกมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจกิริยาของแพทยมากที่สุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
 ปจจัยที่ผูใชบรกิารมีความพึงพอใจมากที่สุดมี 2 ปจจัยไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยเรื่องที่มี
ความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ โรงพยาบาลมีช่ือเสียง มีการใหบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน มี
บริการที่หลากหลาย และปจจัยดานบุคคล โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ แพทยและ
เจาหนาที่ใหคาํแนะนําเปนอยางดี แพทยมีความชํานาญในการบริการ แพทยตรวจวินิจฉัยอยางละเอียด  
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 ปจจัยที่ผูใชบรกิารมีความพึงพอใจมาก มี 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ โดยปจจัยที่มีคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดใน 3 ลําดับสุดทาย คือ ปจจยัดานการสงเสริม
ทางการตลาด (3.73) ปจจัยดานกระบวนการ (3.84) และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (3.89) 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการของ
โรงพยาบาลแตละแหงอาจแตกตางกันได ขึ้นอยูกับลักษณะและความตองการของกลุมประชากรที่มาใช
บริการ จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบวาปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด  ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวมของการใช
บริการของศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ สวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ ไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวมของการใชบริการศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ซึ่งศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด ไม
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี สวนปจจัยดานอ่ืนๆมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ในขณะที่จากการศึกษาของกาญจนี แสนสุข (2561) 
ศึกษาเรื่องปจจัยทีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ โรงพยาบาลเอกชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
นครธน ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
โรงพยาบาลนครธน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดาน
พนักงาน และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ สวนจากการศึกษาของนิตยา (2556) เรื่องปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช พบวาดานการสงเสริมการขาย
ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1) จากการศึกษาลักษณะทางประชากรที่มาใชบริการพบวาสวนมากเปนผูหญิง มีชวงอายุ 31 –

40 ป เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท ซึ่งสวนมากมีคาใชจาย

ในการบริการเฉลี่ยครั้งละ 1,001 – 2,000 บาท และมาใชบริการเดือนละ 1–2 ครั้ง โดยมีความพึงพอใจ

ในการใชบริการระดับมาก ศูนยควรมีการสรางกลยุทธในการเพ่ิมลูกคากลุมน้ี  

2) จากผลการวิจัยพบวาอาการปวดที่มาใชบริการเพ่ือบําบัดรักษา 3 ลําดับแรก คือ ปวดหลัง 
ปวดบริเวณคอ บา สะบัก (ออฟฟศซินโดรม) และปวดบริเวณสะโพก ดังน้ันศูนยจึงควรลดขั้นตอนในการ
ใหบริการ และปรับระบบการใหบริการที่รวดเร็วขึ้น  

3) จากผลวิจัยที่พบวาจากผลการศึกษาพบวา ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานการ

สงเสริมทางการตลาดในระดับตํ่าที่สุด โดยมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมที่นาสนใจระหวางรอคิว
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ตรวจนอยกวาการโฆษณาเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารผานแอพพลิเคช่ันที่เขาไดถึงงาย ดังน้ันทางศูนย

จึงควรพิจารณาใหมีการปรับกิจกรรมที่นาสนใจระหวางรอคิวตรวจเพ่ิมขึ้น 

4) จากผลการวิจัยพบวาเหตุผลของของการมาใชบริการ เพราะมีแพทยเช่ียวชาญ มีแพทย

เฉพาะทาง มีเครื่องมือแพทยทันสมัย และ มีเครื่องมือแพทยครบครัน ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของศูนย จึง

ควรเอาประเด็นน้ีมาสรางกลยุทธในการประชาสัมพันธ 

5) จากผลการวิจัยพบวาผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการ คอนขางนอย 
ซึ่งเน่ืองมาจากการแสดงราคาคาใชบริการยังไมชัดเจน จึงควรมีการแสดงราคาคาใชบริการใหชัดเจนขึ้น 
รวมทั้งควรปรับกระบวนการใหมีความรวดเร็วในการใหบรกิาร 

 
ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลวิจัยที่พบวา ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานสงเสริมการตลาด และ

ดานราคาที่สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใหบริการของศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ  

ผูวิจัยแนะนําวาควรทําวิจัยในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการซํ้า รวมทั้งควร

ทําวิจัยเรื่องปจจัยในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูบริหาร เจาหนาที่ศูนยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่อํานวยความสะดวก
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บทคัดยอ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนน้ี 
ไดดําเนินการศึกษาโดยใชขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 265 
บริษัท (2,650 firm-year observations) ระหวางป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2562 เปนระยะเวลา 10 ป 
โดยใชสถิติ Fixed effect regression model ในการวิเคราะหผล ผลการศึกษาพบวาอัตราสวนการ
จายเงินปนผลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน แตไมพบ
ความสัมพันธระหวางการจายหรือไมจายเงินปนผลกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ซึ่งบงช้ีถึง
พฤติกรรมของนักลงทุนที่มีความชอบในเงินปนผล ตามทฤษฎีลูกนกในกํามือ และใหความสําคัญกับ
นโยบายการจายเงินปนผลในเชิงปริมาณมากกวาการจายหรือไมจายเงินปนผล การศึกษาน้ีเปนการศึกษา
แรกที่ครอบคลุมถึงตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนในประเทศไทย โดยใชวิธี Three factor asset 
pricing model ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการคํานวณตนทุนของสวนของเจาของ รวมทั้งเปนหลักฐานเชิง
ประจักษซึ่งมีผลแตกตางจากการศึกษากอนหนาในตางประเทศ ซึ่งผลการศึกษาน้ีเปนขอมูลที่สําคัญเพ่ือ
ใชในการกําหนดนโยบายเงินปนผลของบริษัท และเปนประโยชนตอการตัดสินใจของนักลงทุน เพ่ือ
พิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีนโยบายเงินปนผลที่เหมาะสมตอความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: นโยบายเงินปนผล, ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

Abstract 

 This study aims to examine the relationship between dividend policy and 
weighted average cost of capital. The data set of 2,650 firm-year observations from 265 
listed companies in the Stock Exchange of Thailand for the 10-year period 2010–2019 
are used in this study. Using a fixed effect regression model, we find a negative 
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relationship between dividend payout ratio and weighted average cost of capital. 
However, there is no significant relationship between dividend payment variable and 
weighted average cost of capital. This indicates that investors prefer a high level of 
payout dividend according to Bird-in-the-hand theory. Moreover, they are more 
concerned on quantitative dividends than dividend payment. This is the first study that 
covers the weighted average cost of capital in Thailand and applies the Three factor 
asset pricing model to estimate a cost of equity capital. Furthermore, the results of this 
study are contrast from previous studies abroad. Thus, these results provide significant 
information determining the company's dividend policy and benefit for investors to 
effectively consider their investments in companies that pay a suitable level of 
dividends based on their requirements. 
Keywords: Dividend policy, Weighted average cost of capital, the Stock Exchange of        
                Thailand 
 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 
จุดมุงหมายสําคัญของบริษัทจดทะเบียน คือ การสรางความมั่งคั่งสูงสุดใหกับผูถือหุน ซึ่งผูถือหุน

จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจากสวนตางของราคาหุน และจากเงินปนผล เมื่อบริษัทมีผล
ประกอบการที่ดีและมีผลกําไร ทําใหนักลงทุนมีความเช่ือมั่น จึงสงผลใหราคาหุนเพ่ิมสูงขึ้น และสามารถ
จายเงินปนผลตามนโยบายเงินปนผลของบริษัท ซึ่งการจายปนเงินปนผล บริษัทพิจารณาจากแนวโนม
การลงทุนในอนาคต การจัดหาเงินทุน โครงสรางเงินทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนจากสวน
ตางของราคาหลักทรัพยน้ันและกําไรสุทธิ เพ่ือกําหนดอัตราเงินปนผลที่บริษัทสามารถจายได ตามทฤษฎี
นโยบายปนผลสวนที่เหลือ (Aivazian et al., 2006; Miller & Modigliani, 1961) แตความตองการของ
นักลงทุนและเปาหมายของแตละบริษัทมีหลายรูปแบบ กอใหเกิดแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายเงิน
ปนผลที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามยังไมมีบทสรุปวาทฤษฎีนโยบายเงินปนผลใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการ
อธิบายพฤติกรรมการจายเงินปนผลของบริษัทไดอยางชัดเจน นอกจากน้ีบริษัทจําเปนตองคํานึงเรื่องของ
ตนทุน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการประกอบธุรกิจ โดยตนทุนของเงินทุน มีแหลงที่มาหลัก 2 แหลง ไดแก 
การกูยืม และจากสวนของเจาของหรือกําไรสะสม ซึ่งโดยสวนใหญบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากทั้ง 2 แหลง
เงินทุนดังกลาวเพ่ือนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุน้ีในการพิจารณาดําเนินงานโครงการใหมหรือ
การดําเนินธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงจําเปนจะตองพิจารณาตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) ซึ่งเปนตนทุนที่คํานึงถึงตนทุนจากแหลงเงินทุนทั้งหมด
ที่ใชในบริษัทเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือกอเกิดผลกําไรและสรางความมั่งคั่งใหแกผูถือหุน ดวยเหตุน้ีจึงมีความ
เปนไปไดสูงที่นโยบายเงินปนผล ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน และผลประกอบการ อาจมีความ
เกี่ยวของกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจายเงินปนผล อาจมีผลกระทบโดยตรงกับตนทุนของธุรกิจ (Higgins, 
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1972; Rajverma et al., 2019) ดังน้ันการจายเงินปนผลจึงมีความสําคัญ และอาจจะมีความสัมพันธกับ
ตนทุนถัวเฉลี่ยถั่วนํ้าหนักของเงินทุนของบริษัท และสงผลตอความมั่งคั่งของผูถือหุนเชนกัน 

 ในการศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับตนทุนของเงินทุน มีเพียงงานวิจัยบางสวนที่เนนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสิน คือ การศึกษาของ Jabbouri, Satt, and 
Farooq (2014) ที่ผลการศึกษาพบวาเมื่ออัตราสวนการจายเงินปนผลของบริษัทเพ่ิมมากขึ้น สงผลทําให
ตนทุนของหน้ีสินของบริษัทลดลง ดังน้ันตนทุนของหน้ีสินและนโยบายเงินปนผล จึงมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางตรงกันขาม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Farooq and Jabbouri (2015) และ Jabbouri and 
El Attar (2017) เน่ืองจากการจายเงินปนผลสูง สามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกของการบริหาร
กิจการที่ดี และเปนการสงสัญญาณ (Dividend signaling) ในเชิงบวกตอสาธารณะ สงผลใหบริษัทมี
ความนาเช่ือถือในมุมมองของผูเปนเจาหน้ีหรือผูใหสินเช่ือ จึงมีตนทุนของหน้ีสินตํ่า แตการศึกษาของ 
Likitwongkajon and Sangchan (2021) ซึ่งศึกษานโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสินในประเทศ
ไทย พบวา ไมพบความสัมพันธกันระหวาง 2 ปจจัยดังกลาว นอกจากการศึกษาตนทุนของหน้ีสินแลว มี
การศึกษาความสัมพันธของนโยบายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน โดย Khadka 
(2007) พบวา ความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลกับตนทุน
ของสวนของเจาของเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี Rajverma, Arrawatia, Misra, and Chandra 
(2019) พบความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลกับตนทุนของสวนของ
เจาของเชนเดียวกัน เมื่อบริษัทจายเงินปนผลในอัตราที่ไมสูง สงผลใหเงินทุนคงเหลือมากขึ้น สําหรับการ
ดําเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต ทําใหไมจําเปนตองใชแหลงเงินทุนภายนอกหรือการกูยืมเงินทุน
ลดลง แตใชเงินทุนภายในเพ่ิมขึ้น สงผลใหตนทุนของเงินทุนลดลง (Higgins, 1972; Rozeff, 1982) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาในเรื่องของนโยบายเงินปนผลและตนทุนของเงินทุน พบวา
งานวิจัยสวนใหญศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสิน มีสวนนอย ไดแก 
การศึกษาของ Khadka (2007) และ Rajverma et al. (2019) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
นโยบายเงินปนผลและตนทุนของเงินทุน รวมทั้งการคํานวณตนทุนของสวนของเจาของไมไดใช Three 
factor asset pricing model (Fama & French, 1993) ซึ่งคํานึงถึงความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปน
ระบบในการศึกษา (Khadka, 2007; Rajverma et al., 2019) สําหรับขอบเขตการศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีเฉพาะการศึกษาของ Likitwongkajon and Sangchan 
(2021) แตเปนการศึกษาความสัมพันธกับตนทุนของหน้ีเทาน้ันและไมพบความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย
ดังกลาว นอกจากน้ีผลการศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสินที่ผานมา 
มีผลการศึกษาที่ไมชัดเจนและไมมีขอสรุปในทางเดียวกัน โดยพบความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
(Farooq & Jabbouri, 2015; Jabbouri et al., 2014; Jabbouri & El Attar, 2017) หรือไมมี
ความสัมพันธกัน (Likitwongkajon & Sangchan, 2021) โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไมพบการศึกษาที่
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มุงเนนในความสัมพันธระหวางตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนและนโยบายเงินปนผล ดังน้ันจึง
จําเปนที่จะตองศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน
ในประเทศไทย เพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งจะใชกรณีศึกษาในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนครั้งแรก นอกจากน้ีในการศึกษาครั้งน้ีไดเพ่ิมวิธีการคํานวณตนทุนของสวนของ
เจาของ โดยใชวิธี Three factor asset pricing model เพ่ือใหครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ
และเปนระบบ ดังน้ัน ผลการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนขอมูลที่สําคัญตอผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายเงินปนผล การใชแหลง
เงินทุนที่เหมาะสม เพ่ือสรางความมั่งคั่งสูงสุดใหผูถือหุน และเปนประโยชนตอนักลงทุนในการตัดสินใจ
เลือกซื้อหุนที่มีนโยบายเงินปนผลที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ นอกจากน้ียังเปนขอมูลที่
สําคัญในการกําหนดกฎระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผล หากเกิดสถานการณที่
ตองมีการควบคุม เน่ืองจากอาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผล (Dividend payout ratio) และ

ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน (Weighted average cost of capital)  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการจายหรือไมจายเงินปนผล (Dividend payment) และ

ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน (Weighted average cost of capital)  
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1. ทฤษฎีนโยบายเงินปนผล (Dividend policy theory) 

1.1 ทฤษฎีลูกนกในกํามือ (Bird in the hand theory) การเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปนผล
สงผลกระทบตอราคาหุน โดยการจายเงินปนผลสูงจะทําใหหุนมีราคาสูง และการจายเงินปนผลสูงมีผล
ทําใหตนทุนของเงินทุน และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนลดลง โดยนักลงทุนมีความเช่ือวา
การไดรับเงินปนผลในขณะปจจุบัน มีความแนนอนและมีความเสี่ยงนอยกวาการคาดการณผลกําไรจาก
สวนตางของราคาในอนาคต ซึ่งมีความไมแนนอนและมีความเสี่ยงที่มากกวา (Gordon, 1963) 
 1.2 ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Dividend signaling theory) จากความไมเทาเทียมกันในการ
รับรูขอมูลของนักลงทุน ซึ่งผูบริหารสามารถรับรูขอมูลภายในของบริษัทอยางแทจริงมากกวา ดังน้ัน
นโยบายการจายเงินปนผลจึงเปนการสงสัญญาณจากผูบริหารสูนักลงทุน หรือเปนการสะทอนผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยมีแนวคิดคือ การจายเงินปนผลสูง เพราะมีผลการดําเนินงานที่ดี ซึ่งเปนการสง
สัญญาณที่ดีของการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทตอนักลงทุน (Miller & Rock, 1985) 
 1.3 ทฤษฎีปญหาตัวแทน (Agency problems theory) ในบางครั้งผูบริหารมีแนวโนมสราง
ความมั่งคั่งแกตนเองมากกวาผูถือหุน เชน การใชรถประจําตําแหนงที่ราคาสูงเกินควร โดยไมกอใหเกิด
ผลกําไรแกบริษัท ซึ่งถือเปนตนทุนตัวแทน (Agency cost) และเปนขอขัดแยงระหวางผูบริหารและผูถือ
หุน หรือเปนปญหาตัวแทน (Agency problems) ดังน้ัน การจายเงินปนผลที่สูง จึงสามารถมีสวนในการ
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ลดตนทุนตัวแทนได เน่ืองจากสงผลใหงบประมาณที่ผูบริหารตองบริหารจัดการลดลง ทําใหลดโอกาสใน
การนํางบประมาณน้ันไปสรางผลประโยชนสวนตัว (Rozeff, 1982) 
2. ตนทุนของเงินทุน (Cost of capital) 

2.1 ตนทุนของหนี้สิน (Cost of debt) ตนทุนของหน้ีสิน เปนคาใชจายที่บริษัทตองจายไป 
หรือเปนดอกเบ้ียของเงินทุนน้ัน นอกจากน้ีบริษัทอาจระดมทุนโดยการออกตราสารหน้ี (Corporate 
bond) ซึ่งถือวาเปนลูกหน้ีและตองจายดอกเบ้ียแกเจาหน้ี ในการศึกษาโดยสวนใหญใชดอกเบ้ียจายตอ
หน้ีสินรวมเปนตัวแทนตนทุนของหน้ีสิน  (Swanpitak et al., 2020; Zou & Adams, 2008) 
 2.2 ตนทุนของสวนของเจาของ (Cost of equity) พิจารณาจากผลตอบแทนของผูถือหุนที่
คาดวาจะไดรับจากการลงทุนในบริษัท เทียบเทากับตนทุนของสวนของเจาของ เน่ืองจากมีคาเสียโอกาส
ที่เกิดขึ้นจากการนําเงินน้ีมาลงทุนในกิจการของบริษัท การคํานวณตนทุนของสวนของเจาของ สามารถ
ใชหลักวิธีการดังน้ี  
   Capital asset pricing model (CAPM) คํานวณหาตนทุนของสวนของเจาของ 
ดวยการใชแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย หรือ Capital asset pricing model (CAPM) 
(Sharpe, 1964) เนนใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic risk) เปนความเสี่ยงที่
บริษัทไมสามารถควบคุมได มีความสัมพันธกับผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดวาจะไดรับ ซึ่งคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาล รวมกับสวนชดเชยความเสี่ยงที่เปนระบบของหุน
สามัญซึ่งถูกคูณดวยคาเบตาของหุนสามัญ 

A three factor asset pricing model (Fama and French) แบบจําลองในการ
กําหนดราคาหลักทรัพยโดยใช 3 ปจจัย (Fama & French, 1993) น้ีไดพัฒนาโดยมีพ้ืนฐานจาก
แบบจําลอง CAPM ที่มีเฉพาะความเสี่ยงที่เปนระบบ คือ ความเสี่ยงของตลาด (Market risk factor) ซึ่ง
ไดศึกษาเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมปจจัยที่ไมเปนระบบในแบบจําลอง ไดแก ความเสี่ยงดานขนาด (Size risk 
factor) และความเสี่ยงดานมูลคา (Value risk factor) รวมเปน 3 ปจจัย  

2.3 ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน (Weighted average cost of capital) 
  เปนผลจากการคํานวณตนทุนจากแหลงเงินทุนทั้งหมดของบริษัท ตามสัดสวนโครงสรางเงินทุน 
เชน จากการกูยืมเงินทุน เงินทุนจากสวนของเจาของ เงินทุนจากกําไรสะสม การออกหุนบุริมสิทธิ ซึ่งมี
ตนทุนที่แตกตางกัน และความเสี่ยงของแตละแหลงเงินทุนไมเทากัน ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุนน้ี จึงมีความสําคัญในการตัดสินใจดานบริหารทางการเงินของบริษัท รวมถึงการดําเนินงาน
โครงการในอนาคต ซึ่งการคํานวณไดโดยนําตนทุนของเงินทุนหลังหักภาษีแตละรายการ คูณดวยสัดสวน
ของตนทุนน้ัน (Boudreaux & Long, 1979) ผลที่ไดจะแสดงถึงตนทุนของเงินทุน (Cost of capital) 
ทั้งหมดของบริษัท  
3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 Jabbouri, Satt, and Farooq (2014) ไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปน
ผลและตนทุนของหน้ีสิน โดยเปนกรณีศึกษาในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East 
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& North Africa, MENA) โดยใชอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) 
เปนตัววัดของตนทุนของหน้ีสิน และอัตราสวนการจายเงินปนผล (Dividend payout ratio) เปนตัววัด
ของนโยบายเงินปนผล พบวาทั้ง 2 อัตราสวน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อมีอัตราสวนการ
จายเงินปนผลเพ่ิมมากขึ้น และบริษัทมีความสามารถในการจายดอกเบ้ียเพ่ิมมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน 
เปนผลใหตนทุนของหน้ีสินลดลง ดังน้ันตนทุนของหน้ีสินและนโยบายเงินปนผล จึงมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางตรงกันขาม สอดคลองกับการศึกษาของ Farooq and Jabbouri (2015) ที่ทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผล โดยใชอัตราสวนการจายเงินปนผล (Dividend payout ratio) 
และตนทุนของหน้ีสิน พบความสัมพันธในเชิงตรงกันขามระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสิน 
และมีการศึกษาของ Jabbouri and El Attar (2017) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผล 
และตนทุนของหน้ีสิน ในตลาดหลักทรัพยของประเทศโมร็อกโก พบความสัมพันธตรงกันขามระหวาง
นโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสิน  
 นอกจากการศึกษาขางตนที่เนนการศึกษาเฉพาะตนทุนของหน้ีสินแลว ยังพบวามีการศึกษาที่มุง
ศึกษาเก่ียวตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนและนโยบายเงินปนผล โดย Rajverma, Arrawatia, 
Misra, and Chandra (2019) ไดศึกษาความเช่ือมโยงกันระหวางเงินปนผล โครงสรางของเงินทุน และ
ตนทุนของเงินทุน ในบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินเดีย พบวาทั้ง 3 ตัวแปรขางตน มีความสัมพันธกัน 
โดยพบวาตนทุนของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
นโยบายเงินปนผล (อัตราสวนการจายเงินปนผล) ซึ่งตามทฤษฎีปญหาตัวแทน การจายเงินปนผลสูงเปน
การลดปญหาตัวแทน และเปนมุมมองเชิงบวกตอเจาหน้ี ทําใหตนทุนของหน้ีสินลดลง อยางไรก็ตามดวย
บริบทของประเทศอินเดียทําใหผลการศึกษาแตกตางจากทฤษฎี อาจเน่ืองมาจากการดอยคุณภาพในการ
จัดการหน้ีสินหรือจากการไมมีประสิทธิภาพของผูบริหาร และการศึกษาของ Khadka (2007) ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธระหวางตนทุนของเงินทุนเมื่อมีการใชเงินทุนจากหน้ีสิน (Leverage) เพ่ิมมากขึ้น โดยใช
ขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเนปาล ซึ่งไมพบความสัมพันธระหวางตัวแปรขางตน แต
พบความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลกับตนทุนของเงินทุน และระหวางอัตราสวนการ
จายเงินปนผลกับตนทุนของสวนของเจาของ ในทิศทางเดียวกันทั้งสองกรณี ดังน้ันทั้ง 2 การศึกษา
ขางตน จึงอธิบายความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระหวางตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนและ
นโยบายเงินปนผล ในขณะที่ประเทศไทย ไดมีการศึกษาของ Likitwongkajon and Sangchan (2021) 
ที่ศึกษาบทบาทของอัตราสวนการจายเงินปนผลตอตนทุนของหน้ีสินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ซึ่งผลการศึกษาพบวาไมพบความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสิน 
และไมพบวาความสัมพันธระหวางการจายหรือไมจายเงินปนผลกับตนทุนของหน้ีสิน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
บริหารในลักษณะธุรกิจครอบครัว ซึ่งชวยลดปญหาตัวแทน (Agency problem) ในกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
ทําใหการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเงินปนผลไมสงผลกระทบตอตนทุนของหน้ีสิน นอกจากน้ี ยังพบวามีผู
ที่อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเงินปนผล โดย Higgins (1972) อธิบายวากรณีที่บริษัทไมจายเงินปนผล 
สงผลใหบริษัทสามารถลดตนทุนของเงินทุน เน่ืองจากลดการใชแหลงเงินทุนจากภายนอก แตใชแหลง
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เงินทุนภายใน และการศึกษาของ Rozeff (1982) ไดสนับสนุนแนวคิดขางตน คือ นโยบายการลงทุนมี
ความสัมพันธกันในการกําหนดนโยบายเงินปนผล 

 จากงานวิจัยสวนใหญขางตน มีเฉพาะงานวิจัยบางงานวิจัยที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
นโยบายเงินปนผลและตนทุนของเงินทุน (Khadka, 2007; Rajverma et al., 2019) นอกจากน้ี ใน
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยพบเฉพาะการศึกษาของ Likitwongkajon and Sangchan (2021) 
เทาน้ัน แตเปนการศึกษาความสัมพันธกับตนทุนของหน้ีสิน ซึ่งผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง
นโยบายเงินปนผลและตนทุนของหน้ีสินของงานวิจัยขางตน ใหผลการศึกษาที่แตกตางกัน ทั้งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หรือไมมีความสัมพันธกัน และในประเทศไทยยังไมไดมีการศึกษาที่
มุงเนนในความสัมพันธระหวางตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนและนโยบายเงินปนผล ดังน้ันจึง
จําเปนที่จะตองศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถัวนํ้าหนักของเงินทุนใน
ประเทศไทย เพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษในการศึกษาครั้งน้ี โดยคาดการณวาอัตราการจายเงินปนผลซึ่ง
เปนตัววัดของนโยบายเงินปนผล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
และสามารถอนุมานไดวาการจายเงินปนผลมีทิศทางเดียวกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ซึ่งมี
สมมติฐาน ดังน้ี  

H1a: อัตราสวนการจายเงินปนผล (Dividend payout ratio) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ
ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน (Weighted average cost of capital) 
 H1b: การจายเงินปนผล (Dividend payment) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับตนทุนถัว
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน (Weighted average cost of capital)  
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
1. ประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาในกลุมตัวอยาง จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
ฐานขอมูล Datastream ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน จํานวนทั้งสิ้น 570 บริษัท ตัดบริษัทที่มีขอมูล
สูญหายออกไป 288 บริษัท คงเหลือ 282 บริษัท และตัดบริษัทที่มีขอมูลผิดปกติ จํานวน 17 บริษัท 
คงเหลือบริษัทที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีทั้งสิ้น จํานวน 265 บริษัท (2,650 firm-year observations) โดย
ทําการศึกษาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมเปนชวงระยะเวลา 
10 ปยอนหลัง จากกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคบริโภค สินคา
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี แตไมรวมกลุมบริษัทที่อยู
ในกลุมธุรกิจการเงิน เน่ืองจากบริษัทกลุมธุรกิจการเงิน มีการจัดทํางบการเงินของบริษัทที่มีลักษณะ
แตกตางจากบริษัทในกลุมธุรกิจอ่ืน โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากขอมูลงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนของฐานขอมูล Datastream  
2. การวิเคราะหขอมูล 
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2.1 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ตนทุนของหน้ีสิน คํานวณจากดอกเบ้ียจายตอหน้ีสิน

รวมเปนตัววัดตนทุนของหน้ีสิน สวนตนทุนของสวนของเจาของ ใชแบบจําลอง Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) และแบบจําลองในการกําหนดราคาหลักทรัพย A three factor asset pricing เมื่อได
คาตนทุนของหน้ีสินและตนทุนของสวนของเจาของแลว จึงนํามาคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุน (Weighted average cost of capital) ซึ่งเปนตัวแปรตาม  
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) อัตราสวนการจายเงินปนผล (Dividend payout 
ratio, DPR) ใชเปนตัวแทนของนโยบายเงินปนผล ซึ่งบงช้ีถึงการจายเงินปนผลสูงหรือตํ่าจากกําไรสุทธิ
ของบริษัท  และตัวแปรการจายเงินปนผล (Dividend payment, DPM) แสดงถึงนโยบายที่มีการจาย
หรือไมจายเงินปนผล ในการศึกษาครั้งน้ี อัตราสวนการจายเงินปนผล สามารถคํานวณจากอัตราสวนของ
จํานวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ สวนการจายเงินปนผล ใชรูปแบบของตัวแปรหุน (Dummy variable) 
โดยหากมีการจายเงินปนผล ซึ่งแสดงจากอัตราการจายเงินปนผลหรือจํานวนเงินปนผลจายของบริษัทใน
งบการเงินของชวงเวลาที่ศึกษา จะแทนดวยคา 1 สวนกรณีไมจายเงินปนผลจะแทนตัวแปรน้ีดวยคา 0 
 ตัวแปรควบคุม (Control variables) ประกอบดวยตัวแปรควบคุมทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ดังน้ี 
ขนาดของบริษัท (Size, SIZE) คํานวณจากลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวมของบริษัท สัดสวนการ
กอหน้ี (Leverage, LEV) คํานวณจากอัตราสวนหน้ีสินรวมตอมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยรวม 
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio, ICR) คํานวณจากอัตราสวนของ
กําไรจากการดําเนินงาน และดอกเบ้ียจาย การเติบโตของรายได (Revenue growth, REGRO) คํานวณ
จากรอยละการเปลี่ยนแปลงของลอการิทึมธรรมชาติของยอดขายสุทธิของบริษัท ความสามารถในการทํา
กําไร (Profitability, PROF) คํานวณจากสัดสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม การเติบโตของสินทรัพยถาวร 
(Fix asset growth, FIGRO) คํานวณจากรอยละการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย อุตสาหกรรม 
(Industry, INDUS) เปนตัวแปรหุน และ ป (Year fix effect, YEAR) เปนตัวแปรคงที่  

2.2 การจัดการขอมูลกอนการวิเคราะห เพ่ือจัดการขอมูลผิดปกติ (Outlier) ของขอมูลกอน
การวิเคราะห จึงใชวิธีการ Winsorzing ทุกตัวแปร ที่ระดับ 5% และ 95%     
 2.3 สถิติที่ใชในการศึกษา 
 ใชสถิติ Panel data analysis ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 2 รูปแบบ ไดแก Random 
effect regression model และ Fixed effect regression model จากน้ันทดสอบดวย Hausman 
test เพ่ือหาแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอธิบายความสัมพันธของการศึกษาน้ี ระหวาง Fixed 
effect regression model และ Random effect regression model  

 2.4 แบบจําลอง  
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ใน
การศึกษาครั้งน้ี จึงประกอบดวยแบบจําลอง ดังน้ี 
แบบจําลองที่ 1 
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  COCi,t = β0 + β1DPRi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4ICRi,t + β5REGROi,t 

                                                 +β6PROFi,t + β7FIGROi,t + INDUS + YEAR + εi,t                          (1)   
แบบจําลองที่ 2                                      
  COCi,t = β0 + β1DPMi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4ICRi,t + β5REGROi,t 

                                                 +β6PROFi,t + β7FIGROi,t + INDUS + YEAR + εi,t                       (2)     
                                       

โดย COC คือ ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน DPR คือ อัตราสวนการจายเงินปนผล 
DPM คือ การจายเงินปนผล SIZE คือขนาดของบริษัท LEV คือ สัดสวนการกอหน้ี ICR คือ อัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย REGRO คือ การเติบโตของรายได PROF คือ ความสามารถในการทํา

กําไร และFIGRO คือ การเติบโตของสินทรัพยถาวร YEAR  คือ ป  ε คือ คาความคลาดเคลื่อน i, t คือ 
บริษัท, ปที่ ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย  
1. สถิติเชงิพรรณนา 
  จากตารางที่ 1 พบวาอัตราสวนการจายเงินปนผล มีคาเฉลี่ยรอยละ 41.30 แสดงวาบริษัทสวน
ใหญจายเงินปนผลในสัดสวนไมเกินครึ่งหน่ึงของกําไรสุทธิ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 43.09 แสดง
ถึงการจายเงินปนผลที่แตกตางกันอยางมากจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่มีคาสูง นอกจากน้ีมีคาตํ่าสุด
รอยละ -18.64 แสดงถึงบริษัทที่มีกําไรสุทธิติดลบแตยังมีการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม และคาสูงสุด
รอยละ 143.42 แสดงถึงการจายเงินปนผลที่สูงกวากําไรสุทธิในปน้ัน และพบวาตัวแปรการจายเงินปน
ผล ซึ่งเปนตัวแปรหุน มีคาเฉลี่ยรอยละ 76.94 แสดงวาบริษัทโดยสวนใหญมีการจายเงินปนผล และมี
การกระจายตัวของขอมูลคอนขางมากจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 42.13 โดยมีคาตํ่าสุดที่ 0 คือ
ไมมีการจายเงินปนผล และคาสูงสุดที่ 1 คือมีการจายเงินปนผล สําหรับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุนของบริษัทในกลุมตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ยรอยละ 8.80 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 5.63 
แสดงถึงการมีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนที่ไมกระจายตัวมากนัก โดยมีรอยละของตนทุนถัว
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนตํ่าสุดเทากับ 2.60 และตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนสูงที่สุดรอยละ 
22.95 
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ตารางที่ 1 คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ตัวแปร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 

DPR 0.4103 0.4309  -0.1864 1.4342 

DPM 0.7694 0.4213  0.0000 1.0000 

COC 0.0880 0.0563  0.0260 0.2295 

SIZE 15.4794 1.4180  13.3471 18.3545 

LEV 0.2423 0.1868  0.0000 0.5848 

ICR 54.8338 135.7527  -8.3429 555.0244 

REGRO 0.0647 0.2089  -0.3020 0.5883 

PROF 0.0471 0.0624  -0.0815 0.1671 

FIGRO 0.0694 0.2236  -0.2754 0.6898 

 
COC คือ ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน DPR คือ อัตราสวนการจายเงินปนผล DPM คือ 

การจายหรือไมจายเงินปนผล SIZE คือขนาดของบริษัท LEV คือ สัดสวนการกอหน้ี ICR คือ อัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย REGRO คือ การเติบโตของรายได PROF คือ ความสามารถในการทํา
กําไร และ FIGRO คือ การเติบโตของสินทรัพยถาวร 
2. การวิเคราะหคาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ  
  พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรควบคุมที่สูงที่สุดเทากับ -0.4297 ระหวางตัว
แปรอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย และตัวแปรสัดสวนการกอหน้ี โดยคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธที่สูงที่สุด มีคาไมเกินกวา |0.80|  และผลการทดสอบคา Variance inflation factor และ 
คา Tolerance ของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมทุกตัวแปรมีคา VIF ตํ่ากวา 10 และคา Tolerance 
มีคาเขาใกล 1 และมากกวา 0 จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity ในการศึกษาน้ี  

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
เงินทุน ดวยแบบจําลองที่ 1 
  จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติอ่ืนเพ่ิมเติมของแบบจําลองที่ 1 พบวามีคา 

Hausman test (χ2) เทากับ 40.73 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ดังน้ัน 
สถิติที่เหมาะสมที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถัว
นํ้าหนักของเงินทุน คือ Fixed effect regression model โดยมีคาสถิติ F เทากับ 196.8900 ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.001 โดยอธิบายไดวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมสามารถอธิบายตัวแปรตามได 
ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระอัตราสวนการจายเงินปนผล มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับตัวแปรตาม
ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ -0.0052 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความวา หากมีอัตราการจายเงินปนผลเพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะทําใหตนทุนตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
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ของเงินทุนลดลง 0.0052 หนวย เมื่อพิจารณาคาสถิติในการตัดสินใจที่ปรับแลว ซึ่งมีคาเทากับ 0.5200 
แสดงถึงตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมขางตน สามารถอธิบายตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ได
ถึงรอยละ 52.00 ดังน้ันจากผลการศึกษาน้ี จึงอธิบายไดวาอัตราสวนการจายเงินปนผลมีความสัมพันธกับ
ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนในทิศทางตรงกันขาม 
4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจายเงินปนผลกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน 
ดวยแบบจําลองที่ 2  
 จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติอ่ืนเพ่ิมเติมของแบบจําลองที่ 2 พบวามีคา 

Hausman test (χ2) เทากับ 68.60 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ดังน้ัน 
สถิติที่เหมาะสมที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางการจายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุน คือ Fixed effect regression model โดยมีคาสถิติ F เทากับ 196.2700 ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.001 โดยอธิบายไดวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมสามารถอธิบายตัวแปรตามได ซึ่งพบวาตัว
แปรอิสระการจายเงินปนผล ไมมีความสัมพันธในกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับคาสถิติในการตัดสินใจที่ปรับแลวของแบบจําลองที่ 2 มีคาเทากับ 
0.5190 แสดงถึงวาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมขางตน สามารถอธิบายตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ของเงินทุน ไดรอยละ 51.90 แตเน่ืองจากผลการศึกษาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของตัวแปร
การจายเงินปนผล จึงอธิบายไดวาการจายเงินปนผลไมมีความสัมพันธทางสถิติกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักของเงินทุน 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิและคาสถิติของแบบจําลองที่ 1 (Model 1) และแบบจําลองที่ 
2 (Model 2) Random effect model และ Fixed effect model 

Variable 

Model 1  Model 2 
Random effect 

model 
Fix effect model 

Random effect 
model 

Fix effect model 

Coefficient 
Std 
Error 

Coefficient 
Std 
Error 

Coefficient 
Std 
Error 

Coefficient 
Std 
Error 

DPR -0.0080*** 0.0019 -0.0052* 0.0020     
DPM      -0.0108*** 0.0022 -0.0036 0.0024 
SIZE 0.0017 0.0010 0.0023 0.0022  0.0023* 0.0010 0.0023 0.0023 
LEV -0.0772*** 0.0065 -0.0697*** 0.0086  -0.0788*** 0.0063 -0.0699*** 0.0086 
ICR -0.0000*** 0.0000 -0.0000** 0.0000  -0.0000*** 0.0000 -0.0000** 0.0000 
REGRO 0.0079* 0.0036 0.0062 0.0036  0.0080* 0.0036 0.0068 0.0036 
PROF -0.0380* 0.0166 -0.0073 0.0190  -0.0360* 0.0166 -0.0100 0.0190 
FIGRO -0.0044 0.0033 -0.0058 0.0033  -0.0042 0.0033 -0.0059 0.0033 
Industry-
fixed 
effects 

YES YES 
 

YES YES 

Year-
fixed 
effects 

YES YES 
 

YES YES 
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R2 0.5694 0.5708 0.5674 0.5700 
Adjusted 
R2 

 0.5200 
 

 0.5190 

Wald χ2 3224.3400***   3210.6700***  
F-statistic  196.8900***   196.2700*** 
Observati
on 

2650 2650 
 

2650 2650 

Hausman 

test (χ2) 
40.73*** 68.60*** 

 * ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05; ** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01; *** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001  
COC คือ ตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของเงินทุน DPR คือ อัตราสวนการจายเงินปนผล DPM คือ การจายเงินปนผล SIZE คือขนาดของ
บริษัท LEV คือ สัดสวนการกอหนี้ ICR คือ อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย REGRO คือ การเติบโตของรายได PROF คือ 
ความสามารถในการทํากําไร และ FIGRO คือ การเติบโตของสินทรัพยถาวร 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา พบวา อัตราสวนการจายเงินปนผล มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ตัวแปรตามตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน a ที่ระบุวา อัตราการ
จายเงินปนผล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน และไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ Rajverma et al. (2019) และ Khadka (2007) ซึ่งพบวา อัตราการจายเงินปนผล มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน และไมสอดคลองกับแนวคิดของ 
Higgins (1972) และ Rozeff (1982) ที่อธิบายวาตนทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปนผลมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทจายเงินปนผลในอัตราที่ตํ่า สงผลใหมีเงินทุนที่เหลือมากขึ้น
สําหรับดําเนินโครงการในอนาคตของบริษัท ทําใหการกูยืมเงินทุนลดลง หรือใชเงินทุนภายในเพ่ิมขึ้น 
เปนผลใหตนทุนของเงินทุนลดลง ดังน้ันผลการศึกษาในครั้งน้ีไมสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา แต
การศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคลองกับทฤษฎีนโยบายเงินปนผล คือ ทฤษฎีลูกนกในกํามือ (Bird in the 
hand theory) ของ Gordon (1963) อธิบายวาการจายเงินปนผลสูง มีผลทําใหราคาหุนสูงขึ้น และทํา
ใหตนทุนสวนของเจาของลดลง เน่ืองจากนักลงทุนมีความเช่ือวาการไดรับเงินปนผลในขณะปจจุบัน มี
ความแนนอนและมีความเสี่ยงตํ่า นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีการสงสัญญาณ (Dividend 
signaling theory) ของ Miller & Rock (1985) ซึ่งการจายเงินปนผล เปนการสงสัญญาณจากผูบริหาร
สูนักลงทุน หรือเปนการสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัท มีผลตอการไดรับตนทุนสวนของหน้ีสินที่ตํ่า
จากสถาบันการเงิน นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีปญหาตัวแทน ของ Rozeff (1982) ที่การจายเงิน
ปนผลสูงเปนการลดปญหาตัวแทน เปนมุมมองเชิงบวกตอสถาบันการเงินในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
สอดคลองกับการศึกษาเก่ียวกับตนทุนสวนของหน้ีสินที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับนโยบาย
เงินปนผล ของ Jabbouri et al. (2014) Farooq & Jabbouri (2015) และ Jabbouri & El Attar 
(2017) ดังน้ัน ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวยตนทุนสวนของ
เจาของ และตนทุนของหน้ีสิน ในบริบทของประเทศไทยจึงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม โดยการ
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จายเงินปนผลสูง มีความสัมพันธกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนที่ตํ่าลง สะทอนพฤติกรรมนัก
ลงทุนในประเทศที่มีความประสงคในเงินปนผล ตามทฤษฎีลูกนกในกํามือ และสถาบันการเงินที่มีมุมมอง
เชิงบวกตอบริษัทที่มีการจายปนผลสูง 
 พบวาการจายเงินปนผลไมมีความสัมพันธกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน เปนไปตาม
สมมติฐานวาง ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ Likitwongkajon & Sangchan (2021) ที่
ศึกษานโยบายการจายเงินปนผลตอตนทุนของหน้ีสินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งผล
การศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางการจายเงินปนผลกับตนทุนของหน้ีสิน แตการศึกษาครั้งน้ีเปน
การศึกษาที่ครอบคลุมมากกวา คือ ศึกษาตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน โดยการจายหรือไม
จายเงินปนผลไมมีความสัมพันธกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงการ
จายหรือไมจายเงินปนผลไมมีผลตอตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน เน่ืองจากบริษัทสวนใหญใน
กลุมตัวอยางในประเทศไทยมากกวารอยละ 70 จากผลการศึกษาเชิงพรรณนา มีการจายเงินปนผล ซึ่ง
การที่ปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล ไมมีความสัมพันธกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 
และแสดงใหเห็นวานักลงทุน และสถาบันการเงินใหความสําคัญในเชิงปริมาณมากกวาการจายหรือไม
จายเงินปนผล เพ่ือประกอบการตัดสินในการลงทุน เน่ืองจากเปนนักลงทุนประเภทที่ประสงคเงินปนผล
ตามทฤษฎีลูกนกในกํามือ (Bird in the hand theory) ของ Gordon (1963) 

สรุปไดวาการศึกษาในครั้งน้ีสามารถแสดงถึงความสัมพันธระหวางการจายเงินปนผลที่สูง และ
ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนที่ตํ่าลง ในบริบทของประเทศไทย โดยผลการศึกษาครั้งน้ีเปน
การศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยที่ศึกษาเก่ียวกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน และใหผล
การศึกษาที่แตกตางจากงานวิจัยกอนหนาในตางประเทศ สามารถสะทอนพฤติกรรมการประสงคเงินปน
ผลของนักลงทุน การสงสัญญาณที่ดีจากการจายเงินปนผลที่สูง และสงผลตอภาพลักษณการดําเนินงานที่
ดีรวมถึงการชวยลดปญหาตัวแทนได สงผลเชิงบวกตอมุมมองของสถาบันการเงินที่มีสวนในการกําหนด
ตนทุนดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามการจายเงินปนผลไมมีความสัมพันธกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
เงินทุนที่ตํ่าลง สะทอนมุมมองของนักลงทุนและสถาบันการเงินในเชิงปริมาณของการจายเงินปนผล โดย
พิจารณาจากอัตราสวนการจายเงินปนผล การศึกษาในครั้งน้ีถือไดวาเปนหลักฐานเชิงประจักษใหมของ
ความสัมพันธระหวางนโยบายการจายเงินปนผลและตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน 

ขอเสนอแนะ 
   ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามระหวางอัตราสวนการจายเงินปนผล
และตนทุนตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุน ผูบริหารบริษัทควรพิจารณากําหนดอัตราสวนการ
จายเงินปนผลในสัดสวนที่สูง เพ่ือใหตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนตํ่าลง แตอัตราการจายเงินปน
ผลที่สูงน้ัน อาจทําใหเงินทุนสําหรับโครงการในอนาคตลดลง ดังน้ันหากมีความจําเปนตองใชเงินทุนใน
อนาคต อาจพิจารณากําหนดอัตราสวนการจายเงินปนผลที่ลดลง โดยใหสอดคลองกับเงินทุนสําหรับ
โครงการในอนาคต เพ่ือลดการใชแหลงเงินทุนภายนอกที่มากเกินไป ซึ่งอาจมีตนทุนที่สูงกวาเงินทุน
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ภายใน และอาจมากกวาตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินทุนที่เพ่ิมขึ้น จากการกําหนดอัตราสวนการ
จายเงินปนผลที่ตํ่าลง  
  เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ี มีขอจํากัดทั้งในดานกลุมตัวอยางที่ศึกษาเฉพาะในบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทยเทาน้ัน ไมรวมถึงบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน และใชเฉพาะตัวแปรเชิงปริมาณใน
การศึกษา ดังน้ันจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป โดยควรศึกษาใหครอบคลุมทุก
อุตสาหกรรม โดยรวมกลุมธุรกิจการเงินในการศึกษาดวย และศึกษาตลาดตางประเทศรวมดวยเพ่ือเปน
การขยายขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งศึกษาในบริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใหครอบคลุมทุก
ประเภทของบริษัท และศึกษาในสวนของตัวแปร ที่เปนตัวแทนของนโยบายเงินปนผลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เชน 
จํานวนครั้งการจายเงินปนผล เปนตน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสมบูรณ และมีความเหมาะสมเพ่ิมขึ้น  
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Abstract  

 This research is a case study of environmentally friendly warehouse 

management of a grocery store in a village in Nakhon Ratchasima Province. Our 

research purposes were 1. to study the green warehouse management practices,  2. to 

generate a guideline for setting-up green warehouse management standards for small 

grocery stores in the future. This research employed a qualitative research method. Key 

instruments were interviews and observations at a case grocery store.   

          Primary practices found were: (i) the store didn't use any technology in selling 

products and procurement, (ii) the used packaging was sold with small revenues 

returned, (iii) disposing of the waste was the response by the partner company, (iv) 

nearly-expired products were used by entrepreneurs, which were not sold at a discount 

price, and (v) the height of the product shelf was considered to facilitate young 

customers. To meet the sustainable warehouse goal, the entrepreneurs should: (i) 

reduce the frequencies of procurement and transportation, (ii) establish a long-term 

relationship with environmentally-friendly suppliers and waste companies, (iii) reduce 

waste by establishing a promotion campaign for near-expired products, (iv) replace the 

plastic bag with paper bag, and (iv) improve eco-knowledge. 

Keywords: Warehouse, Inventory, Environmentally friendly warehouse, Green     

                Transport, Grocery Store 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) หมายถึง การจัดการต้ังแตตนไปยังปลาย

นํ้า โดยเริ่มจากวิธีการรับวัตถุดิบ การเคลื่อนยายวัตถุดิบเพ่ือจัดเก็บ การจัดเบิกนําวัตถุดิบไปผาน

กระบวนการผลิต ผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลวจัดสงใหแผนกอ่ืนหรือลูกคาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และ ธีรวัฒน จันทึก, 2561) ซึ่งนอกจากน้ีการจัดการคลังสินคา

ยังตองคํานึงถึงการควบคุมสินคาคงคลังเพ่ือไมใหเกิดของเนาเสียและมีความสมดุลกันในซัพพลายเชน 

และในปจจุบันปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมมีมากขึ้นไมวาจะเปนภาวะโลกรอน มลพิษจากฝุน PM 2.5 

รวมไปถึงการปลอยกาซจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆรวมไปจนถึงของเสียที่มาจากรานสะดวกซื้อ 
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รานคาปลีก รานคาสงทั้งขนาดใหญ กลาง และเล็ก ซึ่งการจัดการคลังสินคาที่ดีอาจเปนปจจัยสําคัญที่

ชวยเพ่ิมศักยภาพในการบริหารของเสียในรานคาดังกลาวได  

การจัดการคลังสินคาสีเขียว (Green warehouse) ถือ เปนสวนหน่ึงในโลจิสติกสสีเขียว 

(Green Logistics) จะตองใหความสําคัญในดานสิ่งแวดลอมเปนหลัก ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอยาง

หน่ึงในการจัดการกิจกรรมโลจิสติกสทุกกิจกรรม แทนที่จะใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของ

กระบวนการเพียงอยางเดียวและพัฒนาการกิจกรรมโลจิสติกสใหเกิดขึ้นภายในองคกรจะมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นเมื่อมีการพัฒนาการจัดการหวงโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง ซึ่งจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือกันและกําหนดวัตถุประสงค รวมไปจนถึงเปาหมายการพัฒนารวมกันตลอดทั้งหวงโซ

เพ่ือใหเกิดเปนสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน, 2558) โดยการจัดการ

คลังสินคาดังกลาวจะสามารถทําไดโดยการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม การเคลื่อนยายสินคาภายใน

คลังสินคา และการขนสินคา ซึ่งถาหากมีการวางแผนในดานตางๆที่ดีจะชวยกิจการในเรื่องของตนทุน

และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ในเมืองไทยมีรานขายของชําหรือรานโชหวย จํานวนทั้งสิ้น 394,829 ราน โดยจังหวัด

นครราชสีมามีจํานวนรานขายชําหรือรานโชหวย จํานวน 20,916 ราน ซึ่งมีจํานวนรานที่มากเปนอันดับที่

สองรองลงมาจากกรุงเทพมหานคร (รัชพล เตชะพงศกิต, 2562) ซึ่งรานขายชํา กอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมในดานการขนสงสินคาที่ปลอยของเสียในรูปแบบกาซคารบอนไดออกไซดที่อาจสงผลกระทบ

ตอภาวะโลกรอน หากไมมีการจัดการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่ใชพลังงานนอยลง (พิชัย เหลี่ยวเรือง

รัตน, 2558) นอกจากน้ีจากการสังเกตการณพบวา ทางรานขายชํามีการซื้อสินคาเขามาภายในรานเปน

จํานวนมากจึงทําใหมีกลองกระดาษจําพวกกลองบรรจุภัณฑและจําพวกถุงพลาสติกเปนจํานวนมาก ซึ่ง

ถาหากกิจการมีการจัดการในสวนของบรรจุภัณฑที่ดีจะสงผลใหตนทุนของกิจการลดลงไดมากขึ้น 

ดังน้ันผูทําการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการคลังสินคาแบบคลังสินคาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของรานขายชําแหงหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอุตสาหกรรมน้ีนาสนใจเปนยางมากและใน

ไทยมีจํานวนมากแตยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรานขายชําจํานวนนอย เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทาง

ในการกําหนดมาตรฐานการจัดการคลังสินคาแบบสีเขียวของรานชําขนาดเล็กในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาแบบคลังสินคาสีเขียว 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ไดทราบขอมูลที่แสดงถึงการศึกษาการจัดการคลังสินคาแบบคลังสินคาสีเขียวของรานขายชํา

เพ่ือเสนอแนะแนวทางใหรานขายชําขนาดเล็กนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชในการแกปญหาและ

พัฒนาการจัดการคลังสินคาภายในรานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

แนวคิด Green supply chain 

จากงานวิจัยของ (Iwan Sukardi, 2007: 54-55) ใหความหมายของ Green Supply Chain ไว

วา การบูรณาการการคิดดานสิ่งแวดลอมเขากับการจัดการหวงโซอุปทาน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ 

การจัดหาวัสดุและการเลือกกระบวนการผลิต การสงมอบผลิตภัณฑขั้นสุดทายไปยังผูบริโภค ตลอดจน

การจัดการผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน 

 ทฤษฎี Stakeholder 

จากงานวิจัยของ (จินตวีร เกษมสุข, 2559) ไดนําความหมายของทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย มาจาก

กรอบแนวคิดของ Barnard (1938) ) ในหนังสือเรื่อง The Functions of the Executive ที่นําเสนอ

มุมมองดานบวกในการสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม และตอมา ฟรีแมน Freeman (1984) ได

สนับสนุนวา ผูบริหารตองสรางความพอใจตอบุคคลที่มีอิทธิพลตอผลลัพธของบริษัททีทมีความ

หลากหลาย ประกอบดวย พนักงาน ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต องคกรชุมชนในทองถิ่น กลาวไดวา ผูมี

สวนไดเสีย คือ กลุมและบุคคลผูซึ่งอาจมีผลตอหรือไดรับผลกระทบจากความสําเร็จของภารกิจของ

องคกร 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับ Green Supply Chain และ ทฤษฎี Stakeholder พบวามี

งานวิจัยของ (ทํานอง ชิดชอบ, ลลนา สุขพิศาล และประทีป ดวงแวว, 2561) ที่นําแนวคิดและทฤษฎีทั้ง

สองมาปรับใชในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยแรงผลักดันผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว

สงผลตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมกํารผลิตในประเทศไทย พบวา ความตองการของผูมีสวนได

เสียทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีการปรับตัวดานสิ่งแวดลอมมากขึ้นโดยการนําหวงโซอุปทานสีเขียว

มาปรับเปลี่ยนต้ังแตกระบวนการผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ในการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดคนควาขอมูลเก่ียวกับการจัดการคลังสินคา และ

คลังสินคาสีเขียว โดยสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลวารสารของไทย (Thaijo) ในชวงป พ.ศ. 2558 - 

2564 โดยมีสรุปผลการคนควาไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: ผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม 

ชื่อเรื่อง วิธีวิจัย ผลการศึกษา 

อิ ท ธิ พ ล ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ต อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ค ลั ง สิ น ค า ใ น ธุ ร กิ จ ค า ป ลี ก
สมัยใหม (สุภา จิรวัฒนานนท , 
2562) 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณโดย
การใชแบบสอบถาม จํานวน 420 
ชุดโดยการนแบบสอบถามใหกับ
ผูตอบดวยการอธิบายถึงวิธีการ
กรอกเทาที่จําเปนและใหผูกรอก
แบบขอคําถามเอง 

จากการศึกษาพบวาในการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพ
มากกวากําลังคนเน่ืองจากมีความ
ละเอียดรอบคอบมากกวา 

การบริหารขององคการช้ันนําสู
หวงโซอุปทานสีเขียวเต็มตัว (วุฒิ
ภาค พูลบัว, พัชรี ผาสุข และนง
เยาว อุทุมพร, 2564) 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
เ ก็ บ ข อ มู ล จ า ก ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรมและแนวคิด ทฤษฎี
ตางๆรวมไปจนถึงการใชกรอบใน
การวิเคราะห 

จากการศึกษาพบวาการจัดการ
หวงโซอุปทานส่ิงแวดลอมน้ันตอง
มุงเนนในเร่ืองของการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

การวางแผนบริหารจัดการสินคา
คงคลังโดยใชหลักการจําลอง
สถานการณ กรณีเติมเต็มสินคา
รวมกันภายใตสถานการณสินคามี
กํ าหนด วันหมดอายุ และการ
หมุนเวียนสินคาแบบเขาหลังออก
กอน (วิสุทธ์ิ สุพิทักษ และ สุธีรา 
ปุลิเวคินทร, 2560) 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช
สูตรการคํานวณเกี่ยวกับการเติม
เต็มสินคาตามรอบเวลา ไปจนถึง
การจําลองสถานการณ 

จากการศึกษาพบวาพฤติกรรม
การซ้ือสินคาแบบเขาทีหลังออก
กอนทําใหเกิดสินคาเกาหมดอายุ
สูงขึ้นสงผลใหคาใชจายสูง กําไร
ต่ํา และมีความเส่ียงจากการมี
สินคาหมดอายุมากขึ้นสงผลให
การจัดเก็บสินคาเผ่ือลดลง  

โลจิสติกสสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (พิชัย เหล่ียวเรืองรัตน, 
2558) 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การทบทวนวรรณกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวา กิจกรรวมโล
จิสติกสที่ส งผลตอ ส่ิงแวดลอม
ไดแก ดานการจัดซ้ือจัดหา การ
ผลิต การจัดการคลังสินคาและ
การขนสง 

การจัดการสินคาคงคลังอยางมือ
อาชีพ (จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน 
และ ธีระวัฒน จันทึก, 2561) 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การทบทวนวรรณกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวาการบริหาร
จัดการ สินค าคงคลังอย า ง มือ
อาชีพ น้ันตอง รู จักการจัด เก็บ
สิ น ค า ค ง ค ลั ง ที่ ถู ก ต อ ง 
ประกอบด วยด าน เวลา  ด าน
คุณภาพ ดานตนทุน ดานผลิต
ภาพ และดานเทคโนโลย ี
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จากการทบทวนงานวิจัยของ (สุภา จิรวัฒนานนท, 2562) เรื่อง อิทธิพลของเทคโนโลยีตอ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคาในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สงผลใหผูวิจัยจึงสนใจในการนํา

งานวิจัยน้ีมาเพ่ือเสนอแนะแนวทางใหกับรานคาขนาดเล็กในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคาที่ดีขึ้น 

จากการทบทวนงานวิจัยของ (วุฒิภาค พูลบัว, พัชรี ผาสุข และนงเยาว อุทุมพร, 2564) เรื่อง 

การบริหารขององคการช้ันนําสูหวงโซอุปทานสีเขียวเต็มตัว สงผลใหผูวิจัยจึงสนใจนํางานวิจัยช้ินน้ีเพ่ือมา

เสนอแนะแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของรานคาขนาดเล็กเพ่ือชวยในการลดการใช

พลาสติกหีบหอและปรับเปลี่ยนเปนการใชกระดาษแทน 

จากการทบทวนงานวิจัยของ (วิสุทธ์ิ สุพิทักษ และ สุธีรา ปุลิเวคินทร, 2560) เรื่อง การวางแผน

บริหารจัดการสินคาคงคลังโดยใชหลักการจําลองสถานการณ กรณีเติมเต็มสินคารวมกันภายใต

สถานการณสินคามีกําหนดวันหมดอายุและการหมุนเวียนสินคาแบบเขาหลังออกกอน สงผลใหผูวิจัยจึง

สนใจนํางานวิจัยเพ่ือใชในการเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนเก่ียวกับการเติมของในรานคาใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

จากการทบทวนงานวิจัยของ (พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน, 2558) เรื่อง โลจิสติกสสีเขียวเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน สงผลใหผูวิจัยจึงสนใจในการนํางานวิจัยน้ีมาเสนอแนะแนวทางปรับเปลี่ยนเก่ียวกับการ

จัดซื้อจัดหา และการขนสงสินคาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการทนทวนงานวิจัยของ (จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และ ธีระวัฒน จันทึก, 2561) เรื่อง 

การจัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ สงผลใหผูวิจัยจึงสนใจนํางานวิจัยน้ีมาใชในการมองภาพรวมของ

รานคาขนาดเล็กวามีสวนไหนที่ตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของทั้งหมด 5 งานวิจัยโดยจะพบวางานวิจัยจะเก่ียวของใน

การบริหารคลังสินคาเปนหลักไมวาจะเปนทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพลวนแตตองการ

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังสินคาแบบใดเพ่ือเกิดตนทุนในกิจการที่นอยหรือตํ่าที่สุด และ ในการ

บริการการจัดการคลังสินคาของกิจการน้ันเปนในทิศทางใด เกิดประโยชนหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อยางไรบาง โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขางตนเพ่ือเปนแนวทางในการนําแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคลังสินคาสีเขียวมาปรับใชในรานขายชํา

ดังกลาว  
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วิธีดําเนินการศึกษา 

 งานวิจัยน้ีศึกษาการบริหารคลังสินคาของรานขายชําโดยมีการใชขอมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมของการบริหารคลังสินคาขนาดกลางและใหญโดยการศึกษาน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Method) เก็บขอมูลการทํางานของรานคาเริ่มต้ังแตกระบวนการจัดซื้อสินคา

จนไปถึงกระบวนการกําจัดของเสีย โดยการเลือกรานขายชําเพ่ือเปนกรณีศึกษาน้ันจะมีประโยชนในดาน

ของการวิเคราะหสถานการณ มีการเก็บและการวิเคราะหขอมูลที่เปนขั้นตอน มีการศึกษาในดานของ

การศึกษาเชิงพรรณนา มุงการคนหาและมุงหาคําอธิบายซึ่งการศึกษาแบบกรณีศึกษายังมีคุณภาพดาน

ความตรงและความเที่ยงของการวิจัยอีกดวย (ดร.ยาใจ พงษบริบูรณ, 2553) ซึ่งการรวบรวมขอมูลจะ

ดําเนินการโดยการเก็บขอมูลของเอกสารที่เก่ียวของ การลงพ้ืนที่จริงมีจํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้งดวยกันโดย

การสังเกตการณ (Observation) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 ถึง 16.00 และครั้งที่ 

2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 11.00 ถึง 13.00 เปนทั้งสิ้นจํานวน 2 ครั้ง โดยการสังเกตการณน้ัน

ถือวามีขอดีในเรื่องของการใชติดตามศึกษาพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆได ใชไดสะดวกและงายรวมถึงใชได

ในทุกสถานที่ และการสัมภาษณ (Interview) ทางโทรศัพท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เปน

เวลา 5 นาที และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เปนเวลา 5 นาที โดยผูใหขอมูลจํานวน 2 คน 

ซึ่งการสัมภาษณน้ันจะอํานวยความสะดวกในเรื่องของการต้ังคําถามไดที่ยืดหยุนเพ่ือไดทราบถึงขอมูล

ของผูสัมภาษณไดดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย, 2558) โดยเกณฑในการเลือกราน

ดังกลาว ทางผูวิจัยไดคัดเลือกจากความสะดวกในการเดินทางเน่ืองจากสถานการณโควิด-19 โดยรานคา

สะดวกในการใหขอมูลกับผูวิจัย และจากการสํารวจเบ้ืองตนทางรานดังกลาวยังคงมีปญหาในการจัดการ

เก่ียวกับดานสิ่งแวดลอมอยูบาง ดังน้ันผูวิจัยจึงไดคัดเลือกรานดังกลาวในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการ

บริหารคลังสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 โดยแหลงขอมูลที่ผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา ไดแก 

1. ขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งเปนการสัมภาษณและสังเกตการณ จากการลงพ้ืนที่จริงในการ

สอบถามเก่ียวกับการนําสินคาขึ้นช้ันวางของภายในราน กระบวนการจัดหาหรือสั่งซื้อสินคาใน

กิจการ ไปจนถึงการจัดการกับของเสียภายในราน และใชการสังเกตการณลูกคาที่เขามาใช

บริการภายในรานในชวงเวลาตางๆและจดบันทึกเปนขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา 

2. ขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 5 งานวิจัย

โดยทําการคนควาจากเว็บไซต Thai Journals Online(ThaiJO) โดยใชคําคนหาเก่ียวกับ

คลังสินคา หวงโซอุปทานสีเขียว สินคาคงคลังและการขนสงสีเขียวโดยวรรณกรรมที่ไดจะ

ประกอบไปดวยงานวิจัยที่ไดรับ TCI ลําดับที่ 1 และ 2 รวมไปถึงงานวิจัยที่ไมมี TCI ดวยทั้งน้ี

เพ่ือใหไดคําถามในการสัมภาษณรานขายชําขนาดเล็กทั้งสิ้น 5 คําถามจากทั้ง 5 งานวิจัยดังน้ี 
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1. ทําไมกิจการถึงไมไดใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการคํานวณรับชําระคาสินคาที่สามารถ

ชวยเหลือในดานการการนับสินคาคงเหลือ จากคําถามขางตน ผูวิจัยไดมาจากการทบทวน

วรรณกรรมเรื่องอิทธิพลของเทคโนโลยีตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคาใน

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (ปรับมาจากงานวิจัยของสุภา จิรวัฒนานนท, 2562) 

2. กิจการมีการจัดการเก่ียวกับบรรจุภัณฑในการหีบหอขนมปงที่ทางรานคาทํามาขายอยางไร

บาง จากคําถามขางตน ผูวิจัยไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการบริหารของ

องคการช้ันนําสูหวงโซอุปทานสีเขียวเต็มตัว (ปรับมาจากงานวิจัยของวุฒิภาค พูลบัว, พัชรี 

ผาสุข และนงเยาว อุทมุพร , 2564) 

3. กิจการมีการซื้อสินคาเมื่อใดเพ่ือทําการเติมสินคาภายในราน จากคําถามขางตน ผูวิจัยไดมา

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการวางแผนบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยใชหลักการ

จําลองสถานการณ กรณีเติมเต็มสินคารวมกันภายใตสภานการณสินคามีกําหนดวัน

หมดอายุและการหมุนเวียนสินคาแบบเขาหลังออกกอน (ปรับมาจากงานวิจัยของวิสุทธ์ิ สุ

พิทักษ และ สุธีรา ปุลิเวคินทร, 2560) 

4. กิจการมีการคัดเลือก supplier อยางไร และในการขนสงสินคาจากรานคาสงตางๆใน 1 

วันมีทั้งหมดก่ีรอบหรือตออาทิตยมีการขนสงสินคาจากรานขายสงก่ีครั้งรวมไปจนถึงการ

จัดการกับของเนาเสียที่หมดอายุอยางไรบาง คําถามขางตน ผูวิจัยไดมาจากการทบทวน

วรรณกรรมเรื่องโลจิสติกสสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ (ปรับมมาจากงานวิจัยของ

พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน, 2558) 

5. ในการจัดเก็บสินคาบนช้ันวางน้ันทางกิจการเลือกใชเกณฑใดในการเลือกช้ันวางสินคาเพ่ือ

เขามาใชงานภายในราน คําถามขางตน ผูวิจัยไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการ

จัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ (ปรับมาจากงานวิจัยของจุฑาทิพย ลลีาธนาพิพัฒน 

และ ธีระวัฒน จันทึก, 2561) 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ตองการตอบคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการคลังสินคาของรานขายชําวา 1.รานมี

การจัดคลังแบบใด และ 2.แนวปฏิบัติที่ดีคือ 1.การตอบสนองลูกคา 2.พื้นที่จัดเก็บสินคา 3.การ

ประหยัดตนทุน ซึ่งมีผลจากการวิเคราะหและสรุปผลไดดังนี้  

1. ผลการศึกษาเก่ียวกับการสังเกตการณภายในรานขายชํา 

รานขายชําแหงน้ีกอต้ังรานมา 13 ป คาขายอยูในบริเวณชุมชนบานฝาย ตําบลหนองกระทุม 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รานมีขนาดเล็ก จํานวน 1 คูหา โดยมีขนาดรานอยูที่ 6*8 เมตร



 

318 
 

โดยประมาณ รานคามีพนักงานภายในรานจํานวน 2 คน โดยแผนผังในการวางช้ันวางสินคาภายใน

ราน ดังรูปภาพที่ 1 

 
 

จากการไดไปสังเกตการณเกี่ยวกับการซื้อขายในราน พบวาโดยปกติลูกคาจะเขามาซื้อของทั้งใน

ตอนเชา เที่ยง เย็น ซึ่งสินคาที่ลูกคาเลือกซื้อจะมีดังน้ี 

• เชา สวนใหญจะเขามาซื้อ m-150 กาแฟ แบรนด 

• กลางวัน สวนใหญจะเขามาซื้อนํ้าเปลาและขนมขบเคี้ยว 

• เย็น สวนใหญจะเขามาซื้อเหลา เบียร ขนมแกลมเหลาเบียร 

2. ผลการศึกษาเก่ียวกับการสัมภาษณ โดยคําถามดังตอไปนี้ 

1. กิจการมีการคิดเงินสินคาแบบใดและมีการนับสตอคสินคาที่ขายไดและคงเหลือโดยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสหรือไม 

ทางรานไมไดมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการใชคํานวณสินคาและไวใชสําหรับเช็คสต็อคสินคา 

โดยรานคาจะใชเพียงเครื่องคิดเลขในการคํานวณและมาจากการจําราคาสินคาไดเอง โดยรานคาให

เหตุผลวาเน่ืองจากการลงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมีคาใชจายที่สูงขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องคาไฟฟา คา

เครื่องมือและติดต้ังบวกกับ ตัวเจาของกิจการเองไมไดมีความรูเรื่องอิเล็กทรอนิกสมากพอที่จะใชงาน  

2. กิจการมีการจัดการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอยางไรบาง 

ทางรานจะมีการผลิตสินคาในสวนของเบเกอรี่ซึ่งบรรจุภัณฑตางๆสวนใหญจะเปนพลาสติกใส

โดยที่ใชพลาสติกใสเน่ืองจากทางรานมีความสะดวกในการซื้อมาบรรจุสินคา และหางาย ราคาถูก 

3. กิจการมีการซื้อสินคาเมื่อใดเพ่ือทําการเติมสินคาภายในราน 

รูปภาพที่ 1 แผนผังการจัดวางสินคา 
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เวลาซื้อของ ใน 1 อาทิตยจะมีการสั่งของจากรานคาสง 1 ครั้งมาลง ทั้งพวกขนมและพวกเหลา

เบียร แตจะมีสินคาบางช้ินที่ตองไปซื้อเองเชน นํ้ามัน ผาอนามัย ในชวง 11.50 นํ้าที่สั่งไวเปนแพ็คและ

แกลอนจะเขามาสงอาทิตยละครั้ง 

4.  กิจการมีการคัดเลือก supplier อยางไร และในการขนสงสินคาจากรานคาสงตางๆใน 1 วัน

มีทั้งหมดกี่รอบหรือตออาทิตยมีการขนสงสินคาจากรานขายสงกี่ครั้งรวมไปจนถึงการจัดการกับของเนา

เสียที่หมดอายุอยางไรบาง 

ในสวนของการซื้อสินคาและเลือก supplier ซึ่งทางรานจะมี supplier ดวยกันหลักๆ 3 รานที่

เก่ียวของดวยกันคือ รานขายสงพวกขนม เครื่องด่ืม เครื่องใชในบาน เชน ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผานุม 

ฯลฯ รานนํ้าแข็ง และรานขายนํ้ามัน (ปตท.) โดยรานขายสงทางรานจะสั่งซื้อของโดยการโทรใหนําสินคา

มาลงอาทิตยละครั้ง โดยการดูจํานวนของที่เหลืออยูในกลอง หากสินคาชนิดใดเหลือนอยก็จะทําการเติม

ของ สวนสินคาชนิดใดที่ยังเหลืออยูก็ยังมีมีการซื้อของเติมเพ่ิม ในสวนของรานนํ้าแข็ง จะมีการมาสง

นํ้าแข็งทุกวัน ในเวลา 06.00 น. และสุดทายนํ้ามันที่ตองเติมในขวดเพ่ือขายทางเจาของรานจะทําการขับ

รถไปซื้อเองที่ปตท.ใกลบาน โดยคํานวณรอบในการขนสงในรานใน 1 วันมีรอบขนสงของไมตํ่ากวา 3 

ครั้งซึ่งคํานวณใน 1 อาทิตยทางรานจะมีการสงของตออาทิตยไมตํ่ากวา 20 ครั้ง และ ทางรานจะมีการ

เช็ควันหมดอายุของสินคาอยูเสมอโดยหากมีสินคาที่หมดอายุจะทําการเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนของบริษัท

ที่นําขนมหรือสินคาชนิดน้ันๆมาลง ซึ่งกิจการไมตองจัดการสิ่งใดเลยเพียงแครอบริษัทสินคาน้ันๆมาทํา

การเปลี่ยนของบนช้ันวางสินคาให นอกจากน้ียังมีบรรจุภัณฑที่เปนกลองลังเพ่ือบรรจุสินคาทางรานจะทํา

การเก็บรวบรวมไวเพ่ือนําไปขายที่รานรับซื้อพวกกระดาษหรือพลาสติกซึ่งจะสามารถนําไปยอยสลายเพ่ือ

ใชใหมในอนาคตได 

5. ในการจัดเก็บสินคาบนช้ันวางน้ันทางกิจการเลือกใชเกณฑใดในการเลือกช้ันวางสินคาเพ่ือ

เขามาใชงานภายในราน 

ทางรานไดเลือกใชช้ันวางระดับอกเน่ืองจากวา สามารถเติมสินคาขึ้นช้ันไดงายในการหยิบ 

จับวางสินคาขึ้นช้ันและยังตอบสนองตอการเลือกซื้อสินคาของลูกคาที่มีอายุในชวงวัยเด็ก 
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3. ภาพหวงโซอุปทานของรานชํา 

 

รูปภาพที่ 2 หวงโซรานขายชํา ท่ีมา: ผู้แตง่งานวิจยั 

 เริ่มจากลูกคาสนใจซื้อสินคากับทางรานขายชําสงผลใหรานขายชําตองทําการสั่งซื้อสินคากับ

รานคาพันธมิตรเพ่ือนําสินคาที่ลูกคาตองการน้ันเขามาจัดบนช้ันวางสินคาเพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกซื้อ

หรือเลือกหยิบสินคาที่ตองการไดดวยตนเอง โดยหลังจากที่รานคานําสินคาจัดวางบนช้ันแลวน้ันอาจจะ

เหลือบรรจุภัณฑจําพวกกระดาษ พลาสติก ซึ่งทางรานสามารถนําไปขายกับรานรับซื้อของจําพวกน้ีเพ่ือ

ชวยในการลดตนทุนของทางรานคาไดอีกดวย 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการบริหารคลังสินคาของรานคาขนาดเล็กในหมูบานจากการต้ังคําถามทั้ง 5 

ประเด็น โดยประเด็นแรกพบในเรื่องของเทคโนโลยี โดยจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ 

(สุภา จิรวัฒนานนท, 2562) เรื่องอิทธิพลของเทคโนโลยีตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินคาใน

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวา การนําเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเพ่ือชวยในการบริหารจัดการ

คลังสินคาน้ันจะสามารถชวยไดดีกวาการใชมนุษยในการทํางานเน่ืองจากมนุษยน้ันอาจจะเกิดความ

ผิดพลาดไดงายกวาเทคโนโลยี ดังน้ัน ทางกิจการสามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยในดานการบริหาร

จัดการคลังสินคาไดเพ่ือความแมนยําในการตรวจนับสินคาคงเหลือรวมไปจนถึงการถูกตองของการ

คํานวณชําระคาสินคาของลูกคาและยังสามารถลดการทํางานผิดพลาดของตนเอง นอกจากน้ีการใช

เทคโนโลยียังสามารถชวยกิจการในเรื่องของการสั่งซื้อสินคาในครั้งถัดไปรวมไปจนถึงสามารถดูยอดขาย

รายวันและตนทุนของสินคาไดอีกดวย และทางผูวิจัยไดหาขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาวโดยมุงเนนใน

ดานคุณภาพของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทางรานและราคาทุนของเทคโนโลยีโดยคนพบวาโปรแกรม

ระบบ POS ของ Quick POS มีความเหมาะสมกับทางกิจการดังกลาวซึ่งทางผูวิจัยไดเลือกเสนออุปกรณ
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และราคาลงโปรแกรมที่จํานวน 2800 บาทซึ่งในราคาน้ีทางรานจะไดเพียงโปรแกรมพ้ืนฐานและเครื่องยิง

บารโคด ทางผูประกอบการจะตองซื้อหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ิมเพ่ือแสดงผลทางหนาจาโดยราคาตํ่าที่สุดที่

ไดเสนอน้ันราคาประมาณ 7500 บาท ทั้งน้ีเพ่ือนําไปเสนอแนะทางกิจการ ผลจากการเสนอแนะน้ัน ทาง

กิจการไดแจงกลับมาวา เน่ืองจากการลงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่มากขึ้นสงผลทําใหมีคาใชจายที่สูงขึ้น 

ในเรื่องคาไฟฟา คาเครื่องมือและติดต้ัง รวมไปจนถึงเจาของกิจการเองไมไดมีความรูเรื่องอิเล็กทรอนิกส

มากพอที่จะใชงานและในมุมมองของเจาของกิจการมองเห็นวารานคาของตนเปนรานคาขนาดเล็กไม

จําเปนตองมีเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆมาเปนตัวชวยในการทํางานของกิจการ ดังน้ันสรุปวา หากจะทํา 

green warehouse ขอจํากัดหลักคือ ผูประกอบการไมมีเงินทุนมากพอสําหรับการจัดหาโปรแกรมและ

ในมุมมองของผูประกอบการมีความเห็นวารานมีขนาดเล็กไมมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยี รวมถึงการ

ขาดองคความรูในการใชงานดังกลาว  

  ประเด็นที่สองเรื่องของบรรจุภัณฑ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ (วุฒิภาค 

พูลบัว, พัชรี ผาสุข และนงเยาว อุทุมพร , 2564) ในเรื่องการบริหารขององคการช้ันนําสูหวงโซอุปทานสี

เขียวเต็มตัว พบวา การจัดการหวงโซอุปทานสิ่งแวดลอมน้ันองคการตองมุงเนนในเรื่องของการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสสีเขียวภายใน

องคการเพ่ือเปนการพัฒนาไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนาคต ดังน้ันทางกิจการสามารถเลือกซื้อบรรจุ

ภัณฑในการแพ็คขนมไดโดยยึดหลัก 4P คือ การปองกันสิ่งของที่อยูภายในบรรจุภัณฑเพ่ือความสมบูรณ

ของสินคาและไมเสียหาย บรรจุภัณฑตองสวยเพ่ือดึงดูดลูกคาใหเลือกซื้อ การรักษาสินคาที่อยูขางในให

คงสภาพไดนานที่สุดในสวนน้ีสามารถใชบรรจุภัณฑที่ทํามาจากพอลิเมอรแตโดยสวนใหญพวกเบเกอรี่ไม

จําเปนตองใชตัวน้ีทางรานอาจจะใชเปนบรรจุภัณฑที่เปนกลองกระดาษแทนซองพลาสติกเพ่ืองายตอการ

ยอยสลายและบรรจุภัณฑตองทันสมัย มีวันผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต เปนตน โดยทางผูวิจัยได

แนะนําใหผูประกอบการเปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเปนกลองกระดาษแลวแตทางผูประกอบการแจงวา

อาจจะปรับเปลี่ยนแตตองขอลองคิดคํานวณตนทุนวาสามารถเปลี่ยนไดตามที่แนะนําหรือไม จึงไดขอ

สรุปวา ปจจัยหลักที่ใชในการตัดสินใจดําเนินการดานสิ่งแวดลอมคือ เงินทุนที่มีอยูอยางจํากัดของกิจการ

เน่ืองจากคาใชจายในการจัดซื้อของในกิจการมีมูลคาสูง ดังน้ันผูประกอบการจึงอาจจะตองมีการทบทวน

ในขอเสนอแนะน้ี 

ประเด็นที่สามคือการจัดซ้ือสินคา  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ (วิสุทธ์ิ สุ

พิทักษ และ สุธีรา ปุลิเวคินทร, 2560) ในเรื่องการวางแผนบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยใชหลักการ

จําลองสถานการณ กรณีเติมเต็มสินคารวมกันภายใตสภานการณสินคามีกําหนดวันหมดอายุและการ

หมุนเวียนสินคาแบบเขาหลังออกกอน พบวา พฤติกรรมการซื้อสินคาแบบเขาทีหลังออกกอนของ

ผูบริโภคทําใหเกิดสินคาเกาหมดอายุในปริมาณที่สูง สงผลใหคาใชจายสูงขึ้น กําไรตํ่าลง อีกทั้งความเสี่ยง
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จากการมีสินคาหมดอายุมากขึ้นสงผลใหการจัดเก็บสินคาเผื่อลดลง โดยจากการที่ไดสังเกตการณรานคา

น้ัน ทางรานคามีสินคาคงเหลือ บางชนิดเปนจํานวนมากเน่ืองจากอาจจะไมเปนที่ตองการของลูกคาโดย

ทางรานไมไดทําการซื้อสินคาเพ่ิมในสวนน้ีเนนขายสินคาในสวนน้ีออกใหหมด หลังจากที่ขายหมดจึงจะ

ซื้อเขามาเติมเพ่ิมทําใหสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวในเรื่องของการเติมของที่ปริมาณไมสูงนักหรือ

อาจจะไมเติมเพ่ือหลีกเลี่ยงการหมดอายุของสินคาในล็อตใหม ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดเสนอแนะในเรื่องการ

นําสินคาที่กําลังจะหมดอายุมาจัดวางที่จุดชําระเงินและจัดโปรโมช่ันสินคาเพ่ือใหคลังสินคาของกิจการไม

มีของเสียเกิดขึ้น และเพ่ือเปนการประหยัดพ้ืนที่ของช้ันวางสินคาที่สามารถนําสินคาชนิดอ่ืนๆขึ้นมา

วางขายบนช้ันสินคาน้ันๆได ซึ่งผลจากการเสนอแนะแนวทางน้ันทางผูประกอบการแจงวา โดยปกติแลว

หากมีสินคาที่ใกลหมดอายุหากเปนสินคาประเภทที่รับประทานทางรานจะทําการทิ้งเน่ืองจากไมมี

นโยบายในการขายสินคาแบบจัดโปรโมช่ัน จากที่ผูวิจัยไดเสนอน้ันทางรานจะพิจารณาในภายหลัง ใน

สวนของสินคาจําพวกของใช เชน สบู โฟม ยาสระผม เปนตน ผูประกอบการแจงวาในสวนของสินคา

ประเภทน้ีหากใกลถึงวันหมดอายุทางผูประกอบการจะนํามาใชงานภายในบานไมมีการจัดโปรโมช่ันตางๆ 

จึงไดขอสรุปวา ในสวนของการจัดการคลังสินคาน้ัน ผูประกอบการยังขาดนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับ

ของเสียที่ใกลหมดอายุ 

ประเด็นที่สี่ คือเรื่องการขนสงสินคาจากบริษัทพันธมิตรและเรื่องของการกําจัดของเสีย

ภายในราน จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ (พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน, 2558) ในเรื่องโลจิ

สติกสสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน พบวา กิจกรรมทางดานโลจิสติกสกอใหเกิดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมในหลายสวน เชน การขนสงสินคาที่ปลอยของเสียในรูปแบบกาซคารบอนไดออกไซด การใช

บรรจุภัณฑกระดาษหรือไม กระบวนการทางเอกสาร การปลอยของเสียในการผลิต เปนตน ซึ่งแนวคิด

การบริหารจัดการโลจิสติกสสีเขียวที่เห็นเปนรูปธรรมจึงเก่ียวของกับการขนสงโดยตรง การขับรถที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม การใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายงาย การเปลี่ยนรูปแบบการขนสงใหใชพลังงานนอยลง 

เปนตน ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนโดยจะชัดเจนมนเรื่องของการลดตนทุนในระยะ

ยาวได ซึ่งทางผูประกอบการไดมีการขนสงในรอบตอวันไมตํ่ากวา 3 รอบและไมตํ่ากวา 20 รอบตอ

อาทิตย ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดแนะนําวา กอนทางรานทําการออกไปซื้อของเองน้ัน ทางรานควรคํานวณ

สินคาที่ตองซื้อเพ่ิมในการขายสําหรับแตละ 1 อาทิตย วาสินคาชนิดไหนที่สามารถออกไปซื้อเพ่ิมเพียง

รอบเดียวในหน่ึงวันและสามารถขายไดทั้งอาทิตยโดยอาจจะใชเวลาในการเช็คสินคาคงเหลือภายในราน

เปนเวลา 30 นาทีซึ่งเวลาในการเช็คสินคา 30 นาทีน้ันอาจจะชวยลดรอบของการสั่งซื้อสินคาจากเดิม 20 

รอบตออาทิตยลดลงไปไดครึ่งนึง ทั้งน้ีเพ่ือลดรอบการขนสงสินคาประจําวันใหเหลือรอบนอยลง ซึ่งทาง

ผูประกอบการไดบอกวาจะลองนําคําแนะนําไปปรับใช  
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 เรื่องของการกําจัดของเสียภายในราน ทางผูวิจัยไดสอบถามขั้นตอนในการกําจัดของเสีย

ภายในรานเชน ขยะ กระดาษ พลาสติก เปนตน โดยทางผูประกอบการไดมีวิธีกําจัดเปนประจําทุกปคือ

ในสวนของขยะ ที่เปนของเสียมาจากขนมปงทางรานคาไดมีการกําจัดขยะในสวนน้ีในการนําไปใหอาหาร

ปลาในบอปลาของพ่ีสาวผูประกอบการ ซึ่งถือวาเปนการกําจัดของเสียที่อํานวยตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม

รอบๆกิจการ ในสวนของกระดาษและพลาสติก ทางกิจการไดมีการนําช่ังกิโลกรัมขายกับรานรับซื้อของ

เกาใกลบาน โดยในการขายน้ันจะทําการรวบรวมกระดาษใหไดกิโลกรัมมากที่สุดและทําการขาย ณ เวลา

ที่กระดาษขึ้นราคา ซึ่งในหน่ึงป สามารถขายอยางตํ่าได 2 ครั้ง และไดเงินทุนจากการกระดาษและ

พลาสติกเปนจํานวน 5,000 บาทโดยประมาณตอป ซึ่งในบางป ถาหากกระดาษมีราคาสูงมากกวาหรือ

เทากับ 10 บาทตอกิโลกรัมน้ัน สามารถไดเงินทุนจากการขายกระดาษและพลาสติกไดถึง 10,000 

โดยประมาณตอป 

ประเด็นสุดทายคือ การจัดการของเสียของบริษัทพันธมิตร น้ันทางผูประกอบการไดใหขอมูล

กับทางผูวิจัยวา ผูตรวจรานของบริษัทคูคาน้ัน มีการลงพ้ืนที่ในรานเพ่ือหาสินคาที่ใกลวันหมดอายุและทํา

การเปลี่ยนสินคาอันใหมใหทางราน ซึ่งในการกระทําสิ่งน้ีถือเปน Reverse Logistics ซึ่งถือวาเปนองค

ความรูใหมของผูวิจัยเชนกัน เน่ืองจากรานขายชําดังกลาวเปนรานคาขนาดเล็กในหมูบานจึงไมคิดวาทาง

รานคาขนาดเล็กจะมีผูตรวจรานเขามาทําการตรวจรานดังกลาว ทั้งน้ีทางผูวิจัยไมสามารถแนะนํา 

เพ่ิมเติมได เน่ืองจากวายังไมไดมีการศึกษาบริษัทพันธมิตรของผูประกอบการในเรื่องของการกําจัดของ

เสียซึ่งในอนาคตอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมตอไป และในเรื่องของการเลือกชั้นวางในราน จากการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ (จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และ ธีระวัฒน จันทึก, 2561) ในเรื่องการ

จัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ พบวาการบริหารจัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพน้ันตองรูจักการ

จัดเก็บสินคาคงคลังที่ถูกตองไมใชการเก็บสินคาทุกรายการในคลังสินคา (Keep but not everywhere) 

ตองมีความรูและความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับความหมายของคลังสินคา กิจกรรมในคลังสินคา รวมถึงการ

จัดการสินคาคงคลังตองประกอบดวยมิติดานเวลา  มิติดานคุณภาพ มิติดานตนทุน มิติดานผลิตภาพ 

และมิติดานเทคโนโลยี เพ่ือที่จะนําองคการไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งในทางรานเองไมไดยึดช้ันวาง

สินคาตามมาตรฐานของรานคาขนาดกลางและใหญเน่ืองจากวาทางรานเปนรานคาในหมูบานขนาดเล็ก 

ซึ่งลูกคาโดยสวนใหญจะเปนเด็ก วัยรุน วัยผูใหญบางซึ่งในการเลือกซื้อสินคาโดยการใชวางช้ันวางระดับ

อกน้ันทางผูประกอบการเล็งเห็นวาเหมาะสมสําหรับการจัดวางสินคาและหยิบซื้อสินคาไดทันเวลา

มากกวาและลูกคาเกิดความพ่ึงพอใจในการเลือกซื้อตัวสินคาดวยตนเอง ดังน้ันในสวนน้ีถือเปนองค

ความรูใหมของผูวิจัยเปนอยางมากทําใหคํานึงถึงวาการจัดการคลังสินคาอาจจะตองเพ่ิมเติมในสวนของ

รานคาขนาดเล็กดวยเพ่ือครอบคลุมสําหรับการบริหารจัดการคลังสินคาในทุกๆรานคาที่มีไมวาจะเปน

ขนาดใหญ กลาง หรือขนาดเล็ก  
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กลาวโดยสรุป จะพบวา ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการจัดการดานสิ่งแวดลอมในคลังสินคาของราน

ชําคือ 1.ผูประกอบการ 2.ตนทุน 3.ผูผลิต 4.ลูกคา โดยถาหากกิจการมีการบริการจัดการคลังสินคาที่ดี

โดยเริ่มตนจากตนนํ้ามาจากลูกคาสนใจสั่งซื้อสินคาในกิจการ กลางนํ้าคือขั้นตอนของทางรานไดทําการ

สั่งซื้อเพ่ือใหผูผลิตจากบริษัทตางๆนําสินคาเขามาภายในราน และปลายนํ้าคือลูกคาเขามาเลือกซื้อของ

ในกิจการรวมไปจนถึงขั้นสุดทายคือการกําจัดของเสียภายในรานดวยวิธีตางๆ 

จากที่ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาขอมูลและแนะแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินคาใหกับ

ผูประกอบการน้ัน ผูประกอบการไดมีการรับคําเสนอแนะจากทางผูวิจัยไปปรับใชบางในบางขอในเรื่อง

ของการคํานวณสินคากอนมีการสั่งซื้อเพ่ือลดรอบการสั่งซื้อในแตละอาทิตย รวมไปจนถึงการเปลี่ยน

บรรจุภัณฑที่จะทําการปรับเปลี่ยนจากการใชพลาสติกมาเปนแบบใชกระดาษเพ่ืองายตอการยอยสลาย

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 เพ่ือใหการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การศึกษาการขนสงสินคาของบริษัทตัวแทนที่เปนพันธมิตรของรานขายชําดังกลาวเพ่ือใหได

ขอมูลในการจัดการกับของเสียอยางละเอียดมากขึ้น รวมไปถึงผูที่รับขยะไปกําจัด เชน รานคา

ของเกา หรือ เทศบาล เปนตน 

2. การปรับปรุงแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมในการจัดผังรานคาและทางเดินสําหรับใชบริการภายในรานคา 

3. การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหวงโซปด Closed-loop Supply Chain โดยทําการศึกษาต้ังแตตนนํ้า

ซึ่งเปนผูผลิต (ขนสง) กลางนํ้าประกอบดวยรานขายชําโดยอาจจะเปรียบเทียบรานเพ่ิม 3 ถึง 5 

ราน และปลายนํ้าประกอบดวยลูกคาและรานรับซื้อของเกา 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษากรณีของลานสุริยาพืชผล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาปญหา

และวิธีการแกปญหาการจัดการคลังสินคาขาว และการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของหวงโซอุปทาน

คลังสินคาขาวของลานสุริยาพืชผล งานวิจัยน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของแลวนํามาวิเคราะห โดยผูวิจัยไดวาดภาพโซอุปทาน

ขาว เพ่ือใหสามารถวิเคราะหไดชัดเจนย่ิงขึ้น จากการศึกษาพบวาปญหาหลักจากการดําเนินงานคือ ขาว

เสีย มีสาเหตุจากการจัดเก็บคลังสินคาขาวแบบเทกองของลานสุริยาพืชผลซึ่งพบวาขาวทุกๆ 100 

กระสอบ จะพบขาวเสีย 3-5 กระสอบอยูเสมอ ทําใหสินคาขาวดังกลาวไมสามารถนําไปจําหนายยังโรงสี

ใหญได ลานขาวทั่วประเทศไทยตางประสบปญหาดังกลาว ซึ่งหมายถึงขาวเสียปริมาณมาก ผูวิจัยศึกษา

เพ่ือหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยนําแนวคิดการออกแบบการควบคุมการจัดการคลังสินคาในการ

จัดเลยเอาท (Lay out) คลังสินคาของลานฯ ใหเปนระบบ และจากการศึกษาหวงโซอุปทานคลังสินคา

ขาวของลานฯ ผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในขั้นตอนของการนําของเสีย

กลับมาใชใหม ซึ่งนอกจากจะนําขาวที่ เสียไปจําหนายเปนขาวไกแลวน้ัน ผู วิจัยไดเสนอใหทาง

ผูประกอบการนําขาวที่เสียไปแปรรูปเปนขาวปลาย และรําขาว ซึ่งจะไดราคาที่สูงกวา ซึ่งจะชวยใหลานฯ 

ไดรับผลกําไรจากการประกอบการเพ่ิมมากขึ้น  

คําสําคญั: การจัดการคลังสนิคา, คลังสินคาขาว, โรงสีขาวชุมชน, โซอุปทานขาว 
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Abstract 

 This research studied Suriya Crop Field located in Sakon Nakhon Province . The 

objectives of this study were to identify problems and provide solutions for rice 

warehouse management and its supply chain. This research adopted a qualitative 

research method, in which all relevant staff were interviewed. Firstly, the researcher 

drew a picture of the rice supply chain to analyze the case better. The main problem 

found was rice spoilage caused by a poor storage system. Let's say, every 100 sacks of 

rice, often found 3-5 spoiled bags. Such rice products cannot be sold to large mills. 

Although rice waste is only a tiny amount, if looking at a whole country which others 

have faced the same problem, the total amount was relatively high. The guidelines 

were proposed by applying the concepts of warehouse management control design 

and supply chain management. Instead of selling spoiled rice to feed chicken, the 

entrepreneur should process the waste rice into broken rice and rice bran with higher 

prices. 

Keywords: Warehousing Management, Rice Warehousing, Community Rice Mill, Rice   

                Supply Chain 

 

บทนํา 

“ขาว” เปนอาหารและสินทรัพยที่มีคาอยางย่ิงในประเทศไทย ทั้งเรื่องของการอุปโภค บริโภค

ภายในประเทศ ซึ่งการสงออกขาวไทยซึ่งติดอันดับระดับโลกมาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามไทยยังพบ

ปญหาเก่ียวกับการจัดการคลังสินคาขาว โดยในป 2563 ไทยสงออกขาวลดลงรอยละ 25 ของป 2562 

ซึ่งทําใหการสงออกขาวของไทยตกมาเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากอินเดียและเวียดนาม (ขอมูลจาก 

Bloomberg, กระทรวงพาณิชย, 2563) จากปญหาดังกลาวที่พบในการผลิตขาวของไทยจึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําการปรับปรุงและแกไข อยางไรก็ตามรัฐบาลควรจะใหความสําคัญและเรง

จัดทํานโยบายเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 จากการศึกษาหวงโซอุปทานของการสงออกขาวของไทยพบวา พอคาคนกลางเปนปจจัยหลักใน

การจัดการเก่ียวกับคลังสินคาขาว ซึ่งพอคาคนกลางเปนองคกรที่รับขาวมาจากชาวนาโดยตรง ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับพอคาคนกลางขาวรายหน่ึงในอําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร โดยได
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เขาไปสํารวจภายในองคกรและทําการศึกษาขอมูลตางๆ เก่ียวกับคลังสินคาขาว ซึ่งจากการศึกษาขอมูล

ของลานสุริยาพืชผลพบวาปญหาหลักที่พบในการจัดการคลังสินคาขาวคือ ขาวเสียจากการเก็บแบบเท

กอง ซึ่งเปนรูปแบบการจัดเก็บสินคาขาวของทางลาน แตอยางไรก็ตามทางลานฯ เองก็ไดมีการจัดการกับ

ปญหาดังกลาวโดยนําขาวที่เสียมาขายเปน “ขาวไก” คือ ขาวที่เปนของเสียที่ไมไดรับมาตรฐานซึ่งไม

สามารถนําไปจําหนายใหแกโรงสีใหญได แตสามารถนําไปจําหนายใหแกเกษตรกรที่เลี้ยงไกได โดยเปน

คําที่ชาวบานใชเรียกขาวที่เสียจากการจัดเก็บน้ันเอง สําหรับกระบวนการผลิตขาวที่เปนแบบอยางที่ดีใน

การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีขาว หรือลานขาวน้ันงานวิจัยของ อมรรัตน ถนนแกว (2559) ไดศึกษาการ

พัฒนาโรงสีขาวสังขหยดที่ไดรับมาตรฐาน GMP ในทุกดาน เพ่ือลดปริมาณขาวเสีย และเปนแนวทางใน

การแกไขกระบวนการผลิตของลานฯ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับหวงโซอุปทานของ

คลังสินคาขาวของลานฯ การจัดการเก่ียวกับคลังสินคา และวิธีแกปญหาดังกลาว เพ่ือเสนอแนะแกทาง

ลานใหเปนประโยชนมากที่สุด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปญหาและวิธีแกปญหาการจัดการเกี่ยวกับคลังสินคาขาว 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของหวงโซอุปทานคลังสินคาขาว 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับหวงโซอุปทานของคลังสินคาขาว และปญหาจาก

การจัดการคลังสินคาของสุริยาพืชผล โดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช

วิธีการสัมภาษณผูประกอบการ ชาวนา และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือทราบปญหาที่เกิดจากการจัดการคลังสินคาของลานสุริยาพืชผล และนําขอมูลที่ไดมาศึกษา

เพ่ือเสนอแนะและทําการแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางลานฯ 

ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 ในการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดคนควาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการคลังสินคา และโซอุปทาน

ขาว โดยสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลวารสารของไทย (Thaijo) ในชวงป พ.ศ. 2549-2564 โดยมีสรุปผล

การคนควาไดดังตารางที่ 1 
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ชื่อเรื่อง วิธีการดําเนินการวิจัย พ้ืนที่ในการศึกษา ผลการศึกษาที่ได 
รูปแบบการบริหาร
จัดการสินคาเกษตร
แนวใหมของ
องคการคลังสินคา 
(อคส.) 
(ณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร 
และนนัทพล กาญ
จนวัฒน, 2562) 

 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิง
ผสมผสาน คือ การ
ดําเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative 
Research) การศึกษา
เอกสารและสัมภาษณผูท่ี
เกี่ยวของ และดําเนินการ
ดวยวิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative 
Research)  

รัฐวิสาหกิจ ไดแก 
ผูบริหารองคการตลาด
เพ่ือการเกษตร (อตก.)  
องคการคลังสินคา 
และกลุมเอกชนไดแก 
ผูบริหารระดับสูง/
ตัวแทนบริษัท ซี.พี.
อินเตอรเทรด จํากัด 
และ บริษัท ขาว ซี.พี.
จํากัด  

จากการศึกษาพบวา การ
บริหารจัดการสินคาเกษตรยัง
ขาดประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงได
เสนอวาควรจัดทํารูปแบบการ
บริหารจัดการสินคาทาง
เกษตรแนวใหม  ไดแก การ
ศึกษาวิจัยพัฒนาสินคาเกษตร 
การเก็บรักษา การแปรรูป
สินคา การเพ่ิมมูลคา และการ
พัฒนาระบบตลาดสินคา
เกษตร 

 การจัดการโลจิ
สติกสของโรงสีขาว 
กรณีศึกษา บริษัท
โรงสีรุงอนันต จากัด 
อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน (วิโรจน 
เจษฎาลักษณ และวิ
ลาวัลย สากลาง, 
2560) 

ผูวิจัยใชการดําเนินการ
วิจัยเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการ
สัมภาษณจากกลุมผูให
ขอมูลหลักใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In 
depth Interview) 
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง  

ใชพ้ืนท่ีในเขตจังหวัด
ขอนแกน โดยเลือก
ศึกษาท่ีบริษัทโรงสีรุง
อนันต จากัด โดย
เลือกกลุมผูขาย
วัตถุดิบใหกับโรงสี 
ผูประกอบการโรงสี 
และลูกคาของโรงสีรุง
อนันต 

จากการศึกษางานวิจัยพบวา 
กิจกรรมโลจิสติกสควรไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนาย่ิงขึ้น 
เชน การขนสงควรมีรถบรรทุก
เปนของตนเอง เนื่องจากจะ
ชวยลดตนทุน และสะดวก
มากกวา  

การลดตนทุนของ
โรงงานสีขาวโดยใช
กระบวนการการ
จัดการดานโลจิ
สติกส และโซ
อุปทานท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (ฑัช
วงษ จุลสวัสดิ์, อุษณี 
จิตติมณีและภาสกร 
รอดแผลง, 2564) 

ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยกลุมตัวอยาง
ท่ีใช คือ การใชวิธีเลือก
แบบเจาะจงประกอบดวย
เกษตรกร 3 ราย 
ผูประกอบการ 3 ราย 
และพนักงานผูปฏิบัติงาน
ในโรงสีขาว 3 ราย 

พ้ืนท่ีสําหรับการศึกษา
ในครั้งนี้ไดแก จังหวัด
สิงหบุรี ไดแก โรงสี
ขาว หางหุนสวนจํากัด 
เปยมสินสมบูรณ 

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา 
ปญหา ในระดับตนน้ํา คือ
ชาวนากลับมาใชสารเคมี
เชนเดิม เนื่องจากผลผลิตท่ี
ลดลงระดับกลางน้ําทางโรงสี
ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงชวย
ลดตนทุน และท่ีสําคัญทาง
โรงสีใชหลักการ 3Rs มาใชใน
กระบวนการต้ังแตตนน้ําถึง
ปลายน้ํา 

Design and 
Control of 
Warehouse Order 
Picking: 
a literature 
review (René de 

การวิจัยนี้ผูวิจัยใชวิธี
ดําเนินงานวิจัยแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
ศึกษาวิจัยของมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
ผลงานวิจัย และผลงาน

ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับ
คลังสินคา และการ
หยิบสินคา การ
ออกแบบเลยเอาท 
กําหนดการจัดเก็บ
สินคา การแบงเขต 

จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวาในการดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบคลังสินคา
จะตองมีการจัดการอยางเปน
ระบบเพราะจะชวยในการลด
ตนทุนของธุรกิจ และเพ่ือชวย
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Koster, Tho Le-
Duc and Kees 
Jan Roodbergen, 
2549) 

ทางวิชาการ การประมวลผลอยาง
ตอเนื่องของโปรแกรม
คอมฯ วิธีการกําหนด
เสนทางและการสั่งซ้ือ
สะสมและการ
เรียงลําดับ 

ใหการจัดการดานโลจิสติกสมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจะตองมี
การออกแบบและควบคุม
คลังสินคาต้ังแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ําในระบบโลจิสติกส 

RFID เทคโนโลยี
อัจฉริยะกับการ
จัดการคลังสินคายุค
ใหม (จินตนา สีหา
พงษ, 2556) 

ผูวิจัยใชวิธีการดําเนินงาน
วิจัยแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการศึกษา
งานวิจัย และบทความทาง
วิชาการและการสืบคน
ขอมูลจากระบบ
อินเตอรเน็ต 

ผูวิจัยเลือกขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
คลังสินคาในระบบโลจิ
สติกส ความสําคัญใน
การติดตามขอมูลใน
คลังสินคา RFID กับ
การประยุกตใชในการ
จัดการคลังสินคา และ
การทํางานของ RFID  

จากการศึกษาพบวาการทํา
เทคโนโลยี RFID มา
ประยุกตใชในระบบการ
จัดการคลังสินคาจะชวยใหลด
ตนทุนในคลังสินคา และการ
จัดเก็บสินคาใหพอดี และ
สามารถตรวจสอบสถานะของ
สินคาไดทันทวงที และชวยให
เกดิประสิทธิภาพในการ
จัดการคลังสินคา 

การพัฒนาโรงสีขาว
สังขหยดเขาสู
มาตรฐาน การ
ปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
โรงสีขาว : 
กรณีศึกษา กลุม
วิสาหกิจชุมชนบาน
เขากลาง (อมรรัตน 
ถนนแกว, 2559) 

ผูวิจัยใชการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
และเทคนิคการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโดยประชาชนมี
สวนรวม ใชการสังเกต 
การสัมภาษณ การใชชีวิต
ในชุมชน 

ผูวิจัยใชกรณีศึกษา
เปนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานเขากลางซ่ึง
เปนโรงสีท่ีผานการ
คัดเลือกโรงสีท่ี
เขาเกณฑโรงสีขาวสังข
หยด จังหวัดพัทลุง 

ผลจากการศึกษาวิจัย 
หลังจากไดมีการปรับปรุงของ
โรงสีพบวากระบวนการผลิต
ของโรงสีขาวสังขหยดบานเขา
กลางผานการประเมินตาม
มาตรฐาน GMP ในทุกดาน  

ตารางท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมเรื่องโซอุปทานขาว 

รูปแบบการบริหารจัดการสนิคาเกษตรแนวใหมขององคการคลังสนิคา (อคส.) 

 ปจจุบันการจัดการคลังสินคาเกษตรของไทยยังไมมีรูปแบบการประกอบธุรกิจที่ชัดเจนทําให

เกษตรกรขาดความรูในดานการจัดการคลังสินคาเกษตร ซึ่งในปจจุบันมีเพียงแครัฐบาลที่เขามาจัดสรรใน

ฐานะผูดําเนินการโครงการตางๆ เทาน้ัน ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางเกษตรกรและพอคาคนกลางที่

รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร และนันทพล กาญจนวัฒน, 2562) ดังน้ันผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรแนวใหมขององคการคลังสินคา (อคส.) เพ่ือ

แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ของการบริหารจัดการคลังสินคาเกษตรแบบครบวงจรโดยจะตองไดรับความ

สนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาล การบริหารจัดการของ อคส. ยังขาดประสิทธิภาพ และยังขาดนโยบาย

ตางๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวคิดวิจัยเพ่ือสงเสริมการปรับรูปแบบ
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การบริหารจัดการแนวใหมของ อคส. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และเอ้ือประโยชนตอทั้งรัฐบาล 

เกษตรกร รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันเมื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินงานในการบริหาร

จัดการคลังสินคาเกษตรแลว ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ศึกษามาปรับใชกับสินคาขาวของชาวนา  

การจัดการโลจิสติกสของโรงสีขาว 

 จากการศึกษาระบบหวงโซอุปทานของคลังสินคาขาวพบวาทุกๆ กิจกรรมของการดําเนินการ
ของคลังสิคาขาวปฏิเสธไมไดวาระบบโลจิสติกสไมมีผลตอการดําเนินงาน ซึ่งระบบโลจิสติกสเริ่มตนต้ังแต
ตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินงาน ดังน้ันการศึกษาระบบลิจสติกสของโรงสี
ขาวจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําการศึกษา เพ่ือที่จะทําใหทราบถึงระบบการจัดการดานโลจิ
สติกสทั้งกระบวนการ ในทุกๆ กิจกรรมของโรงสี แนวทางการดําเนินงาน การวางแผน ขอบกพรอง 
ปญหาตางๆที่เกิดในกระบวนการดําเนินงาน เพราะทุกๆ กระบวนการลวนมีความสําคัญ โลจิสติกสจะเขา
มามีบทบาทในกระบวนการจัดการตางๆ เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดมุงเนนในดานโลจิสติกสของโรงสีขาวโดยตรง และเสนอแนะใหนําเทคโนโลยีใหมๆ มา
ปรับใชและพัฒนาใหธุรกิจโรงสีขาวใหเกิดมาตรฐานที่สมบูรณแบบตอไปในอนาคต  (วิโรจน เจษฎา
ลักษณ และวิลาวัลย สากลาง, 2560) 
 
การลดตนทุนของโรงงานสขีาวโดยใชกระบวนการการจัดการดานโลจิสติกส และโซอุปทานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตนทุนทางการเกษตรถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับเกษตรกรในการจัดการดานตางๆ ที่เก่ียวกับ
ตนทุน หากเมื่อเกษตรกรมีการจัดการดานทุนเปนอยางดีแลวก็ทําใหเกิดผลกําไรที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปจจุบันมี
ความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําหลักการตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารตนทุน ในดานของชาวนา 
หรือเกษตรกรเชนกัน ในดานของพอคาคนกลาง หรือโรงสีชุมชนก็ตองมีการจัดการในการบริหารดาน
ตนทุนใหเปนอยางดี จากการศึกษาหวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาขาวพบวาทุกๆ กิจกรรมต้ังแต
กิจกรรมตนนํ้า จนถึงกิจกรรมปลายนํ้ามีความเก่ียวเน่ืองกันกับระบบโลจิสติกส ดังน้ันการลดตนทุน
ดานโลจิสติกสจึงมีความจําเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตามชาวนา หรือพอคาคนกลางควรใหความสําคัญ
กับสิ่งแวดลอมควบคูกันไป ซึ่งจากการศึกษาของผูวิจัย (ฑัชวงษ จุลสวัสด์ิ, อุษณี จิตติมณี และภาสกร 
รอดแผลง, 2564) พบวา เกษตรกรไมไดใหความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดลอมเทาใดนัก ซึ่งเน่ืองมาจาก
การใชสารเคมีในการปลูกขาว และพอคาคนกลาง หรือผูประกอบการโรงสีขาวมีแนวคิดในดานการ
จัดการดานโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอมในโรงงาน โดยการนําเครื่องจักรที่ทันสมัยเขามาใช การใชระบบ
สายพานลําเลียงทําใหความผิดพลาดนอยลง การนําเอาวัตถุดิบเหลือทิ้งกลับมาใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน  ในดานปจจัยที่สงผลตอการจัดการดานโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม ปจจัยหลักที่มีอิทธิพล 
ไดแก เรื่องตนทุน เน่ืองจากในบางกิจกรรมตองลงทุนสูงมาก เชน การใชสายพานลําเลียง การทําบอ
บําบัด เปนตน รองลงมาไดแก ปจจัยเรื่องคน ซึ่งตองทําความเขาใจและปลูกจิตสํานึกใหกับผูปฏิบัติงาน
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ทุกสวน ภายใตหลักการ 3Rs ในสวนแนวทางในการลดตนทุนใหกับโรงสีขาวน้ัน คือ การนําหลักการของ 
3Rs เขาไปดําเนินการต้ังแตกระบวนการตนนํ้าคือ กระบวนการในการปลูกขาวของเกษตรกร 
กระบวนการกลางนํ้าคือ ดานโรงสีขาว โดยลดการใช (Reduce) และการนําเอาสวนที่สามารถใชไดนํา
กลับมาใชซ้ํา (Reuse) หรือการแปรสภาพแลวนํากลับมาใชใหม (Recycle) ทั้งน้ีนอกจากจะเปนการ
รักษาสิ่งแวดลอมแลวยังเปนกระบวนการในการลดตนทุนการดําเนินงานของโรงสีขาวในระยะยาวได 
จากความสําคัญของโลจิสติกสรวมทั้งปญหาที่พบทําใหนักวิจัยเกิดแนวคิด ในการศึกษาเพ่ือเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาดานตนทุนและการดําเนินงานทางโลจิสติกสและโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหการดําเนินงานของผูประกอบการโรงสีขาวเกิดประสิทธิภาพดานตนทุนและเปนแนวทางใหกับ
โรงสีขาวในประเทศไทยในการดําเนินงานเพ่ือสิ่งแวดลอม รวมถึงเกิดความย่ังยืนตอไป 
 
การออกแบบและการควบคมุการรับคาํสัง่ซ้ือสินคา 

 จากการศึกษาปญหาในการจัดการคลังสินคาขาวของลานสุริยาพืชผลพบวาปญหาที่พบเกี่ยวของ

กับการจัดเก็บขาว และการจัดการคลังสินคาขาว ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากปญหาดังกลาวทําใหสินคา หรือ

ขาวไดรับความเสียหาย ซึ่งทางลานฯ ยังขาดระบบที่ถูกตองชัดเจน ดังน้ันการศึกษาดานการออกแบบ

และการควบคุมการรับคําสั่งซื้อของทางลานจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จําตองทําการศึกษา โดยผูวิจัยได

นําทฤษฎีของการออกแบบและการควบคุมการรับคําสั่งซื้อสินคา เพ่ือที่จะนํามาประยุกตใชกับสินคาขาว 

(René de Koster, Tho Le-Duc and Kees Jan Roodbergen, 2550) ไดทําการศึกษาระบบการ

ออกแบบและการควบคุมรับคําสั่งซื้อในรูปแบบตางๆ ที่จําเปนตองนํามาใชในการจัดการคลังสินคาขาว 

เชน การควบคุมการไหลของสินคา โดยควบคุมในทุกๆ กิจกรรมรวมไปถึงการขนถายสินคาจากผู

ใหบริการขนสง การปรับปรุงบันการทึกสินคาคงคลัง การตรวจสอบ เพ่ือดูวามีปริมาณหรือคุณภาพที่ไม

สอดคลองกันหรือไม รวมไปถึงกิจกรรมที่เก่ียวของกับการถายโอนผลิตภัณฑที่เขามาไปยังสถานที่จัดเก็บ 

การเคลื่อนยายทางกายภาพ ซึ่งจะตองมีการจัดการที่ดี เพ่ือไมใหสินคาเกิดความเสียหาย และพรอม

สําหรับการจําหนายใหแกลูกคา การออกแบบเลยเอาท สําหรับทฤษฎีการออกแบบเลยเอาทของลานมี

ความจําเปนอยางย่ิงที่จะนําทฤษฎีน้ีมาประยุกตใชกับการจัดการคลังสินคาขาวใหเหมาะสม เพ่ือที่จะนํา

สินคาไปรอจําหนายตอไป จากการศึกษาที่พบปญหาของคลังสินคาคือ การจัดเก็บตามรูปแบบตามใจ

ผูประกอบการ ซึ่งอาศัยหลักความสะดวกสบายในการจัดเก็บสินคา และการระบายสินคาออกเพ่ือจัด

จําหนาย ดังน้ันหากนําทฤษฎีมาประยุกตใชอาจจะชวยลดปญหาของการเกิดสินคาที่เสียไปได 

 RFID เทคโนโลยีอัจฉริยะกับการจัดการคลังสนิคายคุใหม 

  การประยุกตใชเทคโนโลยี RFID ในกิจกรรมคลังสินคาเพ่ือการจัดเก็บ ติดตามและตรวจสอบ

สถานะของสินคาคงคลังใหพอดีกับระดับความตองการของลูกคา ในยุคปจจุบันจําเปนตองอาศัยขอมูล

จากการพยากรณความตองการและนําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดการคลังสินคาใหเกิดประสิทธิภาพมาก
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ย่ิงขึ้น ลดตนทุนในคลังสินคาและจัดเก็บสินคาคงคลังใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได 

(จินตนา สีหาพงษ, 2556) RFID เปนเทคโนโลยีสําหรับการจัดการขอมูลในคลังสินคาที่ตองมีการจัดเก็บ

สินคาหลากหลายประเภท ทั้งสินคาสําเร็จรูปวัตถุดิบที่เตรียมไวระหวางการผลิต หรือเตรียมไวรองรับ

ช้ินสวนเสียหาย ชํารุดไมไดใชงาน ดังน้ันการจัดการขอมูลในคลังสินคาโดยอาศัยเทคโนโลยี RFID จึงเปน

ปจจัยที่ทําใหสามารถลดตนทุนการจัดเก็บภายในคลังสินคาและลดความซ้ําซอนของขอมูล ลดความ

ผิดพลาดในการจัดการสถานะที่แทจริงของสินคาประเภทตางๆ แตอยางไรก็ตามทฤษี หรือโปรแกรม

ดังกลาวอาจจะยังไมมีความจําเปนสําหรับธุรกิจของลานสุริยาพืชผล แตผูประกอบการก็ควรจะให

ความสําคัญและศึกษาไวเพ่ือการนํามาประยุกตใชในอนาคตตอไป จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา

ผูวิจัยสวนใหญใชการศึกษาในเรื่องที่เก่ียวของ โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง

ผูวิจัยบางทานใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research – PAR) โดยการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ และจากการสัมภาษณ (Interview) บุคคลที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งผูที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานดังกลาวจะชวยใหการศึกษามีความเขาใจอยางลึกซึ้ง ได

ขอมูลที่ถูกตอง ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถนําขอมูลดังกลาวมาคิดวิเคราะห เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาประยุกต

ในการแกไขปญหา นอกจากน้ีผลงานวิจัยของทุกทานยังมุงเนนในการพัฒนาการจัดการคลังสินคาใหเปน

ระบบ และการจัดการหวงโซอุปทานโลจิสติกสของคลังสินคาขาวใหมีประสิทธิภาพ หลังจากการทบทวน

วรรณกรรมพบวา การจัดการคลังสินคาขาวของลานสุริยาพืชผลยังขาดประสิทธิภาพ และการนําขาวเสีย

ที่เกิดจากการจัดเก็บคลังสินคาขาวมาแปรสภาพใหเกิดมูลคาที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนําขาวเสียดังกลาวไป

ขายเปนขาวไก ดังน้ันทางผูวิจัยจึงตองทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ี เพ่ือชวยลดปญหาดังกลาว 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

 ในการศึกษาการวิจัยในครั้ง น้ีผู วิจัยใช วิ ธีดําเนินการแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวกับคลังสินคาขาว การจัดการคลังสินคา การจัดต้ังโรงสี
ชุมชน ทั้งของภายในและตางประเทศ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการกรณีศึกษา 
ลานสุริยาพืชผล เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาศึกษาปญหาและวิธีการแกปญหา การสัมภาษณชาวนาที่นําขาว
มาจําหนายใหแกทางลานฯ จํานวน 5 ทาน และการสัมภาษณหนวยงานเกษตรอําเภอคําตากลาจํานวน 
2 ทาน โดยผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจํานวน 3 รอบ เปนเวลา 1 เดือน ระหวางวันที่ 25 มี.ค. 2565 ถึง
วันที่ 25 เม.ย. 2565 เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาศึกษาหาวิธีการแกไขปญหาที่พบจากการดําเนินงานของลานฯ 
ซึ่งการสัมภาษณเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูวิจัยทราบขอมูลที่แอบแฝงอยูในใจของผูรับการสัมภาษณ ชวยให
ไดขอมูลประกอบเก่ียวกับบุคลิกภาพของผูถูกสัมภาษณดวย และการสัมภาษณเปนเครื่องมือที่ใชไดกับ
บุคคล ทุกเพศ ทุกวัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย) โดยคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
ผูประกอบการมีดังน้ี 
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1. หวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาขาว (ปรับจากงานวิจัยของ วิโรจน เจษฎาลักษณ และวิลา
วัลย สากลาง, 2560) 

2. ตนทุนและการเพ่ิมราคา (Mark up) ทําอยางไร (ปรับจากงานวิจัยของ วีระศักด์ิ คงฤทธ์ิ และสุวัจนี 
เพชรรัตน, 2559) 

3. กระบวนการรับขาวมาจากชาวนาทําอยางไร (ปรับมาจากงานวิจัยของ อมรรัตน ถนนแกว, 2559) 

4. วิธีการจัดเก็บคลังสินคาขาวของลานสุริยาพืชผลตรงตามมาตรฐานตามที่กําหนดหรือไม ถาไมควรใช
เทคนิคหรือวิธีการแบบใด (ปรับจากงานวิจัยของ René de Koster, Tho Le-Duc and Kees Jan 
Roodbergen, 2549) 

5. กระบวนการแพ็คขาวเพ่ือทําการจัดสงทําอยางไร (ปรับจากงานวิจัยของ Amonrat Thanonkaew, 
2559) 

6. การจัดการของเสียที่เก่ียวกับขาว ทางลานฯมีการจัดการอยางไร (ปรับจากงานวิจัยของ ฑัชวงษ จุล
สวัสด์ิ, อุษณี จิตติมณี และภาสกร รอดแผลง, 2564) 

7. กระบวนการแพ็คขาวเพ่ือจัดสงทําอยางไร (ปรับจากงานวิจัยของ อมรรัตน ถนนแกว, 2559) 

ผลการศึกษาและวิเคราะห 

 ลานสุริยาพืชผล เปนธุรกิจในชุมชนที่รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เปดทําการรับซื้อผลิตผล

ทางการเกษตรมาแลวกวา 20 ป โดยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือนํามาจําหนายตอไปยังบริษัทที่รับ

ซื้อ ซึ่งพบวาผลิตผลทางการเกษตรที่สรางรายไดหลักใหแกลานไดแก ขาว เน่ืองจากที่ต้ังของลานฯ ต้ังอยู

ทามกลางหมูบานที่มีเกษตรกรที่ปลูกขาวเปนอาชีพหลักกวารอยละ 80 (สํานักงานเกษตรอําเภอคําตา

กลา) ซึ่งลานฯ มีหนาที่เปนพอคาคนกลางรับซื้อ และรวบรวมขาวจากชาวนาในปริมาณมากไปขายตอยัง

โรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ ดังน้ันการรับซื้อขาวจึงสรางกําไรใหแกลานฯ เปนจํานวนมากในแตละป 

โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาในดานหวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาขาวของลานฯ และหวงโซ

อุปทานของการจัดการคลังสินคาขาวของไทยพบวา 
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หวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาขาว 

 

ภาพท่ี 1 หวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาขาว 

(ผูวิจัยไดวาดภาพเองโดยมีท่ีมาจาก http://surasaklogistics.blogspot.com) 

 จากภาพหวงโซอุปทานของการจัดการคลังสินคาขาวเริ่มจากชาวนา หรือเกษตรกรปลูกขาวผาน

กระบวนการตางๆ ในการทํานาเมื่อผานฤดูเก็บเก่ียวแลว ชาวนาจะนําขาวที่ปลูกสวนหน่ึงแบงไวสําหรับ

รับประทานในชีวิตประจําวัน และอีกสวนหน่ึงนําขาวที่ไดไปจําหนายใหแกโรงสีขาวชุมชน หรือลาน

สําหรับรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน หลังจากผานกระบวนการตรวจสอบของพอคาคนกลางแลว 

เมื่อไดรับขาวจากชาวนา พอคาคนกลางก็จะนําขาวไปจําหนายยังโรงสีใหญตามพ้ืนที่น้ันๆ เมื่อโรงสีใหญ

ไดทําการรับซื้อจากพอคาคนกลางก็นําขาวไปตรวจสอบตามกระบวนการ และนําไปแปรรูปเปนขาวสาร

เพ่ือจัดจําหนายไปยังสมาคมผูสงออกขาวไทย ซึ่งมีบางสวนที่นําไปจําหนายแกผูบริโภค โดยสมาคมผู

สงออกจะไดรับความสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผานโครงการและนโยบาย

ตางๆ เพ่ือนําขาวสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ผานศุลกากร และสงไปยังผูบริโภค จากภาพจะพบวา

กระบวนการขนสงและการจัดการคลังสินคามีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงในหวงโซอุปทานการจัดการ

คลังสินคาขาวต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ดังน้ันผูวิจัยตองทําการศึกษาการจัดการคลังสินคาขาวเปนอยางดี 

เพ่ือนําขอมูลที่ศึกษามาพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

ตนทุน (Cost) และการเพิ่มราคา (Mark up) ของลาน 

 จากการสํารวจตนทุนของลานสุริยาพืชผลจากการใหสัมภาษณของผูประกอบการ ตนทุนเริ่มตน

จากรุนสูรุน เปนเพียงการลงทุนสําหรับในระยะแรก โดยสําหรับรุนของผูประกอบการในปจจุบันเปนรุนที่ 

2 โดยรับชวงตอมาจากคุณพอ ทําใหไมทราบตนทุนในการจัดต้ัง กอสรางคลังสินคาขาว และตนทุนใน
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การซื้อรถบรรทุก ทางผูประกอบการจึงไดใหเพียงขอมูลตนทุนในการรับซื้อขาวจากชาวนาเทาน้ัน โดย

ตนทุนในการรับซื้อขาวคํานวณจากราคาขาวในปจจุบัน และจะเพ่ิมกําไร 20-50 สตางค ตอกิโลกรัม ใน

การไปจําหนายใหแกโรงสีใหญ  

กระบวนการรบัขาวมาจากชาวนา 

 กระบวนการรับซื้อขาวจากชาวนาของสุริยาพืชผลพบวา กระบวนการรับซื้อขาวเริ่มจากชาวนา

นําขาวที่ไดจากการเก็บเกี่ยวมาจําหนายใหกับทางลานโดยเปนไปในลักษณะการรับซื้อทั่วไป หลังจากน้ัน

จะผานกระบวนการช่ังนํ้าหนักของขาวผานเขาไปยังเครื่องช่ังนํ้าหนักรถบรรทุกเพ่ือตรวจสอบนํ้าหนักของ

ขาว ขั้นตอนตอมาทางลานจะทําการตรวจสอบคุณภาพของขาวโดยการนําขาวที่ไดไปวัดความช้ืน และ

นําไปสีเพ่ือดูเมล็ดของขาวใหตรงตามมาตรฐานของทางลาน เมื่อไดตรงตามมาตรฐานแลวทางลานก็จะ

นําขาวไปเทกองเพ่ือรอจําหนาย จากกระบวนการรับซื้อขาวจากชาวนาของลานสุริยาพืชผลพบวา 

กระบวนการในการตรวจสอบพันธุขาวและการตรวจสอบคุณภาพของขาวยังไมไดรับมาตรฐานเทาที่ควร

เปนเพียงกระบวนตรวจสอบความช้ืนของขาวเทาน้ัน และหลักการที่ทางลานสุริยาพืชผลนํามาใชเปน

เพียงการตรวจสอบวัดคุณภาพของขาวดวยสายตาเทาน้ัน จึงทําใหขาวที่ไดจากการรับซื้อไมไดมาตรฐาน

ของพันธุขาว ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของ (Amonrat Thanonkaew, 2559) กระบวนการผลิต

ของโรงสีขาวสังขหยดบานเขากลางตามมาตรฐาน GMP จะประกอบดวย กระบวนการผลิตที่สําคัญ 5 

ขั้นตอน คือ 1) การรับซื้อขาวเปลือก 2) การอบลดความช้ืน 3) การเก็บขาวเปลือก 4) การกะเทาะ การ

ขัดสี และการคัดแยกคุณภาพ 5) การ บรรจุและการเก็บรักษา โดยกระบวนการดังกลาวทําใหโรงสีขาว

สังขหยดวิสาหกิจชุมชนบานเขากลางไดรับมาตรฐาน GMP ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีใหแกโรงสีชุมชน และ

ลานสุริยาพืชผลตอไป แตอยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวจะทําใหลานตองใชเวลาในการดําเนินการ

เพ่ิมขึ้น  

การจัดเก็บคลงัสินคาขาวของลานสรุิยาพืชผล 

 จากการเขาไปสํารวจการจัดเก็บคลังสินคาขาวของสุริยาพืชผล ผูวิจัยพบวาการจัดเก็บคลังสิคา

ขางลานเปนแบบเทกอง โดยเมื่อรับซื้อขาวมาจากชาวนาทางลานก็จะนําขาวที่ไดผานกระบวนการ

ตรวจสอบดังที่กลาวมาเบ้ืองตน แลวนําขาวที่รับซื้อมาเทกองรวมกันเพ่ือเตรียมการสําหรับการนําขาวไป

จําหนายยังโรงสีใหญตอไป ซึ่งจากการเขาไปสัมภาษณผูประกอบการของลานสุริยาพืชผลพบวาพบ

ปญหาในกรณีที่การรับซื้อขาวในจํานวนปริมาณที่มากทําใหขาวเกิดการคางสตอก และทําใหขาวที่อยู

ดานลางเกิดความเสียหาย และขาวไมไดรับมาตรฐาน 

การจัดการคลงัสินคาและการจัดการของเสียที่เก่ียวกับขาว 
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 การรับขาวมาจําหนายของทางลานสุริยาพืชผลเปนไปแบบ “การซื้อมาขายไป” การจัดการ

คลังสินคาจึงเปนเพียงการจัดการคลังสินคาในระยะสั้น ดังน้ันในเรื่องของตนทุนการจัดเก็บ และตนทุนใน

การจัดการคลังสินคาจึงมีตนทุนที่นอย ทําใหทางลานไมคอยเห็นความสําคัญของการจัดการคลังสินคา

เทาที่ควร ซึ่งจากการจัดการคลังสินคาดังกลาวทําใหเกิดปญหาขึ้นเพียงเล็กนอย เชน ปญหาขาวที่อยู

ดานลางของกองขาวที่รับมาในลําดับตนๆ เกิดความเสียหาย และขาวไมไดรับมาตรฐานซึ่งไมสามารถ

นําไปจําหนายได แตอยางไรก็ตามปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเพียงไมก่ีครั้งตอป และในกรณีที่อยูในชวงฤดูที่

ชาวนาเก็บเก่ียวขาวแลวเทาน้ัน ทางลานจึงไดจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นโดยนําขาวที่เปนของเสียไป

จําหนายเพ่ือเปน “ขาวไก” (ขาวที่เปนของเสียที่ไมไดรับมาตรฐานซึ่งไมสามารถนําไปจําหนายใหแกโรงสี

ใหญได แตสามารถนําไปจําหนายใหแกเกษตรกรที่เลี้ยงไก) 

กระบวนการแพ็คขาวเพื่อทาํการจัดสงเพือ่ไปจําหนาย 

 สําหรับกระบวนการในการแพ็คขาวเพ่ือนําไปจําหนายใหแกโรงสีใหญ เมื่อทางลานรับซื้อขาวมา

จากชาวนามายังกระบวนการตรวจสอบตางๆ แลวน้ันก็จํานําขาวมาเทกองรวมกันเพ่ือเตรียมความพรอม

สําหรับการจําหนาย โดยการคํานวณขาวใหเต็มตามความจุของรถบรรทุกพวง หรือรถบรรทุกสิบลอ เมื่อ

ไดขาวตามปริมาณที่ตองการแลวน้ันทางลานก็จะตักขาวขึ้นไปยังรถบรรทุกดังกลาว และนําไปจําหนาย

ใหแกโรงสีใหญตอไป แตสําหรับขาวที่ไดรับความเสียหายจากการเก็บไวในกองดานลางที่ไมไดมาตรฐาน

ทางลานจะช่ังนํ้าหนัก และแพ็คใสถุงพลาสติกเพ่ือนําไปจําหนายเปนขาวไกตอไป 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาโซอุปทานและการบริหารจัดการลานขาวของลานสุริยาพืชผลพบปญหาหลักดังน้ี 

1. ปญหาขาวเสีย เมื่อทางลานฯ รับซื้อขาวจากชาวนาในฤดูเก็บเกี่ยวที่ชาวนานํามาจําหนาย

ใหแกลานฯ เมื่อมีจํานวนมากทําใหการจําหนายสินคาขาวไปที่โรงสีใหญมีการคางสตอกทําใหขาวที่ทาง

ลานจัดเก็บโดยวิธีเทกองไดรับความเสียหาย โดยขาวที่อยูดานลางกลายเปนขาวเสีย ซึ่งทางลานฯ จะไม

สามารถนําไปจําหนายใหแกโรงสีใหญได ถึงแมวาเหตุการณดังกลาวจะเกิดขึ้น หรือเสียหายเพียงเล็กนอย

ก็ตาม แตก็อาจจะทําใหทางลานฯ ตองสูญเสียกําไรจากการเกิดขาวเสียดังกลาว โดยปญหาดังกลาวเกิด

จากการจัดการคลังสินคาที่ขาดระบบ ซึ่งตนทุนในการจัดการสินคาน้ันอยูที่ประมาณ 55% ซึ่ง

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาที่ตํ่าจะทําตนทุนสูงในการดําเนินการของลาน ซึ่งการแกไขโดยการ

ออกแบบคลังสินคาและการจัดระบบการหยิบจับสินคาเพ่ือไปจําหนายของลานฯ ในเรื่องของการ

ออกแบบเลยเอาท (Lay out) การรับ หยิบ จัดเก็บ คัดแยก และจัดสงสินคาที่ดีตามกระบวนการ

ดําเนินการในบริบทของการนําสินคาขาวไปจําหนายยังโรงสีใหญ จะชวยใหเกิดขาวเสียนอยลง และที่

สําคัญจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บคลังสินคาอีกดวย (René de Koster, Tho Le-Duc and Kees 
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Jan Roodbergen, 2549) จากการศึกษาปญหาการเกิดขาวเสียดังกลาวจึงไดนําหลักการที่สอดคลองกับ

งานวิจัยของฑัชวงษ จุลสวัสด์ิ, อุษณี จิตติมณี และภาสกร รอดแผลง (2564) ในดานของผูประกอบการ

เก่ียวกับการจัดการดานโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูประกอบการ โดยการนําเครื่องจักรที่ทันสมัยเขา

มาใชในการะบวนการทํางาน ไดแก การนําระบบสายพานลําเลียงขาวซึ่งจะชวยใหเกิดความผิดพลาด

นอยลง แตอยางไรก็ตามการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในในลานขาวขนาดเล็กทําใหตองใชตนทุนสูง โดย

ผูประกอบการแจงวาตองใชเงินลงทุนจัดทําระบบสายพานจํานวน 200,000 บาท ผูวิจัยจึงเห็นวาไม

เหมาะที่จะนํามาใชในลานฯ แตอยางไรในอนาคตผูประกอบการควรใหความสําคัญในการพัฒนาลานขาว 

สําหรับการขยายธุรกิจตอไป  

2. ปญหาการจัดการระบบหวงโซอุปทานของคลังสินคาขาว ผลงานวิจัยที่จะชวยพัฒนาแกไข

ระบบการจัดการคลังสินคาขาวใหมีประสิทธิภาพใหไดรับมาตรฐาน และชวยลดขาวเสียในกระบวนการ

จัดเก็บคลังสินคาขาว โดย อมรรัตน ถนนแกว (2559) ไดดําเนินการประเมินโรงสีทั้งกอนและหลังเพ่ือ

ปรับปรุงการผลิตของโรงสีขาวสังขหยดเพ่ือใหไดมาตรฐาน โดยโรงสีขาวจะตองมีกระบวนการผลิตที่

สําคัญ 5 ขั้นตอนไดแก การรับซื้อขาวเปลือก การอบลดความช้ืน การเก็บขาวเปลือก การสีขาวและการ

คัดแยกคุณภาพ และการบรรจุและการเก็บรักษา ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการดังกลาวมาปรับใชเพ่ือ

ปองกันการเกิดขาวเสีย และเพ่ือใหลานฯ ไดรับมาตรฐานในกระบวนการดําเนินการผลิต ซึ่งการปฏิบัติ

ดังกลาวน้ันผูประกอบการตองรับผิดชอบดังเนินการทั้งหมด ซึ่งผูประกอบการเห็นวาถาทําตาม

กระบวนการ 5 ขั้นตอนจะทําใหเสียเวลาในการสงขาวไปจําหนายยังโรงสีใหญ และจะตองเสียคาใชจาย

ในการจางพนักงานเพ่ิม ทําใหตองเสียคาใชจายในดานตนทุนเพ่ิมมากขึ้น จึงไดปฏิเสธการปรับ

กระบวนการผลิตขาวดังกลาว แตอยางไรก็ตามผูประกอบการก็จะพัฒนาตอไปในอนาคต 

3. ปญหาเก่ียวกับขาวเสีย ผูประกอบการลานสุริยาพืชผลไดนําขาวเสียที่เกิดจากขั้นตอนในการ

จัดเก็บไปจําหนายเปนขาวไกซึ่งจะทําใหเสียกําไรจากการจําหนายขาว ถึงแมจะมีเพียงจํานวนเล็กนอยตอ

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเทาน้ัน แตอยางไรก็ตามในระยะยาวอาจทําใหผูประกอบการลานฯ ตองสูญเสียกําไรเปน

จํานวนมาก ดังน้ันการนําขาวเสียมาแปรรูปเปนปลายขาว และรําขาว ซึ่งการแปรรูปรูปดังกลาวสามารถ

นําไปประยุกตใชเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดอีกมากมาย เชน การพัฒนาแผนประคบรอนปลายขาวเจาเคลือบ

สมุนไพรเพ่ือลดอาการปวดกลามเน้ือและพังผืด (ภัทราวรรณ ภัทรนิตย และคณะ, 2556) จากการวิจัย

การนําปลายขาวเจามาเคลือบสมุนไพรเมื่อเปรียบเทียบกับการใชแผนรอนไฮดรอคอลเลเตอรพบวาแผน

ประคบจากปลายขาวเจาเคลือบสมุนไพรมีประสิทธิภาพมากกวา ดังน้ันปลายขาวจากขาวเสียจึงมี

ประโยชนและสามารถนําไปพัฒนาเปนสินคาอ่ืนๆ ไดจํานวนมาก และนอกจากการนําขาวเสียไปจําหนาย

เปนขาวไก การนําขาวเสียไปแปรรูปเปนปลายขาว จะไดราคาที่สูงกวา ซึ่งจะชวยใหลานฯ ไดรับผลกําไร

จากผลประกอบการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปจจุบันทางลานฯ ยังขาดอุปกรณในการแปรรูปดังกลาว ดังน้ันผูวิจัย
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จึงไดศึกษาและเสนอวิธีการแปรรูปขาวเสีย จากการสํารวจราคาเครื่องมือที่ใชในการแปรรูปขาวเสียจาก

รานขายเครื่องมือทางการเกษตรในอําเภอคําตากลาอยูที่ 12,000 บาท และทางลานฯ ไมจําเปนตองเพ่ิม

ในสวนของแรงงาน จากการคํานวณผลกําไรของการขายปลายขาว หรือรําขาว เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ขายขาวไก ดังน้ี ขาวไกกิโลกรัมละ 4 บาท ปลายขาว และรําขาวกิโลกรัมละ 10 บาท ดังน้ันหาก

ผูประกอบการนําขาวเสียมาแปรรูปเปนขาวปลายหรือรําขาว เมื่อจําหนายจะไดกําไรจากขาวเสียกิโลกรัม

ละ 6 บาท ซึ่งผูวิจัยไดทําการเสนอแนะแกผูประกอบการ แตอยางไรก็ตามจากการสอบถามขอมูลจาก

ผูประกอบการลานฯ การจําหนายปลายขาวหรือรําขาวจะระบายสินคาออกยากกวาการจําหนายขาวไก 

แตจากการคํานวณผลกําไรจากการแปรรูปขาวเสีย ผูประกอบการลานฯ จะเรงดําเนินการตอไปใน

อนาคต 

ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในอนาคต 

1. ปจจุบันผูประกอบการเก่ียวกับสินคาเกษตร และเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การจัดการคลังสินคา และการจัดการหวงโซอุปทานของระบบโลจิสติกสคลังสินคา ดังน้ันนโยบายของ

รูปแบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรแนวใหมขององคการคลังสินคา (อคส.) ควรใหความสําคัญกับการ

ใหความรูกับบุคลดังกลาว 

2. การติดตอกับหนวยงานเก่ียวกับดานเกษตรมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูประกอบการลาน

สุริยาพืชผล ผูที่มีความเช่ียวชาญดานการเกษตรจะสามารถชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได ซึ่งจะชวย

ใหทางลานฯ มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งในดานของการจัดการคลังสินคา และสินคา

เกษตรอ่ืนๆ 

3. ถึงแมวาในปจจุบันปญหาขาวเสียที่เกิดขึ้นในลานสุริยาพืชผลจะสงผลกระทบเพียงเล็กนอย

เทาน้ัน แตการปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินคาของลานฯ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูประกอบการ

จะตองดําเนินการแกไขเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบถึงผลกําไรในระยะยาว 

 

เอกสารอางอิง 

จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย. (2558, กรกฎาคม-กันยายน). เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย. วารสาร      

 บัณฑิตศึกษา. สกลนคร : สํานักพิมพ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 12(58), 13-24. 



 

340 
 

René de Koster, Tho Le-Duc and Kees Jan Roodbergen. (2006). Design and Control of 

 Warehouse Order Picking: a literature review. Erasmus Research Institute of 

 Management (ERIM), RSM Erasmus University. 

จินตนา สีหาพงษ. (2556, มกราคม-มิถุนายน). RFID เทคโนโลยีอัจฉรยิะกับการจัดการคลังสินคายุค

 ใหม. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม : สํานักพิมพ มหาวิทยาลยัพายัพ. 23(2), 47-

 62. 

อมรรัตน ถนนแกว. (2559, มกราคม-มีนาคม). การพัฒนาโรงสีขาวสังขหยดเขาสูมาตรฐานการ ปฏิบัติ  

          ที่ดีสําหรับโรงสีขาว : กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเขากลาง. วารสารวิจัยเพื่อ การ   

          พัฒนาเชิงพื้นที่. กรงุเทพฯ : สํานักพิมพโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 8(1),  78-99. 

วีระศักด์ิ คงฤทธ์ิและคณะ. (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). ตนทุนการผลิตและวิถีการตลาดขาวของ

 ภาคใต. วารสารหาดใหญวิชาการ. สงขลา : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยหาดใหญ. 14(2),  185-  

          200. 

ฑัชวงษ จุลสวัสด์ิและคณะ. (2564, กันยายน-ธันวาคม). การลดตนทุนของโรงงานสีขาวโดยใช

 กระบวนการการจัดการดานโลจิสติกส และโซอุปทานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม. 

 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร. 12(3), 65-80. 

วิโรจน เจษฎาลักษณและคณะ. (2560, กันยายน-ธันวาคม). การจัดการโลจิสติกสของโรงสีขาว 

 กรณีศึกษา บรษิัทโรงสีรุงอนันต จากัด อําเภอพล จังหวัดขอนแกน. Veridian E-Journal 

 Silpakorn University. 10(3), 2472-2491. 

ภัทราวรรณ ภัทรนิตย และคณะ. (2556, มกราคม-เมษายน). การพัมนาแผนประคบรอนปลายขาว

 เจาเคลือบสมนุไพรเพ่ือลดอาการปวดกลามเน้ือและพังผดื. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.  

          19(1), 187-197. 

 



 

341 
 

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพย 
ประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Factor Influencing the Decision-making of Real Estate 
Condominium Rental in Bangkok 
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บทคัดยอ 
ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย ในสถานการณต้ังแตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา ไดมีการเรียนรู 

พัฒนา และปรับตัวเองไปพรอมกับวิกฤตการแพรระบาด Covid-19 ที่กําลังเกิดขึ้น เพ่ือใหธุรกิจของ
ตัวเองอยู รอดให ได วิจัย น้ีมี วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยู
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม -พรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประเด็นวิจัยที่มีผูสนใจ
ไมมากนัก และแนวโนมการเชาอยูในปจจุบันน้ันมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ภาคธุรกิจสามารถนํา
ผลการวิจัยน้ีมาพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธการขายใหดีย่ิงขึ้นได งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคคลที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีความสนใจที่จะเชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ
บุคคลที่เชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 70 คน ทําการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ  เน่ืองจากมีระยะเวลาจํากัดจึงสงผลใหจํานวนกลุมตัวอยางนอย และไดทําการวิเคราะหผลดวย
วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมดานการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเชาอยูคอนโดมิเนียมมากที่สุด 3 ดาน คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานพนักงาน ดาน
ราคา และทําเลที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ รัชดา-พระราม9-เพชรบุรี และระดับราคาคาเชาที่ผูตอบ
แบบสอบถามต้ังเปาในการเชาอยูไวมากที่สุดคือ ตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน 
คําสําคญั : คอนโดมิเนียมพรอมอยู เชาอยู และปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจ 

Abstract 

The situation of real estate business in 2019 onward have learned, developed, 
and adapted themselves with the ongoing Covid-19 epidemic crisis. for their own 
business to survive.The objective of the study was to investigate the factors influencing 
the decision-making of real estate condominium rental in Bangkok which is less 
interested study. the current rental trend is showing higher growth rates. The business 
sector can use the results of this research to develop the business. 
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The operation and sales strategies can be improved. This study was collected 
from the questionnaire research. A sample of 70 cases were drawn from persons 
residing in Bangkok, persons who are interested in renting a condominium ready to live 
in Bangkok, and persons who rent in condominiums in Bangkok, using simple random 
sampling method according to the limited time, resulting in a minimum number of 
samples. Descriptive statistics methods were used for data analysis.  

The study found that the marketing mix factor (7P's) had the greatest influence 
on the decision to rent a condominium in Three aspects are Place, People, Price and 
the location that receives the most attention is Ratchada-Rama 9-Phetchaburi. The 
most rental price level that the sample is targeting for renting is less than 10,000 baht 
per month. 
Keywords: ready-to-move-in condominiums, rent-in and factors affecting decision-   
               making 
 
 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 
 สถานการณธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ในสถานการณที่มีการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ในชวงแรกน้ันอาจสงผลกระทบทําใหธุรกิจหยุดชะงักเน่ืองจากทุกภาคสวนไมเคยมี
ประสบการณในการรับมือวิกฤติในลักษณะน้ีมากอน แตเมื่อเกิดการเรียนรูและปรับตัวก็สงผลให
สถานการณดีขึ้น โดยที่การซื้อขายในชวงน้ีน้ันเหมาะสําหรับผูที่มีความพรอมในการซื้อเพราะจะสามารถ
ชวยทํากําไรไดในอนาคต เมื่อสถานการณเขาสูสภาวะปกติ และทําเลที่นาจับตามองสําหรับการลงทุน
เพ่ือทํากําไรคือโครงการที่ต้ังอยูในหัวเมืองการทองเที่ยวเพราะเมื่อสถานการณดีขึ้นแลวน้ันจะสามารถทํา
กําไรใหไดอยางแนนอน ในดานของสาเหตุที่ทําใหชวงน้ีเหมาะสําหรับการลงทุนมีหลายสาเหตุ เชน 
สงครามราคาที่สงผลทําใหราคาขายอสังหาริมทรัพยถูกกวาในชวงสถานการณปกติ 30-40% โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียม สวนลดของราคาขายที่ธุรกิจมีการจัดโปรโมชันระบายสตอกที่มีเพ่ือรักษากระแสเงินสด 
อีกทั้งธนาคารมีการใหเครดิตกับนักลงทุนที่มีเงินสะสมและมีรายไดมั่นคง และที่สําคัญคือมีการจัดโปรโม
ชันพิเศษตกแตงคอนโดมิเนียมพรอมอยู ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในเรื่องของคาเฟอรนิเจอร คาตกแตงหอง
ใหกับผูซื้อได (WindMill, 2564) และในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทําเลที่ไดรับความสนใจสูงน้ันไมไดอยู
ในยานศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) แตเปนพ้ืนที่รอบนอกมากกวา โดยเลือกพิจารณาจากความ
คุมคาของราคากับขนาดที่อยูอาศัยที่จะไดรับ ซึ่งในเรื่องของราคาน้ันจะตํ่ากวาที่พักอาศัยใจกลางเมือง 
อีกปจจัยสําคัญที่ทําใหทําเลน้ีมีผูสนใจซื้อเยอะคือการทํางานในรูปแบบ Work From Home สงผลให
คนทํางานไมตองกังวลเรื่องของเวลาในการเดินทางมาทํางานอีกดวย (กมลภัทร, 2564)  
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การเชาอยูคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครน้ันกลับมีอัตราการเติบโตที่สูงกวาการซื้อ อาจ
เพราะสาเหตุหลากหลายประการ เชน ความกังวลที่วารายไดจะลดลงจากผลกระทบ COVID-19 
สถานการณปจจุบันที่ยังคงมีความไมแนนอน สินเช่ือหรือเงินดาวน สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ทําให
ผูปกครองที่มีบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูน้ันหันมาเชาอยูแทนการตัดสินใจซื้อที่มีราคาสูงกวาเพ่ือเปนการ
สํารองเงินไวใชในเวลาที่จําเปนมากกวา (กมลภัทร, 2564) และสาเหตุสําคัญอีกหน่ึงคือการทํางานของ
คนวัยทํางานในรูปแบบใหมคือ การทํางานแบบ Work From Home กลุมผูเชาจึงมีความสนใจที่จะหา
หองเชาแบบหองชุดเพ่ิมสูงขึ้น เพราะมีหลากหลายฟงกชันใชงาน คุมคามากกวา สามารถปรับเปลี่ยนเปน
สถานที่ทํางาน พ้ืนที่ในการออกกําลังกาย รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงที่สามารถปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ใหกับหองพักได และหากคอนโดมิเนียมน้ันๆ มีฟงกชันอ่ืนที่นาสนใจเพ่ิมเติม เชน สามารถเลี้ยงสัตวได 
สวนกลางมีความหลากหลาย ก็จะย่ิงชวยเพ่ิมโอกาสในการปลอยเชาไดมากกวา และในการเชาอยูน้ันมี
ภาระผูกพันที่นอยกวาการซื้อ ไมมีสัญญาผูกมัดระยะยาว เหมาะสําหรับผูบริโภควัยเริ่มตนทํางานที่กําลัง
เริ่มสรางฐานะ หรือมีภาระคาใชจายอยูแลว ไมพรอมสําหรับการซื้อ ทั้งน้ีกลุมผูเชาหลักยังคงเปนกลุมคน
วัยทํางาน กลุมพนักงานชาวตางชาติ (Expat) ที่ยังคงอาศัยอยูในประเทศไทย และกลุมนิสิต นักศึกษา 
(ธนา ตอสหะกุล, 2564)  
 จากขอมูลดังกลาวขางตนที่กลาวมาน้ันทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทํางานวิจัยที่มีความเก่ียวของกับ
ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ในสถานการณที่มีการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในดาน
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสาเหตุที่ผูวิจัยเลือกทําการศึกษาประเด็นการเชาอยูคอนโดมิเนียมแทนที่จะศึกษา
ประเด็นการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมน้ันเปนมีสาเหตุเพราะวาอัตราการเติบโตของการเชาอยู
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครน้ันสูงกวาการซื้อ อีกทั้งหลังจากการที่ผูวิจัยไดทําการทบทวน
วรรณกรรมทําใหพบวายังมีผูที่ศึกษาในประเด็นการเชาอยูนอยมาก และที่สําคัญคือการที่ตัวผูวิจัยเองน้ัน
ไดมีประสบการณจากการฝกสหกิจในสถานประกอบการในการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคาบน LINE 
Official Account ทําใหคนพบวามีผูที่สนใจเชาอยูคอนโดมิเนียมมากกวาการตัดสินใจซื้อ ดวยเหตุน้ีทํา
ใหผูวิจัยเลือกที่จะทํางานวิจัยในหัวขอที่มีช่ือวาการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยู
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอม
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
เนื้อหาที่เก่ียวของ 
 หัวขอน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมจากวารสารที่อยูในระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 
โดยคนหาในหัวขอ “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ-เชาอยูอสังหาริมทรัพย” เปนหลัก คนหา
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ระหวางวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 – 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ผลการคนหาพบงานวิจัยที่เก่ียวของ
ดังน้ี 

ชวลัน ธรินายางกูร และนิพิฐพนธ สนิทเหลือ (ม.ป.ป.) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 
โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือประชากรที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ ตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร 
และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัย ผลการศึกษาวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 50 
ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจาง ซึ่งมี
รายไดตอเดือนมากกวา 2 หมื่นบาท การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางให
ความสําคัญในเรื่องแบบบานที่ทันสมัยสไตลโมเดิรนมากที่สุด และเรื่องการเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพ
ของทําเลที่ต้ังโครงการกลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุด ในสวนของการจําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตร พบวาผูที่มีเพศ อายุ รายไดที่ตางกันจะมีปจจัยในการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน และ
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเชนกัน 

นางสาวกาญจนา เชียรเดช (ม.ป.ป.) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 400 คน ตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ ดานประชากรศาสตร ปจจัยดานการตลาด 
และปจจัยดานช่ือเสียงและภาพลักษณ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทแนวราบ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาวิจัย
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) ในดานลักษณะบานที่ตองการเปนบานแฝด 4 ช้ัน ฟงกชันบานที่ตองการเปน 4 หองนอน 3 
หองนํ้า มีงบประมาณที่ต้ังไวมากกวา 12 ลาน ดานระยะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อ มากกวา 6 - 12 เดือน มี
วัตถุประสงคในการซื้อเพราะตองการที่อยูอาศัยกวางขึ้น และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ 
ตัวเอง ปจจัยสวนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน) มี
ความสําคัญในระดับมาก ระดับมากที่สุด ในดานชองทางจัดจําหนาย และคุณภาพการบริการที่มีผลตอ
อิทธิพลการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก
ที่สุด 

รุงกานต ภูหอมเจริญ (2562) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ และทัศนคติตอที่พักอาศัย
รวมเพ่ือการเชาระยะยาว : กรณีศึกษาโครงการทริปเปล วาย เรสซิเดนซ งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือประชากรผูซื้อโครงการทริปเปล วาย เรสซิเดนซ จํานวน 
75 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ ปจจัยสวน
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บุคคล, ขอมูลการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ, ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และ
ทัศนคติ และความคิดเห็น ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ และทัศนคติความคิดเห็น ผลการศึกษาวิจัย
พบวากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูซื้อหรือผูรวมตัดสินใจซื้อโครงการทริปเปล วาย เรสซิเดนซ โดยสวนมากเปน
เพศหญิงและมีอายุอยูที่ 46-55 ป โดยที่มีสถานภาพสมรสและเปนกลุมคนมีบุตรแลว นอกจากน้ีบุคคลที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อหรือเปนเหตุใหเกิดการตัดสินใจซื้อสวนมากเปนบุตร-ธิดา มีวัตถุประสงคการซื้อ
เพ่ืออยูอาศัยเอง ซึ่งพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวกําลังศึกษาอยูที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีปจจัยที่คนพบวามีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ ไดแก อายุ สถานภาพของผูซื้อ 
บุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการขาย เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 
ในขณะที่มีปจจัยดานทัศนคติความพึงพอใจในระยะเวลาของสัญญาเชา 30 ป เปนปจจัยที่สงผลตอความ
คิดเห็นภายหลังการซื้อ ทั้งความรูสึกคุมคา และความตองการบอกตอ 

กนกวรรณ ศรีจันทรหลา (2556) เรื่องการศึกษาปจจัยที่ส งผลตอความตองการซื้อ
อสังหาริมทรัพยของคนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) วิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey research) โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต้ังแต 20 
ปขึ้นไป จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ตัวแปร
อิสระในการศึกษา คือ ตราสินคาและภาพลักษณ ทัศนคติ สวนประสมทางการตลาด (4P) ตัวแปรตาม 
คือ ความตองการซื้ออสังหาริมทรัพยของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาขน) ผลการศึกษาวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดตอ
เดือน 25,001 – 35,000  บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รูจัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 6 - 
10 ป ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตราสินคา ภาพลักษณและสวนประสมการตลาดมีผลตอ การ
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ในขณะที่ทัศนคติไมมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออสังหาริมทรัพยของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

ดลพิวัฒน ปรีดาวิภา, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ,  กําพล รุจิวิชชญ และไชยา ย้ิมวิไล (2555) เรื่องการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสัมภาษณเชิงลึก 
โดยการเสวนากลุม และแบบสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางคือผูบริหารของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือที่อยูอาศัยที่ดําเนินการเปนระยะเวลา 5 ปขึ้นไป และสํารวจกับผูบริโภคในตลาด
อสังหาริมทรัพยเพ่ือที่อยูอาศัยจํานวน 600 คน ตัวแปรอิสระในการศึกษา คือภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล และพฤติกรรมของผูบริโภค ตัวแปรตาม คือ กลยุทธขององคกร ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวาการปรับตัวและกลยุทธตางๆ ที่ผูประกอบการเลือกใชในภาวะเศรษฐกิจถดถอย คือกล
ยุทธดานการเงินกลยุทธดานการตลาด กลยุทธดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และกลยุทธงาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการศึกษาพบวา สวนใหญไดศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม  โดยทั้งหมดเปนงานวิจัยเชิง
สํารวจ(Survey research) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)  และพบวาปจจัยที่ใชใน
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การศึกษาสวนใหญ มีดังน้ี ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ขอมูลการ
ตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ และปจจัยดานทัศนคติ ช่ือเสียงและภาพลักษณ เปนตน 
ผลงานวิจัยสวนใหญไดขอสรุปวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางจัดจําหนาย และคุณภาพการบริการ 

ซึ่งงานวิจัยน้ีมีความแตกตางจากทานอ่ืนตรงที่ 
1. งานวิจัยน้ีศึกษาในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 ที่สงผลกระทบตอการใชชีวิต การทํางานและ
รายไดของผูคนเปนจํานวนมาก คาดวาจะทําใหความตองการซื้อหรือเชาอยูคอนโดมิเนียมเปลี่ยนแปลงไป
ถือวาเปนสถานการณที่ผิดปกติจากสถานการณการวิจัยของนักวิจัยทานอ่ืนๆ  
2. มีการพัฒนาแบบสอบถามโดยอางอิงจากความรูและขอมูลที่ไดจากการศึกษาปจจัยที่ใชในการศึกษา
สวนใหญ น่ันคือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยมีการเพ่ิมปจจัยที่เก่ียวของกับ
คอนโดมิเนียมพรอมอยูเขาไปในการศึกษาและพัฒนาแบบสอบถามขึ้นตามความตองการและความ
รวมมือของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยทานอ่ืน 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยใชแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสสอบถามความคิดเห็นกับบุคคลที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีความสนใจที่

จะเชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และบุคคลที่เชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดานปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียมพรอมอยู นอกจากน้ีผูวิจัยยังทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยทํา

การรวบรวมเอกสารทั้งทางดานแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาในครั้งน้ี ในการ

พัฒนาแบบสอบถาม คําถามแตละขอจึงถูกพัฒนาจากงานวิจัยกอนหนา เมื่อแลวเสร็จผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามไปปรึกษากับพนักงานในองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการขององคกรมากที่สุด 

หลังจากน้ันไดนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 5 คน และทดลองวิเคราะหผลเบ้ืองตนกอนนํา

แบบสอบถามที่ปรับแกแลวไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป 

ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสในการจัดทําวิจัยเปนเพราะวามีความ

เหมาะสมกับการเก็บขอมูลดานปจจัยที่มีความสะดวก รวดเร็ว และไมยุงยาก  รวมกับการที่ผูวิจัยได

ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาแลวน้ัน โดยสวนใหญผูวิจัยก็เลือกใช

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เชนเดียวกัน 

ประชากรกลุมตัวอยาง   
ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยางของการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยู

อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ บุคคลที่อาศัยอยูในเขต
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กรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีความสนใจที่จะเชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ
บุคคลที่เชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตุที่ทางผูวิจัยเลือกประชากรกลุม
ตัวอยางน้ีเพราะวาเปนกลุมเปาหมายที่ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่กวาง และ
เปนผูที่สนใจเชาอยูหรือทําการเชาอยูอยูแลว จึงทําใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือ ถูกตองตรงตามความเปนจริง
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยเลือกใชสูตรในการกําหนดขนาดประชากรกลุมตัวอยางของ W.G.cochran 
ในการกําหนดขนาดประชากรกลุมตัวอยาง เน่ืองจากไมทราบจํานวนบุคคลที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครอยางแนชัด บุคคลที่มีความสนใจที่จะเชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และบุคคลที่เชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนจํานวนที่แนนอน 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดสัดสวนของประชากรกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตองการสุมอยูที่รอยละ 50 
ระดับคาความเช่ือมั่นอยูที่รอยละ 90 และระดับคาความคลาดเคลื่อนอยูที่รอยละ 10 ดังน้ันจากการ
คํานวณตามสูตรจะไดขนาดของประชากรกลุมตัวอยางอยางนอย 68.06 คน ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุม
ตัวอยาง 70 คน ตามความเหมาะสม 

 
เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภท
คอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
กระบวนการการพัฒนาแบบสอบถามน้ันผูวิจัยไดทําการจัดทําขึ้นมาโดยอางอิงจากความรูและขอมูลที่ได
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 ความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมดานการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยู
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร  
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะปจจัยดานอ่ืนๆ (ถามี) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของ
แบบสอบถาม และทําการเก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง คือ บุคคลที่อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีความสนใจที่จะเชาอยูคอนโดมิเนียมพรอมอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ
บุคคลที่เชาอยูคอนโดมิเนียมพรอม -อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการประชาสัมพันธเรื่องการเก็บ
ขอมูลบนสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ เก็บขอมูลจนครบตามจํานวน 70 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยครั้งน้ี  
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การวิเคราะหขอมูล  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติดวยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ืออธิบาย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม รวมถึงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่ทางผูวิจัยใชศึกษาใน
แบบสอบถามในครั้งน้ี  

การแปลผลตามความหมายของระดับคะแนน ผูวิจัยใชคาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวช้ีวัดตาม
เกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของ Best J.W. มีรายละเอียดดังน้ี  

 

ระดับความคดิเห็น 
ระดับคะแนนของคําถาม 

 
คาเฉลี่ย 

 
ผล 
 

ระดับมากที่สุด 
ระดับมาก 

ระดับปานกลาง 
ระดับนอย 

ระดับนอยที่สุด 

ใหคะแนนเปน 5 
ใหคะแนนเปน 4 
ใหคะแนนเปน 3 
ใหคะแนนเปน 2 
ใหคะแนนเปน 1 

4.50- 5.00 
3.50- 4.49 
2.50- 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอย 

นอยที่สุด 
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ภาพแสดงผังการดําเนินงานวิจัย 
 

กําหนดปญหาและหัวขอวิจัยที่จะศึกษา 

ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  
เพราะงานวิจัยเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของรายวิชาสหกิจศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการศึกษา (แบบสอบถาม) 
โดยอิงจากความรู และขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

นําแบบสอบถามเขารับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและ 
สถานประกอบการ เพ่ือเช็คความถูกตองและทําการแกไข 

ลงมือเก็บขอมูลกับประชากรกลุมตัวอยาง 
จํานวนทั้งหมด 70 คน 

รวบรวมขอมูล วิเคราะหผลการศึกษาดวยวิธีการทางสถิติ 
เชิงพรรณนา และจัดทําเลมวิจัย 

นําเสนอผลการวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษา และนําคําแนะนํามาปรับปรุงแกไข 

สงรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณใหกับสถานประกอบการ 
เพ่ือใชใหเกิดประโยชนตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม

พรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษา มีดังตอไปน้ี 

 
สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนมากพบวาเปนเพศหญิง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 57.1 อายุ

นอยกวา 24 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 54.3 สถานภาพโสด จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 92.9 

ไมมีบุตร-ธิดา จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 94.3 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 34 คน คิด

เปนรอยละ 48.6 มีรายไดตอเดือนอยูที่ ตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 40 โดย

สวนมากปจจุบันอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 84.3 ในดานของ

ทําเลที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจมากที่สุดคือ รัชดา-พระราม9-เพชรบุรี จํานวน 21 คน คิดเปน

รอยละ 30 (ราคาคาเชาตอเดือนของคอนโดมิเนียมในทําเลบริเวณน้ี เริ่มตนที่ 5,500 – มากกวา 40,000 

บาท ซึ่งคอนโดมิเนียมที่เปนระดับทั่วไปหรือระดับกลางโดยสวนมากถือวาราคาคาเชาตํ่ากวาชวงที่ไมมี

การแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 แตในระดับ Luxury ราคายังคงสูงไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก) 

ราคาคาเชาในการเชาอยูคอนโดมิเนียม(ตอเดือน) ผูตอบแบบสอบถามต้ังเปาไวที่ ตํ่ากวา 10,000 บาท 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 55.7 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูโดยสวนมากก็คือตัวผูตอบ

แบบสอบถามเอง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 68.6 และในเรื่องสุดทายคือเมื่อผูตอบแบบสอบถาม

ตัดสินใจจะเชาอยูสวนมากอยากติดตอผานเจาของหองโดยตรง จํานวน 49คน คิดเปนรอยละ 70 โดยที่

ผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลวาอยากสอบถามกับตัวเจาของหองโดยตรง ไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน

โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกของหองเชาน้ันๆ พูดคุยขอตกลงเง่ือนไขไดชัดเจนมากกวา นาเช่ือถือ มั่นใจ 

สบายใจมากกวา สามารถตอรองพูดคุยเรื่องราคาคาเชาไดงาย ไมเสียคาจางคนกลางเพ่ิม ไมตองกลัว

ปญหาวางมัดจําแลวถูกโกงเงิน และที่สําคัญคือจะไดทราบวาเจาของหองเปนคนแบบใด ถาเกิดปญหาขึ้น 

จะไดสามารถแจงไดโดยตรง ถือวาไดทําการรูจักกันโดยตรงแลว 

เหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกที่จะเชาอยูคอนโดมิเนียมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมาก 

มีเหตุผลคือตรงตามไลฟสไตล/ตอบโจทยมากกวา จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 54.3 ถัดมาคือยายที่อยู

ใหใกลที่ทํางาน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 52.9 ถัดมาคือเพ่ือการอยูอาศัยระยะสั้นเทาน้ัน จํานวน  

32 คน คิดเปนรอยละ 45.7 ถัดมาคือคอนโดมิเนียมใกลสถานศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 30 

ถัดมาคืองบประมาณที่มียังไมเพียงพอตอการซื้อ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.7 และในลําดับ

สุดทายคือการแยก-ครอบครัว จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.1 
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ชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมใชในการศึกษาขอมูลโครงการที่สนใจเชาอยูพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากนิยมใชสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook Line Instagram อ่ืนๆ ในการศึกษา

ขอมูลโครงการที่สนใจเชาอยู จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 62.9 ถัดมาคือ Search engine ผาน 

internet เชน Google sanook อ่ืนๆ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 58.6 ถัดมาคือ Website โครงการ 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 50 ถัดมาคือการดูรีวิวผานชองทาง Youtube หรือเว็บไซตรีวิวอ่ืนๆ 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 45.7 ถัดมาคือ Website ที่มีบริการซื้อ ขาย เชา ลงประกาศตางๆ เชน 

DD Property, Livinginsider อ่ืนๆ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 42.9 ถัดมาคือคําแนะนําของ ญาติ 

เพ่ือน หรือคนรูจัก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 40 และในลําดับสุดทายคือปายประชาสัมพันธ/บูธ 

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 15.7 

รูปแบบของสื่อที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจเปนพิเศษบนชองทางออนไลนพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากมีความสนใจภาพของหองจริง บรรยากาศจริง มากที่สุด จํานวน 68 คน คิดเปน

รอยละ 97.1 ถัดมาคือวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 60 ถัดมาคือภาพแผนที่ 

บรรยากาศรอบ-นอกใกลโครงการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 51.4 ถัดมาคือภาพสวนกลางของ

คอนโด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 47.1 ในลําดับสุดทายคือบทความรีวิวรายละเอียด จํานวน 26 คน 

คิดเปนรอยละ 37.1 สื่ออ่ืนๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอเพ่ิมเติมอีกคือวีดีโอสั้นบรรยากาศภายในหอง

แบบรายละเอียดครบ นาสนใจ 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมดานการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยู – 
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู 

ระดับคะแนนความคิดเห็นปจจัยสวนประสมดานการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เชาอยูพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญกับปจจัยทุกดานในระดับที่มากที่สุดเทาๆ กันแต
ในดานที่โดดเดนที่สุดคือดานชองทางการจัดจําหนาย ลําดับรองลงมาอีกคือดานพนักงาน และในลําดับที่
สามคือ ดานราคา  และเมื่อทําการวิเคราะหอยางละเอียดผูวิจัยพบอีกวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเชาอยูมากที่สุดสามดานคือดานผลิตภัณฑ ในเรื่องของการจัดวางองคประกอบ แปลนหองที่
เหมาะสม ฟงกชันตรงตามความตองการ อยูอาศัยไดจริง มีใหเลือกหลากหลายขนาด มีคาเฉลี่ย (Mean) 
อยูที่ 4.64 ลําดับถัดมาคือดานกระบวนการการใหบริการ ในเรื่องของบริการงานแจงซอมบํารุงที่รวดเร็ว
และมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ย (Mean) อยูที่ 4.64 ในลําดับที่สามคือดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในเรื่องของ
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโครงการมีความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย (Mean) อยูที่ 4.64  
และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูนอยที่สุดสามดานคือดานผลิตภัณฑ ในเรื่องของความ
นาเช่ือถือและความมีช่ือเสียงดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของเจาของโครงการ มีคาเฉลี่ย (Mean) อยู
ที่ 3.93 ลําดับรองลงมาคือดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องของการโฆษณาผานชองทางออนไลนหรือ
ออฟไลน เชน VDO รีวิวหองจริง สื่อ Facebook Instagram ใบปลิว ปายประกาศ มีคาเฉลี่ย (Mean) 



 

352 
 

อยูที่ 4.00 และในลําดับที่สามคือดานกระบวนการการใหบริการ ในเรื่องของการมีสํานักงานเพ่ือเปน
หนวยประสานงานระหวางผูเชากับผูใหเชา มีคาเฉลี่ย (Mean) อยูที่ 4.14 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภท
คอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเชาอยูอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมพรอมอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผลสรุปวา
ปจจัยสวนประสมดานการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือดานชองทางการจัด
จําหนาย ลําดับรองลงมาอีกคือดานพนักงาน และในลําดับที่สามคือดานราคา โดยเทียบจากจํานวนผูที่
ตอบ เห็นดวยอยางย่ิง(5) จํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของนางสาวกาญจนา เชียรเดช (ม.ป.ป.) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพยประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุงกานต ภูหอมเจริญ (2562) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ และทัศนคติตอที่พักอาศัยรวม เพ่ือการเชาระยะยาว : กรณีศึกษาโครงการทริป
เปล วาย เรสซิเดนซ ที่ผลการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจระดับมากที่สุดคือดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และคุณภาพการบริการ 

อีกทั้งผลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ียังสามารถอภิปรายผลไดอีกวาเมื่อสถานการณในตอนน้ีที่
ยังคงมีความไมแนนอนสงผลใหการเชาอยูคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครน้ันยังมีอัตราการเติบโตที่
สูงกวาการซื้อ ดังน้ันผูที่ประกอบธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยจึงควรมีการวางแผนกลยุทธแผนการขาย
อยางรอบคอบโดยใชวิกฤตใหเปนโอกาสมุงจับตลาดเชาอยูใหมากย่ิงขึ้น สรางความพึงพอใจใหผูบริโภค
หากเมื่อสถานการณดีขึ้นอาจทําใหไดลูกคาระยะยาวที่ทําการตัดสินใจซื้อหองของโครงการ เพราะถึง
อยางไรแลวคอนโดมิเนียมก็ยังตอบโจทยสําหรับการเชาอยูของคนเมืองวัยกําลังศึกษาหรือทํางานอยู
มากกวา ในเรื่องของระดับราคาคาเชาน้ันก็ไมควรที่จะสูงมากนัก ตองมีความสมเหตุสมผลผูสนใจเชาอยู
สามารถจายได หรืออาจจะไมเกิน 10,000 บาทตอเดือนเพ่ือใหตรงตามความตองการของผูที่สนใจเชาอยู
จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี    มีการใสใจเรื่องการจัดองคประกอบของหองใหมีพ้ืนที่ใชสอยที่เหมาะสมไม
อึดอัด ตกแตงสวย นาอยู หรืออาจจะเปนคอนโดมิเนียมหองชุดที่มีฟงกชันใชงานที่หลากหลาย อยูแลวไม
รูสึกเบ่ือ เพ่ือรองรับความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือรองรับกับ
สถานการณปจจุบันทางโครงการควรที่จะมีมาตรการหรือสวัสดิการ ดานสุขภาพดูแลลูกบานเผื่อในกรณี
ที่ลูกบานติดเช้ือ Covid-19 จะทําใหลูกบานเกิดความพึงพอใจและประทับใจที่จะพักอาศัยในระยะยาว 
และทางธุรกิจควรปรับใชเทคโนโลยีและชองทางออนไลนใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน Online Platform 
ใหผูที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการไดงายขึ้น ในรูปแบบ Virtual หรือการทําระบบ VDO Conference 
ใหทีมขายสามารถคุยกับลูกคาได ใหลูกคาไดเห็นบรรยากาศหองจริง สรางความแตกตางกับคูแขงขันดวย
การช้ีแจงรายละเอียดใหไดมากกวาคูแขงขัน ไมวาจะเปนในเรื่องของวัสดุ เอกลักษณ การออกแบบของ
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หอง ความคุมคาที่ผูเชาจะไดรับ วิเคราะหทําเลที่ต้ังโดยละเอียดเพ่ือเปนประโยชนใหกับผูที่สนใจเชาอยู 
ใหลูกคาไดเห็นถึงภาพรวมและคุณคาทั้งหมด ก็จะชวยสรางความประทับใจ และทําการตัดสินใจไดงาย
ขึ้น    โดยการปรับกลยุทธดังกลาวไมจําเปนตองจางบุคลากรเพ่ิม เพราะสามารถใหแผนกการตลาดนําไป
ปรับใชได ถือเปนการประหยัดงบประมาณดานบุคลากรไดอีกดวย 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีทางผูวิจัยไดมีการนําความรูที่ไดไปปรับใชในชวงระยะเวลาของการ
ฝกสหกิจในสถานประกอบการ ต้ังแตวันที่ 15-30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในสวนงานที่ไดรับมอบหมายคือ
การลงประกาศขาย-เชาคอนโดมิเนียมบนเว็บไซต จํานวน 2 เว็บไซตหลัก ผูวิจัยไดมีการปรับแกไขและ
พัฒนาตัวประกาศ ตามผลของการวิเคราะหขอมูล และแนวทางกลยุทธที่ได ผลปรากฏวาประกาศที่ไดรับ
การปรับแกไขและพัฒนาน้ันมียอดผูเขาชมและมีสวนรวมกับประกาศมากขึ้น ทําเห็นวาผลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีน้ันสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาวิจัยดวยวิธีการทําแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส (Google Form) น้ันอาจสงผลทําให
ไมไดกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายในเรือ่งของอายุ อาชีพ หรืออ่ืนๆ 

2. หากสถานการณมีแนวโนมที่ดีขึ้นควรทําการสํารวจดวยการลงพ้ืนที่จริง 
3. งานวิจัยน้ีมีระยะเวลาและจํานวนผูวิจัยที่ไมมากนักจึงสงผลใหจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง

นอย 
4. การศึกษาในหัวขอหรือประเด็นลักษณะแบบน้ีเปนการศึกษาในเรื่องที่กวางมาก อาจสงผลให

ขอมูลไมครบถวนในดานปจจัยตางๆ 
5. ผูศึกษาวิจัยควรมีการติดตามสถานการณ ขาวสารดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยูเปนประจํา 

เพราะธุรกิจในลักษณะน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
6. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีขอมลูที่ครบถวนและมีจํานวน

ขอที่สมเหตุสมผลมากย่ิงขึ้น 
7. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรใหมีจํานวนประชากรกลุมตัวอยางมากกวาน้ี 
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แนวทางการเพิ่มปรมิาณการใชบริการสินเชื่อสวสัดิการสําหรบัขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจของธนาคารออมสินสาขาแคราย จังหวัดนนทบุร ี

Guideline to Increasing Welfare Loan Service Usage of Government 
Officers and State Enterprise Workers for the Government Saving Bank,  

Khae Rai Branch, Nonthaburi 

 
ธีรฉัตร เสง่ียมลักษณ01, วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร1

2 
Teerachat Sangiamlak1, Wanrapee Banchuenvijit2 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแกไขเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชบริการ

สินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารออมสิน โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 391 ตัวอยาง และการสัมภาษณผูบริหารของสาขาจํานวน 2 

ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบวา ปญหาการเพ่ิมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ  มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากปจจัยสวน

ประสมการตลาด คือ ลูกคาไมเขาใจในเง่ือนไข รายละเอียดผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

สินเช่ือน้ีมีนอย มีพนักงานเชิญชวนใชบริการนอย และในสวนของแนวทางการแกปญหา จากการศึกษา

คนควาอิสระในครั้งน้ี พบวาแนวทางการแกปญหา คือ ควรทําการตลาดเชิงรุกเพ่ือเขาถึงกลุมลูกคา สราง

การรับรูเง่ือนไขผลิตภัณฑที่ชัดเจน และพัฒนาพนักงาน เพ่ิมศักยภาพในการใหบริการ และเชิญชวน

ลูกคาเขามาใชบริการ  

คําสําคัญ: สินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, แนวทางการแกปญหา, ธนาคาร 

             ออมสินสาขาแคราย 

Abstract 
This research aims to study the causes and solutions to increase welfare loan 

service usage of government officers and state enterprise workers by using 391 
questionnaires to collect information from a sample group and interviewing 2 branch 
managers. Statistics used in this information analysis including percentage, average, and 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารยที่ปรึกษา กลุมวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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standard deviation. The study's result shows that the main cause of the problem for 
increasing welfare loan usage of government officers and state enterprise workers are 
marketing mix (i.e., customers don't understand product conditions and details, low 
promotion for this loan product, and low persuasion from employees). This 
independent research found that solutions for those problem are conducting aggressive 
marketing to reach customers and inform them about product conditions clearly, 
develop employees to increase service performance, and persuade customers to use 
the service. 
Keywords: Welfare Loan Service Usage of Government Officials and State Enterprise  

                Workers, Solutions, The Government Saving Bank, Khae Rai Branch 

 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ธนาคารออมสิน ไดมีการทําบันทึกขอตกลงการใหบริการสินเช่ือ (MOU) กับหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ และองคการมหาชนตางๆ มากมาย ในประเภทสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ

ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดวัตถุประสงคในการขอกูสินเช่ือ เพ่ือการอุปโภคหรือการ

บริโภค และเพ่ือการชําระหน้ีสินเช่ือของสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

กลุมลูกคาเปาหมายของการใหบริการสินเช่ือประเภทน้ี คือ ขาราชการ พนักงานราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจําของหนวยงานที่มีขอตกลงการใหสินเช่ือกับธนาคาร ซึ่งกลุมลูกคา

กลุมน้ี ถือเปนกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงตํ่าในการผิดนัดชําระหน้ีกับธนาคาร เน่ืองจากมีฐานะทางการงาน

และการเงินที่มั่นคง ไมไดรับผลกระทบจากการถูกลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจางสถานการณการแพร

ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 และหนวยงานตนสังกัดดําเนินการหักเงินเดือนของผูกู รวบรวมนําสงชําระ

หน้ีใหกับธนาคาร โดยบันทึกขอตกลงการใหบริการสินเช่ือ ไดกําหนดใหธนาคารออมสินสาขาแคราย 

เปนหนวยงานที่ใหบริการสินเช่ือแกลูกคาของหนวยงานตางๆ มากมาย ทั้งน้ีหนวยงานที่สาขาแครายมี

หนาที่ดูแลเปนหลัก ทั้งการใหบริการและการรับชําระหน้ี ก็คือ หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สวนกลาง 

แมวาธนาคารไดมีการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ เรื่อยมา 

แตปริมาณการใชบริการสินเช่ือประเภทน้ีของธนาคารออมสินสาขาแคราย ยังคงอยูในระดับที่ตํ่า สงผล

กระทบตอผลการดําเนินงานของสาขาประจําป ในสวนที่เก่ียวของกับการอนุมัติสินเช่ือสวัสดิการ

ขาราชการฯ ทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดเรื่องจํานวนเงินอนุมัติสินเช่ือรายใหมวงเงินไมเกิน 

200,000 บาท ตัวช้ีวัดเรื่องจํานวนรายอนุมัติสินเช่ือรายใหมวงเงินไมเกิน 200,000 บาท และตัวช้ีวัด
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เรื่องสินเช่ือรวมทุกประเภทเพ่ิมสุทธิ ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และยังสงผลตอการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ไมเปนไปตาม KPIs ที่กําหนด และธนาคารยังสูญเสียโอกาสในการ

ขยายฐานลูกคาใหมในกลุมน้ี ใหกับธนาคารที่มีการใหบริการสินเช่ือในประเภทเดียวกันน้ี รวมถึงกลุม

สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) ในรูปแบบของสหกรณออมทรัพยจํากัดของหนวยงานที่

ลูกคาทํางานอยู สงผลตอรายไดในสวนของคาธรรมเนียมการใหบริการสินเช่ือและดอกเบ้ียรับลดลง ทํา

ใหสงผลตอผลประกอบการประจําปของธนาคารในภาพรวม 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานสินเชื่อสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

ของธนาคารออมสินสาขาแครายป พ.ศ. 2559 - 2564 

ท่ีมา : ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ (cognos) ,ธ.ค. 2564 

สรุปจํานวนการเปดบัญชีใหมของสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ จากแผนภาพ พบวา จํานวน

บัญชีสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ ที่เปดใหม ต้ังแตป 2559 – 2564 เฉลี่ยอยูที่ 4 บัญชีตอป ซึ่งเปนการ

เปดบัญชีสินเช่ือสําหรับลูกคาใหมและลูกคาเดิมที่มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี เมื่อนําจํานวนบัญชีสินเช่ือ

ที่เปดใหมมาหักลางกับจํานวนบัญชี Sub Account เฉลี่ยอยูที่ 3 บัญชีตอป เทากับวาจํานวนบัญชีที่เปด

ใหมสําหรับลูกคาใหมจริงๆ จะเฉลี่ยอยู 1-2 บัญชี 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จาํนวนบญัชใีหม่ สนิเชือ่สวสัดกิารสําหรบั
ขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ ของธนาคาร

ออมสนิสาขาแคราย ปี พ.ศ. 2559 - 2564 

จาํนวนบญัชใหม่ Sub Account กลุ่มลูกคา้เดมิ 

จาํนวนบญัชใีหม่ กลุ่มลูกคา้ใหม่ 
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โดยมีการกําหนดขอบเขตงานวิจัย ดังน้ี 
ตัวแปรอิสระ ไดแก ดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ หนวยงาน

ที่สังกัด รายไดตอเดือน และ ดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจาหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล องคประกอบทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ  

ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กับธนาคารออมสิน และ แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับธนาคารออมสิน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ของธนาคารออมสินสาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี ไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารออมสินสาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี ใหเปนไปตามเปาหมาย 

 

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ 

สถานภาพ ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได ระดับการศึกษา เปนลักษณะที่ใชเปนเกณฑในการกําหนดกลุม

ลูกคาเปาหมายและแบงสวนแบงทางการตลาด  

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
Kotler (1997) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได มักจะนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความ

ตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย ซึ่งแตเดิมสวนประสมทางการตลาดจะมีเพียง 4 ตัวแปรเทาน้ัน 

(4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล 

(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือใหสอดคลอง
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กับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ ดังน้ันจึงรวมเรียกไดวา

เปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห SWOT 
SWOT Analysis คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือคนหา

จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการกําหนดแนวทางการ บริหารองคกร 

ใหสามารถดําเนินธุรกิจและแขงขันตอไปไดในอนาคต (อภิชัย ศรีเมือง (2555); พิบูล ทีปะปาล และ

ธนวัฒน ทีปะปาล (2559))  

1.4 ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix 

การวิเคราะห TOWS Matrix เปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอก กับปจจัยภายใน ที่ไดมาจาก

การวิเคราะห SWOT ดวยการจับคูระหวางจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สัมพันธกับ

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือแกไขและหากลยุทธที่เหมาะสม ไดแก การ

กําหนดกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) กลยุทธเชิงปองกัน (ST 

Strategy) และกลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) (พิบูล ทีปะปาล, 2551) 

1.5 ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) 

 แผนผังสาเหตุและผล หรือ แผนผังกางปลา เปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ัน หรือหลาย ๆ คนอาจรูจักในช่ือของแผนผังอิชิกา

วา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกา

วา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว (วันรัตน จันทกิจ, 2547) 

2. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

กมลชนก เชื้อทอง (2562) ศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเช่ือรายยอย ธนาคารออม

สินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาสาเหตุของยอดเงินสินเช่ือราย

ยอยตํ่ากวาเปาหมาย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือรายยอย และแนวทางการเพ่ิมยอดเงิน

สินเช่ือรายยอย วงเงินอนุมัติไมเกิน 200,000 บาท ผลการศึกษาพบวาควรใชการประชาสัมพันธเชิงรุก 

การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสรางการรับรูสําหรับกลุมลูกคาเปาหมาย และการบริหารลูกคาสัมพันธ 

สิทธิพล เพ็งแจม (2562) ศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสินเขต

ราชวัตร มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาสาเหตุของปญหายอดสินเช่ือรายยอยไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

และเสนอแนะหาแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสินเขตราชวัตร ผลการศึกษาพบวา
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สาเหตุของปญหามาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และแนวทางในการแกปญหา คือ ใชกล

ยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการทําการตลาดแบบเชิงรุก เชิงแกไข และเชิงปองกัน 

สามารถ ลือแบเตะ (2554) ศึกษาเรื่องการใชบริการสินเช่ือของกลุมวิสาหกิจชุมชน : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ใหบริการของธนาคารออมสินสาขายะหา จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือ ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการสินเช่ือ รวมถึงปญหาและอุปสรรคของกลุม
วิสาหกิจชุมชนในการใชบริการสินเช่ือ ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลตอ
การใชบริการสินเช่ือในระดับปานกลาง สวนปญหาและอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจชุมชนตอการใชบริการ
สินเช่ือ คือ หลักเกณฑและเง่ือนไขของธนาคารมีความยุงยาก ระยะเวลาในการอนุมัตินาน และไดรับ
อนุมัติวงเงินกูนอยเกินไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา 

1.1 การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน

ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจําของหนวยงานที่มีการทําบันทึก

ขอตกลงการใหบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับธนาคารออมสิน 

และธนาคารออมสินสาขาแครายเปนผูใหบริการ 

1.2 การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานประจําปของธนาคารออม

สิน และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเก่ียวของของธนาคารออมสิน ไดแก ผูจัดการสาขา ผูชวย

ผูจัดการสาขาดานสินเช่ือ ของธนาคารออมสินสาขาแคราย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 จํานวนประชากรของการศึกษา คือ ขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด

นนทบุรี จํานวน 15,700 คน (ขอมูล ณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) 

2.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง หาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (Yamane, 

1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 391 คน 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูศึกษาไดจัดทําขึ้นเพ่ือการศึกษาแนวทางการเพ่ิม
ปริมาณการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสิน
สาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี 



 

362 
 

3.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ตามแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยการสัมภาษณผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการ

สาขาดานสินเช่ือ ของธนาคารออมสินสาขาแคราย 

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม นําขอมูลที่รวบรวมมาไดจากแบบสอบถามมาทํา
การคํานวณและวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (𝑋�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D. ) โดยการตรวจสอบขอมูลและ
ความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม นําผลที่ไดมาวิเคราะห และนําเสนอรูปแบบของแผนภูมิ และ
การบรรยายเชิงพรรณนา  

4.2 การวิเคราะหจากแบบสัมภาษณขอมูลเชิงลึก ผูศึกษารวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขาดานสินเช่ือ ของธนาคารออมสินสาขาแคราย และนําผลที่
ไดจากแบบสัมภาษณทั้งหมดมาสรุปและวิเคราะหลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา 

4.3 การวิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือแผนผังกางปลา ผูศึกษาทําการวิเคราะหจาก
แบบสอบถามที่ได มาแจกแจงเปนเหตุและผล ที่ทําใหลูกคาเลือกใชหรือไมใชบริการสินเช่ือสวัสดิการ
สําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสินสาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือที่จะได
นําสาเหตุเหลาน้ันมากําหนดแนวทางการแกไขปญหา กําหนดกลยุทธการดําเนินงานที่เหมาะสมตอไปได
จากการทําแผนผังกางปลา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสอบถามผานทางชองทางออนไลน Google Form จํานวน 391 กลุม

ตัวอยาง โดย แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ : หญิง 241 62 
2. อายุ : 31 – 40 ป 193 50 
3. สถานภาพ : โสด 218 56 
4. กลุมอาชีพ : ขาราชการ 278 71 
5. หนวยงานที่สังกัด : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 109 28 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน : 20,001 – 30,000 บาท 142 36 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 62 อายุระหวาง 31 
– 40 ป จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 50 มีสถานภาพโสด จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56 เปน
กลุมขาราชการ จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 71 ทํางานอยูสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท จํานวน 
142 คน คิดเปนรอยละ 36  

สวนที่ 2 ขอมูลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่เลือกใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสิน  

ปจจัยที่เลือกใชบริการสนิเชือ่สวัสดิการฯ จํานวน (คน) รอยละ 
1. การรับทราบวาหนวยงานที่สั ง กัดมีการทําบันทึก

ขอตกลงการใหบริการสินเช่ือ (MOU) กับธนาคารออม
สิน 

326 83 

2. ไมเคยใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับธนาคารออมสิน 

254 78 

ปจจัยที่เลือกใชบริการสนิเชือ่สวัสดิการฯ 𝑿� S.D. 

1. ชองทางการรับทราบขาวสาร การใหบริการสินเช่ือตาม
ขอตกลง ของธนาคารออมสิน 

 
 

 

2.1 เว็บไซตธนาคารออมสิน ww.gsb.or.th 1.85 1.06 
2.2 หนังสือประชาสัมพันธถึงหนวยงาน 4.02 0.89 
2.3 พนักงานสาขาของธนาคารออมสิน 4.14 0.69 
2.4 เพ่ือนรวมงาน 3.52 0.65 
2.5 พนักงานของธนาคารออมสินติดตอเชิญชวนใช
บริการสินเช่ือโดยตรง 

2.53 1.09 

2. ความตองการใชบริการสินเ ช่ือสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3.41 0.83 

 
จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบวาหนวยงานที่สังกัดอยูปจจุบัน 

มีการทําบันทึกขอตกลงการใหบริการสินเช่ือกับธนาคารออมสิน จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 83 โดย
สวนใหญรับทราบจากการใหบริการของพนักงานสาขาของธนาคารออมสิน การสงหนังสือประชาสัมพันธ
ถึงหนวยงาน และเพ่ือนรวมงาน ในระดับมาก ดานขอมูลการใชบริการพบวาผูตอบแบบสอบถามที่
รับทราบการใหบริการสินเช่ือตามบันทึกขอตกลงฯ สวนใหญไมไดใชบริการจํานวน 254 คน คิดเปนรอย
ละ 78 สาเหตุที่ไมเคยใชบริการสวนใหญ คือ ไมทราบรายละเอียดเง่ือนไขของผลิตภัณฑสินเช่ือ  

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑและการใหบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสิน ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
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สวนประสมทางการตลาดบริการ 𝑿� S.D. 

1.  ดานผลิตภัณฑ 3.45 0.61 
2. ดานราคา 3.50 0.65 
3. ดานชองทางการบริการ 3.71 0.60 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.40 0.74 
5. ดานบุคลากร 3.71 0.64 
6. ดานองคประกอบทางกายภาพ 3.74 0.63 
7. ดานการบริการ 3.73 0.63 

เฉลี่ย 3.61 0.64 
 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และนําแตละดานมาพิจารณาถึงปญหาที่ควรนํามาปรับปรุง ไดแก 

1) ดานผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธสรางการรับรูใหลูกคาเขาใจเง่ือนไขผลิตภัณฑ 2) ดานราคา กําหนด
อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมการใชบริการสินเช่ือใหมีความเหมาะสม 3) ดานชองทางการบริการ เพ่ิม
ชองทางการติดตอพิเศษสําหรับลูกคา อํานวยความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ 4) ดานการสงเสริม
การตลาด ใหพนักงานติดตอเชิญชวนแนะนําใหมาใชบริการ มีเอกสาร แผนพับประชาสัมพันธใหลูกคา 
จัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบ้ียพิเศษ 5) ดานบุคลากร จัดอบรมพนักงานใหมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินเช่ือ 
เพ่ือการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 6) ดานองคประกอบทางกายภาพ มีการจัดพ้ืนที่ภายใน
สาขาใหมีความเปนระเบียบ สวยงาม พัฒนาเครื่องมือใหทันสมัย 7) ดานการบริการ พนักงานให
รายละเอียดผลิตภัณฑที่ชัดเจน ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ใหลูกคาทราบ รวมทั้งแจงความคืบหนา
ในการพิจารณาสินเช่ือ และวิธีการตรวจสอบภาระหน้ี 

สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการใชบริการ
สินเช่ือสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสิน  มีปญหาในเรื่องการใชเอกสาร
คําขอกูเยอะ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือคอนขางนาน ควรเพ่ิมชองทองการขอและอนุมัติ
สินเช่ือ ผานชองทางออนไลน และเว็บไซตของธนาคารมีขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไมเพียงพอ 

 
ขอมูลการสัมภาษณเชงิลึกกับผูที่มีสวนเก่ียวของของธนาคารออมสนิ 

1. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑและปญหาการใหบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสินในดานตางๆ 

ดานผลิตภัณฑ : สินเช่ือสวัสดิการธนาคารออมสินไดมีการกําหนดคุณสมบัติของผูกูใหตรงตาม

คุณสมบัติของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนผลิตภัณฑสําหรับกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงตํ่า มี
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อาชีพการงานที่มั่นคง อีกทั้งยังมีขอตกลงกับหนวยงานในการหักเงินเดือนเพ่ือชําระหน้ี ทําใหอัตราการ

เกิดหน้ีเสียคอนคางนอย 

ดานราคา: ธนาคารใหเครดิตแกหนวยงานที่ทําขอตกลง สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดครบถวน อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม วงเงินกูสูง ระยะเวลาผอนชําระยาว 

ดานชองทางการบริการ: มีสาขาใหบริการทั่วประเทศ ลูกคาสามารถย่ืนขอสินเช่ือที่สาขาที่
สะดวกติดตอ 

ดานการสงเสริมการตลาด: ธนาคารมีชองทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑหลากหลายชองทาง 
เชน เว็บไซตของธนาคาร พนักงานสาขาของธนาคาร แผนผับ อีกทั้งพนักงานของหนวยงานก็สามารถให
ขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑได 

ดานการบริการ: ธนาคารมีพนักงานสินเช่ือคอยใหคําปรึกษาและรับเอกสารย่ืนขอสินเช่ือในทุก
สาขา ตามวันและเวลาทําการของธนาคาร รวมถึงใหความสําคัญและเนนยํ้าเรื่องการใหบริการแกลูกคา
เปนอยางดี 

ดานบุคลากร: พนักงานสินเช่ือของธนาคารเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานสินเช่ือโดยตรง 
กรณีที่ลูกคามีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามที่ทุกสาขาที่แผนกสินเช่ือ 

ดานองคประกอบทางกายภาพ: ธนาคารมีการปรับปรุงสาขาใหมีความทันสมัย ซึ่งถือเปน
ภาพลักษณที่ดีของธนาคารอยางสม่ําเสมอ มีการแบงพ้ืนที่การใหบริการสินเช่ือและเงินฝากอยางชัดเจน 
การบริการที่รวดเร็วและจริงใจตอลูกคาในการใหบริการ  

2. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่สงผลตอการใหบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสินในดานตางๆ 

สภาวะการแขงขันและคูแขงขัน: เน่ืองจากเปนสินเช่ือที่มีขอตกลงระหวางหนวยงาน และ
ธนาคารออมสนิเปนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันคูแขงขันในผลิตภัณฑน้ี จึงมีคอนขางนอย สถาบันการเงินอ่ืนที่เปน
คูแขงดําเนินการไดยาก  

ผลิตภัณฑทดแทน: ธนาคารมีผลิตภัณฑอ่ืนนําเสนอใหกับลูกคามากมาย พนักงานสินเช่ือสาขา
สามารถที่จะแนะนําลูกคาไดวาเหมาะกับสินเช่ือประเภทใด  

สภาวะเศรษฐกิจ: สินเช่ือประเภทน้ีกลุมลูกคาที่มีเงินเดือนประจํา และมีอาชีพเปนขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทําใหไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจคอนขางนอย อยางไรก็ดีไมวา
สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม สินเช่ือประเภทน้ีจะเปนทางเลือกลําดับแรกๆ ของลูกคา เน่ืองจากมี
ดอกเบ้ียเงินกูตํ่ากวาคูแขง และไดวงเงินสูง  

เทคโนโลยี: ธนาคารมีการพัฒนาระบบงานของธนาคารอยางตอเน่ือง โดยมีกลุมงานไอทีของ
ธนาคารเปนผูดูแลระบบงานอยูแลว ลูกคาสามารถสอบถามรายละเอียดตางๆ ไดหลายชองทาง เชน ทาง
แอพพลิเคช่ันของธนาคาร ทาง call center หรือสอบถามขอมูลตางๆ ไดโดยตรงที่สาขาของธนาคาร 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ 
เอกสารขอสินเชื่อ 

เง่ือนไขผลิตภัณฑ 

อัตราดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียม 

ชองทางบริการลูกคา 

ความสะดวกในการใช

บริการ 

เอกสาร

ประชาสัมพัน

 

การสงเสริม

การตลาด 

การโฆษณา

ประชาสัมพันธ ของท่ีระลึก 

ความรู ความสามารถของ

พนักงาน 

ทักษะการใหบริการ 

การจัดสถานท่ี

ใหบริการ 

เครื่องมือท่ีทันสมัย 

ภาพลักษณท่ีนาจดจํา

ของธนาคาร 

ระยะเวลาการ

อนุมัติสินเชื่อ 

วิธีการตรวจสอบ

ภาระหนี้ 

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  
การนําผลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณมาวิเคราะหเปนแผนผังกางปลาเพ่ือแสดงสาเหตุ

หลักและสาเหตุยอยของปญหาการเพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารออมสินสาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี พบวามีสาเหตุจากปญหาดานตางๆ 
7 ดาน และ 18 สาเหตุรอง ตามแผนผังกางปลา ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนผังกางปลา วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 
การสรางทางเลือกสาํหรับการแกไขปญหา 
การวิเคราะห SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง (Strengths): ผลิตภัณฑสินเช่ือมีอัตราดอกเบ้ียที่ไมสูงมาก, ธนาคารมีภาพลักษณที่มั่นคงและ

นาเช่ือถือ และธนาคารมีสาขาใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

จุดออน (Weaknesses): ขาดการประชาสัมพันธสินเช่ือที่ตอเน่ือง, ขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมัติสินเช่ือ

คอนขางลาชา และระเบียบหรือขั้นตอนในการใหสินเช่ือมีความยืดหยุนนอย 

โอกาส (Opportunities): สื่อออนไลนเปนชองทางที่สรางการรับรูใหกับลูกคาไดดีมากขึ้นและกลุม

ลูกคามีความตองการเงินทุนสํารองเปนคาใชจายในการดําเนินชีวิต เพ่ือเสริมสภาพคลองในครอบครัว 

ชวงสภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

อุปสรรค (Threats): สหกรณออมทรัพยของหนวยงาน เปนแหลงเงินทุนลําดับแรกๆ ของกลุมลูกคา
เหลาน้ี และการแขงขันทางดานผลิตภัณฑสนิเช่ือของสถาบันการเงินอ่ืน ที่ตองการจูงใจลูกคามากขึ้น 

สาเหตุการเพ่ิมปริมาณการใช

บริการสินเชื่อสวัสดิการ

สําหรับขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของ

ธนาคารออมสนิ 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการบริการ สงเสริมการขาย 

บุคลากร องคประกอบทางกายภาพ การบริการ 
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การศึกษาครั้งน้ี เพ่ือใชเปนแนวทางในการขยายฐานลูกคาสินเช่ือของธนาคาร และใหธนาคาร
ออมสินสาขาแคราย มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผูศึกษาใชทฤษฎี SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix ในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดทางเลือกตางๆ ในการแกปญหา ดังน้ี 

ทางเลือกที่ 1 จัดโปรโมช่ันอัตราดอกเบ้ียที่พิเศษ เพ่ือจูงใจลูกคาที่มีความตองการเงินทุนสํารอง 

ชวงสภาวะเศรษฐกิจซบเซา และสรางการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณการใหบริการของธนาคารที่มุงเนนการ

ชวยเหลือสังคมเปนสําคัญ 

ทางเลือกที่ 2 ใชสื่อออนไลนประชาสัมพันธขอมูลสินเช่ือของธนาคารเพ่ือสรางการรับรูอยาง

ตอเน่ือง 

ทางเลือกที่ 3 ทําการตลาดเชิงรุก ติดตอเชิญชวนลูกคาเขามาใชบริการผานการประชาสัมพันธที่

สาขา และหนวยงาน 

ทางเลือกที่ 4 ผอนปลดขั้นตอนที่ไมมีความจําเปนในการอนุมัติสินเช่ือใหมีความยืดหยุนเพ่ือให

สามารถแขงขันการใหบริการสินเช่ือกับสถาบันการเงินอ่ืนได 

และผูศึกษาไดกําหนดปจจัยเพ่ือนํามาประกอบพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมตอองคกร ดังน้ี  

 
ปจจัยพิจารณา แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 แนวทางที่ 4 
1. เขาถึงกลุม
ลูกคาไดตรงกลุม 

- √ √ - 

2. ประสิทธิภาพ
ของพนักงาน 

√ √ √ - 

3. สรางความ
ประทับใจและ
ความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาได 

√ - √ √ 

4. ระยะเวลา - √ √ - 

 

ผูศึกษาเสนอแนวทางเลือกที่ 3 คือ ทําการตลาดเชิงรุก ติดตอเชิญชวนลูกคาเขามาใชบริการ

ผานการประชาสัมพันธที่สาขา และหนวยงาน ซึ่งแนวทางเลือกน้ี สามารถสื่อสารใหลูกคากลุมเปาหมาย

เขาใจรายละเอียดของผลิตภัณฑไดชัดเจน พนักงานของธนาคารไดแสดงประสิทธิภาพในการเชิญชวน



 

368 
 

ลูกคาใหเขามาใชบริการ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เน่ืองจากไดรับขอมูลที่ครบถวน และใชระยะใน

การดําเนินงานไดรวดเร็ว 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคนควาอิสระ เรื่องแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสินสาขาแคราย พบวาปญหาการเพ่ิมการใชบริการ
สินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ  มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากปจจัยสวนประสมดานผลิตภัณฑและการสงเสริม
การตลาด คือ ลูกคาไมเขาใจในเง่ือนไข รายละเอียดผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเช่ือน้ีมี
นอย มีพนักงานเชิญชวนใชบริการนอย สอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิพล เพ็งแจม (2562) ศึกษาเรื่อง
แนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือรายยอยธนาคารออมสินเขตราชวัตร พบวาสาเหตุของปญหายอดสินเช่ือราย
ยอย ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานสงเสริมการตลาด ดาน
ชองทางการบริการ และดานกระบวนการ และของสามารถ ลือแบเตะ (2554) ศึกษาเรื่องการใชบริการ
สินเช่ือของกลุมวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ใหบริการของธนาคารออมสินสาขายะหา จังหวัดยะลา 
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลตอการใชบริการสินเช่ือในระดับปานกลาง สวนปญหา
และอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจชุมชนตอการใชบริการสินเช่ือ คือ หลักเกณฑและเง่ือนไขของธนาคารมี
ความยุงยาก ระยะเวลาในการอนุมัตินาน  

ในสวนของแนวทางการแกปญหา จากการการศึกษาคนควาอิสระในครั้งน้ี พบวาแนวทางการ
แกปญหาควรทําการตลาดเชิงรุกเพ่ือเขาถึงกลุมลูกคา สรางการรับรูเง่ือนไขผลิตภัณฑที่ชัดเจน และ
พัฒนาพนักงาน เพ่ิมศักยภาพในการใหบริการ และเชิญชวนลูกคาเขามาใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกมลชนก เช้ือทอง (2562) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดเงินสินเช่ือรายยอย ธนาคารออมสิน
สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาแนวทางการแกไขปญหา คือ การเขาถึงลูกคาดวยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกสินเช่ือรายยอยของธนาคารออมสินอยางตอเน่ือง 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของธนาคารออมสินสาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือนํามาวางแผนเพ่ือ

สนับสนุนการใชบริการสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ ใหเปนไปตามเปาหมายของสาขา ไดแก ทํา

การตลาดเชิงรุก ติดตอเชิญชวนลูกคาเขามาใชบริการผานการประชาสัมพันธที่สาขา และหนวยงาน หาก

พนักงานประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ ใหลูกคาไดทราบและมีความเขาใจมาก

ขึ้น จะชวยใหลูกคามีความสนใจอยากใชบริการผลิตภัณฑสินเช่ือสวัสดิการขาราชการฯ ทําใหลูกคามี

ความมั่นใจในการเลือกใชบริการ และเพ่ือขยายฐานกลุมลูกคา ธนาคารยังมีผลิตภัณฑสินเช่ืออ่ืน ๆ เชน 

สินเช่ือไทรทองสวนบุคคล สินเช่ือเคหะ สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน เปนตน ที่ตองเพ่ิมยอดการใช
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บริการเพ่ือสรางรายไดดอกเบ้ียรับ คาธรรมเนียม ใหกับธนาคาร ชดเชยจากการกันสํารองหน้ีดอย

คุณภาพ เพ่ือการแขงขันและการเติบโตของธนาคารอยางย่ังยืน นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่ตอง

พิจารณาประกอบการเพ่ิมยอดจํานวนผูใชบริการสินเช่ือ ทั้งปจจัยภายในจากตัวบุคคล ปจจัยภายใน

ธนาคาร และปจจัยภายนอกที่ปจจุบันมีผลอยางมาก เน่ืองจากปจจุบันมีคูแขงขันมากรายและแขงขันกัน

รุนแรงขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี 
บานช่ืนวิจิตร อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดใหความกรุณาแนะนําตรวจตราและแกไข ตลอดจน
ใหกาลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  

ขอบคุณลูกคาทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทานผูจัดการ
ธนาคารออมสินสาขาแคราย และผูชวยผูจัดการธนาคารออมสินสาขาแคราย ดานสินเช่ือ ที่ใหความ
อนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณเชิงลึกและไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู และ
ขอขอบคุณ ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาทุกทาน ที่ไดใหกําลังใจและ
ความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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ผลกระทบจากความเปนเจาของภายในตอการเกิด Underpricing  

ของหุนเพิ่มทุนในประเทศไทย 

Effect of Insider Ownership on SEO Underpricing in Thailand 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบจากความเปนเจาของภายในตอการเกิด 

Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน ทั้งในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai) ตลอดระยะเวลา 12 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2553-2564 ในทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวน

อุตสาหกรรมการเงิน จํานวน 340 ตัวอยางหุนเพ่ิมทุน ผลการศึกษาพบวาโครงสรางความเปนเจาของ

ภายในทั้งนักลงทุนสถาบัน (Institutional Ownership) และนักลงทุนตางชาติ (Foreign Ownership) 

ไมมีผลตอการเกิด Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน ในขณะที่ตัวแปรควบคุม คือ อัตราสวนของหุนเพ่ิมทุน

ตอหุนที่ซื้อขายทั่วไปในตลาด (Shares Offered to Float) และขนาดกิจการ (Firm Size) มี

ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน ซึ่งสะทอน

ผลกระทบทางออมจากความเปนเจาของภายในตอหุนที่ซื้อขายทั่วไปในตลาด (Float) ย่ิงหุนที่ซื้อขาย

ทั่วไปในตลาดเบาบางเทาใด และกิจการมีขนาดใหญมากย่ิงขึ้น ย่ิงเกิด Underpricing ในระดับสูงขึ้นดวย 

คําสําคญั: หุนเพ่ิมทุน ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตํ่ากวาราคาตลาด เจาของภายใน นักลงทุนสถาบัน        

             นักลงทุนตางชาติ 

 

Abstract 

The objective of this study is to examine the effect of insider ownership on SEO 

underpricing of listed companies on the Stock Exchange of Thailand, both SET Index 

and mai. The sample size consists of 340 SEOs through out the year of 2010 to 2021. 

The results demonstrate that the insider ownership structures (institutional ownership 

and foreign ownership) plays no part in SEO underpricing, whereas the control variables: 

namely shares offered to float ratio and firm size, relate positively and statistically 

                                                            
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
2 อาจารยประจําภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
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reflecting of indirect effect from insider ownership on float. The more thin float & the 

larger firm size - the higher SEO underpricing 

Keywords: Seasoned Equity Offering (SEO), SEO Underpricing, Insider Ownership,  

                Institutional Ownership, Foreign Ownership 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

การออกหุนเพ่ิมทุน (Seasoned Equity Offering: SEO) เปนการจัดหาเงินทุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ภายหลังจากที่ไดเสนอขายหุนสามัญสูสาธารณะชนครั้งแรกแลว (Initial 

Public Offering: IPO) ดวยการจดทะเบียนเพ่ิมทุน ออกเปนหุนสามัญใหม หรือจัดสรรพรอมกับหุน

สามัญเดิม เสนอขายตอนักลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการระดมทุนจากนักลงทุนในตลาด นําไป

ลงทุนขยายกิจการใหเจริญเติบโต และสรางความมั่งคั่งใหกับผูถือหุนในอนาคต 

ในการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน (SEO) จะดําเนินการผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriter) 

และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต. 

และ ตลท.) โดยมีตนทุนในการเสนอขายหลักทรัพย ไดแก ตนทุนเริ่มตน คือ คาใชจายที่ตองจายเมื่อเริ่ม

กระบวนการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญ ประกอบดวย คาจัดจําหนายและรับประกันการจัด

จําหนายหลักทรัพย คาพิมพหนังสือช้ีชวน คาโฆษณา คาจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย 

คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ ตนทุนตอเน่ือง คือ คาใชจายที่ตองจายเปนระยะโดยตอเน่ืองหลังเสนอขาย

หลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมที่จายแกหนวยงานกํากับดูแลตลาดทุน (ก.ล.ต. และ ตลท.) ภาษีมูลคาเพ่ิม 

และเงินปนผล นอกจากน้ันยังมี ตนทุนคาเสียโอกาส คือ คาเสียโอกาสของผูออกหลักทรัพย ที่จําหนาย

หลักทรัพยในราคาเสนอขายที่ตํ่ากวาราคาตลาดของหลักทรัพยน้ัน ณ วันแรกที่เสนอขายหุน IPO และ

หน่ึงวันกอนวันเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ซึ่งการที่ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตํ่ากวาราคาตลาดน้ี เรียกวา 

Underpricing เปนตนทุนคาเสียโอกาส (สํานักงานวิจัยและพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต.) ที่กิจการจะตองแบก

รับไว เน่ืองจากกิจการระดมทุนจากตลาดไดตํ่ากวาที่ควรจะเปน ดังน้ันการเกิด Underpricing จึงเปนสิ่ง

สําคัญที่กิจการจะตองคํานึงถึง และพึงระมัดระวังในระหวางการออกจําหนายตราสารทุนเปนอยางย่ิง  

จากการศึกษาการออกหุนเพ่ิมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ต้ังแตป พ.ศ. 2553-2564 ในรูปที่ 1 แสดงใหเห็นวาระดับ Underpricing ของหุน

เพ่ิมทุน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และมีคาเปนบวก ซึ่งหมายความวา ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตํ่า

กวาราคาตลาดของหลักทรัพยอยางแทจริง สงผลใหกิจการระดมทุนไดตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
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รูปท่ี 1: จํานวนหุนเพ่ิมทุน และระดับ Underpricing ในแตละป ตั้งแตป 2553-2564 

ท่ีมา: ขอมูลการจัดจําหนายหุนเพ่ิมทุนจากฐานขอมูล DataStream 

อางอิงจากผลงานวิจัยของ Intintoli and Kahle (2009) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด 

Underpricing ของหุน IPO และหุนเพ่ิมทุน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจัยหลักที่สําคัญ 5 ดาน 

ประกอบดวย Uncertainty and Asymmetric Information, Price Pressure, Manipulative 

Trading, Underwriter Practice และ Managerial Wealth ซึ่งอาจจัดประเภทตามคุณลักษณะที่

เกี่ยวของกันได คือ 

ลักษณะของกิจการ (Firm Characteristic) ประกอบดวย สัดสวนความเปนเจาของภายใน 

(Insider Ownership) ขนาดหรือมูลคากิจการ (Firm Size หรือ Market Value) จํานวนหุนสามัญ

ทั้งหมดของกิจการ (Shares Outstanding) หุนสามัญของกิจการที่ซื้อขายในตลาด (Free Float) ราคา

หลักทรัพย (Market Price) ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย (Trading Volume) และอัตราผลตอบแทน

หลักทรัพย (Return) เปนตน 

ลักษณะของหุนเพ่ิมทุน (SEO Characteristic) ประกอบดวย ขนาดเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

(Shares Offered) สัดสวนของหุนเพ่ิมทุนตอหุนสามัญทั้งหมดของกิจการ (Relative Offer Size) 

สัดสวนของหุนเพ่ิมทุนทั้งหมดตอหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาด (Shares Offered to Float) สัดสวนของ

หุนสามัญเดิมที่เสนอขายในหุนเพ่ิมทุน (Secondary Shares to Total Shares Offered) รายไดจาก

การเสนอขายหุนเพ่ิมทุน (Proceeds) และระยะเวลาในการออกหุน SEO นับต้ังแตเริ่มเสนอขายหุน IPO 

(Years since IPO) เปนตน 

ลักษณะของการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Characteristic) ประกอบดวย วิธีการ

จัดจําหนายหลักทรัพย ระหวางการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) การเสนอ
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ขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement: PP) และการเสนอขายใหกับผูถือหุนรายเดิมตาม

สัดสวนการถือหุน (Right Offering: RO) ช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriter 

Reputation) การกําหนดราคาเสนอขาย (Pricing) และขอบเขตหนาที่การใหบริการและผลการ

ดําเนินงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriter Scope of Service and Performance) เปน

ตน 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลกระทบจากความเปนเจาของภายใน (Insider 

Ownership) ทั้งที่เปนนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Institutional Ownership) และนักลงทุนตางชาติ 

(Foreign Ownership) ตอระดับการเกิด Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน เน่ืองจากนักลงทุนสถาบันมี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ที่สามารถสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนรายยอยในการซื้อขาย

หลักทรัพย และการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ จากอดีตจนถึงปจจุบัน มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจาก

การลงทุนผานตลาดทุนโดยตรง และจากการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) จึงเปน

ประโยชนตอนักลงทุนในการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย เพ่ือใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสม คุมคา

กับการลงทุน 

 

ทฤษฎี แนวคิด และสมมติฐานงานวิจัย 

1. ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลําดับขั้น (The Pecking Order Theory) ของ Myers and Majluf 

(1984) ทฤษฏีน้ีอธิบายเก่ียวกับทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของกิจการอยางเปนลําดับขั้น โดยกิจการ

สามารถจัดหาเงินทุนจากสองแหลง คือ แหลงเงินทุนภายใน (Internal Financing) ไดแก เงินสด หรือ

กําไรสะสมของกิจการ หากไมเพียงพอจึงจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอก โดยมีลําดับขั้นจากการ

กอหน้ีกอน (Debt Financing) เชน การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุนกู เปนตน จากน้ัน

จึงเปนการออกหุนเพ่ิมทุน (Equity Financing) ตามลําดับ 

2. ทฤษฎีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม (Trade-off Theory) ของ Kraus and Litzenberger (1973) 

และ Myers (1977) กลาววา ดวยโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของกิจการ จะทําใหกิจการมีมูลคาสูงที่สุด  

โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวางตนทุนเงินทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการกอหน้ี กับผลประโยชนที่ไดรับจากการ

กอหน้ี ดังน้ันกิจการจึงควรพิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุน เพ่ือใหเกิดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม 

(Optimal Capital Structure) 

3. ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling (1976) เปนทฤษฏีที่อธิบาย

ความสัมพันธระหวางเจาของกิจการ หรือตัวการ (Principal) และผูบริหาร หรือตัวแทน (Agent) ที่
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เจาของกิจการมอบหมายใหเปนผูบริหารในการดําเนินกิจการแทน ซึ่งทั้งตัวการและตัวแทนตางก็ตองการ

ผลประโยชนสูงสดุใหกับตน หากผลประโยชนของทั้งสองฝายไมสอดคลอง หรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จะเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชน (Conflict of Interest) และปญหาตัวแทน (Agency 

Problem) ขึ้น จากการที่ผูบริหารทราบถึงขอมูลภายในของกิจการมากกวาผูถือหุน และตัดสินใจ

ดําเนินการในทางเลือกที่สรางผลประโยชนสูงสุดใหกับตนเองมากกวาของกิจการ 

4. ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) โดย Spence (1973) และความไมสมมาตรของขอมูล 

(Asymmetric Information) อธิบายวา มุมมองที่แตกตางกันระหวางผูบริหารและนักลงทุน มีสาเหตุมา

จากความไมสมมาตรของขอมูล กลาวคือ ผูบริหารทราบขอมูลเก่ียวกับกิจการภายในมากกวานักลงทุน

ภายนอก การตัดสินใจเรื่องโครงสรางเงินทุน จึงเปนการสงสัญญาณใหนักลงทุนไดรูถึงแนวโนมผลการ

ดําเนินงาน และทิศทางของบริษัทในอนาคต สําหรับการจัดหาเงินทุนของกิจการ Ross (1977) พบวา

การจัดหาเงินทุนโดยการกอหน้ี เปนการสงสัญญาณวาราคาหุนตํ่ากวาที่ควรจะเปน หากกิจการมีสัดสวน

ของหน้ีสินเพ่ิมมากขึ้น ย่ิงเปนการสงสัญญาณที่ดีตอนักลงทุน โดยนักลงทุนมองวาบริษัทจะมีผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จึงมีความสามารถในการกอหน้ีสูง สงผลใหราคาหุนย่ิงเพ่ิมสูงขึ้น ในทางตรง

ขาม การออกหุนเพ่ิมทุนเปนการสงสัญญาณวา ราคาหุนในตลาดสูงกวามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย 

และกิจการคาดหวังผลประโยชนจากการออกหุนเพ่ิมทุนในชวงเวลาดังกลาว (Myers and Majluf, 

1984) การออกหุนเพ่ิมทุน จึงเสมือนเปนการสงสัญญาณในทางลบตอนักลงทุน 

5. การเกิด Underpricing ของหุนเพิ่มทุน (SEO Underpricing) การเกิด Underpricing ของหุน

เพ่ิมทุน คือการที่ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ตํ่ากวาราคาตลาดของหลักทรัพย ในชวงกอนวันเสนอขายหุน

เพ่ิมทุน (Offer Date) โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเกิด Underpricing 

คือ Uncertainty and Asymmetric Information, Price Pressure, Managerial Wealth, 

Manipulative Trading และ Underwriter Practice 

5.1 Uncertainty and Asymmetric Information ดานความไมแนนอนและความไม

สมมาตรของขอมูล ที่เกิดขึ้นระหวางการออกหุนเพ่ิมทุน ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาด มี

ตัวช้ีวัด ไดแก ขนาดกิจการ (Firm Size) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Volatility) และระยะเวลา

การออกหุนเพ่ิมทุน ภายหลังการออก IPO (Years since IPO) โดยงานวิจัยของ Jegadeesh, 

Weinstein, and Welch (1993) พบวาบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติในระดับสูง ภายหลังการ

เสนอขายหุน IPO มีโอกาสมากที่จะออกเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ตอมาในระยะเวลาไมนาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Mola and Loughran (2004) ที่พบวา Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนลดตํ่าลง หากมีการ

ออกเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ตอมาภายหลังเพียงปเดียว หรือในกรณีที่ออกหุนเพ่ิมทุน จํานวน 2 ครั้ง ติดกัน

ในเวลาไมนาน Altinkilic and Hansen (2003) ยังพบวาระดับของ SEO Discount มีความสําคัญกับ

หุนเพ่ิมทุนที่เสนอขายในราคาตํ่า และมีความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในระดับสูงมาก และ Corwin 
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(2003) พบวาระดับของ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนมีความสัมพันธในเชิงลบกับมูลคาของกิจการ 

กลาวคือบริษัทที่มีขนาดกิจการเล็กกวา จะมีความไมแนนอนและความไมสมมาตรของขอมูลมากกวา ทํา

ใหระดับ Underpricing สูงมากกวาดวย 

5.2 Price Pressure ดานความกดดันตอราคาหุนในตลาด โดยตลาดรับรูวาจะมีอุปทานของหุน

เพ่ิมทุนของกิจการเพ่ิมเขามาในตลาด กระทบกับปริมาณของหุนที่ซื้อขายอยูในตลาดเดิม เปนแรงกดดัน

ตอราคาหุนเพ่ือปรับใหเกิดความสมดุล มีตัวช้ีวัด ไดแก สัดสวนของหุนเพ่ิมทุนตอหุนสามัญทั้งหมดของ

กิจการ (Relative Offer Size) และสัดสวนของหุนเพ่ิมทุนที่เสนอขายตอหุนที่ซื้อขายอยูในตลาด 

(Shares Offered to Float) โดยงานวิจัยของ Mikkelson and Partch (1985) และ Asquith and 

Mullins (1986) พบวาอัตราผลตอบแทนในวันประกาศการเสนอขายหลักทรัพยมีความสัมพันธเชิงลบ

กับขนาดเสนอขาย ในขณะที่ Corwin (2003) พบวา Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน มีความสัมพันธใน

ทางบวกกับ ขนาดเสนอขายหุนเพ่ิมทุน สอดคลองกับงานวิจัยของ Intintoli and Kahle (2009) ที่พบวา

บริษัทผูออกหุนเพ่ิมทุน ที่มีสัดสวนความเปนเจาของภายใน (Insider Ownership) ในระดับสูง สงผล

กระทบตอหุนที่ซื้อขายกันทั่วไปในตลาด (Free Float) เรียกผลกระทบน้ีวา Effect to Float ทําใหมี 

Shares Offered to Float ในสัดสวนที่สูง และเกิด Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนในระดับสูงมากขึ้น

ดวย 

5.3 Managerial Wealth ดานความมั่งคั่งของผูบริหารในกลุมเจาของภายใน ที่นําหุนสามัญ

เดิมที่ตนถือครองอยู (Secondary Shares) เสนอขายออกไปเปนสวนหน่ึงของหุนเพ่ิมทุน ผูบริหาร

เหลาน้ียอมคาดหวังผลตอบแทนสูงสุด และมีความระมัดระวังในการจัดจําหนาย เพ่ือมิใหกระทบตอ

ผลประโยชนหรือความมั่งคั่งของตน (Intintoli and Kahle, 2019) มีตัวช้ีวัด คือ สัดสวนของหุนสามัญ

เดิมที่เสนอขายในหุนเพ่ิมทุน (Secondary Shares to Total Shares Offered) เปนอิทธิพลจากความ

เปนเจาของภายในอีกดานหน่ึง ที่มีความสัมพันธตอระดับ SEO Underpricing ในทางลบ 

5.4 Manipulative Trading ดานการซื้อขายผิดปกติ จากการสรางราคาหลักทรัพยหรือการ

ปนหุน เชน การผลักดันราคา การพยุงราคา การกดราคา และการซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะจับคู

กันเอง (ตลท.) มีตัวช้ีวัด คือ อัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return: CARs) 

ในชวงเวลากอนการเสนอขาย โดยงานวิจัยในอดีตของ Corwin (2003) พบวาอัตราผลตอบแทนผิดปกติ

ที่เกิดขึ้น ไมวาจะทางบวกหรือทางลบ ตางก็สงผลใหเกิด Underpricing เพ่ิมขึ้นเชนกัน Gerard and 

Nanda (1993) ที่ศึกษาความเปนไปไดของการซื้อขายผิดปกติในหุนเพ่ิมทุน ซึ่งกลาวอางวา นักลงทุนที่

ไดรับขอมูลมากกวา อาจแทรงแซงราคาเสนอขายดวยการขายหุนของตนกอนเวลาที่หุนเพ่ิมทุนจะออก

ขาย และทํากําไรไดในภายหลัง จากราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนที่ตํ่ากวา 

5.5 Underwriter Practice ดานการจัดจําหนายหลักทรัพย เชน วิธีการกําหนดราคาเสนอ

ขาย (Corwin, 2003) มีผลตอระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน และความมีช่ือเสียงของผูจัด
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จําหนายหลักทรัพย โดยงานวิจัยของ Mola and Loughran (2004) พบวาระดับ Underpricing ของ

หุนเพ่ิมทุนลดลง เมื่อใชบริการผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มีช่ือเสียงมากกวา เน่ืองจากผูจัดจําหนาย

หลักทรัพยที่มีช่ือเสียงมากกวา จะสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน และสามารถรักษาสวนแบงทาง

การตลาดไดอยางตอเน่ือง (Carter & Manaster, 1990) และ Mola and Loughran (2004) พบกวา

บริษัทผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มีช่ือเสียงในระดับสูง จะมีโอกาสไดจัดจําหนายหุนเพ่ิมทุนขนาดใหญกวา 

ใหกับบริษัทช้ันนําขนาดใหญ สอดคลองกับงานวิจัยของ Intintoli and Kahle (2009) ที่สรุปวา ความมี

ช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย มีอิทธิพลตอการเกิด Underpricing ใน 2 ดาน คือ ดานที่หน่ึง ผูจัด

จําหนายหลักทรัพยที่มีช่ือเสียงอันทรงเกียรติ มักมีแนวโนมที่ไดดําเนินการจัดจําหนายหุนใหกับบริษัทช้ัน

นําขนาดใหญ ดวยขนาดเสนอขายที่แนนอน ทําใหระดับ Underpricing ลดลง และดานที่สองผูจัด

จําหนายหลักทรัพยที่มีช่ือเสียงอันทรงเกียรติ จะมีความสามารถตานทานตอแรงกดดันในการลด 

Underpricing จากเจาของภายใน ที่ตองการขายหุนของตนออกไปในหุนเพ่ิมทุนอีกดวย ในขณะที่ Tinic 

(1988) พบวาผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มีช่ือเสียง มักจะใชวิธีการกําหนดราคาเสนอขายหุนในระดับตํ่า 

เพ่ือกระตุนใหนักลงทุนเขาซื้อหลักทรัพย และสรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดจําหนายหุนที่เสนอขายได

ทั้งหมด โดยอันดับความมีช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย วัดโดย Market-Shares Based จาก

รายไดในการจัดจําหนายหุน IPO และหุนเพ่ิมทุน ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 

(Fernando et al., 2015) 

6. ความเปนเจาของภายใน (Insider Ownership)  

เจาของภายใน (Insider Ownership) คือ บุคคลหรือนิติบุคคล ทั้งที่เปนคณะกรรมการหรือ

ตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งผูจัดการ/ผูบริหาร และที่ไมใชผูบริหารของบริษัท ที่ถือครองหุนสามัญ

ของบริษัทในสัดสวนรอยละ 5 ของหุนทั้งหมดขึ้นไป (Intintoli and Kahle, 2009) และไมใชหุนที่ซื้อ

ขายกันทั่วไปในตลาด (Free Float) โดยเจาของภายในที่ถือวามีความสําคัญตอการดําเนินงานของ

กิจการ คือ นักลงทุนสถาบัน (Institutional Ownership) และนักลงทุนตางชาติ (Foreign Ownership) 

6.1 Institutional Ownership เจาของนักลงทุนสถาบันมีบทบาทสําคัญที่ชวยในการกํากับ

ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท ในการติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร

อยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring) โดยงานวิจัยของ Aoki (1984) และ 

Lowenstein (1988) พบวาการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน สวนใหญเปนการลงทุนในระยะยาว ใน

สัดสวนการถือหุนจํานวนมาก มีสิทธิในการออกเสียง และสามารถสรางแรงผลักดันใหผูบริหารพิจารณา

ดําเนินการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทในระยะยาว Gomper and Metrick (2001) พบวาสัดสวน

การถือหุนของนักลงทุนสถาบันมีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากหลักทรัพยในทางบวก และ Grinblatt 

and Titman (1989) และ Wermers (2000) พบวา นักลงทุนสถาบันเปนผูที่มีขอมูลเก่ียวกับบริษัท
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มากกวานักลงทุนทั่วไป สามารถประเมินมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยไดดีกวา ทําใหไดรับผลตอบแทน

จากการซื้อขายหลักทรัพยที่สูงกวานักลงทุนทั่วไปได  

6.2 Foreign Ownership เจาของหรือผูถือหุนที่เปนนักลงทุนตางชาติ ทั้งบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลตางชาติ มีบทบาทความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ มีประสิทธิภาพในการติดตามการ

ทํางานของฝายบริหารไดอยางกวางขวาง (Lel, 2013) เชน การไมยอมใหฝายบริหารปกปดขาวรายและ

ปกปองผลประโยชนของตนเอง (Giannetti & Laeven, 2009) นักลงทุนตางชาติยังมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณที่หลากหลาย (Becht et al., 2009) มีความเขาใจในกฎหมาย ขอบังคับทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ในการนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานใหสอดคลองกัน และสรางช่ือเสียงของกิจการ 

(Lel, 2013) บริษัทที่มีผูถือหุนตางชาติจะชวยเพ่ิมความแข็งแกรงทางการเงินใหกับบริษัท (Becht et al., 

2009) โดยการลงทุนเปนไปเพ่ือแสวงหากําไรทางธุรกิจเปนหลัก 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

เจาของภายในทั้งที่เปนนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ และนักลงทุนตางชาติ ตางก็มีบทบาท

ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรางผลประโยชนสูงสุดใหกับทั้งบริษัทและผูถือหุน โดย นัก

ลงทุนสถาบัน ผูที่มีความสามารถในการประเมินมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย และใหความสําคัญกับ

ผลตอบแทนในระยะยาว และนักลงทุนตางชาติ ที่การลงทุนเปนไปเพ่ือแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจเปน

หลัก ในการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน ทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนตางชาติ จะชวยสรางแรงผลักดันให

ผูบริหารมีความระมัดระวังในการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหไดมูลคาสูงสุด ทั้งปริมาณและราคา จึงคาดวาจะ

ทําให Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนลดลง และสามารถพัฒนาสมมติฐานไดดังน้ี 
 

H1 = สัดสวนการถือหุนโดยเจาของภายใน ที่เปนนักลงทุนสถาบัน มีความสัมพันธในทาง
ลบกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน 

H2 = สัดสวนการถือหุนโดยเจาของภายในที่เปนนักลงทุนตางชาติ มีความสัมพันธในทาง
ลบกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน 

H3 = สัดสวนการถือหุนโดยเจาของภายในทั้งหมด ทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน
ตางชาติ มีความสัมพันธในทางลบกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บรวบรวมไดจาก

แหลงขอมูลที่เผยแพรอยูในตลาดหลักทรัพย โดยใชฐานขอมูลจาก Datastream เปนหลัก มีกลุม
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ตัวอยาง ทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ ที่มีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนทั้ง 3 รูปแบบ คือ การเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering: 

PO) การเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement: PP) และการเสนอขายใหกับผูถือหุน

เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering: RO) ตลอดระยะเวลา 12 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2553-2564 โดย

มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดการเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

รายการ จํานวนตัวอยาง รอยละ 

จํานวนตัวอยางขั้นตน 602 100.00 

หัก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย 

อุตสาหกรรมการเงิน 

การเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในตลาด OTC 

การเสนอขายหุนเพ่ิมทุนที่ซ้ํากันดวยรูปแบบที่ตางกัน 

บริษัทออกหุนเพ่ิมทุนที่ไมมีขอมูลและขอมูลไมครบถวน 

(37) 
 

(42) 
(18) 
(42) 
(123) 

(6.15) 

 

(6.98) 

(2.99) 

(6.98) 

(20.42) 

จํานวนตัวอยางขั้นสุดทาย 340 56.48 
   

2. วิธีการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาตํ่าสุด 

(Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ือใหทราบลักษณะทั่วไปของตัวแปร และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) และ

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระที่ตองการศึกษา คือ ความเปนเจาของภายใน (Insider Ownership: OWN) ใน 3 กลุม คือ กลุม 

Institutional Ownership (IO) กลุม Foreign Ownership (FO) และกลุม Insider Ownership Total 

(IOT) กับตัวแปรตาม คือ SEO Underpricing (SEO_UP) โดยมีแบบจําลองงานวิจัยดังน้ี 
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แบบจําลองงานวิจัย 

SEO_UPi, t = α + β1OWNi, t-1+ β2UW_RAvg.(t-3 – t-1) + β3SIZEi, t-1 + β4VOLi, (t-40 – t-11) 

 + β5SEO/Fi, t-1+ β6Se/OFFi, t + β7INDi, t + ∑ β12
t=1 tYeart + εi,t 

   

โดย มีตัวแปรในการศึกษา และการวัดคาตัวแปร ดังตอไปน้ี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
SEO_UP คือ การเกิด Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน โดยใชสูตรคํานวณของ Corwin (2003) 

และ Intintoli and Kahle (2009) คือ SEO_UP = (-1)*(P0-P1) / (P1)  
โดย P0 = ราคาเสนอขาย, P1 = ราคาปด ณ วันกอนวันเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
OWN 
 

คือ ความเปนเจาของภายใน ที่มีสัดสวนการถือหุนสามัญของบริษัทต้ังแตรอยละ 5 
ขึ้นไป โดย แบงการทดสอบเปน 3 กลุม คือ กลุม Institutional Ownership (IO), 
กลม Foreign Ownership  (FO) และ กลุม Insider Ownership Total (IOT ซึ่ง
เทากับผลรวมของ IO และ FO) 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
UW_R 
  
 
 
 
SIZE 
 
VOL 
 
SEO/F 
 
Se/OFF 
 
IND Year 

คือ ความมีช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriter Reputation) เปน
ตัวแปรหุน มีคาเทากับ 1 เมื่อขนาดการจัดจําหนายหลักทรัพยเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
กอนปที่ออกหุนเพ่ิมทุนอยูใน 5 อันดับสูงสุด และมีคาเทากับ 0 ถาไมไดอยูใน 5 
อันดับสูงสุด 
คือ ขนาดกิจการบริษัทผูออกหุนเพ่ิมทุน (Firm Size) วัดดวยคาลอการิทึมธรรมชาติ
ของมูลคาตลาดของบริษัทที่ออกหุนเพ่ิมทุน ณ สิ้นปกอนปที่ออกหุนเพ่ิมทุน 
คือ ความผันผวนของราคาซื้อขายหลักทรัพย วัดจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนหลักทรัพยรายวัน ในชวง 30 วันกอนวันเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 11 วัน 
คือ อัตราสวนของหุนเพ่ิมทุนตอหุนที่ซื้อขายทั่วไปในตลาด คํานวณไดจากสูตรดังน้ี 
= Total shares issued / (Outstanding the day prior to the offer*(1 – IOT) 

คือ อัตราสวนของหุนสามัญเดิมของกิจการ ตอขนาดเสนอขายหุนเพ่ิมทุนทั้งหมด 
= Secondary shares sold / Total share issued 
คือ กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย IND1-IND7 
คือ ปที่มีการออกหุนเพ่ิมทุน Year1-Year12 
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α 

β 

ε 
i, t 
d 

คือ คาคงที่ของแบบจําลองงานวิจัย 

คือ คาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธถดถอยของตัวแปรอิสระ/ตัวแปรควบคุม 
คือ คาความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองงานวิจัย 
คือ บริษัท i ณ ปที่ t 
คือ วันที่เสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการศึกษาหุนเพ่ิมทุนตลอดระยะเวลา 12 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2553-2564 จํานวน 340 

ตัวอยาง ที่เสนอขายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 280 ตัวอยาง 

และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จํานวน 60 ตัวอยาง โดยตารางที่ 2 แสดงคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละตัวแปร พบวาสัดสวนของความเปนเจาของภายในของนักลงทุน

สถาบัน (IO) และของนักลงทุนตางชาติ (FO) มีคาเฉลี่ย ตํ่ากวาสัดสวนความเปนเจาของภายในของ

กิจการทั้งหมด (IOT) เทากับ 0.022 และ 0.336 ตามลําดับ (ดูจากตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวาเจาของ

ภายในของกิจการสวนใหญคือนักลงทุนสถาบันในประเทศ (IO) โดยที่นักลงทุนตางชาติ (FO) มีสัดสวน

การถือหุนที่เบาบาง และพบวาระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน (SEO_UP) และความผันผวนของ

ราคาซื้อขายหลักทรัพย (VOL) เปนตัวแปรที่มีความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงที่สุด 

ตารางที่ 2 คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร          (n=340)                        
ตัวแปร 
 

หนวย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

SEO_UP รอยละ -59.810 0.990 -0.471 4.750 

IOT รอยละ 0.000 0.930 0.358 0.242 

IO รอยละ 0.000 0.930 0.336 0.246 

FO รอยละ 0.000 0.610 0.022 0.070 

UW_R อันดับ 0.000 1.000 0.118 0.323 

SIZE ลานบาท 3.760 13.230 7.998 1.951 

VOL บาท 0.000 56.830 3.577 4.778 

SEO/F เทา -4.990 16.490 0.813 1.788 

Se/OFF เทา 0.000 1.000 0.129 0.332 

 

จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ

ระหวาง ตัวแปรอิสระ พบว ามีความสัมพันธ ระหว าง กันอยู ในระดับตํ่า จึ ง ไมมีปญหาเรื่ อง 
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Multicollinearity (ดูจากตารางที่ 3) และเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression) ตอไป 

 

ตารางที่ 3 คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
ตัวแปร SEO_UP    IOT    IO    FO   UW_R     SIZE     VOL    SEO/F Se/OFF 

SEO_UP  1.000         

IOT -0.002  1.000        

IO -0.012  0.959***  1.000       

FO  0.036  0.079 -0.207***  1.000      

UW_R  0.015  0.105  0.106 -0.009  1.000     

SIZE  0.149***  0.115**  0.095  0.065  0.518***  1.000    

VOL  0.066 -0.183*** -0.176*** -0.012 -0.103 -0.151***  1.000   

SEO/F  0.077 -0.059 -0.062 -0.015 -0.039 -0.136**  0.085  1.000  

Se/OFF  0.016 -0.027 -0.039  0.043  0.387***  0.540*** -0.147*** -0.142***  1.000 

* / ** / *** นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10 / 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

 

จาก ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) สําหรับ

แบบจําลองทั้ง 3 กลุม คือ กลุมเจาของภายในโดยนักลงทุนสถาบัน (IO) กลุมเจาของภายในโดยนักลงทุน

ตางชาติ (FO) และกลุมเจาของภายในทั้งหมด (IOT) เพ่ือทดสอบหาความสัมพันธของตัวแปรที่สงผลตอ

ระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน โดยไมพบตัวแปรความเปนเจาของภายในกลุมใดที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ในขณะที่พบวาขนาดของ

กิจการ (SIZE) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน (SEO_UP) ในระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ Corwin (2003) และ Intintoli and Kahle (2009) 

ที่ศึกษาหุนเพ่ิมทุนจากตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา และพบความสัมพันธระหวางขนาด

กิจการ (SIZE) กับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนอยางมีนัยสําคัญในทางลบ ซึ่งมีทิศทางตางจาก

ผลการศึกษาหุนเพ่ิมทุนจากตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยครั้งน้ี แสดงใหเห็นระดับความไมแนนอน

และความไมสมมาตรของขอมูลของกิจการขนาดใหญในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยมีระดับสูงกวา 

และอัตราสวนของหุนเพ่ิมทุนตอหุนที่ซื้อขายทั่วไปในตลาด (SEO/F) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับ 

Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน (SEO_UP) ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Corwin (2003) ที่พบวาแรงกดดันทางดานราคาจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน (Offered Size) และ 
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Intintoli and Kahle (2009) ที่พบอิทธิพลจากความเจาของภายในที่มีตอหุนที่ซื้อขายกันในตลาด 

(Effect to Float) กอใหเกิดความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับระดับ Underpricing ของหุน

เพ่ิมทุนเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังพบวาอันดับความมีช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (UW_R) 

ความผันผวนของราคาซื้อขายหลักทรัพย (VOL) และอัตราสวนของหุนสามัญเดิมของกิจการ ตอขนาด

เสนอขายหุนเพ่ิมทุนทั้งหมด (Se/OFF) มีทิศทางความสัมพันธเปนไปตามที่คาดหวังไว แตไมพบ

นัยสําคัญทางสถิติ โดยความมีช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (UW_R) มีความสัมพันธกับระดับ 

Underpricing ในทางลบ สอดคลองกับงานวิจัยของ Mola and Loughran (2004) ที่พบวาระดับ 

Underpricing ของหุนเพ่ิมทนุลดลง เมื่อใชบริการผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มีช่ือเสียงมากกวา เน่ืองจาก

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองการสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน และสามารถรักษาสวนแบงทาง

การตลาดไดอยางตอเน่ือง และ Intintoli and Kahle (2009) ที่สรุปวา ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มี

ช่ือเสียงอันทรงเกียรติ จะมีแนวโนมไดจัดจําหนายหุนใหกับบริษัทขนาดใหญ ดวยขนาดเสนอขายที่

แนนอน ทําใหระดับ Underpricing ลดลง และอัตราสวนของหุนสามัญเดิมของกิจการตอขนาดเสนอ

ขายหุนเพ่ิมทุนทั้งหมด (Se/OFF) มีความสัมพันธกับระดับ Underpricing ในทางลบ เน่ืองจากอิทธิพล

จากความเปนเจาของภายในที่เสนอขายหุนสามัญที่ตนถือครองอยู (Secondary Shares) เปนสวนหน่ึง

ของหุนเพ่ิมทุน เจาของภายในเหลาน้ียอมคาดหวังผลตอบแทนสูงสุด และมีความระมัดระวังในการจัด

จําหนาย เพ่ือมิใหกระทบตอผลประโยชนหรือความมั่งคั่งของตน (Intintoli and Kahle, 2009) 

 

ตารางที่ 4 คาสถิติจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)                                     

ตัวแปร 
(n=340) 

IO FO IOT 
β p-Value β p-Value β p-Value 

Constant    -7.592 0.000    -7.589 0.000    -7.587 0.000 
FO n/a n/a 1.871 0.581 1.886 0.578 
IO -0.149 0.712 n/a n/a -0.151 0.708 
UW_R    -1.106 0.233    -1.069 0.249    -1.072 0.249 
SIZE    0.647*** 0.000    0.632*** 0.000    0.639*** 0.000 
VOL     0.079 0.142 0.079 0.139 0.079 0.144 

SEO/F  0.250* 0.085  0.256* 0.077  0.252* 0.083 

Se/OFF    -1.136 0.221    -1.097 0.234    -1.135 0.222 
IND 0.163 0.317 0.163 0.316 0.164 0.312 
Year    0.178** 0.012    0.177** 0.012    0.178** 0.012 
Adjusted R2

 0.046 0.047 0.044 

* / ** / *** นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10 / 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
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สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน ซึ่งเกิดจากราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตํ่ากวา

ราคาตลาดของหลักทรัพย ทั้งในตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ตลอดระยะเวลา 12 ป ต้ังแตป 2553-2564 พบวาความเปนเจาของภายในทั้งที่เปนนักลงทุนสถาบัน

และนักลงทุนตางชาติ ไมมีความสัมพันธกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน แสดงใหเห็นวา 

Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนไมขึ้นอยูกับโครงสรางความเปนเจาของ กลาวคือ ความเปนเจาของภายใน 

ไมใชปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการเกิด Underpricinng ของหุนเพ่ิมทุน โดยเจาของภายในทั้งที่เปน

นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนตางชาติ ที่มีบทบาทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการระดมทุนดวยการ

ออกหุนเพ่ิมทุนของกิจการน้ัน อาจไมมีสวนในการเสนอขายหุนสามัญที่ตนถือครองอยู และไมคํานึงถึง

การเกิด Underpricing เปนหลัก อยางไรก็ตามพบวาอัตราสวนหุนเพ่ิมทุนตอหุนที่ซื้อขายทั่วไปในตลาด 

(SEO/F) มีความสัมพันธกับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ แสดงถึง

ความสัมพันธทางออมหรืออิทธิพลจากความเปนเจาของภายใน ตอหุนที่ซื้อขายกันในตลาด (Effect to 

Float) กอใหเกิดแรงกดดันทางดานราคา ทําใหระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุนเพ่ิมสูงขึ้น 

นอกจากน้ัน ยังพบความสัมพันธระหวางขนาดกิจการ (SIZE) กับระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน 

ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Corwin (2003) และ Intintoli and Kahle 

(2009) ยกเวนทิศทางความสัมพันธที่ตรงขามกัน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากลักษณะของตลาดซื้อขายหลักทรัพย

ในประเทศไทย ที่มีความแตกตางจากตลาดซื้อขายหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศทาง

ความสัมพันธตอการเกิด Underpricing ในแตละปจจัย จึงแตกตางกันออกไปในแตละตลาด แตละ

ประเทศได 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาผลกระทบจากปจจัยภายในตอระดับการเกิด Underpricing ของ

หุนเพ่ิมทุน ไดแก ความเปนเจาของภายใน (Insider Ownership) ทั้งที่เปนนักลงทุนสถาบันในประเทศ 

(Institutional Ownership) และนักลงทุนตางชาติ (Foreign Ownership) ผลการศึกษาไมพบนัยสําคัญ

ทางสถิติจากความเปนเจาของภายในตอระดับ Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี 

กําหนดความเปนเจาของภายในดวยสัดสวนการถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไป ไมใชสัดสวนการถือหุน

ภายในทั้งหมด จึงอาจไมไดสะทอนความเปนเจาของภายในที่แทจริงของกิจการ หากใชสัดสวนการถือหุน

ภายในรวมทั้งหมด จะทําใหทราบถึงอิทธิพลจากความเปนเจาของภายในที่แทจริงของกิจการได 

นอกจากน้ีจากการศึกษาในเบ้ืองตน ยังพบประเด็นที่นาสนใจ เก่ียวกับความสัมพันธระหวางขนาดของ

กิจการและความมีช่ือเสียงของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตอระดับการเกิด Underpricing ของหุนเพ่ิมทุน 
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ซึ่งอยูนอกเหนือกรอบแนวคิดงานวิจัยครั้งน้ี ในการศึกษาครั้งตอไป อาจศึกษาหาความสัมพันธดังกลาวใน

เชิงลึก หรือศึกษาผลกระทบจากความเปนเจาภายในกลุมอ่ืนในทุกสัดสวนการถือหุน เชน ผูถือหุนกลุม

ครอบครัว (Family Ownership) กลุมผูถือหุนภายในที่เปนผูบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง

บทบาทหนาที่ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  (Underwriter) ที่มีความสําคัญ ระหวางการเปนที่ปรึกษา

ทางการเงิน และการจัดจําหนายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง หรือควบคูกันไป ก็เปนหัวของานวิจัยที่

นาสนใจ และยังไมพบวามีการศึกษาเรื่องดังกลาวน้ีมากอนอีกดวย 
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ผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ตอกลุมอุตสาหกรรมตางๆ  
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

Impact of the COVID-19 Pandemic on Industry Groups in 
the Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีแสดงผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ตอกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุม
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยวิธีการศึกษาเหตุการณผานอัตราผลตอบแทนผิดปกติ อัตรา
ผลตอบแทนผิดปกติสะสม และอัตราผลตอบแทนผิดปกติแบบซื้อและถือครอง ผลการศึกษาพบวาในแต
ละเหตุการณสําคัญสงผลกระทบตอแตละกลุมอุตสาหกรรมแตกตางกันไป  การเปรียบเทียบผลกระทบ
จากแตละเหตุการณตอแตละกลุมอุตสาหกรรมพบวาไมสอดคลองกันในทุกเหตุการณ สวนผลกระทบ
ในชวงเหตุการณระยะยาวตลอดชวงเวลา 27 เดือนของการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย
พบวากลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางไดรับผลกระทบเชิงลบอยางมี
นัยสําคัญ ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไดรับผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ คณะผูวิจัย
คาดวาผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการปรับกลยุทธ
การลงทุนในสภาวะเหตุการณแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังไมสิ้นสุดหรือการแพรระบาดของโรค
อ่ืนๆ ในอนาคต  
 
คําสําคัญ:   โควิด-19, โรคระบาด, กลุมอุตสาหกรรม, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การศึกษา 
               เหตุการณ 
 
Abstract 

This article presents the impact of the COVID-19 epidemic on 8 industries in the 
Stock Exchange of Thailand by using the event study approach through abnormal 
returns (AR), accumulated abnormal returns (CAR), and buy-and-hold abnormal returns 
(BHAR). The results show that each important event affects each industry group 
differently. Comparing the effects of each event on each industry group was found to 
                                                            
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: ekarin_var@utcc.ac.th 
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: sirinda_pal@utcc.ac.th 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: auttawit_kap@utcc.ac.th 
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be inconsistent across events. As for the impact during the long-term event window 
during the 27-month period of the COVID-19 epidemic in Thailand, it was found that 
consumer products industry group and the real estate and construction industry group 
have been significantly negatively impacted. While the technology industry group has 
been significantly positively impacted. We expect that the results of this study will 
benefit investors in the Stock Exchange of Thailand in adjusting their investment 
strategies amid the ongoing COVID-19 pandemic or other future epidemics. 
Keywords:   COVID-19, Pandemic, Industry Group, The Stock Exchange of Thailand,  
                 Eventy Study 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการรายงานการระบาดของ COVID-19 ครั้งแรกในประเทศจีน 
ซึ่งไดมีการพบผูปวยโรคปอดอักเสบจากการติดเช้ือไวรัสสายพันธุใหมเปนจํานวนมาก ในเมืองอูฮ่ัน 
มณฑลหูเปย โดยโรคที่เกิดจากการติดเช้ือไวรัสดังกลาวไดถูกต้ังช่ือวา COVID-19 (โควิด-19) ซึ่งยอมา
จาก “Coronavirus Disease 2019” หลังจากน้ันไวรัสดังกลาวไดแพรระบาดไปยังพ้ืนที่ตางๆ ทั่วโลก
อยางรวดเร็ว การแพรระบาดของ COVID-19 มาถึงไทยทันทีในเดือนมกราคม 2563 โดยในวันที่ 31 
มกราคม 2563 ประเทศไทยพบผูติดเช้ือ COVID-19 รายแรกซึ่งประเทศไทยยังสามารถควบคุมจํานวนผู
ติดเช้ือไดจนถึงตนเดือนมีนาคม 2563 เริ่มมีการติดเช้ือ 2 กลุมกอน คือกลุมกอนสนามมวยลุมพินีและ
กลุมกอนสถานบันเทิงยานทองหลอซึ่งเปนการระบาดของ COVID-19 ระลอกแรกในประเทศไทย จน
นําไปสูการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.
ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2019  ในวันที่ 24 มีนาคม 
2463 โดยมีผลเริ่มบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มีนาคม 2463 เปนตนมาและมีการประกาศขยายระยะเวลา
อยางตอเน่ืองถึง 17 ครั้ง จนถึงปจจุบัน (วันที่ 30 มีนาคม 2565) เปนเวลากวา 2 ป โดยในชวงเวลา 2 ป
มีการระบาดของ COVID-19 สายพันธุใหมจากการติดเช้ือกลายพันธุจากตางประเทศถึง 5 ระลอกอยาง
ตอเน่ืองและทับซอนกัน  

การระบาดของ COVID-19 และมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลในการควบคุมโรคเปนเวลาตอเน่ือง
และยาวนานทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมากในธุรกิจหลากหลายประเภททั้งในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  ธุรกิจตาง ๆ ลวนไดรับผลกระทบที่แตกตางกันไปในสถานการณการระบาด
ของ COVID-19 รวมถึงตลาดหลักทรัพย (Equity Market) ซึ่งเปนตลาดทุนที่สําคัญของแตละประเทศ 
 ราคาหลักทรัพยและดัชนีราคารายกลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยจึงสามารถสะทอนถึง
อัตราผลตอบแทนของธุรกิจน้ันในมุมมองของนักลงทุนตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได จากการศึกษา
ของ Fang และคณะ (2020) ไดทําการวิเคราะหถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่มีตอความเสี่ยงของ
ตลาดการเงิน, ตลาดหลักทรัพย และตลาดแลกเปลี่ยนอ่ืนๆ พบวาการแพรระบาดของ COVID-19  สงผล
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กระทบทันทีตอตลาดการเงิน และความเสี่ยงดังกลาวยังมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นหลังการเกิดเหตุการณ
แลว 3-5 วัน  
 จากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจประเภทตาง ๆ  
รวมถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงเปนที่มาของงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยคาดวาผล
การศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอนักลงทุนในการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในภาวะการระบาดของ COVID-19 ที่ยังไมสิ้นสุด รวมถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเมื่อเกิดการระบาดของโรคอ่ืนๆ ในอนาคต   

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ตอกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทิศทางและปริมาณของผลกระทบดังกลาวในแตละกลุมอุตสาหกรรม 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
Carter และคณะ (2022)  ไดศึกษาอัตราผลตอบแทนของบริษัทตางๆ ในตลาดหลักทรัพยเฉพาะ

ในกลุมธุรกิจ การบิน การโรงแรม และการทองเที่ยว ในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2563 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-
19 ตอการลงทุนในบริษัทตางๆ ในกลุมธุรกิจทั้งสาม โดยใชตัวแบบถดถอยพหุตัวแปร (Multivariate 
Regression Model, MVRM) ในการตรวจสอบผลกระทบของ COVID-19 ตอผลประกอบการในตลาด
หลักทรัพยของบริษัท โดยตัวแบบถดถอยพหุตัวแปรที่ใชเปนเทคนิคการถดถอยแบบดูเหมือนไมเก่ียวของ 
(Seemingly Unrelated Regression - SUR) ซึ่งนําเสนอโดย Zellner (1962) สําหรับใชตรวจสอบ
ผลกระทบของเหตุการณที่มีตอทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการวิจัยพบวาบริษัทขนาดใหญที่มี
เงินสดสํารอง (Cash reserves) และมีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Market-to-book 
ratios) สูง  จะมีอัตราผลตอบแทนผิดปกติที่ติดลบนอยกวา ในขณะที่บริษัทที่มีการวางหลักประกัน 
(Leverage) สูงกวาจะมีอัตราผลตอบแทนผิดปกติที่ติดลบมากกวา นอกจากน้ี ผูวิจัยพบวาเงินสดสํารอง
เปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับธุรกิจการโรงแรม 

Chancharat และ Meeprom (2021) ไดทําการศึกษาผลการสงผานความผันผวน (Volatility 
transmission effects) ระหวางอัตราผลตอบแทนและอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูปวยโรค COVID-
19 โดยใชขอมูลดัชนีรายวันในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ (Hospitality and Tourism 
Industry)  จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอมูลจํานวนผูปวยโรค COVID-19 จากองคการ
อนามัยโลก (WHO) ระหวางวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 ผูวิจัยใชเทคนิค  BEKK-
GARCH ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและอัตราการเติบโตของผูปวยโรค 
COVID-19 ผลการวิเคราะหพบวาการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลเชิงลบตออัตราผลตอบแทนใน
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กลุมภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ โดยอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยมีความสัมพันธเชิง
ลบกับจํานวนผูปวยโรค COVID-19 ในระดับที่สูงอยางมีนัยสําคัญ 
  Yan and Qian (2020) ไดศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ตอผลประกอบการในตลาด
หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมผูบริโภคในตลาดหลักทรัพยจีนโดยใชกระบวนการศึกษาเหตุการณ 
(Event study approach) ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมผูบริโภคไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดใน 3 วันแรกหลังเกิดเหตุการณ ทั้งน้ีผลกระทบดังกลาวเปนเพียง
ผลกระทบแบบช่ัวคราว เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของนโยบายการจัดการการแพรระบาดของรัฐบาลจีน
ที่ชวยใหอัตราผลตอบแทนยังคงสามารถเติบโตไดอยางสม่ําเสมอ  

 Khatatbeh และคณะ (2020) ไดทําการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของดัชนีตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศที่ไดรับผลกระทบตอ COVID-19 ทั่วโลก โดยใชวิธีการศึกษาเหตุการณ (Event study 
approach) ดวยชุดขอมูลดัชนีราคาหลักทรัพยรายวัน จากดัชนีตลาดหลักทรัพยทั่วโลก 11 ประเทศ 
ไดแก เบลเยียม จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด เกาหลีใต สเปน สวิตเซอรแลนด สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวาการประกาศการพบผูปวย COVID-19 รายแรกของโลก 
สงผลเชิงลบตออัตราผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญ และผลกระทบดังกลาวสงผลรุนแรงมากขึ้นหลังการ
ประกาศขององคกรอนามัยโลก ใหการแพรระบาด COVID-19 เปนการระบาดใหญทั่วโลก ในวันที่ 11 
มีนาคม 2563  

Wang และคณะ (2021) ไดศึกษาผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีตอตลาด
การเงินในประเทศจีน โดยใชวิธีการศึกษาเหตุการณโดยใชตัวแบบ GARCH (Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) ตลาดหลักทรัพยที่พิจารณาไดแก Shanghai 
Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) and ChiNext ผลการศึกษาพบวาการ
ระบาดใหญสงผลกระทบเชิงลบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในทั้ง 3 ตลาดอยางมีนัยสําคัญ 
ทั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหผลกระทบของการระบาดในแตละอุตสาหกรรมดวย ผลการวิเคราะหพบวา มีบาง
อุตสาหกรรม เชน เภสัชกรรมและโทรคมนาคม ที่การแพรระบาดสงผลเชิงบวก ในขณะที่หลาย
อุตสาหกรรม เชน การโรงแรม การจัดเลี้ยง และการบริการ ไดรับผลกระทบเชิงลบ นอกจากน้ี ผูวิจัยยัง
ไดทําการสรางตัวแบบถดถอยเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทและผลกระทบจาก
การระบาด ผลการศึกษาพบวาบริษัทที่มีระดับหน้ีสูงกวาจะไดรับผลกระทบมากกวา ในขณะที่บริษัทที่มี
กระแสเงินสดสุทธิมากกวา จะมีความสามารถในการรับมือกับผลกระทบไดดีกวา ผลการศึกษาน้ีชวยให
นักลงทุนนําไปปรับกลยุทธการลงทุนเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงและรักษาระดับผลกําไรในสภาวะตลาดที่ไม
เอ้ืออํานวย  

 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในงานวิจัยน้ีคณะผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการศึกษาเหตุการณ (Event Study) โดยมีขั้นตอนตาง ๆ 
ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาเหตุการณ 

 
1. กําหนดขอมูลและเหตุการณที่ศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาน้ีประกอบดวย ขอมูลจํานวนผูติดเช้ือ COVID-19 รายวันในประเทศไทย
จากเว็บไซต “Our World in Data” (ourworldindata.org) และ ขอมูลยอนหลังดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และขอมูลยอนหลังดัชนีราคารายกลุมอุตสาหกรรม (Industry 
Group Indices) ต้ังแตป 2561 จนถึงปจจุบัน (31 มี.ค. 2565) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผานบริการ SETSMART โดยรายช่ือกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
ดัชนีราคารายกลุมอุตสาหกรรมมี 8 กลุมดังตอไปน้ี 1.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO), 2.สินคา
อุปโภคบริโภค (CONSUMP), 3.ธุรกิจการเงิน (FINCIAL), 4.สินคาอุตสาหกรรม (INDUS), 5. 
อสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON), 6.ทรัพยากร (RESOURC), 7.บริการ (SERVICE), และ 8. 
เทคโนโลยี (TECH) 
 จากขอมูลจํานวนผูติดเช้ือดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งแสดงจํานวนผูปวยในแตละเดือนในแผนภูมิแทง
และแสดงจํานวนผูปวยสะสมในแผนภูมิเสน ซึ่งจํานวนผูปวยสะสมเริ่มเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เปลี่ยนแปลงไป
กลาวคือสูงขึ้นอยางชัดเจนในเดือนกรกฎาคม 2564 และ มกราคม 2565  ทางคณะผูวิจัยจึงศึกษาเทียบ
กับขาวยอนหลังเหตุการณสําคัญในชวงเวลาดังกลาวและกําหนดเปน 3 เหตุการณในการศึกษาน้ี 
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รูปที่ 2 ขอมูลจํานวนผูติดเชื้อใหมและจํานวนผูติดเชื้อสะสมในแตละเดือน 

 
เหตุการณที่ 1 (Event 1, E1) 24 มี.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลง

ประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือ
ควบคุมสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2019 หรือ COVID-19 เปนครั้งแรกจาก
การระบาดระลอกแรก (สายพันธุอูฮ่ัน) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนมา 

เหตุการณที่ 2 (Event 2, E2) 6 ก.ค. 64 ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กลาวถึงการแพรระบาดของโควิดในไทย
เขาสูระลอก 4 แลว เน่ืองจากพบเช้ือไวรัสกลายพันธุเปนสายพันธุเดลตาเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

เหตุการณที่ 3 (Event 3, E3) 6 ม.ค. 65 นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศยกระดับการแจงเตือนภัยโควิดเปนระดับ 4 เน่ืองจากพบผูติดเช้ือเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  พรอม
กับยืนยันวาไทยไดเขาสูการระบาดระลอกที่ 5 แลวจากการแพรระบาดอยางรวดเร็วของเช้ือกลายพันธุ
สายพันธุโอมิครอน 
 
2. กําหนดชวงเวลาที่ศึกษา 
 ในการศึกษาน้ีแบงชวงเวลาออกเปน 2 ชวงคือชวงเวลาประมาณการ (Estimation Window) 
ซึ่งเปนชวงเวลาที่ใชในการประมาณอัตราผลตอบแทนปกติ (Normal Return) หรืออัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง (Expected Return) และชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ (Event Window) ดังแสดงในรูปที่ 3  
 ซึ่งครอบคลุมต้ังแตชวงกอนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุเพ่ือศึกษาผลกระทบของเหตุการณใน
ชวงเวลาดังกลาว ทั้งน้ีอาจมีหรือไมมีชองวางระหวางชวงเวลาประมาณการและชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ
ก็ได  โดยชวงเวลาประมาณการในการศึกษาน้ีคือชวงเวลากอนเกิดการระบาดของ COVID-19 คือ ป 
2561 และป 2562 เปนระยะเวลาสองปเต็ม ชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ E1, E2, และ E3 อยูภายใน
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ชวงเวลา T1 ถึง T2 ดังแสดงในรูป   หากวันที่เกิดแตละเหตุการณคือ 0 ชวงเวลาที่เกิดเหตุการณคือ      
[-d, d] โดยกําหนดคา d ซึ่งคือจํานวนวันกอนและหลังเกิดเหตุเปน 2, 5, และ 10 ตามลําดับ  
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 การกําหนดชวงเวลาในการศึกษา 
 
3. ประมาณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
 ในการประมาณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคณะผูวิจัยเลือกใชวิธีตัวแบบตลาด (Market 
Model) โดยการประมาณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของแตละดัชนีราคารายกลุมอุตสาหกรรมดวย
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
(Simple Linear Regression) ในการประมาณคาดังแสดงในสมการที่ 1 

𝐸�𝑅𝑖,𝑡� = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡    (1) 

เมื่อ 𝐸(𝑅𝑖,𝑡) คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรม 𝑖 ณ วันที่ 𝑡 และ 𝑅𝑚,𝑡 

คืออัตราผลตอบแทนของตลาด ณ วันที่ 𝑡  สวน 𝛼𝑖 และ 𝛽𝑖  คือสัมประสิทธ์ิถดถอยสําหรับการประมาณ

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรม 𝑖  โดนอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ 𝑡 ของ
ตลาด 𝑅𝑚,𝑡 และอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรม 𝑖  ที่เกิดขึ้นจริง 𝑅𝑖,𝑡 สามารถคํานวณ
ไดตามสมการที่ 2 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝑙𝑛( 𝑃𝑖,𝑡
𝑃𝑖,𝑡−1

)     (2) 

เมื่อ 𝑃𝑖,𝑡 คือราคาปด ของดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรม 𝑖 ณ วันที่ 𝑡  
 
4. คํานวณอัตราผลตอบแทนผิดปกติ  
 อัตราผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return, AR) ของแตละดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรม 𝑖  
สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 3 
    𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝐸�𝑅𝑖,𝑡�     (3) 
เมื่อ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 คืออัตราผลตอบแทนผิดปกติ และ 𝑅𝑖,𝑡 คืออัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของดัชนีราคากลุม
อุตสาหกรรม 𝑖 ณ วันที่ 𝑡 
 สวนอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return, CAR) ของแตละดัชนี
ราคากลุมอุตสาหกรรม 𝑖 สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 4 
    𝐶𝐴𝑅𝑖[−𝑑,𝑑] = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡𝑑

𝑡=−𝑑     (4) 

Event Window 

T0 T1 

Estimation Window 

T2 t = 0 

Event Window 
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 อยางไรก็ดีมีงานวิจัยหลายช้ิน (Ritter (1991), Barber และ Lyons (1997), และ Kothari และ 
Warner (1997)) ไดแสดงผลการศึกษาวา CAR ไมใชตัววัดอัตราผลตอบแทนผิดปกติที่เหมาะสมสําหรับ
ชวงเวลาระยะยาวเน่ืองจากอาจเกิดความโนมเอียงได Barber และ Lyons (1997) จึงแนะนําใหใชอัตรา
ผลตอบแทนผิดปกติแบบซื้อและถือครอง (Buy-and-Hold Abnormal Return, BHAR) แทนดังแสดง
ในสมการที่ 5  ซึ่งเปนตัววัดอัตราผลตอบแทนผิดปกติสําหรับชวงเวลาระยะยาวที่นิยมใชจนถึงปจจุบัน 
  𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖[𝑇1,𝑇2] = ∏ �1 +  𝑅𝑖,𝑡�

𝑇2
𝑡=𝑇1 − ∏ �1 +  𝐸(𝑅𝑖,𝑡)�

𝑇2
𝑡=𝑇1   (5) 

เมื่อ 𝑇1 และ 𝑇2คือวันเริ่มตนเหตุการณและวันสิ้นสุดเหตุการณที่ศึกษาตามลําดับ 
 
5. ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 
 ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของอัตราผลตอบแทนผิดปกติ (𝐻0:𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 0) โดยใชการทดสอบที 
(t-test) โดยคํานวณคาสถิติ t ดวยสมการที่ 6 

 𝑡𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝐴𝑅𝑖,𝑡
𝑆𝐴𝑅𝑖

      (6) 

เมื่อ 𝑆𝐴𝑅𝑖 คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนผิดปกติในชวงประมาณการ 

 ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม (𝐻0:𝐶𝐴𝑅𝑖[−𝑑,𝑑] = 0)    
โดยใชการทดสอบที (t-test) โดยคํานวณคาสถิติ t ดวยสมการที่ 7 

 𝑡𝐶𝐴𝑅𝑖[−𝑑,𝑑] = 𝐶𝐴𝑅𝑖[−𝑑,𝑑]
𝑆𝐶𝐴𝑅𝑖

    (7) 

โดย  𝑆𝐶𝐴𝑅𝑖 คํานวณไดตามสมการที่ 8  
    𝑆𝐶𝐴𝑅𝑖 = √𝑛  𝑆𝐴𝑅𝑖     (8) 
เมื่อ 𝑛  คือจํานวนวันหรือความยาวของชวงเหตุการณ (Event Window Length) 
 ทดสอบ นัยสํ าคัญทา งสถิ ติ ขอ ง อัต ร าผลตอบแทนผิ ดปก ติแบบซื้ อ และถื อครอ ง 
(𝐻0:𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖[𝑇1,𝑇2] = 0) โดยใชการทดสอบที (t-test) โดยคํานวณคาสถิติ t ดวยสมการที่ 9 

 𝑡𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖[𝑇1,𝑇2] = 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖[𝑇1,𝑇2]
𝑆𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖

    (9) 

โดย  𝑆𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖  คํานวณไดตามสมการที่ 10  
    𝑆𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖 = √𝑛  𝑆𝐴𝑅𝑖             (10) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการคํานวณและการทดสอบนัยสําคัญทางสถิ ติของอัตราผลตอบแทนผิดปกติ 
(Abnormal Return, AR) และอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return, 
CAR) รายกลุมอุตสาหกรรมของเหตุการณ E1, E2, และ E3 ดังแสดงในตารางที่ 1, 2, และ 3 ตามลําดับ 
 ในเหตุการณ E1 เมื่อพิจารณาจาก AR ในตารางที่ 1 พบวากลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ
ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญไดแก กลุมธุรกิจการเงิน กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมบริการ 
สวนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญไดแก กลุมทรัพยากร และกลุม
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เทคโนโลยี  อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาคา CAR รวมดวยพบวากลุมสินคาอุปโภคบริโภคก็ไดรับผลกระทบใน
เชิงลบ ในขณะที่กลุมสินคาอุตสาหกรรมก็ไดรับผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน 
  
ตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนผิดปกติและอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมรายกลุมอุตสาหกรรมใน
เหตุการณ E1 (*, **, *** แสดงถึงการมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลําดับ) 

 
 
ในเหตุการณ E2 เมื่อพิจารณาจาก AR ในตารางที่ 2 พบวากลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ

ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค สวนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบในเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญไดแก กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมเทคโนโลยี  อยางไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาคา CAR รวมดวยพบวากลุมธุรกิจการเงิน และกลุมทรัพยากรก็ไดรับผลกระทบในเชิงลบอยางมี
นัยสําคัญเชนเดียวกัน 
 
ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนผิดปกติและอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมรายกลุมอุตสาหกรรมใน
เหตุการณ E2 (*, **, *** แสดงถึงการมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 3 อัตราผลตอบแทนผิดปกติและอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมรายกลุมอุตสาหกรรมใน
เหตุการณ E3 (*, **, *** แสดงถึงการมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามลําดับ) 

 
 

ในเหตุการณ E3 เมื่อพิจารณาจาก AR ในตารางที่ 3 พบวากลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ
ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมทรัพยากร และกลุมเทคโนโลยี  อยางไรก็ดี
เมื่อพิจารณาคา CAR รวมดวยพบวากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมธุรกิจการเงินก็ไดรับ
ผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน  

เมื่อทําการเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณทั้ง 3 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน
ผิดปกติในแตละกลุมอุตสาหกรรมดังแสดงในรูปที่ 4 พบวาแตละกลุมอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบใน
ทิศทางและปริมาณที่ไมสอดคลองกันทุกเหตุการณ เชนในเหตุการณ E1 กลุมทรัพยากรไดรับผลกระทบ
ในเชิงบวกแตในเหตุการณ E2 และ E3 กลุมทรัพยากรกลับไดรับผลกระทบในเชิงลบ หรือ กลุมเทคโนโลยี
ซึ่งไดรับผลกระทบในเชิงบวกในเหตุการณ E1 และ E2 แตกลับไดรับผลกระทบในเชิงลบในเหตุการณ E3   
ในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ก็ไดรับผลกระทบที่ไมสอดคลองกันในทั้ง 3 เหตุการณเชนเดียวกันเมื่อ
พิจารณาจากอันดับและทิศทางในแตละเหตุการณ ดังน้ันจึงเปนการยากในการสรุปถึงผลกระทบของการ
ระบาดของ COVID-19 ในแตละกลุมอุตสาหกรรม  เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย
เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและทับซอนถึง 5 ระลอกและเปนระยะเวลามากกวา 2 ป  อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณา
รูปที่ 4 จะพบวาอัตราผลตอบแทนผิดปกติสําหรับแตละกลุมอุตสาหกรรมในเหตุการณ E1 จะสูงกวา
เหตุการณ E2 และ E3 หรืออาจกลาวไดวาในเหตุการณ  E1 ซึ่งเปนเหตุการณในระยะแรกของการแพร
ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบตอแตละกลุมอุตสาหกรรมมากกวาเหตุการณการแพรระบาดใน
ระลอกตอๆ มาไมวาจะเปนผลกระทบในเชิงบวกหรือในเชิงลบก็ตาม 
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(E1) (E2) (E3) 

รูปที่ 4 อัตราผลตอบแทนผิดปกติรายกลุมอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นในแตละเหตุการณ 

 
 เพ่ือสรุปผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ตอกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทางคณะผูวิจัยจึง
เลือกใชอัตราผลตอบแทนผิดปกติแบบซื้อและถือครอง (BHAR) เปนตัววัดผลกระทบ เน่ืองจาก BHAR 
เหมาะสําหรับการวัดอัตราผลตอบแทนผิดปกติในระยะยาว โดยกําหนดชวงเวลาเริ่มตนในวันที่ 2 
มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันทําการแรกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2563  ทั้งน้ีเริ่มมีขาวการ
ติดเช้ือเปนกลุมกอนในเมืองอูฮ่ัน  มณฑลหูเปย ในประเทศจีนต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจากน้ัน
มาก็เริ่มมีการรายงานการติดเช้ือในประเทศไทยในเดือนมกราคมและมีการระบาดอยางตอเน่ืองและทับ
ซอนถึง 5 ระลอกจนถึงปจจุบัน (31 มีนาคม 2565) ซึ่งเปนวันสุดทายของชวงเหตุการณในการศึกษาน้ี
เปนระยะเวลา 2 ป 3 เดือน หรือ 27 เดือนเต็ม 
 
ตารางที่ 4 อัตราผลตอบแทนผิดปกติแบบซื้อและถือครองรายกลุมอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 5 อัตราผลตอบแทนผิดปกติแบบซื้อและถือครองรายกลุมอุตสาหกรรม 

  
 ตารางที่ 4 แสดงผลการคํานวณและการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของอัตราผลตอบแทน
ผิดปกติแบบซื้อและถือครอง (BHAR) รายกลุมอุตสาหกรรมจากเหตุการณการระบาดของ COVID-19 
เปนระยะเวลา 27 เดือนดังแสดงขางตน เมื่อพิจารณาคา BHAR ในตารางที่ 4 พบวากลุมอุตสาหกรรมที่
ไดรับผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง สวนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญคือ กลุมเทคโนโลยี โดยรูป
ที่ 5 แสดงลําดับของกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ไดรับผลจากการระบาดของ COVID-19 ทั้งในเชิงลบและ
เชิงบวกผานคา BHAR 
 
อภิปรายผล  
  ในงานวิจัยน้ีเริ่มตนโดยการศึกษาผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ตอกลุม
อุตสาหกรรมตาง ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผานคาอัตราผลตอบแทนผิดปกติ (AR) และ
อัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม (CAR) จาก 3 เหตุการณสําคัญที่เลือกศึกษา ผลการวิเคราะหพบวาแต
ละเหตุการณสงผลกระทบตอบางกลุมอุตสาหกรรมในเชิงบวกและบางกลุมอุตสาหกรรมในเชิงลบ  
อยางไรก็ตามเมื่อนําผลจากทั้ง 3 เหตุการณมาเปรียบเทียบกันพบวาแตละกลุมอุตสาหกรรมไดรับ
ผลกระทบในทิศทางและปริมาณที่ไมสอดคลองกันในทุกเหตุการณ   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณกอนหนามาชวงระยะเวลาหน่ึงทําใหบางกลุมอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบจาก
การระบาดในระลอกตอๆ มาไมมากนัก รวมถึงอาจมีการกลับตัวหรือฟนตัวจากการไดรับผลกระทบเชิง
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ลบหรือเชิงบวกอยางมาก ทําใหลําดับของกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากทั้ง 3 เหตุการณไม
สอดคลองกัน  
 ทางคณะผูวิจัยจึงวัดผลกระทบดวยอัตราผลตอบแทนผิดปกติแบบซื้อและถือครอง (BHAR) ซึ่ง
เปนตัววัดผลกระทบที่เหมาะกับชวงระยะเวลายาวนาน 27 เดือนของการระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศไทย โดยผลที่ไดพบวา 2 กลุมอุตสาหกรรมคือ กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสรางไดรับผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมที่
ไดรับผลกระทบในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญมีเพียงกลุมเทคโนโลยีเพียงกลุมเดียว สวนกลุมอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ที่เหลืออีก 5 กลุมไดรับผลกระทบในเชิงลบหรือบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของอันไดแก Carter และคณะ (2022), 
Chancharat และ Meeprom (2021), และ Wang และคณะ (2021) ซึ่งพบวาการแพรระบาดของ 
COVID-19 ในระยะเริ่มตนน้ันสงผลกระทบเชิงลบตอกลุมธุรกิจ การบิน การโรงแรม การทองเที่ยวและ
บริการ   ในขณะที่เหตุการณ E1 ซึ่งเปนการระบาดของ COVID-19 ในระยะเริ่มตนในการศึกษาน้ีสงผล
กระทบตอกลุมอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) ในเชิงบวกอยางไมมีนัยสําคัญ  ทั้งน้ีเน่ืองจากในกลุม
อุตสาหกรรมบริการประกอบดวย 6 หมวดธุรกิจอันไดแก พาณิชย การแพทย สื่อและสิ่งพิมพ บริการ
เฉพาะกิจ การทองเที่ยวและสันทนาการ ขนสงและโลจิสติกส ซึ่งไมไดเก่ียวกับการทองเที่ยวทั้งหมด   
ดังน้ันหากตองการเปรียบเทียบอยางถูกตองจะตองศึกษาเจาะลึกลงเฉพาะกลุมธุรกิจที่เก่ียวของคือการ
ทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) เทาน้ัน  นอกจากน้ีงานวิจัยเหลาน้ีลวนศึกษาเหตุการณในระยะ
สั้น (+/- ไมเกิน 10 วัน) จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับผลการศึกษาระยะยาว (27 เดือน) ในงานวิจัยน้ีได 
 จากสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Effective Market Hypothesis, EMH) ของ Fama 
(1970) แบงประสิทธิภาพของตลาดออกเปน 3 ระดับคือ ระดับตํ่า (Weak Form) ระดับปานกลาง 
(Semi-Strong Form) และระดับสูง (Strong Form)  โดยสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพปานกลาง
กลาวไววาราคาของหลักทรัพยจะสะทอนถึงขาวสารที่สาธารณชนไดรับอยางรวดเร็ว  ไมมีผูใดสามารถ
ไดรับผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) จากขอมูลขาวสารที่สาธารณชนไดรับ อยางไรก็ดีจาก
ผลการศึกษาในงานวิจัยน้ีพบอัตราผลตอบแทนผิดปกติ (AR, CAR และ BHAR) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติใน
หลายกลุมอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว หรือกลาวไดวานักลงทุนสามารถใช
ขาวสารที่สาธารณชนไดรับเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนเกินปกติไดน่ันเอง 
 
ขอเสนอแนะ   
 ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยน้ีอาจเปนประโยชนตอนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
การปรับกลยุทธการลงทุนในสภาวะเหตุการณแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังไมสิ้นสุดหรือการแพร
ระบาดของโรคอ่ืนๆ ในอนาคต 

ในงานวิจัยน้ีศึกษาผลผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ตอกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด 8 กลุมซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 28 หมวดธุรกิจ 
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(Sectors) ยกตัวอยางเชนกลุมสินคาอุตสาหกรรมสามารถแบงออกไดเปน 6 หมวดธุรกิจคือ ยานยนต 
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กระดาษและวัสดุการพิมพ ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ บรรจุภัณฑ เหล็ก
และผลิตภัณฑโลหะ หรือกลุมบริการสามารถแบงออกไดเปน 6 หมวดธุรกิจคือ พาณิชย การแพทย สื่อ
และสิ่งพิมพ บริการเฉพาะกิจ การทองเที่ยวและสันทนาการ ขนสงและโลจิสติกส เปนตน  ซึ่งในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกันแตละหมวดธุรกิจอาจไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 แตกตาง
กัน ดังน้ันการตอยอดงานวิจัยน้ีโดยเจาะลึกลงไปในระดับหมวดธุรกิจจึงเปนเรื่องที่ควรศึกษาตอไปอยาง
ย่ิง 
 นอกจากน้ีในการคํานวณคาอัตราผลตอบแทนผิดปกติ มีวิธีประมาณคาอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังไดหลายวิธีซึ่งในงานวิจัยน้ีเลือกใชวิธีตัวแบบตลาด (Market Model)  ดังน้ันการเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนผิดปกติจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่ประมาณคาดวยวิธีตางๆ ก็เปนหัวขอที่ควร
ศึกษาตอไปเชนเดียวกัน 
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Empirical Behaviors of Stock Returns and Volatility in the Stock Exchange 
of Thailand 
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Abstract 

This research investigate whether several stylized facts of asset returns can be observed 

in the Stock Exchange of Thailand. We focus on SET50 listed stocks since the SET, 

SET50, and SET100 indexes move in the same direction and overlap each other almost 

perfectly over the last two decades. Data on the closing prices of some SET50 listed 

stocks adjusted to reflect seasoned equity offering, stock dividends, stock split, and 

reverse stock split is subjected to several statistical tests to ascertain absence of 

autocorrelation, gain/loss asymmetry, heavy tailed returns with finite variance, 

aggregational Gaussianity, and volatility clustering. Results show that public stocks in 

Thailand display most of these stylized facts. However, we find evidence that the 

majority of SET50 listed stocks have positive skewed/lottery-like distributions (large 

chance of a negative outcome, but small chance of an extreme positive outcome). We 

also find evidence against weak-form market efficiency for many stocks. The return 

series for some SET50 listed stocks exhibit serial correlation or return predictability 

behavior.      

Keywords: Stock returns, volatility, Stock Exchange of Thailand, stylized facts, risk  

                management strategy 

 

Introduction 

Different assets are not necessarily influenced by the same events or information sets, 

and as a consequence, price series obtained from different assets and from different 
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markets will exhibit different properties (Cont, 2001). This is why statistical properties of 

prices of stocks and commodities and market indices have been continuously studied 

using data from various markets and instruments. Stock price behaviors have important 

implications for establishing prudent investment strategies in the stock market. 

Knowledge of stock price behaviors also can shed light on the extent to which the 

stock market is efficient. Although stock price behaviors in developed market have 

been abundantly reported in the literature, studies in Thailand have been scarce. This 

research aims to fill in this gap.     

A substantial amount of empirical research on stock price behaviors have 

concentrated on the major developed markets. There have been only a few 

comparable research works devoted to investigation of emerging stock markets, such as 

the Stock Exchange of Thailand (SET). For this reason, this study aims to examine time-

series behaviors of the SET. Particular attention is given to various statistical properties 

of stock returns: distributional properties, tail properties and extreme fluctuations, and 

linear & nonlinear dependence of returns in time and across stocks. Rigorous empirical 

results are required to examine risk, returns, volatility, efficiency, and other 

characteristics for the SET so that investors and policy makers get benefits from 

implications of the findings. In particular, these empirical properties are important from 

financial modeling and risk-management perspectives. These stylized properties are 

crucial aspects of empirical data that one would like a mathematical model to 

reproduce to correctly model the price movements. One would also want to know 

empirical aspects of the variability of stock returns in order to come up with an 

estimator that represents adequately the character of price variations. For example, if 

the distribution of returns is not normal, then standard estimators will not be optimal. 

Specifically, the sample standard deviation is not a very good estimator of the 

variability of these returns: it is unduly affected by extreme returns (i.e. not resistant) 

and inefficient for heavy-tailed data. Rather, one should use specialized techniques to 

estimate volatility to form speculative or risk management strategies. 

The research interest in the SET is further motivated by recent developments in 

market phenomena. First, as revealed by a casual examination of most financial media, 
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Thailand stock markets have experienced a rapid growth in gross national product, 

contributing to a significant rise in savings and, hence, in the supply of loanable funds. 

The demand for Thai financial assets from global portfolio managers seeking to achieve 

an efficient mean-variance frontier has increased as a result. Second, due to 

deregulation & liberalization of the financial industry in Thailand in recent years, 

particularly after several crisis periods, and the influence of social media that has made 

the world a smaller place, stock prices and capital movements are nowadays sensitive 

to news, return differentials, technological innovations, changes in business conditions, 

and political events in domestic market as well as in external sources. Thailand is no 

exception. This country has witnessed the dynamic interaction between volatile 

behavior of asset returns and shocks in the rest of world through a contagion effect or 

other channels of transmission. The issue of volatility is an integral part of both 

domestic and global risk analyses. To provide more accurate information to aid 

domestic and global portfolio managers in achieving an efficient mean-variance frontier 

and to provide policy-makers with a more definite basis on which to formulate 

appropriate risk-management strategy, it is therefore important to conduct an updated 

investigation on empirical properties of stock-return volatility. Third, this article extends 

the existing research on the same subject by using more recent daily data, starting from 

the post-ASEAN Economic Community (AEC) period and employ statistical 

methodologies to extract the empirical properties of stock returns and their variations 

in the SET. Specifically, testing efficiency on the SET after the establishment of AEC in 

2015, which arguably has made Thailand capital markets become more efficient 

(Koowattanatianchai and Prayaraj, 2016) is also our added contribution. Of course the 

efficiency test has been performed in Thailand capital markets in several occasions in 

the past. Consensual findings have not been obtained however. For example, Jiranyakul 

(2007) and Holden et al. (2005) found evidence supporting market efficiency in 

Thailand, Tangjitprom (2010), Chancharat et al. (2018), on the other hand, observed 

some market anomalies. This research hopes to shed more light on this aspect of 

Thailand capital markets after the AEC period. 
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Research objectives 

This research has three main objectives. First, it aims to extract empirical properties of 

stock returns in the SET using appropriate statistical methodologies. Second, it intends 

to verify efficiency of the Thailand capital markets. Finally, it will examine practical 

implications of the stylized properties of empirical return data in the real world setting 

and translate the research outcomes into meaningful policy advice. 

Related literature 

Statistical properties of prices of stocks and commodities and market indices have been 

continuously studied using data from various markets and instruments. Modern 

researchers have been blessed with the availability of large datasets of high-frequency 

price series and the advancement of computer-intensive methods for analyzing their 

properties. This modernization of data accessibility and computer programs allows the 

consolidation of a data-based approach in financial modeling and contributes to the 

settlement of ‘stylized empirical facts’, or a set of meaningful information and 

properties, common across a wide range of instruments, markets, and time periods. 

These stylized facts have been established by many independent studies. Some recent 

studies on the same subject are conducted by Singhania and Anchalia (2013), Okičić 

(2015), Seth and Sharma (2015), Ahmad et al. (2016), and Chiang and Zhang (2018). 

Many stylized facts are related to the shape of probability distribution function 

of asset returns. Several researchers, e.g., Mandelbrot (1963), Fama (1965), Lee and Ki 

(1991), Claessens et al. (1995, 1998), Bekaert (1995), Bekaert and Harvey (1995, 1997), 

Choudhry (1996), and Kim and Singal (2000), found evidence of the non-Gaussianity of 

asset returns, contradicting Bachelier’s (1990) assumption as empirical distributions of 

price changes exhibit leptokurtic trend and fat tails relative to samples from Gaussian 

populations. Using a kernel density estimator, it can be shown that most return 

distributions can be adjusted by a fat-tail distribution, such as a Student’s 𝑡-distribution 

with 3 to 5 degrees of freedom. On the other hand, as one increases the time-scale on 

which returns are measured, the Central Limit Theorem implies that distributions tend 

to be more Gaussian. Cont (2001) called this phenomenon as aggregational Gaussianity. 
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The non-Gaussianity is also indicated empirically by volatility behavior. In particular, 

stock volatility exhibits a clustering phenomenon; large changes tend to be followed by 

large changes and small changes tend to be followed by small changes (Chiang and 

Doong, 2001). In modeling this market phenomenon, Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity (ARCH) and the extension to the Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model (Bollerslev, 1986) should be employed 

(Okičić, 2015). Another set of stylized facts can be derived from the autocorrelation 

function (ACF), i.e., a slow decay of the ACF in absolute returns and the absence of 

correlation after some time (Sewell, 2011). Some of these stylized facts have been 

empirically confirmed on some indices and exchange rates, see, e.g., Franses and van 

Dijk (2000) and Zumbach (2013). The case of the Belgrade Stock Market was treated in 

Miljković and Radović (2006), while other Central and Eastern Europe stock markets 

were investigated by Okičić (2015). Recently, stylized facts exhibited by stock market 

indices from both developed and emerging markets from both developed and 

emerging markets (USA [S&P 500], UK [FTSE], JAPAN [NIKKEI 225], Brazil [IBOVESPA], India 

[BSE], and Mexico [IPC]) were studied by Rojas and Trejo-Pech (2014). 

 Empirical analysis of return and volatility behavior have been overcrowded in 

developed stock markets. Studies on developing and emerging markets have only 

gained their momentum only for the past two to three decades due to globalization, 

which has increased the integration in the world financial markets (Ahmad et al., 2016). 

These phenomena have provided additional investment opportunities to global 

investors, making their investment portfolios more diversified. Furthermore, the rapid 

and regular changes in political and economic dimensions make the investigation of the 

development and distributions of stock returns in developing and emerging stock 

markets more interesting as these changes are happening in a great extent and direction 

relative to those happening in developed markets. Recently, we have witnessed an 

increase in the trade volume between Asian capital markets and the rest of the world, 

indicating that Asia has become a prime focus of investors around the globe (Singhania 

and Anchalia, 2013). Hence, it is important to carry out further researches in order to 

understand the definite behavior of Asian markets. Several researchers, e.g., Singhania 
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and Anchalia (2013), Rajwani and Mukherjee (2013), and Seth and Sharma (2015), argued 

that these markets are not equally integrated as they react differently to shocks, 

especially during crises. 

 This paper intends to investigate some of stylized facts exhibited by stock 

returns in the SET. Some authors have already focused their attention on Thailand 

stock markets, studying different, but related, empirical problems. The variance-ratio 

test and the ARMA-GARCH (1,1) process were used by Jiranyakul (2007) to demonstrate 

that the SET index was weakly efficient. But that study was conducted before the 

subprime crisis period and the establishment of the AEC, the latter of which arguably 

has brought integration in the ASEAN economies and, specifically speaking, in financial 

markets. Studies provided by Holden et al. (2005), Tangjitprom (2010), Chancharat et al. 

(2018) employed the family of GARCH models to verify the existence of holiday effects 

in the SET. Their findings contrasted however. While the former found no holiday 

effects, the latter two confirm their existence. These studies however focused only on 

volatility of returns. This research’s added attention is paid to both distributions of 

returns and volatility behavior. Thus, this article will be of interest to global investors 

investing in Thailand since it provides a comprehensive set of stylized facts on the stock 

returns time series in the SET. The knowledge of those facts could be helpful to 

determine better empirical models, most of the times nonlinear, to produce reliable 

forecasts. Efficiency of the Thailand stock markets implied from recent time series of 

stock returns is also helpful for confirming whether the AEC is actually enhancing the 

financial markets in this emerging region. 

Research methodology 

This study will limit its formal statistical analysis, and follows Cont (2001) in focusing on 

qualitative statements about the data. It focuses on the following stylized facts. 

1. Absence of autocorrelation 

It is a well-known fact that price movements in liquid markets do not exhibit any 

significant linear autocorrelation (Cont, 2001). Therefore, it is expected that the sample 

autocorrelation function (ACF) of return series in the SET to rapidly decay to zero after 
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a lag (day). To verify this, the Ljung-Box test (Ljung & Box, 1978) is used to test the joint 

significance of autocorrelation coefficients over several lags. It is a Portmanteau 

statistical test for the null hypothesis H0: 𝑟1 = ⋯ = 𝑟𝑝 = 0 against the alternative 

hypothesis Ha: 𝑟𝑘 ≠ 0 for some 𝑘 ∈ (1, … ,𝑝). The Ljung-Box 𝑄 statistic is given 

by: 

𝑄𝑝 = 𝑇(𝑇 + 2)�
𝑟𝑘2

𝑇 − 𝑘

𝑝

𝑘=1

 

where 𝑝 is the number of lags beging tested, 𝑟𝑘 is the sample autocorrelation at lag 𝑘, 

and 𝑇 is the sample size. Under H0, the Ljung-Box 𝑄 statistic asymptotically follows a 

chi-square distribution with 𝑝 degrees of freedom. For significance level 𝛼, the criterion 

region for rejecting H0 is   

𝑄𝑝 > 𝜒1−𝛼,𝑝
2  

where 𝜒1−𝛼,𝑝
2  is the 1-α-quantile of the chi-squared distribution with 𝑝 degrees of 

freedom. 

2. Gain/loss asymmetry 

The sample skewness can be estimated consistently using the following formula: 

�̂� =
1
𝑛∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛

𝑖=1

� 1
𝑛 − 1∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 �
3
2

 

where �̅� is the sample mean. All symmetric distributions, including the normal 

distribution, have skewness equal to zero. Any return series that have negative 

skewness points into good investment possibilities since negative (positive) skewness 

implies that the left (right) tail of the distribution is fatter than the right (left) tail, or that 

negative (positive) returns tend to occur more often than large positive (negative) 

returns (Franses and van Dijk, 2000). Empirically, large drawdowns in stock prices and 
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stock index values have been observed, but not equally large upward movements 

(Cont, 2001). In other words, empirical return distributions are negatively skewed. 

3. Heavy tailed returns, but with finite variance  

A random variable is said to have fat tails if it exhibits more extreme outcomes than a 

normally distributed random variable with the same mean and variance (Danielsson, 

2011). This implies that the market has more relatively large and small outcomes than 

one would expect under the normal distribution. As mentioned above, kurtosis is 

normally used to measure the degree of peakedness of a distribution relative to its 

tails. The formula for the sample kurtosis is  

�̂� =
1
𝑛∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛

𝑖=1

�1
𝑛∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 �
2. 

Any stock returns that have excess kurtosis, well above 3, is evidence against normality.  

To verify normality statistically, the Jarque-Bera test is performed by calculating the 

test-statistic 𝐽𝐵 as 

𝐽𝐵 = 𝑇 �
�̂�2

6
+

(�̂� − 3)2

24
�. 

which asymptotically follows a chi-square distribution with 2 degrees of freedom. This 

test statistic represents the degree of goodness-of-fit between skewness and kurtosis of 

sample data and those of a normal distribution. The null hypothesis is a joint 

hypothesis of the skewness being zero and the excess kurtosis being zero. As the 

formula of 𝐽𝐵 shows, any deviation from this increases the 𝐽𝐵-statistic and the null 

hypothesis will be rejected (Jarque and Bera, 1987).  

The issue of finite variance and more generally finite moments is addressed by Cont 

(2001) in a rather ad hoc way. The techniques are nonetheless useful. If the variance is 

finite, then the sample variance  
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𝜎�𝑛2 =
1
𝑛
�(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 

would be expected to converge as 𝑛 increases to the population value. If 𝜎𝑋2 is not 

finite however, we could not expect 𝜎�𝑛2 to converge to any limit. Empirical evidence 

on the convergence of 𝜎�𝑛2 will suggest that the variance of returns is indeed finite. 

4. Aggregational Gaussianity 

Another technique for assessing finite variance of returns is an application of the Central 

Limit Theorem. It is first assumed that the daily returns are independent and identically 

distributed. Define 𝑅𝑡
(1)

 to be the daily return (i.e., 𝑡 measured in days) 

𝑅𝑡
(1) =  log𝑃𝑡 − log𝑃𝑡−1 = 𝑟(𝑡 − 1,1). 

Now assume a 20 trading day month, and form the “monthly” returns 

𝑅𝑡
(20) =  log𝑃𝑡 − log𝑃𝑡−20

= log𝑃𝑡 − log𝑃𝑡−1 + log𝑃𝑡−1 − log𝑃𝑡−2 + ⋯+ log𝑃𝑡−19

− log𝑃𝑡−20 = �𝑅𝑡−𝑖+1
(1)

20

𝑖=1

. 

Thus, if 𝑅𝑡 are the daily returns, and these are i.i.d. with finite variance, the Central 

Limit Theorem implies a sum of these random variables (i.e. the monthly returns) will 

be normal, even if the distribution of the summands (i.e. the daily returns) is non-

normal. Hence, monthly returns which are approximately normal indicate validity of the 

CLT and thus finite variance in the daily returns. This is known as aggregational 

Gaussianity. 

So, as one increases the time scale over which returns are calculated, their distribution 

is expected to look more and more like a normal distribution. In particular, the shape 

of the distribution is not the same at different time scales (Cont, 2001). To verify this 

stylized fact, it will be checked whether the sample kurtosis and the value of the 𝐽𝐵-

statistic decrease as the time scale increases.  
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5. Volatility clustering 

Stock price volatility is usually thought of as the (theoretical) standard deviation of 

returns over a short period ∆𝑡. Commonly, ∆𝑡 = 1 day. We note that there is 

typically no autocorrelation present in the series 𝑅𝑡 . However, for various indices and 

stocks, we expect to observe persistence significant autocorrelation in |𝑅𝑡| for many 

lags. |𝑅𝑡| is a simple estimator of volatility. Note that for a normal random variable, 

𝐸(𝑋) = 𝜇, but 𝐸(|𝑋|) ∝ 𝜎. Thus, |𝑅𝑡| is an estimator of volatility, and 

autocorrelation in |𝑅𝑡| suggests persistence in volatility. This phenomenon is often 

described as long memory or the autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) 

effect (Engle, 1995). Again, the Ljung-Box test (Ljung & Box, 1978) can be used to test 

the joint significance of autocorrelation coefficients over several lags. 

6. Data 

Our target population is the return series of SET listed stocks. Since 2007, as Figure 1 

indicates, SET, SET50, and SET100 indexes move in the same direction. In addition, 

these indexes overlap each other almost perfectly. Therefore, for simplicity, this 

research will focus on the return series of SET50 listed stocks. For all stocks included in 

the sample, their daily-adjusted closing prices from January 2014 to December 2021 are 

used to produce the return series. The closing stock prices will be adjusted to reflect 

seasoned equity offering, stock dividends, stock split, and reverse stock split. All 

sampled stocks are assumed to pay no cash dividends during the study period. Note 

that only 42 stocks in the SET50 index have been the index constituents for the whole 

study period. The return series of these stocks is our sample. Note also that their ticker 

symbol will be used to present research findings in the following section. Full company 

name can be obtained from the official website of the SET.  

Findings, discussions, and implications  

Summary statistics for daily returns, weekly returns, and monthly returns of some 

sampled stocks from 2014 to 2021 are shown in Table 1. A table containing statistics of 

all sampled stocks is available upon request. It is found that all 42 daily return series 
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have excess kurtosis, well above 3. In particular, 26 daily return series have kurtosis in 

the range of 5 to 100. Such extreme leptokurtosis is a signal of fat tails and evidence 

against normality. In fact, the 𝐽𝐵-statistic for each series presented in Table 1 along 

with its p-value indicates that we should reject the null hypothesis of normality for all 

42 daily return series. This is consistent with one of classic stylized facts listed by Cont 

(2001). If the distribution of returns is not normal, then standard estimators will not be 

optimal. Specifically, the sample standard deviation is not a very good estimator of the 

variability of these returns: it is unduly affected by extreme returns (i.e. not resistant) 

and inefficient for heavy-tailed data. Rather, we should use specialized techniques to 

estimate volatility. The same comments apply to the mean return, however this is 

considered less important than the second moment: it is typically very small for daily 

returns, and in many practical problems it is not of interest (e.g. risk neutral pricing). 

 

Figure 1: Monthly observations on the level of the stock indexes of the Stock Exchange of 

Thailand from January 2007 to December 2018. The red line represents movement of the SET 

Index, the yellow line movement of the SET50 Index, and the green line movement of the 

SET100 index. 

Source: the Stock Exchange of Thailand 
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 We investigate whether SET listed stocks have finite variance by looking at Figure 

2 which plots sample variance 𝜎�𝑛2 against sample size 𝑛 for 4 daily return series from 

our dataset. In the figure, it could be observed that only BH return series does not yet 

show converge of 𝜎�𝑛2. Although we could not show results for our sampled stocks due 

to limited space being given here, we can confirm that for the majority of our sampled 

stocks 𝜎�𝑛2 converges as 𝑛 increases. Empirical evidence on the convergence of 𝜎�𝑛2 

suggests that the variance of stock returns in the SET is indeed finite, a phenomenon 

which is consistent with Cont (2001).  

Table 1 also reveals that 15 daily return series have negative skewness, whereas 

27 daily return series display positive skewness. Our data is therefore inconsistent with 

gain/loss asymmetry observed by Cont (2001) that returns are usually negatively 

skewed. However, Albuquerque (2012) recently advocated that firm stock returns 

display positive skewness due to cross-sectional heterogeneity in the timing of earnings 

announcement events. Periodicity in these events gives rise to conditional 

heteroscedasticity and positive skewness in firm returns consistent with our data. 

Interestingly, the majority of SET50 listed stocks behave like a lottery. On the other 

hand, there might be possible opportunities of investment in a few SET50 listed stocks 

with negative skewness, since negative (positive) skewness implies that the left (right) 

tail of the distribution is fatter than the right (left) tail, or that negative (positive) returns 

tend to occur more often than large positive (negative) returns (Franses & van Dijk, 

2000). In other words, there is strong evidence of a negative cross-sectional relationship 

between realized skewness and future stock returns - stocks with negative skewness are 

compensated with high future returns for higher volatility (Amaya et al., 2015). However, 

as skewness increases and becomes positive, the positive relation between volatility 

and returns becomes a negative relation. Investors may accept low returns and high 

volatility because they are attracted to high positive skewness. Investors may accept 

low returns and high volatility because they are attracted to high positive skewness.  

 As one increases the time scale over which returns are calculated, it is expected 

that their distribution looks more and more like a normal distribution. Table 1 shows 

how the kurtosis and the value of the 𝐽𝐵-statistic decrease as the time scale increases. 
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This confirms that the stylized fact of aggregational Gaussianity specified by Cont (2001) 

also exists in the SET. By implications, trading strategies employed by investors based 

on using the sample standard deviation as an estimator of the variability of returns in 

the SET will be more accurate on a long-term investment horizon.   

Panel A of Figure 3 shows the ACF plot of return series for 4 sampled stocks, 

along with a 95% confidence interval, from where it is evident that most 

autocorrelations lie within the interval. It is a well-known fact that price movements in 

liquid markets do not exhibit any significant linear autocorrelation (Cont, 2001).  We find 

similar results for most of other sampled stocks not shown here. In Table 2, we perform 

the Ljung-Box test to verify the joint significance of autocorrelation coefficients of return 

series over several lags. 10 is the number of las being tested. Table 2 presents results 

of this test for some sampled stocks only. Overall, results indicate that for a total of 20 

stocks, there is significant return predictability, while for other 22 stocks, the data seem 

to be independently distributed, i.e., no correlations amongst the observations. It 

should be noted that even though we see evidence of serial correlation for many 

SET50 listed stocks, it does not necessarily imply a violation of market efficiency, since 

we would need to consider the risk free rate, adjust returns for risk, and include 

transaction costs (Danielsson, 2011). 

In contrast, Panel B of Figure 3 shows the ACF plot of absolute return series for 

4 sampled stocks, where the ACF is significant even at long lags, providing strong 

evidence for the predictability of volatility, given the persistence of the 

autocorrelations. For various indices and stocks, it has been shown that the ACF of 

absolute returns remains positive and decays slowly, remaining significantly positive 

over several days. This phenomenon is what is usually called the autoregressive 

conditional heteroscedasticity (ARCH) effect. When we perform the Ljung-Box test for 

absolute return series in Table 2, we find that p-values for absolute returns are much 

smaller than for returns, suggesting how nonlinear functions of returns show significant 

positive autocorrelation or persistence. This is a quantitative sign of the stylized fact 

known as volatility clustering: large price variations are more likely to be followed by 

large price variations. Thus, returns are not random walks (Campbell et al., 1997).  
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The main limitation of this study is that we did not investigate behaviors of 

market indices which would have allowed us to paint a clearer picture of the overall 

market efficiency. We should also separate the study period into pre- and post-Covid-

19 pandemic to have a better understanding of how that crisis affects stock price 

behaviors in Thailand and to use that as robustness checks of the findings.   

Table 1: Summary statistics of daily return series for 5 sampled stocks are presented in Panel 

A. Panels B and C show similar results for weekly return series and monthly return series 

respectively.  

Panel A: Summary statistics of daily return series 

Stock Mean Minimum Maximum Median 
Standard 
Deviation 

Kurtosis Skewness 
Jarque-

Bera 
P-Value 

ADVANC 0.00 -0.22 0.10 0.00 0.02 31.15 -1.71 40,866.00 0.00 

AOT 0.00 -0.07 0.08 0.00 0.02 5.13 0.26 246.40 0.00 

BANPU 0.00 -0.19 0.13 0.00 0.02 10.81 -0.39 3,132.50 0.00 

BBL 0.00 -0.06 0.04 0.00 0.01 4.58 -0.12 130.23 0.00 

BDMS 0.00 -0.07 0.09 0.00 0.01 6.31 0.47 603.71 0.00 

Panel B: Summary statistics of weekly return series  

Stock Mean Minimum Maximum Median 
Standard 
Deviation 

Kurtosis Skewness 
Jarque-

Bera 
P-Value 

ADVANC 0.00 -0.22 0.10 0.00 0.03 10.73 -1.22 668.04 0.00 

AOT 0.01 -0.79 0.13 0.00 0.03 3.69 0.33 9.43 0.01 

BANPU 0.00 -0.17 0.12 0.00 0.04 4.10 -0.40 18.93 0.00 

BBL 0.00 -0.11 0.09 0.00 0.03 5.21 -0.30 53.41 0.00 

BDMS 0.00 -0.08 0.11 0.00 0.03 4.05 0.45 19.49 0.00 

Panel B: Summary statistics of monthly return series  
 

Stock Mean Minimum Maximum Median 
Standard 
Deviation 

Kurtosis Skewness 
Jarque-

Bera 
P-Value 

ADVANC 0.00 -0.31 0.11 0.00 0.06 11.11 -1.86 202.39 0.00 

AOT 0.02 -0.09 0.17 0.02 0.06 3.00 0.60 3.65 0.16 

BANPU -0.01 -0.22 0.23 0.00 0.09 3.14 0.16 0.30 0.86 

BBL 0.00 -0.09 0.11 0.01 0.04 2.97 -0.17 0.28 0.87 

BDMS 0.01 -0.07 0.14 0.01 0.05 2.65 0.62 4.26 0.12 
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Table 2: Ljung-Box test for daily returns and absolute returns, using 10 lags.   

Panel A: Return series 

Stock Ljung-Box 𝑄 statistic p-value 

ADVANC 53.55 0.00 

AOT 11.02 0.36 

BANPU 18.32 0.05 

BBL 37.67 0.00 

BDMS 15.50 0.11 

Panel B: Absolute return series 

Stock Ljung-Box 𝑄 statistic p-value 

ADVANC 209.36 0.00 

AOT 102.20 0.00 

BANPU 61.99 0.00 

BBL 89.45 0.00 

BDMS 27.88 0.00 

 

Figure 2: The relationship between sample variance and sample size of 4 SET50 listed stocks.  
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Figure 3: The lagged-𝒌 ACF of return series for 𝒌 between 1 to 100 is shown in Panel A. Panel 

B shows similar statistics for absolute return series. Only 4 sampled stocks are presented in 

this table.  

Panel A: ACF plot of return series for MINT, PTT, PTTEP, and PTTGC 

 

Panel B: ACF plot of absolute return series for MINT, PTT, PTTEP, and PTTGC 
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ผลตอบแทนและความเสีย่งกองทุนรวมหุนไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวม

หุนไทยทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เทียบกับดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในชวงระยะเวลา 39 ไตรมาสที่ผานมา ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 

พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุน หากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 

ไตรมาส  โดยใชสถิติทดสอบ t-test ในการทดสอบ 

 ผลการศึกษาพบวากองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด มีความเสี่ยงที่ไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

และกองทุนรวมหุนไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ใหผลตอบแทน

ที่ไมแตกตางกันกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ที่ระดับความเช่ือมั่น

ที่ 95% ยกเวนกองทุน VFOCUS-D ที่ใหผลตอบแทนนอยกวาผลตอบดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET Index) อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ในชวง 39 ไตรมาสที่ผานมา หรือต้ังแต

จัดต้ังกองทุน หากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 ไตรมาส  

คําสําคัญ: ผลตอบแทน, ความเสี่ยง, กองทุนรวม, ตราสารทุน, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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Abstract 

This research aims to study and compare the risk and return of Thai Equity 

Funds managed by UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd and SET Index in the 

recent past 39 quarters (from the 3rd quarter of 2012 to the 1st quarter of 2022 or since 

the inception of each fund if the inception date of the mutual fund is before the 3rd 

quarter of 2012). T-statistics is used in the study. 

We found that the risk measured by betas derived from CAPM of all the 12 Thai 

Equity Funds Managed by UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd is not statistically 

different from the risk of SET Index at 95% confidence level. Also, most of the return of  

the Thai Equity Funds Managed by UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd is not 

statistically different from the risk of SET Index. There is only one mutual fund 

(VFOCUS-D) which significantly has the return below the SET index at 95% confidence 

level.   

Keywords: Return, Risk, Mutual Funds, Equity, Stock Exchange of Thailand  

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

การลงทุนกองทุนรวม (mutual fund) ถือเปนทางเลือกในการลงทุนประเภทหน่ึงที่มีผูลงทุน

จํานวนมากใหความสนใจเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการลงทุนในกองทุนรวมมีมืออาชีพที่มีทั้งความรู 

และประสบการณการลงทุนมาชวยบริหารจัดการการลงทุนแทนให ซึ่งไมเพียงแตมีโอกาสใหผลตอบแทน

ที่สูงกวาเงินฝาก หากแตกองทุนรวมบางประเภทยังใหสิทธิประโยชนทางภาษีเปนสิ่งจูงใจเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

ดังน้ันการจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมใดควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของผลตอบแทนและความ

เสี่ยงของกองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับรางวัลและความสําเร็จ

มากมายตลอดหลายปที่ผานมา เชน รางวัลรองชนะเลิศกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดีเดน ป พ.ศ. 2560 จาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.), รางวัลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ดีเดน ป พ.ศ. 2562 จากกระทรวงการคลัง, รางวัล Best Investment Management Company, 

Thailand จาก World Finance เปนระยะเวลา 6 ปติดตอกัน ต้ังแต ป พ.ศ. 2558 ถึง 2563 และไดรับ
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รางวัล Best Digital Wealth Management จาก Asia Asset Management เปนระยะเวลา 2 ป

ติดตอกัน ป พ.ศ. 2564 และ 2565 

ตารางที่ 1 ช่ือยอและกลยุทธการลงทุน กองทุนรวมหุนไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ลําดับ ชื่อยอ กลยุทธการลงทุน 
1 KKF 

เนนลงทุนในตราสารแหงทุนที่มีแนวโนมการเติบโตสูงเปนสวนใหญ รวมทั้งตราสาร
แหงหน้ี ตราสารทางการเงินตางๆ โดยเนนความมั่นคงรวมทั้งสรางเสถียรภาพของ
การลงทุนทั้งระยะปานกลาง และระยะยาวเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนที่สูงสม่ําเสมอ 

2 KPLUS 
3 KPLUS2 
4 TDF 
5 TEF-DIV มุงเนนลงทุนในตราสารทุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโนม

การเจริญเติบโตในอัตราสูง 
6 UOBLTF เนนลงทุนตราสารทุนในกลุมธุรกิจที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง โดยคัดเลือก

หลักทรัพยที่มีนโยบายการจายปนผล และมีการบริหารที่โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ในขณะที่ราคาตลาดอยูตํ่ากวามูลคาตามปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

7 UOBSAS100 เนนลงทุนในหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี และมีรายช่ืออยูในดัชนี SET100 โดยที่ผูจัดการ
กองทุนจะปรับกลยุทธการบริหารกองทุนใหเหมาะกับสถานการณในแตละชวง 

8 UOBSAS100D มีนโยบายเหมือนกับ UOBSAS100 แตกตางกันที่ UOBSAS100D มีการจายเงิน
ปนผล 

9 UOBSDF เนนลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งเปนบริษัทที่มี
ประวัติการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอ หรือมีแนวโนมการจายเงินปนผลดี หรือมี
แนวโนมการลงทุนที่ดีในอนาคต 

10 UTHAICG เนนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งมีระบบ     
ธรรมาภิบาลที่ดีตามกรอบการจัดเกณฑบรรษัทภิบาล (CG Scoring) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งปจจุบันมีกลยุทธลงทุน CG Scoring 
4 ขึ้นไป และจะตองเปนบริษัทที่ไดรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (CAC) โดยหุนที่อยูในกลุม
ดังกลาว ทางทีมผูจัดการกองทุนจะนํามาคัดสรรเพ่ือพิจารณาเขาลงทุน ดวยการ
วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานและแนวโนมการเติบโตของบริษัทในระยะยาว เพ่ือโอกาส
รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน 

11 UTSME มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพ้ืนฐานและผลการ
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ดําเนินงานที่ดี มีแนวโนมการเจริญเติบโตในอัตราสูง ทั้งน้ี กองทุนจะเนนลงทุนใน
หุนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

12 VFOCUS-D เนนลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่มีปจจัยพ้ืนฐานและผลการดําเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทํากําไรดี
สม่ําเสมอ และมีรายไดไมผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มี
อัตราการจายเงินปนผลที่สูงกวาคาเฉลี่ยของตลาดหรือของหลักทรัพยในกลุม
เดียวกัน 

 

จากตารางที่ 1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ไดเสนอขายกองทุน

รวมหุนไทยใหกับนักลงทุนเปนจํานวน 12 กองทุน และมีกลยุทธการลงทุนที่คลายคลึงกันเน่ืองจากเปน

การลงทุนในหุนที่มีคุณภาพดีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยหากกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ

ไทย) จํากัด มีความเสี่ยงที่ไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) อยางมี

นัยสําคัญ กองทุนรวมหุนไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ควรให

ผลตอบแทนไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  

อยางไรก็ดีหากกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด ใหผลตอบแทนตํ่ากวากับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) อยาง

มีนัยสําคัญ แตมีความเสี่ยงที่ไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) นัก

ลงทุนควรพิจารณาทางเลือกในการลงทุนผลิตภัณฑอ่ืน เชน Exchange-Traded Fund (ETF) ที่อางอิง

ดัชนี SET Index โดยใหไดอัตราผลตอบแทนเทากับหรือใกลเคียงกับดัชนีอางอิงมากที่สุด เพ่ือลดตนทุน

จากคาธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บกับนักลงทุนได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลตอบแทนแตละกองทุนรวมหุนไทยทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

ในชวงระยะเวลา 39 ไตรมาสที่ผานมาเปนรายไตรมาสโดยใชขอมูลรายวัน ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 

2555 ถึงไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 ไตร

มาส (กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 38 ไตรมาส ซึ่งเปน

ระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม) 
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2.เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความเสี่ยงแตละกองทุนรวมหุนไทยทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

เนื้อหาที่เก่ียวของ  

1. ผลตอบแทนการถือครองหนวยลงทุนกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) (Buy and Hold Abnormal Return – BHAR) 

เปนวิธีวัดผลตอบแทนโดยการซื้อและการถือหลักทรัพยจนถึงวันที่ตองการขาย โดย

เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในระยะเวลาเดียวกันของหลักทรัพยที่ถูกเลือกใหเปน

หลักทรัพยเปรียบเทียบ 

BHARfund,𝑇 = �� �1 − Rfund,t�
T

t=1
� − �� �1 − RSET,t�

T

t=1
� 

BHARfund,T : ผลตอบแทนการถือครองหนวยลงทุนกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในระยะเวลาลงทุน 1 ไตรมาส (T=1 จํานวนวันซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพยใน 1 ไตรมาส) 

Rfund,t : ผลตอบแทนรายวันของกองทุน ในวันที่ t 

RSET,t : ผลตอบแทนรายวันของดัชนี SET ในวันที ่t 

2. คาสัมประสิทธ์ิเบตา (beta coefficient: β) จากสูตร CAPM 

แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานของสินทรัพยมีความไวตอความเสี่ยงอยางเปนระบบซึ่ง

เปนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอทั้งตลาด 

𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑆𝐸𝑇 − 𝑅𝑓) 

𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑 : อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

𝑅𝑆𝐸𝑇 : อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET 

𝛽 : คาเบตาของกองทุนรวม 

𝑅𝑓 : ผลตอบแทนสินทรัพยไรความเสี่ยง 
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สิริลักษณ หลวงแกวและคณะ. (2562) พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการลงทุน

เลียนแบบดัชนีอางอิงมากที่สุด คือ เงินปนผล โดยมีคาสมประสิทธ์ิสหสัมพันธในเชิงบวก นอกจากน้ัน ยัง

พบปญหาในการเลือกใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหรือดัชนีอางอิงที่ไมเหมาะสมของกองทุน เปนผลให

บางกองทุนมีคา TE ที่ตํ่าแตไมไดสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของกองทุน ผลการศึกษายังพบวา

กองทุนโดยสวนใหญมีประสิทธิภาพตํ่ากวามาตรฐาน น่ันสะทอนใหเห็นขอสรุปวาการสรางกองทุนรวม

ดัชนีน้ันไมสามารถเลียนแบบดัชนีไดอยางสมบูรณ 

คมวุธ วิศวไพศาลและคณะ. (2558) พบวาขอมูลอันดับกองทุนรวมหุนระยะยาว ในปที่ผานมา

ไมสามารถบงช้ีไดอยางชัดเจนวากองทุนรวมหุนระยะยาว ที่ไดรับการจัดอันดับผลตอบแทนที่สูงจะ

สามารถอันดับผลตอบแทนดังกลาวไดอยางตอเน่ืองในปถัดไป และกองทุนรวมหุนระยะยาวที่สามารถ

เอาชนะตลาดไดในปแรกจะสามารถเอาชนะตลาดไดตอเน่ืองอีกไมเกิน 2 ป 

ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน. (2560) พบวาในชวงป พ.ศ. 2538 -2557  กองทุนรวมหุนไทยโดยเฉลี่ย

ไดผลตอบแทนที่ตํ่ากวาผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) หลังปรับความ

เสี่ยงแลวอยูที่ประมาณ 0.115% ตอป (หรือมีคา Alpha ที่ -0.115% ตอป) และมีเพียง 6 กองทุนจาก 

179 กองทุน ที่สามารถทําผลตอบแทนชนะตลาดหลังปรับความเสี่ยงแลวอยางมีนัยสําคัญ การศึกษาครั้ง

น้ียังพบวา กลยุทธในการซื้อกองทุนหุนที่มีผลการดําเนินงานดีในอดีต เชน กองทุนหุนที่ชนะคาเฉลี่ยของ

กองทุนหุนดวยกัน กองทุนหุนที่ชนะตลาด หรือกองทุนหุนที่ทําผลงานติดอันตับตางๆ ไมสามรถสราง

ผลตอบแทนที่ดีตอเน่ืองไดในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและทางปฏิบัติ (Statistically and 

Economically Significant) ทั้งในระยะสั้น 1 ป และระยะยาว 5 ป  

วิธีการดําเนนิการวิจัยและผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนที่จัดการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และขอมูลราคาปดดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) จาก Bloomberg Terminal ซี่งขอมูลที่ไดเปนขอมูลรายวัน เพ่ือใชใน

การคํานวนผลตอบแทนการถือครอง (Buy and Hold Abnormal Return – BHAR) เปนรายไตรมาส 

ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน ป พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 27 เมษายน ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหาก

จัดต้ังกองทุนรวมหลังวันที่ 28 เมษายน ป พ.ศ. 2555 (กองทุนรวม UTHAICG จัดต้ังกองทุนรวมวันที่ 15 

ตุลาคม ป พ.ศ. 2560, UTSME จัดต้ังกองทุนรวมวันที่ 25 สิงหาคม ป พ.ศ. 2558 และ VFOCUS-D 

จัดต้ังกองทุนรวมวันที่ 6 กันยายน ป พ.ศ. 2555)  

กราฟที่1 กราฟเสนแสดงขอมูล มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนที่จัดการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และขอมูลราคาปดดัชนีตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย (SET Index) ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน ป พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 27 เมษายน ป พ.ศ. 2565 

หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากจัดต้ังกองทุนรวมหลังวันที่ 28 เมษายน ป พ.ศ. 2555 (กองทุนรวม 

UTHAICG จัดต้ังกองทุนรวมวันที่ 15 ตุลาคม ป พ.ศ. 2560, UTSME จัดต้ังกองทุนรวมวันที่ 25 

สิงหาคม ป พ.ศ. 2558 และ VFOCUS-D จัดต้ังกองทุนรวมวันที่ 6 กันยายน ป พ.ศ. 2555) 

 

จากน้ันผูวิจัยไดคํานวณผลตอบแทนการถือครอง (Buy and Hold Abnormal Return – 

BHAR) เปนรายไตรมาส โดยใชขอมูลผลตอบแทนรายวัน ได 39 ไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 

2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 ไตร

มาส (กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 38 ไตรมาส ซึ่งเปน

ระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม) 

กราฟที่2 กราฟเสนแสดงขอมูลผลตอบแทนการถือครอง (Buy and Hold Abnormal Return 

– BHAR) รายไตรมาสของกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ต้ังแตไตร

มาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ัง

กองทุนไมถึง 39 ไตรมาส (กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 

38 ไตรมาส ซึ่งเปนระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม) 
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จากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลผลตอบแทนรายวัน มาคํานวณความเสี่ยงเปนรายไตรมาสของกองทุน

รวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยวัดความ

เสี่ยงดวยคา Beta รายไตรมาส จากสมการ CAPM เทียบกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET Index) 
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กราฟที่3 กราฟเสนแสดงขอมูลคา Beta รายไตรมาสของกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET Index) ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแต

จัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 ไตรมาส (กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, 

UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 38 ไตรมาส ซึ่งเปนระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม) 

 

จากกราฟที่ 3 จะเห็นไดวาคา Beta รายไตรมาสซึ่งสะทอนถึงความเสี่ยงของกองทุนทั้ง 12 

กองทุนมีคาใกลเคียง 1 เกือบตลอดเวลาของอายุกองทุน ซึ่งผูวิจัยไดนําคา Beta รายไตรมาสของกองทุน

รวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด มาทดสอบวา

คา Beta มีคาตางจาก 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใชสถิติทดสอบ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 หากคา Beta ไมตางจาก 1 อยางมีนัยสําคัญ ก็สามารถสรุปไดวา ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุนไทย

ทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ไมมีความแตกตางกับ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  โดยมีรายละเอียดการทดสอบ ดังตอไปน้ี  

H0: β=1 หรือความเสี่ยงของกองทุนรวมหุนไทยที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู

โอบี (ประเทศไทย) จํากัด เทากับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 
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H1: β≠1 หรือความเสี่ยงของกองทุนรวมหุนไทยที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู

โอบี (ประเทศไทย) จํากัด ไมเทากับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

ตารางที่ 2 คาสถิติ t และ p-value สําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงของกองทุนรวมหุนไทยที่

จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัดเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) 

กองทุน สถิติทดสอบ t p-value ผลการทดสอบ 
KKF -1.053 0.299 ยอมรับ H0 
KPLUS -0.541 0.592 ยอมรับ H0 
KPLUS2 -0.552 0.584 ยอมรับ H0 
TDF -0.124 0.902 ยอมรับ H0 
TEF-DIV -0.916 0.366 ยอมรับ H0 
UOBLTF -0.487 0.629 ยอมรับ H0 
UOBSAS100 -0.081 0.936 ยอมรับ H0 
UOBSAS100D -0.224 0.824 ยอมรับ H0 
UOBSDF -0.173 0.864 ยอมรับ H0 
UTHAICG -1.437 0.170 ยอมรับ H0 
UTSME -0.902 0.375 ยอมรับ H0 
VFOCUS-D -0.659 0.514 ยอมรับ H0 
 

จากตารางที่ 2 พบวากองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู

โอบี (ประเทศไทย) จํากัด มีความเสี่ยงไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 

Index) ที่ความเช่ือมั่นที่ 95% ในชวงระยะเวลา 39 ไตรมาสที่ผานมา ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 

ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวมหากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 ไตรมาส 

(กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 38 ไตรมาส ซึ่งเปน

ระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม)  

น่ันหมายความวาผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ไมควรแตกตางกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET Index) แตหากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด มากกวาหรือนอยกวาผลตอบแทนดัชนีตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) จะแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนของกองทุนที่ไมสอดคลองกับ

ความเสี่ยง   

ดังน้ันผูวิจัยจึงทดสอบวาผลตอบแทนแตละกองทุนรวมหุนไทยรายไตรมาสของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (Rfund) แตกตางกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET Index) (RSET) หรือไม ในชวงระยะเวลา 39 ไตรมาสที่ผานมา ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 
พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 
ไตรมาส (กองทุนUTHAICG 17 ไตรมาส, UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 38 ไตรมาส ซึ่งเปน
ระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุน) โดยใชสถิติทดสอบ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และสมมติฐานที่
ทดสอบคือ 

H0: Rfund – RSET = 0  หรือ ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนไทยที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

H1: Rfund – RSET ≠ 0 หรือ ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนไทยที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด แตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตารางที่ 3 คาสถิติ t และ p-value สําหรับการวิเคราะหผลตอบแทนแตละกองทุนรวมหุนไทยทั้งหมด

ของบริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET Index) 

กองทุน สถิติทดสอบ t p-value ผลการทดสอบ 
KKF -1.055 0.2980 ยอมรับ H0 

KPLUS -1.437 0.1590 ยอมรับ H0 
KPLUS2 -1.349 0.1850 ยอมรับ H0 
TDF -1.626 0.1120 ยอมรับ H0 
TEF-DIV -1.123 0.2690 ยอมรับ H0 
UOBLTF 1.466 0.1510 ยอมรับ H0 
UOBSAS100 0.949 0.3490 ยอมรับ H0 
UOBSAS100D -1.246 0.2200 ยอมรับ H0 
UOBSDF 0.765 0.4490 ยอมรับ H0 
UTHAICG -0.368 0.7170 ยอมรับ H0 
UTSME 1.047 0.3050 ยอมรับ H0 
VFOCUS-D -2.256 0.0300* ปฏิเสธ H0 
หมายเหตุ  * หมายถึง การทดสอบท่ีมีระดับนัยสําคัญ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 3 ผูวิจัยพบวากองทุนรวมหุนไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด ใหผลตอบแทนที่ไมแตกตางกันกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET Index) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และมีเพียงกองทุน VFOCUS-D ที่ใหผลตอบแทนนอย

กวาผลตอบดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 

95% ในชวง 39 ไตรมาสที่ผานมา ต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือ

ต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ังกองทุนไมถึง 39 ไตรมาส (กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, 

UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 38 ไตรมาส ซึ่งเปนระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวากองทุนรวมหุนไทยทั้ง 12 กองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอ

บี (ประเทศไทย) จํากัด มีความเสี่ยงที่ไมแตกตางกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 

Index) และกองทุนรวมหุนไทยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ให

ผลตอบแทนที่ไมแตกตางกันกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ที่ระดับ

ความเช่ือมั่นที่ 95% ยกเวนกองทุน VFOCUS-D ที่ใหผลตอบแทนนอยกวาผลตอบดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ในชวง 39 ไตรมาส ต้ังแต

ไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2565 หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนหากระยะเวลาจัดต้ัง

กองทุนไมถึง 39 ไตรมาส (กองทุนรวม UTHAICG 17 ไตรมาส, UTSME 26 ไตรมาส และ VFOCUS-D 

38 ไตรมาส ซึ่งเปนระยะเวลาต้ังแตจัดต้ังกองทุนรวม) การที่กองทุน VFOCUS-D ใหผลตอบแทนนอย

กวาผลตอบดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) แตมีความเสี่ยงไมตางกัน อยางมี

นัยสําคัญ หมายความวานักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม VFOCUS-D ไดผลตอบแทนนอยกวาที่ควรจะ

เปน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน. (2560) ที่พบวาในชวงพ.ศ. 2538 -2557 

กองทุนรวมหุนไทยโดยเฉลี่ยไดผลตอบแทนที่ตํ่ากวาผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (SET) หลังปรับความเสี่ยงแลว 

เน่ืองจากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด ไดรวมคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักลงทุนรวมอยูดวย ซึ่งเปนคาใชจายที่

เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวม ถือเปนภาวะทางออมที่ผูถือหนวยลงทุนตองแบกรับ โดยคิด

เปนรอยละ และหักออกจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในแตละวัน หรือตามรายจายที่เกิดขึ้น

จริง เชน คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนรวม, คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาโฆษณา

ประชาสัมพันธกองทุนรวม เปนตน ซึ่งคาธรรมเนียมถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอผลตอบแทนของ
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กองทุนรวม ย่ิงคาธรรมเนียมสูง ผลตอบแทนสุทธิที่นักลงทุนไดรับจะย่ิงลดลงตามไปดวย ซึ่งหากคํานวณ

ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนที่ไดอาจจะมากกวาผลตอบดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET Index) ซึ่งการศึกษาวาผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมจะมากกวา ผลตอบ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) อยางมีนัยสําคัญหรือไมน้ันจําเปนตองทราบถึง

โครงสรางของคาธรรมเนียมแตละกองทุน   

เพ่ือหลีกเลี่ยงคาธรรมเนียมที่สูงจนอาจทําใหผลตอบแทนที่ไดตํ่ากวาผลตอบแทนโดยรวมของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักลงทุนควรพิจารณาทางเลือกในการลงทุนผลิตภัณฑอ่ืน เชน 

Exchange-Traded Fund (ETF) ที่อางอิงดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) โดยใหได

อัตราผลตอบแทนเทากับหรือใกลเคียงกับดัชนีอางอิงมากที่สุด และสามารถลดตนทุนจากคาธรรมเนียมที่

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บกับนักลงทุนได  

ขอเสนอแนะ 

ผลสรุปของงานวิจัยฉบับน้ี ใชผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอ

บี (ประเทศไทย) จํากัด หากในอนาคตผูวิจัยใชทราบโครงสรางคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนกอนหัก

คาธรรมเนียม มาวิเคราะหจะทําใหทราบวา แทจริงแลวกลยุทธการลงทุนของกองทุนรวมหุนไทยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวาดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ไดหรือไม 

นอกจากน้ี เราสามารถที่จะใชการวิเคราะหและระเบียบวิธีการวิจัยในงานวิจัยฉบับน้ีกับบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางบริษัท และเปรียบเทียบ

กับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ไดอีกดวย 
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การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานดานการคัดเลอืกหลักทรัพยและการจบัจังหวะ 
เวลาการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนชนดิจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล     

โดยใชแบบจาํลองของ Treynor and Mazuy และของ Henriksson and Merton 
Comparison of Performance in Securities Selection and Timing 

Investment of Dividend and Non-Dividend Equity Funds using the 
Treynor and Mazuy model and the Henriksson and Merton model 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงผลการดําเนินงานดานการคัดเลือกหลักทรัพยและการจับ
จังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย แบงตามนโยบายการจายปนผลและไม
จายปนผล โดยอางอิงสมการถดถอยตามแบบจําลองของ Treynor and Mazuy (1966) และ 
Henriksson and Merton (1981) ใชขอมูลรายเดือนต้ังแตเดือนมกราคม 2558 - ธันวาคม 2562 
จํานวน 56 กองทุน แบงเปนกองทุนที่มีนโยบายจายปนผล จํานวน 26 กองทุน และกองทุนที่ไมมี
นโยบายจายปนผล จํานวน 30 กองทุน จากการศึกษาพบวาผลการดําเนินงานกองทุนที่จายปนผลโดย
เฉลี่ยสวนใหญมีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาดและกรณีไมจายปนผลโดยเฉลี่ยสวน
ใหญมีผลตอบแทนสูงกวาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาด จากการทดสอบตามแบบจําลองของ Treynor 
and Mazuy พบวา ไมมีกองทุนใดที่มีทักษะในการคัดเลือกหลักทรัพยที่ตํ่ากวามูลคาที่แทจริง แตมี 49 
กองทุน ที่มีทักษะในการจับจังหวะเวลาการลงทุน โดยแบงเปนกรณีจายปนผล 24 กองทุนและกรณีไม
จายปนผล 25 กองทุน สําหรับแบบจําลอง Henriksson and Merton พบวา ไมมีกองทุนใดที่มีทักษะใน
คัดเลือกหลักทรัพยที่ตํ่ากวามูลคาที่แทจริงเชนกัน แตมี 40 กองทุน ที่มีทักษะในการจับจังหวะเวลาการ
ลงทุน โดยแบงเปนกรณีจายปนผล 16 กองทุนและกรณีไมจายปนผล 24 กองทุน 
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Abstract 
 This research aims to study the performance of securities selection and 
investment timing of equity funds in Thailand. Divided according to the dividend and 
non-dividend payment policy based on the regression equation modeled by Treynor 
and Mazuy (1966) and Henriksson and Merton (1981), using monthly data from January 
2015 to December 2019, 56 funds were divided into 26 funds with a dividend policy 
and 30 funds with non-dividend policy. The study found that the performance of most 
average dividend-paying funds had returns below the market average, and most average 
non-dividend funds had high returns than the average return on the market. According 
to Treynor and Mazuy's model, none of the funds were skilled at screening 
undervalued securities, but 49 were skilled at timing their investments, divided into 24 
dividend payments and 25 non-dividend payments. In the Henriksson and Merton’s 
model, none of the funds were skilled at picking undervalued securities either, but 40 
had the skill to investment timing, divided into the case of paying dividends 16 funds 
and the case of not paying dividends 24 funds.  

Keywords: Equity Fund, Securities Selection, Market Timing 
 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

 เปนที่ทราบกันดีวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแมใหผลตอบแทนในระยะยาวสูงกวาการ

ลงทุนดวยวิธีอ่ืนแตมีความเสี่ยงที่สูงตามมาดวย ซึ่งนักลงทุนตองมีความรูในการลงทุนวาควรลงทุนใน

หลักทรัพยใดรวมไปถึงการจับจังหวะการซื้อหรือขายหลักทรัพยในชวงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือทําใหไดรับ

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและยังเปนการปกปองเงินตนจากการลงทุนอีกดวย หากนักลงทุนไมมีความรูที่

เพียงพอหรือไมมีเวลาศึกษาหาขอมูลหลักทรัพยแตละตัวที่เขาไปลงทุนไดดีแลว การลงทุนในกองทุนรวม

ยอมเปนทางเลือกที่ดีทางหน่ึง เน่ืองจากเปนการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายตัว มีผูที่ชํานาญ

การ มีความรู มีประสบการณและความสามารถในการบริหารจัดการลงทุนรวมทั้งไดรับการอบรมและ

ผานการทดสอบตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยผูบริหารกองทุนรวมจะมีหนาที่ดูแลจัดการในเรื่องของ

การเลือกสรรหลักทรัพยในการลงทุนอยางสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ มีการติดตามสถานการณ

เศรษฐกิจและการลงทุนอยางใกลชิดรวมทั้งตองมีการวัดผลประเมินผลการลงทุนอยางสม่ําเสมอ จิรัตน 

สังขแกว (2545) อางถึงใน ฤทธ์ิชาติ นิมมานเหมินท และคณะ (2561) อธิบายวา ความสามารถดานการ

เลือกหลักทรัพย (Selectivity Ability) คือความสามารถของผูบริหารกองทุนรวมที่สามารถเลือก

หลักทรัพยตางๆ แลวนํามารวมกันในกลุมหลักทรัพยของกองทุนรวมโดยอยูภายใตกรอบแนวคิดอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยง (Theory of Mean Variance Efficient Portfolio Management) ซึ่งเปน
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การเลือกกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหน่ึง จากน้ันจึงแบงสัดสวนการลงทุน

เพ่ือใหไดอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราผล ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง เมื่อเลือกกลุมหลักทรัพยที่

จะลงทุนไดแลว ผูบริหารกองทุนรวมตองจับจังหวะเวลาการลงทุน โดยความสามารถดานการจับจังหวะ

เวลาการลงทุน (Market Timing) คือความสามารถของผูบริหารกองทุนรวมที่สามารถวิเคราะห 

พยากรณทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยน สัดสวนการลงทุนในแตละสภาพ

ตลาดหรือสถานการณ ใหมีสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือใหได อัตราผลตอบแทนที่สูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด (Low, 2012) อยางไรก็ตามกองทุนรวมมีหลายประเภทที่ใหผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงแตกตางกันไป งานวิจัยช้ินน้ีสนใจศึกษาในสวนของกองทุนรวมตราสารทุนซึ่งเปนกองทุนที่มี

ความเสี่ยงสูงมีความปลอดภัยของเงินตนตํ่า โดยศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนโดยใชแบบจําลอง

ของ Treynor and Mazuy (1966) และ Henriksson and Merton (1981) มาใชในการประเมินผล

การดําเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศไทยในชวงระยะเวลา 5 ป  ทั้งในดานการคัดเลือก

หลักทรัพยและการจับจังหวะการลงทุนเพ่ือเปนขอมูลใหกับนักลงทุน รวมทั้งยังสรางการรับรูเก่ียวกับ

ทักษะดังกลาวของกองทุนใหมากขึ้นดวย นอกจากน้ีทางกองทุนยังสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการ

พัฒนาการจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได รวมถึงนักลงทุนหรือผูที่สนใจสามารถนําขอมูลที่ได

น้ีไปวิเคราะหและใชตอยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยโดยภาพรวม อีกทั้งยังชวยพัฒนา

เศรษฐกิจจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบความสามารถดานการคัดเลือกหลักทรัพยและการ
จับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนแบบเปดที่ลงทุนในประเทศไทย แบงตามนโยบาย
จายปนผลและไมจายปนผล ที่ดําเนินการในระหวางป พ.ศ. 2558-2562 โดยใชแบบจําลองของ 
Treynor and Mazuy และใชแบบจําลองของ Henriksson and Merton 
 

เนื้อหาที่เก่ียวของ  

 1. แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนรวม (Mutual Fund) 

กองทุนรวม  คือ กองทุนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือระดมทุนจากคนจํานวนมาก โดยมีการจดทะเบียนเปนนิติ

บุคคลเพ่ือจัดต้ังผูจัดการกองทุน แลวนําเงินที่ไดมาจากการระดมทุนน้ันมาลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ ตาม

นโยบายของกองทุน เพ่ือใหเงินเพ่ิมพูนขึ้นและนําผลกําไรที่ไดมาเฉลี่ยคืนใหกับนักลงทุนตามหนวยลงทุน

ที่ถือไว ผลการดําเนินงานของกองทุนน้ันสามารถดูไดจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Net Asset 

Value : NAV)  (Peer Power Team, 2562) คํานวณจาก 
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   NAV = มูลคาทรัพยสินตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม + เงินสด –  

                      คาใชจายและหน้ีสินของกองทุนรวม          ………………………………  (1)            

มูลคาตอหนวยลงทุน =  มูลคาสินทรัพยสุทธิ

จํานวนหนวยลงทุน
                   ……………………………..   (2) 

 กองทุนเปด (Opened-end fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกําหนดหรือไมกําหนดอายุ
โครงการ โดยมีสาระสําคัญคอื บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสามารถขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมและ
ตอเน่ืองได หลังจากที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งแรกไปแลว รวมถงึสามารถรับซือ้หนวยลงทุน
จากผูลงทุนเมือ่ใดก็ไดตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติ บริษัทจะมีการกําหนดระยะเวลาในการขาย 
ตลอดจนการรับซื้อคืนไวกอนลวงหนา (บงกชรัตน ดวงฉวี, 2560) ในสวนของกองทุนรวมตราสารทุน คือ 
กองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในหุน เน่ืองจากหุนมีความผนัผวนคอนขางมากจึงทําใหการลงทุนในตรา
สารทุนมีความเสี่ยงมากตามไปดวย   
        2. แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน (Rate of Return) 

           อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย 

ประกอบไปดวย 2 สวน คือ กระแสเงินสดหรือรายไดที่ผูลงทุนไดรับระหวางชวงเวลาการลงทุน ซึ่งอาจ

อยูในรูปของเงินสดปนผลหรือดอกเบ้ียที่ผูออกตราสารหรือหลักทรัพยจายใหแกผูถือและกําไร (ขาดทุน) 

จากการขายหลักทรัพยในราคาที่สูงขึ้น (หรือตํ่าลง) กวาราคาซื้อหรือเรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงของ

ราคา (Price Change) ของหลักทรัพย นอกจากการน้ีผลตอบแทนยังรวมไปถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ เชน 

สิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนเปนตน เราสามารถคํานวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return) ได

ดังน้ี 

     Total Return  =  เงินปนผล + ดอกเบ้ีย + สวนลด + กําไรขาดทุนจากการขาย + สิทธิ …….. (3) 

         Net Return   =  ผลตอบแทนรวมจากการลงทนุ – คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน  …….…(4) 

          ผลตอบแทนของกองทุน สามารถคํานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยสุทธิตอ

หน่ึงชวงเวลาและปรับคาเงินปนผลจาย ซึ่งเปนแนวคิดเชนเดียวกับการหาอัตราผลตอบแทนในชวงเวลา

การลงทุน (Holding Period Return) แลวจึงนําอัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

มาหาคาเฉลี่ย โดยที่อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมคํานวณไดจากสมการตอไปน้ี 

Rp,t =  
�NAVp,t  

− NAVp,t−1�+Dt
NAVp,t−1

x 100  ………………………………………………. (5) 

โดยที่       Rp,t      =   อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันทําการ t 

             NAVp,t    =   มลูคาสินทรัพยสทุธิตอหนวยของกองทุนรวม ณ วันทําการที่ t 
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             NAVp,t-1   =   มูลคาสินทรัพยสทุธิตอหนวยของกองทุนรวม ณ วันทําการที่ t-1 

              Dt        =   เงินปนผลจายของกองทุนรวม ณ วันทําการที่ t 

กรณีถาเวลาที่วิเคราะหมี n งวด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ( Rp���� ) ดังน้ี 

Rp  ����� =  ∑ (Rp,t)/nn
t=1   ………………………………………………………………(6) 

โดยที่       Rp����    =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

                             Rp,t    =   อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

                       n       =   งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา 
  3. ทฤษฎีแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
          ทฤษฎี CAPM ไดพัฒนามาจาก “ทฤษฎีจัดสรรการลงทุน” (Portfolio Theory) ของ Harry 

M.Markowitz ทฤษฎี CAPM พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการช่ือ William F. Shape โดยถูกนําไปใชในทาง

ธุรกิจการเงินอยางกวางขวาง ในการวิจัยน้ีไดนํามาใชในการวัดความสามารถการเลือกหลักทรัพยลงทุน 

(Selectivity Ability) และการเลือกจังหวะเวลาการลงทุน (Market Timing Ability) ของผูจัดการ

กองทุนโดยใชแบบจําลองของ Treynor & Mazuy (1966) นักวิจัยทั้งสองที่พัฒนาแบบจําลองเพ่ือ

ประเมินผลการดําเนินงานจากการเลือกจังหวะเวลาการลงทุนโดยการทดสอบความไว (Sensitivity) ของ

กลุมหลักทรัพยตอการขึ้นและลงของสภาวะตลาด แบบจําลองที่ Treynor & Mazuy (1966) พัฒนาขึ้น

มาน้ีเปนแบบจําลองแบบไมเปนเสนตรง (Non-linear) ของแบบจําลองการต้ังราคาหลักทรัพย  ดังน้ี 

 

E�Rp −  Rf� =  α +  β[E(Rm −  Rf)] +  εt 
 

โดยที่      E(Rp)     =   อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ Mutual Fund          

            E(Rf)      =   อัตราผลตอบแทนคาดหวังของหลักทรัพยที่ไมมคีวามเสี่ยงจากการลงทุน  

            E(Rm)     =   อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ Market Portfolio  

            α        =    Intercept Term ซึง่ระบุเปนคาความสามารถในการเลือกหลักทรัพยลงทุน 

  β        =    Slope ซึ่งแสดงถึง Unsystematic Risk ของหลักทรัพยที่เทียบกับตลาด 

           εt       =    Random Error 

 คาเบตา (β) แบงออกไดดังน้ี 

         1. ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) เทากับ 1.0 แสดงวา คาความแปรปรวนของผลตอบแทนจาก

หลักทรัพยเทากับคาความแปรปรวนของผลตอบแทนในตลาดโดยรวม  
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         2. ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) มากกวา 1.0 แสดงวา ความแปรปรวนของผลตอบแทนใน

หลักทรัพยมากกวาความแปรปรวนของผลตอบแทนในตลาด ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวน้ีจัดเปนหลักทรัพย

ประเภทความเสี่ยงสูง (Aggressive Stock) 

         3. ถาหลักทรัพยมีคาเบตา (β) นอยกวา 1.0 แสดงวาความแปรปรวนของผลตอบแทนใน

หลักทรัพยมีความผันผวนตํ่ากวาความแปรปรวนของผลตอบแทนในตลาดโดยรวม อัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังไวจะนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดจากหลักทรัพยของตลาดโดยรวม ซึ่งหลักทรัพย

ดังกลาวน้ีจัดเปนหลักทรัพยประเภทความเสี่ยงตํ่า (Defensive stock)   

 ฤทธ์ิชาติ นิมมานเหมินท และคณะ (2561) ไดกลาวถึงแบบจําลองระดับคลาสสิคที่ใช

วัดความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนไดแก Treynor and Mazuy (1966) และ Henriksson and 

Merton (1981) โดยจะกลาวถึงแบบจําลองทั้งสอง ดังน้ี แบบจําลองสมการถดถอยกําลังสองของ 

Treynor and Mazuy เปนโมเดลแบบไมเปนเสนตรง (non-linear) ของโมเดลการต้ังราคาหลักทรัพย 

โดยเพ่ิมสมการกําลังสองเขาไปใน CAPM ทําใหโมเดลน้ีมีความสัมพันธแบบเสนโคง (หรือที่เรียกวาแบบ 

convex) ซึ่งอธิบายเปนนัยวาเมื่อผูบริหารกลุมหลักทรัพยสามารถพยากรณผลตอบแทนของตลาดวา 

อัตราผลตอบแทนของตลาดจะสูงขึ้นในอนาคต จะปรับสัดสวนการลงทุนในกลุมหลักทรัพยของตนใหมี

สัดสวนที่ใกลเคียงกับกลุมหลักทรัพยตลาด และเมื่อผูบริหารกลุมหลักทรัพยพยากรณวาอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดจะตํ่า เขาจะปรับสัดสวนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยใหมีสัดสวนที่ลดลง (ธีรา

ลักษณ สัจจะวาที, 2557) สวนแบบจําลองสมการถดถอยของ Henriksson and Merton สรางขึ้นมา

เพ่ือศึกษาทักษะดานการพยากรณการจับจังหวะเวลาการลงทุนของผูบริหารกองทุนรวม เพ่ือดูวา

ผูบริหารกองทุนรวมจะมีจังหวะการตัดสินใจจัดสัดสวนการลงทุนเมื่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนสูง

กวาหรือตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนของตลาดอยางไร 

       4. แบบจําลองสมการถดถอยกําลงัสองของ Treynor and Mazuy (1966)  แสดงดังสมการ  

  Rp,t −  Rf,t =  αp +  β1p�Rm,t −  Rf,t� + β2p�Rm,t −  Rf,t�
2 , t = 1, … T…………………….. (8) 

 

โดยที่   Rp,t     =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยตลาด p ในชวงเวลา t  

     Rf,t      =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ไมมีความเสีย่ง เมื่อลงทุนในชวงเวลา t  

     Rm,t     =   อัตราผลตอบแทนของเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยตลาด ในชวงเวลา t 

            αp      =   คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของกลุมหลักทรพัย p  

            β1p    =   คาความเสี่ยงที่เปนระบบ (beta) ของกลุมหลักทรพัย p 

           β2p     =   คาสัมประสิทธ์ิดานการจับจังหวะเวลาลงทุนของกลุมหลักทรัพย p  
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 ถาคาของ β2p เปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวากลุมหลักทรัพย p มีความสามารถใน

การจับจังหวะเวลาในการลงทุนตามสภาวะตลาดที่ดีกวากลุมหลักทรัพยตลาด ซึ่งใหเปน Benchmark 

ของการศึกษา หากคา β2p เปนลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวากลุมหลักทรัพย p มีความสามารถ

ในการจับจังหวะเวลาในการลงทุนที่ตํ่ากวากลุมหลักทรัพยตลาด สวนคา αp  แสดงถึงความสามารถใน

การคัดเลือกหลักทรัพยลงทุน โดยถาคาของ αp เปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวามี

ความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพยลงทุน ในทางตรงกันขามหากคาของ αp เปนลบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แสดงวาไมมีความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพยลงทุน สวนสัมประสิทธ์ิ β1p แสดงถึงคา

ความเสี่ยงที่เปนระบบของกลุมหลักทรัพยลงทุนน้ัน (บงกชรัตน ดวงฉวี, 2560) 

       5.  แบบจําลองสมการถดถอยแบบตัวแปรหุนของ Henriksson and Merton (1981) 
          แสดงดังสมการ 
 

  Rp,t − Rf,t = αp + β1p�Rm,t −  Rf,t� + β2p�D(Rm,t − Rf,t)�
2, t = 1, … T…………………………… ( 9 ) 

 

โดยที่  Rp,t   =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยตลาด p ในชวงเวลา t      

           Rf,t   =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง เมื่อลงทุนในชวงเวลา t   

   Rm,t  =   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุมหลักทรัพยตลาด ในชวงเวลา t 

          D     =   ตัวแปรหุน (Dummy Variable) โดยคา 0 แทนในชวงตลาดขาลง (Rm< Rf )   
                         หรือคา 1 แทนชวงตลาดขาขึ้น (Rm  ≥ Rf ) 
 ถาคาของ β2p เปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาผูจัดการกองทุนมีความสามารถในการ

จับจังหวะเวลาการลงทุนที่ดีกวากลุมหลักทรพัยตลาดที่ถือเปนมาตรฐาน หากคา β2p เปนลบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาผูจดัการกองทุนมีความสามารถในการจับจังหวะเวลาในการลงทุนที่ตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐาน (บงกชรัตน ดวงฉวี, 2560) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  ฤทธ์ิชาติ นิมมานเหมินท และคณะ (2561) ไดศึกษาเรื่องผลการดําเนินงานดานการจับจังหวะ

เวลาการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพโดยใชแบบจําลองของ Treynor and Mazuy และ

แบบจําลองของ Henriksson and Merton และหาความสัมพันธของผลการดําเนินงานจากการคํานวณ

ของแบบจําลองทั้งสองชนิด การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานใชสถิติ Binomial Test และ สถิติ Pearson 

Correlation ใชขอมูลระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 94 

กองทุน ผลการศึกษาจากแบบจําลองของ Treynor and Mazuy พบวากองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

จํานวน 2 จาก 94 กองทุนที่มีความสามารถดานการจับจังหวะเวลาการลงทุนดีกวากลุมหลักทรัพยตลาด
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และแบบจําลองของ Henriksson and Merton พบวามีเพียง 3 กองทุนที่มีผลการดําเนินงานดานการ

จับจังหวะเวลาการลงทุนดีกวากลุมหลักทรัพยตลาด  ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จากการทดสอบ 

Binomial test ยืนยันวา กองทุนสวนใหญมีผลการดําเนินงานดานการจับจังหวะเวลาการลงทุนตํ่ากวา

กลุมหลักทรัพยตลาด สวนผลของความสัมพันธของแบบจําลองทั้งสองพบวา แบบจําลองมีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปไดวา เมื่อนําแบบจําลองทั้งสองแบบมา

ประยุกตใชจะใหผลลัพธคลายคลึงกัน     

 ฤดี เงินเช้ือ (2560) ไดศึกษาเรื่องความสามารถในการเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนและการเลือก

หลักทรัพยในตลาดของกองทุนรวมในประเทศสิงคโปร : กองทุนรวมที่มีการจัดอันดับ 5 Most Popular 

Funds in April 2016 (Morning Star)  โดยใชแบบจําลอง TM (Treynor & Mazuy (1966)) 

ระยะเวลา 4 ปปฏิทิน ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2012 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2016 รวมจํานวน 1042 วัน 

โดยศึกษากองทุนทั้งหมด 5 กองทุน ผลการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนที่ถูกจัดอันดับวาเปนกองทุนที่มี

ผลดําเนินงานดีที่สุด 5 อันดับแรกโดยบริษัทที่จัดอันดับ คือ Morningstar มีความสามารถในการเลือก

หลักทรัพยและเลือกจังหวะการลงทุนเพียง 1 กองทุน และมี 4 กองทุนที่มีความสามารถในการเลือก

จังหวะการลงทุนเพียงอยางเดียว 

        สุภโชค ศรีนครธรรม (2560) ไดศึกษาเรื่องความสามารถในการเลือกหลักทรัพยและจังหวะการ

ลงทุนในตลาดของกองทุนรวมในประเทศอินโดนีเซีย: กองทุนที่ถูกจัดอันดับจาก APRDI-Bloomberg ที่

มีผลการดําเนินการสูงสุดในป 2014-2016  โดยใชแบบจําลอง Treynor & Mazuy ขอมูลรายวัน ต้ังแต

วันที่ 2 มกราคม 2013 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2016 รวมจํานวน 797 วัน ศึกษากองทุนทั้งหมด 17 กองทุน 

ผลการศึกษาพบวาผูจัดการกองทุนมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพยและเลือกจังหวะการลงทุน

เพียง 4 กองทุน โดยมี 2 กองทุน ที่มีความสามารถในการเลือกหลักทรัพยและ 2 กองทุนที่มี

ความสามารถในการเลือกจังหวะการลงทุน ซึ่งผูจัดการกองทุนเกือบทั้งหมดคัดเลือกหลักทรัพยไมถูกตอง

และการขายหรือซื้อหุนในเวลาที่ไมเหมาะสมกับสภาวะตลาด 

         ธีรพรรณ อ๊ึงภากรณ (2560) ไดศึกษาเรื่องความสามารถดานการกําหนดจังหวะการลงทุนตาม

สภาวะตลาดของผูจัดการกองทุนรวมหุนในประเทศไทย โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

หุนในประเทศไทยแบบรายเดือน ต้ังแตป พ.ศ. 2545 – 2557 จํานวน 272 ขอมูล และใชตัวแบบการ

วิเคราะหของ Treynor & Mazuy และ Henriksson & Merton พบวาผูจัดการกองทุนรวมทั่วไปไมมี

ความสามารถดานการกําหนดจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด แตผูจัดการกองทุนรวม RMF และ

กองทุนรวม LTF มีความสามารถดานกําหนดราคาจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาดในทิศทางตรงกัน

ขาม ขนาดของกองทุนรวมและลักษณะของกองทุนรวมไมมีผลตอความสามารถดานการกําหนดจังหวะ

การลงทุนตามสภาวะตลาด แตกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยธนาคารมีความสามารถดานการกําหนด
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จังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาดดีกวากองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทที่ไมใชบริษัทในเครือของธนาคาร

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอยาง 

 ประชากร คือ กองทุนรวมตราสารทุนที่จดทะเบียนกอนวันที่ 1 มกราคม 2558 จํานวน 364 

กองทุน (ศูนยขอมูลตราสารการเงินแหงประเทศไทย ม.ป.ป.) ตัวอยาง คือ กองทุนรวมตราสารทุนไทย

แบบเปดที่มีผลประกอบการที่ไดรับการจัดอันดับจาก morning star ระดับ 5 ดาว (Morningstar, 

ม.ป.ป.) จํานวน 56 กองทุน  

 ทําการวิจัยตามขั้นตอน คือ 

 1. เก็บขอมูลแบบรายเดือนของมูลคาทรัพยสินสุทธิจากกองทุนรวมตราสารทุนแบบเปดที่

ลงทุนในหุนประเทศไทย (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2562) ณ วันสิ้นเดือนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 60 เดือน คํานวณอัตราผลตอบแทนรายเดือนของ

กองทุนรวม (Rp) แตละกองทุนตามสมการที่ 1 

 2. เก็บรวบรวมอัตราผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) นํามาคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (Rm) 

 3. เก็บอัตราดอกเบ้ียต๋ัวเงินคลัง (Treasury bill) 1 ป (ธนาคารแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

นํามาคํานวณอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf) 

 4. วิเคราะหความสามารถดานการจับจังหวะการลงทุนและการเลือกสรรหลักทรัพย โดยใชตัว

แบบของทั้ง Treynor and Mazuy (1966) ดังสมการที่ 8 และ Henriksson and Merton (1981) ดัง

สมการที่ 9   

 5. การทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานที่ 1 H0 : กองทุนรวมไมมีความสามารถในการคัดเลือก

หลักทรัพยอยางชัดเจน (H0: αp ≤ 0)    H1 : กองทุนรวมมีความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพยอยาง

ชัดเจน (H1: αp > 0) สมมติฐานที่ 2 H0 : กองทุนรวมไมมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนอยาง

ชัดเจน (H0: β2p ≤ 0)  H1 : กองทุนรวมมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนอยางชัดเจน (H1: 

β2p > 0) 
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สรุปผลการวิจัย  

  การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาของกองทุนทั้งหมด 56 กองทุน โดยแบงตามนโยบายจาย
ปนผล จํานวน 26 กองทุน และนโยบายไมจายปนผล จํานวน 30 กองทุน ในชวงป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 
2562 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนแตละกอง ใชเปรียบเทียบกับผลตอบแทนตลาดและ
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบวาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายจายปนผลและไมมีนโยบายจายปนผล  
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความ

เสี่ยงโดยอางอิงจากอัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ป ต้ังแตเดือนมกราคม 

พ.ศ.2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 

 
คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิ

การกระจาย 
ความโดง ความเบ 

Rm 0.0014 0.0318 22.9042 -0.2334 -0.0232 

Rf 0.0037 0.0187 5.1031 59.9775 7.7438 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุน แบงตามนโยบาย

การจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (%) กองทนุรวมตราสารทุนไทยและดัชนีตลาด 

ป พ.ศ. กรณีจายปนผล กรณีไมจายปนผล ดัชนีตลาด 

2558 -10.98% -5.77% -14.32% 

2559 15.59% 19.19% 18.55% 

2560 12.50% 16.70% 13.04% 

2561 -14.11% -10.35% -10.48% 

2562 3.18% 4.29% 1.53% 

เฉลี่ย 1.24% 4.81% 1.66% 

        จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนไทยแบงตาม

นโยบายการจายปนผลและไมจายปนผล พบวาป พ.ศ. 2559 2560 และ 2562 กองทุนรวมตราสารทุน

ไทยที่ไมมีนโยบายจายปนผล ใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 19.19% 16.70% และ 4.29% ตามลําดับ 
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และผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปของกองทุนรวมตราสารทุนไทย พบวา กองทุนรวมตรา

สารทุนไทย กรณีไมจายปนผลใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.81% ซึ่งแสดงใหเห็นวา กองทุนที่มี

นโยบายไมจายปนผลน้ันจะมีการเติบโตของราคาที่สูงมากกวากองทุนที่มีนโยบายจายปนผล เน่ืองจาก

กองทุนที่มีนโยบายไมจายปนผลจะมีการนําเงินไปลงทุนตอ สวนกองทุนที่จายปนผลเมื่อไดกําไรหรือปน

ผลมาก็จะจายใหกับนักลงทุน จึงทําใหจํานวนเงินที่นําไปลงทุนน้ันงอกเงยนอยกวา 

 เมื่อวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนรวมที่มีนโยบายจายปนผล พบวา กองทุน
รวมที่ไดรับการบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด ประเภทกองทุน
ทั่วไป (Equity General) มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนสูงเปนอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามตารางที่ 
3 โดยอันดับที่ 1 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชย SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGY) มีกลยุทธ
แบบมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด (Passive Management) ซึ่งพบทักษะดานการ
จับจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาด ตามแบบจําลอง Treynor & Mazuy (1966) ตารางที่ 3 และ
กองทุนเปดไทยพาณิชยซีเล็คท อิควิต้ี ฟนด (SCBSE) ที่มีกลยุทธมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ี
วัด (Active Management) ซึ่งพบทักษะดานการจับจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดตาม
แบบจําลอง Treynor & Mazuy (1966) และ Henriksson & Merton (1981) เมื่อวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของกองทุนรวมที่ไมมีนโยบายจายปนผล พบวากองทุนรวมที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุด 2  อันดับแรก เปนกองทุนที่จัดอยูในประเภททั่วไป (Equity 
General) และมีกลยุทธแบบมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management) ซึ่งพบ
ทักษะดานการจับจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาด (Market timing) ตามแบบจําลอง Treynor & 
Mazuy (1966) และ Henriksson & Merton (1981) ทั้งสองกองทุน คือ กองทุนเปด ทิสโก สแตรทิจิก 
ฟนด (TSF) ไดรับการบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุด รองลงมา คือ กองทุนเปดบัวหลวงทศพล (BTP) ไดรับการบริหาร
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ในสวนของผลการศึกษาอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปของกองทุนรวม พบวา กองทุนรวมที่ไมมีนโยบายจายปนผลสวนใหญให
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปสูงกวากองทุนที่มีนโยบายจายปนผล 
 
 ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนกองทุนที่มีนโยบายจายปน
ผลและไมมีนโยบายจายปนผล ที่ใหผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 2 อันดับแรก ต้ังแตเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และคาสัมประสิทธ์ิในแบบจําลอง Treynor and Mazuy 
(1966) และ Henriksson and Merton (1981) 
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ประเภท
กองทุน 

ช่ือยอกองทุน คาเฉลี่ย 
สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

Treynor and 
Mazuy (1966) 

Henriksson and 
Merton (1981) 

αp β2p αp β2p 

จายปนผล 
SCBENERGY 0.0041 0.0484 

-0.0009 
(0.57) 

6.7815 
(0.01)* 

-0.0004 
(0.52) 

0.5318 
(0.11) 

SCBSE 0.003 0.0353 
-0.0025 
(0.765) 

6.7380 
(0.00)* 

-0.0052 
(0.28) 

0.7787 
(0.01)* 

ไมจายปนผล 

TSF 0.0075 0.0392 
0.0034 
(0.20) 

5.5775 
(0.01)* 

0.00005 
(0.50) 

0.73217 
(0.02)* 

BTP 0.0069 0.0308 
0.0019 

  (0.30) 
 

5.7963 
(0.00)* 

-0.0015 
(0.62) 

0.7528 
(0.01)* 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

ไทยที่มีนโยบายจายปนผลและไมจายเงินปนผล 

ชนิดของ
กองทุน วิธี Treynor & Mazuy วิธี Henriksson & Merton 

รวม ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

จายปนผล 24 (92.31%) 2 (7.69%) 16 (61.54%) 10 (38.46%) 26 
ไมจายปนผล 25 (83.33%) 5 (16.67%) 24 (80.00%) 6 (20.00%) 30 

รวม 49 7 40 16 56 
 
        ผลจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแบบจําลองทั้งสอง ตารางที่ 4 พบวาจากกองทุนรวมที่
ศึกษาทั้งหมด 56 กองทุน ทั้งกรณีจายปนผลและไมจายปนผลพบวา ไมมีกองทุนใดที่มีทักษะในการ
คัดเลือกหลักทรัพย กลาวคือ ไมมีกองทุนใดที่สามารถวิเคราะหขอมูลกองทุนในระดับจุลภาค (micro) ได 
ซึ่งหมายถึงกองทุนเหลาน้ีไมมีความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพยที่มีมูลคาตํ่ากวาตลาด 
(Underpriced) ได ในสวนของผลการดําเนินงานในแงทักษะการเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนตาม
สภาวะตลาด จากกรณีจายเงินปนผลจํานวนทั้งหมด 26 กองทุน ที่ศึกษาโดยแบบจําลอง Treynor and 
Mazuy (1966) มี 24 กองทุน คิดเปน 92.31%  และตามแบบจําลอง Henriksson & Merton (1981) 
มี 16 กองทุน คิดเปน 61.54%  ที่พบวากองทุนมีทักษะในการเลือกจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะ
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ตลาด สวนกรณีไมมีนโยบายจายเงินปนผล จํานวนทั้งหมด 30 กองทุน พบวา ตามแบบจําลอง  
Treynor & Mazuy (1966) มี 25 กองทุน คิดเปน 83.33% และตามแบบจําลอง  Henriksson & 
Merton (1981) มี 24 กองทุน คิดเปน 80%  ที่พบวากองทุนมีทักษะในการเลือกจังหวะเวลาการลงทุน
ตามสภาวะตลาด กลาวคือ กองทุนจํานวนดังกลาวสามารถวิเคราะหขอมูลระดับมหภาค (macro) โดย
สามารถควบคุมการลงทุนใหเปนไปตามทิศทางตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่
ในชวงตลาดขาขึ้นกองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุนใหอยูในกลุมหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง ในทาง
กลับกันชวงตลาดขาลงจะมีการปรับสัดสวนการลงทุนใหอยูในกลุมหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่า จะเห็นได
วา กองทุนที่ไมมีนโยบายจายปนผลโดยสวนใหญมีทักษะดานการจับจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะ
ตลาดมากกวา เน่ืองจากมีคาเปอรเซ็นตของจํานวนกองทุนที่มีสัมประสิทธ์ิการจับจังหวะการลงทุนและมี
นัยสําคัญทางสถิติสูงกวากองทุนที่มีนโยบายจายปนผล  
 จากตารางที่ 5 นําเสนอกองทุนที่มีคาสัมประสิทธ์ิที่โดดเดน 3 อันดับแรก แตจะขอกลาวโดย
ละเอียดเพียงอันดับแรกเทาน้ัน จากการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ β2p พบวา กองทุนรวมที่มีคา
สัมประสิทธ์ิที่โดดเดนและมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมของกองทุนรวมที่มีนโยบายจายปนผลทั้งใน
แบบจําลอง Treynor and Mazuy  (1966) และ Henriksson and Merton (1981) คือ กองทุน
เปดเค ซีเล็คท หุนทุน (K-SELECT) จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด แบบจําลอง 
Treynor and Mazuy  (1966) กองทุนเปดเค ซีเล็คท หุนทุน (K-SELECT) มีคา αp เทากับ -0.00570  
(P-value = 0.95) ไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ 1 แสดงวา กองทุนไมมีความสามารถในการเลือก
หลักทรัพย  สวนคา β2p มีคาเทากับ 7.46779 (P-value = 0.00) แสดงวา กองทุนน้ีมีความสามารถใน
การจับจังหวะการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  และ Henriksson and Merton (1981) กองทุนเปดเค ซี
เล็คท หุนทุน (K-SELECT) มีคา αp เทากับ -0.00915  (P-value = 0.06) ไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ 1  
แสดงวา กองทุนไมมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพย สวนคา β2p มีคาเทากับ 0.89851 (P-value = 
0.00) แสดงวา กองทุนน้ีมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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 ตารางที่ 5 กองทุนรวมที่มีการจายเงินปนผลไมจายเงินปนผล มีคาสัมประสิทธ์ิที่โดดเดนและมี
นัยสําคัญทั้งในแบบจําลอง Treynor and Mazuy  (1966) และ Henriksson and Merton (1981) 3 
อันดับแรก 

นโยบายการ
จายเงินปนผล 

ช่ือกองทุน ช่ือยอ Treynor and 
Mazuy  

Henriksson and 
Merton 

αp β2p αp β2p 

จายเงินปนผล กองทุนเปดเค ซี
เล็คท หุนทุน 

K-SELECT -0.0057 
(0.95) 

7.46779 
(0.00)* 

-0.00915 
(0.97) 

0.89851 
(0.00)* 

กองทุนเปดไทย
พาณิชยหุนทุนปน
ผล 

SCBDV 
-

0.00612 
(0.96) 

7.35019 
(0.00)* 

-0.00940 
(0.97) 

0.87521 
(0.00)* 

กองทุนเปดเอ็มเอฟ
ซ ีเซ็ท 50 

M-S50 
-

0.00525 
(0.95) 

7.94888 
(0.00)* 

-0.00775 
(0.95) 

0.86520 
(0.00)* 

ไมจายเงินปนผล 
กองทุนเปดกรุงไทย 
สมารท อิควิต้ี ฟนด 

KTEF 
-

0.00164 
(0.67) 

7.17140 
(0.00)* 

-0.00512 
(0.84) 

0.87602 
(0.01)* 

กองทุนเปดธนชาต 
Small Medium 
Cap 

T-SM Cap 
-

0.00247 
(0.70) 

7.01109 
(0.01)* 

-0.00549 
(0.80) 

0.82636 
(0.02)* 

กองทุนเปด ทิสโก 
ทวีทุน 

TISCOEGF 
-

0.00158 
(0.75) 

7.01671 
(0.00)* 

-0.00437 
(0.75) 

0.80908 
(0.00)* 

 ในกลุมของกองทุนรวมที่ไมมีนโยบายจายปนผล กองทุนรวมที่มีคาสัมประสิทธ์ิที่โดดเดนและมี
นัยสําคัญทางสถิติอันดับแรกทั้งในแบบจําลอง Treynor and Mazuy และ Henriksson and Merton  
คือ กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิต้ี ฟนด (KTEF) ซึ่งไดรับการดูแลจากบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) แบบจําลอง Treynor and Mazuy กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิต้ี 
ฟนด (KTEF) มีคา αp  เทากับ -0.00164 (P-value = 0.67)  ไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ 1 แสดงวา 
กองทุนไมมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพย สวนคา β2p มีคาเทากับ 7.17140 (P-value = 0.00) 
แสดงวา กองทุนน้ีมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ แบบจําลอง Henriksson 
and Merton กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิต้ี ฟนด (KTEF) มีคา αp  เทากับ -0.00512 (P-value = 
0.84) ไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ 1 แสดงวา กองทุนไมมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพย สวนคา 
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β2p มีคาเทากับ 0.87602 (P-value = 0.01) แสดงวา กองทุนน้ีมีความสามารถในการจับจังหวะการ
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  
 
อภิปรายผล 

       1. จากการประเมินทักษะดานการคัดเลือกหลักทรัพยและดานจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะ
ตลาดของกองทุนรวมตราสารทุนไทย โดยใชแบบจําลองของ Henriksson & Merton (1981) เพ่ือ
ตรวจสอบวา กองทุนมีความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพยและความสามารถการจับจังหวะการ
ลงทุนตามสภาวะตลาดไดหรือไม พบวาจาก 56 กองทุนที่ศึกษาไมมีกองทุนใดที่มีความสามารถดานการ
คัดเลือกหลักทรัพยและมีกองทุนรวมตราสารทุนไทยจํานวน 40 กองทุน ที่มีทักษะดานการจับจังหวะ
เวลาการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับจากการประเมินโดยใช
แบบจําลองของ Treynor and Mazuy (1966) ที่พบวากองทุนรวมตราสารทุนไทยโดยสวนใหญมี
ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนโดยการปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนมากกวาการคัดเลือก
หลักทรัพย แสดงใหเห็นวาแมใชแบบจําลองที่แตกตางกันแตผูจัดการกองทุนรวมตราสารทุนไทยโดยสวน
ใหญยังคงมีความสามารถดานการจับจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาดไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามจาก
การทดสอบสมมติฐานที่พบวากองทุนทั้ง 56 กองทุน ไมมีความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพยจาก
การใชแบบจําลองทั้งสองแบบน้ัน อาจเน่ืองมาจากการวิเคราะหครั้งน้ีไมไดควบคุมปจจัยในเรื่องของ
นโยบายการเลือกหลักทรัพยเขากองทุนวาในชวงระยะเวลา 5 ป วาแตละกองทุนมีนโยบายอยางไรและมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไมในชวงเวลาดังกลาว 
        2. การศึกษาความสัมพันธของผลการดําเนินงานดานการจับจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด
ของกองทุนรวมตราสารทุนไทย กรณีจายปนผลกับไมจายปนผล ตามแบบจําลองของ Treynor and 
Mazuy (1966) และ Henriksson and Merton (1981) พบวา กองทุนที่ไมมีนโยบายจายปนผลโดย
สวนใหญพบทักษะดานการจับจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดมากกวา เน่ืองจากมีคาเปอรเซ็นต
ของจํานวนกองทุนที่มีสัมประสิทธ์ิการจับจังหวะการลงทุนและมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวากองทุนที่มี
นโยบายจายปนผล แสดงวา กองทุนที่ไมมีนโยบายจายเงินปนผลสวนใหญมีความสามารถดานการ
ปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีกวากองทุนที่มีนโยบายจายปนผล  
        3. การเปรียบเทียบความสัมพันธรายกองทุนของผลการดําเนินงานตามแบบจําลอง Treynor and 
Mazuy (1966) และ Henriksson & Merton (1981) จากผลการศึกษาพบวาแมวาผลลัพธทั้งสอง
แบบจําลองจะออกมาสอดคลองกัน กลาวคือ ทั้งสองโมเดลสามารถสรุปไดวากองทุนรวมตราสารทุนไทย
โดยสวนใหญมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนมากกวาการคัดเลือกหลักทรัพย  แตเมื่อพิจารณา
จํานวนและรายช่ือกองทุนจากผลลัพธของแตละแบบจําลอง พบวา บางกองทุนพบทักษะดานการจับ
จังหวะการลงทุนตามแบบจําลอง Treynor and Mazuy (1966) เพียงอยางเดียวและบางกองทุนพบ
ทักษะดานการจับจังหวะการลงทุน ทั้งแบบจําลอง Treynor and Mazuy (1966) และ Henriksson & 
Merton (1981) อาจเปนผลมาจากแบบจําลองของ Treynor and Mazuy (1966) เปนเพียงการ
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วิเคราะหแนวโนมของผลตอบแทน ซึ่งไมไดมีการกําหนดชวงเวลาตลาดในแตละชวงเศรษฐกิจ เหมือนกับ
แบบจําลอง Henriksson & Merton (1981) ที่มีการเพ่ิมตัวแปรหุน เพ่ือระบุสภาวะตลาดขาขึ้นและขา
ลง โดยอิงจากความแตกตางของผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความ
เสี่ยง ซึ่งตัวแปรดังกลาวจะสงผลตอการตัดสินใจของผูจัดการกองทุนตอการคาดการณทิศทางตลาด ดวย
เหตุน้ี จํานวนกองทุนรวมที่พบทักษะดานการจับจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด ตามแบบจําลอง 
Treynor and Mazuy (1966) จึงมากกวาแบบจําลอง Henriksson & Merton (1981) ทั้งในกองทุน
รวมที่มีนโยบายจายปนผลและไมจายปนผล  
 
ขอเสนอแนะ  
   1. การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่มีการคัดเลือกขอมูลภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยในชวงเวลาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการลงทุนซึ่งมีลักษณะในการ
ดําเนินงาน กลยุทธ รวมถึงเปาหมายในการลงทุนที่แตกตางกันออกไป ผลการศึกษาที่ไดจึง
เปนการกลาวสรุปความสามารถของกองทุนโดยรวมเทาน้ัน  
       2. ขอมูลที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไมไดพิจารณาถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการดําเนินงานของแต
ละกองทุนโดยคาใชจายตาง ๆ เหลานี้มีความแตกตางกันออกไปในแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนและอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนในแตละกองทุน 
       3. การศึกษาครั้งน้ีวิเคราะหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยใชแบบจําลองของ Treynor and 
Mazuy (1966) และ Henriksson & Merton (1981) เพียงสองโมเดล จึงอาจทําใหไมพบกองทุนที่มี
ความสามารถดานการคัดเลือกหลักทรัพย ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยอาจเพ่ิมแบบจําลองที่ใชใน
การประเมินผลการดําเนินงานดานการคัดเลือกหลักทรัพยโดยเฉพาะ เชน Sharpe Ratio, Treynor, 
Jensen’s และมาตรวัด Treynor-Black เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีมากย่ิงขึ้น 
       4. จํานวนขอมูลผลตอบแทนมีจํานวนเพียง 5 ป ยอนหลัง แตการบริหารกองทุนบางกองทุนที่นํามา
ศึกษา เปดกองทุนมาแลวนานกวา 5 ป ซึ่งมีชวงผานวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําใหมีขอมูลที่ยังไมไดศึกษาใน
ชวงเวลาดังกลาว ที่สามารถดูความสามารถในชวงตลาดขาลงเมื่อตอนเกิดวิกฤตตาง ๆ ที่ผานมา ดังน้ันใน
การศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาชวงวิกฤตเศรษฐกิจแตละชวงยอนหลังรวมดวย เพ่ือนํามาสนับสนุน
ผลลัพธที่ไดใหนาเช่ือถือและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายไดจาก
สัญญาท่ีทํากับลูกคา มาใชและคณุภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัยและกอสราง 

Relationship between the Adoption of Thai Financial Reporting Standard 
No.15, Revenue from Contracts with Customers and Earnings Quality of 
Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand in Property and 

Construction Industry  

 

โสภาพรรณ พลเยี่ยม0

1, ษิรินุช น่ิมตระกูล1

2 

Sopapan Polyium1, Sirinuch Nimtrakoon2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จํานวนทั้งสิ้น 181 ขอมูล โดย
เก็บขอมูลจากงบการเงินของกิจการในป 2561 - 2562 ในชวงกอนและหลังที่มีการนํามาตรฐานฉบับน้ีมาใช 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐานและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การวัดคุณภาพกําไรใชอัตราสวนกระแสเงินสด ผลการศึกษาพบวา การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาใชไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนกระแสเงินสด ซึ่งเปนตัววัด
คุณภาพกําไร ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่พบวาการปรับใช TFRS 15 สงผลใหคาสัมบูรณของ
รายการคงคางจากดุลยพินิจของผูบริหารลดลง ทําใหกิจการมีคุณภาพกําไรที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
รายการที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนรายไดซึ่งมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึ่งไมไดสงผลตอขอมูลสวนสําคัญในการคํานวณอัตราสวนกระแสเงินสดอยางมีสาระสําคัญ 
นอกจากน้ัน ผูศึกษาพบวาตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราสวนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวร
เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ การเติบโตของกิจการมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนของกระแส

                                                            
1 มหาบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: sopapan.py@hotmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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เงินสดตอสินทรัพยรวม และความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอ
กระแสเงินสด อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย รวมทั้งมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทน
ของกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวมดวย 

คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15, คุณภาพกําไร, อัตราสวนกระแสเงินสด 

 

Abstract 

The objective of the study was to examine the relationship between the adoption 
of TFRS 15, Revenue from contracts with customers and earnings quality of companies 
listed on the stock exchange of Thailand in property and construction industry, with a total 
sample of 181 data. The data were collected from the financial statements of the year 
2018 and 2019, years before and after the TFRS 15 was effective, respectively. The data 
were analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics, including correlation 
analysis and multiple regression analysis. The earnings quality was measured using the cash 
flow ratios. The results indicated that adoption of TFRS 15 was not correlated with cash 
flow ratios, which measured the earnings quality. The result was not consistent with 
previous studies, which found that applying TFRS 15 decreased the absolute value of 
discretionary accruals which resulted in higher earnings quality. This maybe because of the 
most influential item was revenue, which impacted the statement of financial position and 
statement of comprehensive income. It may not significantly influenced the calculation of 
the cash flow ratios. In addition, the study found that control variables had statistically 
significant relationship with earnings quality at the 95% confident level. Specifically, firm 
size had negative relationship with capital investment per dollar of cash; the growth had 
negative relationship with cash flow return on assets; and the leverage had positive 
relationship with cash flow adequacy, depreciation/amortization impact ratio, interest 
coverage ratio, as well as negative relationship with cash flow return on assets. 

Keywords: TFRS 15, Earnings quality, Cash flow ratios 
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ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 
2560) เรื่อง สัญญากอสราง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง
อสังหาริมทรัพย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การ
โอนสินทรัพยจากลูกคา และ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได-
รายการ แลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป (สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2562)  

  สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเก่ียวกับรายไดเน่ืองจากรายไดเปนตัวเลขที่สําคัญสําหรับ
ผูใชงบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงานทางการเงิน และฐานะทางการเงินของกิจการ ดวยเหตุผล
ขางตนทําใหสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา เพ่ือลดความไมสอดคลองและขอดอย
ของขอกําหนดเดิมของการรับรูรายได กําหนดกรอบที่ประยุกตไดในสภาพแวด ลอมที่ตางกันสําหรับการ
พิจารณาประเด็นที่เก่ียวกับรายได รวมถึงปรับปรุงความสามารถเปรียบเทียบไดของแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับรูรายไดระหวาง กิจการ อุตสาหกรรม ประเทศ และตลาดทุน อีกทั้งยังปรับปรุงขอกําหนดการ
เปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มีประโยชนมากขึ้น และลดจํานวนขอกําหนดที่กิจการ
ตองอางอิงเพ่ือทําใหการจัดทํางบการเงินงายย่ิงขึ้น ซึ่งหลักการสําคัญของ TFRS 15 กิจการจะตองรับรู
รายได 5 ขั้นตอน หรือเรียกวา Five-Steps Model ดังน้ี ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา ระบุภาระที่ตอง
ปฏิบัติในสัญญา กําหนดราคาของรายการ ปนสวนราคาของรายการใหกับภาระที่ตองปฏิบัติ และรับรู
รายไดเมื่อปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น นอกจากน้ันมาตรฐานไดกําหนดใหกิจการตองปรับขอมูล
ในงบการเงินดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี ปรับยอนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ หรือ ปรับยอนหลังโดย
การรับรูผลกระทบในอดีต (สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2562)  

  การนํา TFRS 15 มาใชครั้งแรก นอกจากจะสงผลกระทบตอรายไดแลวยังสงผลตอกําไรของ
กิจการและการตัดสินใจของนักลงทุน ผูใหกู และบริษัทจัดลําดับเครดิต ซึ่งกําไรถือเปนขอมูลทางการเงิน
ที่มีความสําคัญในรายงานทางการเงิน ดังน้ันกําไรที่มีคุณภาพควรจะตองสะทอนถึงผลการดําเนินงานที่
แทจริงของกิจการ และสามารถสรางกระแสเงินสดในอนาคตใหกับกิจการได จากงานวิจัยในอดีตพบวา
การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ จะชวยลดความไมเทาเทียมกันของขอมูล
และเพ่ิมคุณภาพของตัวเลขในงบการเงินไดนอกจากน้ียังลดโอกาสในการปรับแตงกําไรของผูบริหาร ซึ่ง
สงผลใหคุณภาพกําไรสูงขึ้น (Bova & Pereira, 2012; Hameed, 2019) แตการรับรูรายไดตาม TFRS 
15 ยังมีขั้นตอนที่ตองใชการประมาณการจากดุลพินิจ เชน การประมาณการราคาขายโดยมีสิ่งตอบแทน
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ผันแปรเขามาเก่ียวของ ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพกําไร จึงเปนที่นาสนใจวาการนํา TFRS 15 มาปรับใช 
สงผลกระทบตอคุณภาพกําไรของกิจการอยางไร (วงศมณี ชวาลวรรณ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2563) 

  ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาตองการศึกษาความสัมพันธระหวางการนํา TFRS 15 มาใชกับ
คุณภาพกําไรของธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เน่ืองจากเปนกลุมธุรกิจที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากมาตรฐานฉบับน้ีคอนขางมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ชวงเวลาในการผอนคางวดกอนการโอนกรรมสิทธ์ิเกินกวา
หน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี (ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน  ภักดี, 2562) ผลที่ไดจากการศึกษาน้ีคาด
วาสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคตเพ่ือนําไปสูความนาเช่ือถือและความโปรงใสของงบการเงิน
และเพ่ิมคุณภาพกําไรที่มากขึ้น  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได
จากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชกับคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยศึกษาทุกหมวดธุรกิจ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาทีท่ํากับลูกคา 

  หลักการสําคัญของมาตรฐานการฉบับน้ี คือ การกําหนดรูปแบบการรับรูรายได 5 ขั้นตอน                
ซึ่งกิจการจะตองรับรูรายไดเพ่ือแสดงการสงมอบสินคาหรือบริการที่สัญญาใหลูกคาในจํานวนเงินที่
สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการน้ัน ๆ จากการ
เปลี่ยนแปลงการรับรูรายไดอยางมีนัยสําคัญน้ีจะเกิดผลกระทบทั้งตอรายไดและกําไรของกิจการ ซึ่งเปน
ขอมูลสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน โดยแตละธุรกิจอาจจะไดรับผลกระทบที่ไมเทากัน 
เน่ืองมาจากลักษณะการดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม และการออกแบบสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยหลักการ
สําคัญในการรับรูรายได 5  ขั้นตอนมีดังน้ี (สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2562) 

  ขั้นตอนที่ 1 : ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา กิจการจะตองระบุใหไดวาสัญญาที่เกิดขึ้นเปนขอตกลง
ระหวางคูสัญญาต้ังแตสองฝายหรือมากกวาสองฝายที่ทําใหเกิดสิทธิที่สามารถบังคับไดและภาระผูกพัน
ขึ้น รูปแบบของสัญญาจะเปนลายลักษณอักษร ดวยวาจาหรือประเพณีปฏิบัติอ่ืนทางธุรกิจก็ได บางกรณี
กิจการอาจมีการทําสัญญากับลูกคามากกวา 1 สัญญา กิจการจะตองรวมสัญญาตาง ๆ และบันทึกเปน
สัญญาเดียว ตามขอกําหนดของ TFRS 15 และหากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาใหปฏิบัติตามขอกําหนด
สําหรับวิธีการบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญา (contract modifications) ดวย 
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  ขั้นตอนที่ 2 : ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา กิจการตองประเมินสินคาหรือบริการที่สัญญาวา
จะใหในสัญญาที่ทํากับลูกคาและตองระบุเปนภาระที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงแตละขอที่จะสงมอบให
ลูกคาดวย โดยสัญญาประกอบดวยคําสัญญาในการสงมอบสินคาหรือบริการใหลูกคา (เชน สงมอบ
คอนโด หรือสัญญาการใหบริการพ้ืนที่สวนกลาง เปนตน) หากสินคาหรือบริการน้ันมีความแตกตางกันคํา
สัญญาตาง ๆ น้ันถือเปนภาระที่ตองปฏิบัติที่ตองบันทึกบัญชีแยกกัน ทั้งน้ีสินคาหรือบริการแตกตางกัน
หากลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการน้ัน หรือตองใชควบคูกับทรัพยากรอ่ืนที่มีพรอมตอลูกคา
น้ัน และคําสัญญาของกิจการในการสงมอบสินคาและบริการน้ันสามารถระบุแยกไดจากขอตกลงอ่ืน ๆ 
ในสัญญา 

  ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดราคาของรายการ ราคาของรายการคือจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน ใน
สัญญาที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับเปนการแลกเปลี่ยนกับการสงมอบสินคาหรือบริการตามคําสัญญา
ใหลูกคา (เชน ขายคอนโดพรอมแถมสัญญาใหบริการสวนกลาง 1 ป) ซึ่งอาจจะเปนจํานวนเงินที่แนนอน
ของสิ่งตอบแทนที่ไดจากลูกคา แตบางครั้งราคาของรายการหมายรวมถึงสิ่งตอบแทนผันแปร หรือสิ่ง
ตอบแทนอ่ืนที่ไมไดอยูในรูปของเงินสด ราคาของรายการไดรวมการปรับปรุงผลกระทบของคาของเงิน
ตามเวลาหากสัญญามีองคประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ และสิ่งตอบแทนที่ตองจายใหลูกคา ใน
กรณีที่สิ่งตอบแทนผันแปรได กิจการตองประมาณจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิที่จะ
ไดรับเปนการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการตามคําสัญญา ประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผัน
แปรจะรวมเปนสวนหน่ึงของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีที่มีความเปนไปได คอนขางแนสูงวาจะไมมี
การกลับรายการที่มีนัยสําคัญของจํานวนเงินของรายไดที่รับรูสะสม เมื่อความไมแนนอนเกี่ยวกับสิ่งตอบ
แทนผันแปรไดหมดไปในภายหลัง 

  ขั้นตอนที่ 4 : ปนสวนราคาของรายการใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่รวมอยูในสัญญา ปกติกิจการ
ปนสวนราคาของรายการไปยังภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญาโดยใชเกณฑของราคาขายแบบเอกเทศของ
สินคาหรือบริการที่แตกตางกันตามคําสัญญาในสัญญา ถาราคาขายแบบเอกเทศไมสามารถสังเกตได 
กิจการตองประมาณราคาน้ันได บางครั้งราคาของรายการไดรวมสวนลด หรือ จํานวนเงินที่ผันแปรได
ของสิ่งตอบแทนโดยทั้งหมดเก่ียวของกับสวนหน่ึงของสัญญา นอกจากน้ีมีขอกําหนดที่ระบุเมื่อกิจการปน
สวนสวนลด หรือสิ่งตอบแทนผันแปรไปยังภาระที่ตองปฏิบัติ (หรือสินคาหรือบริการที่แตกตางกัน) ต้ังแต
หน่ึงรายการหรือมากกวาหน่ึงรายการในสัญญาแตไมใชภาระที่ตองปฏิบัติทุกรายการ 

  ขั้นตอนที่ 5 : รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น กิจการ
รับรูรายไดเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญาแลวโดยการสงมอบสินคาหรือบริการที่
สัญญาใหลูกคา จํานวนเงินรายไดที่รับรูคือจํานวนเงินที่ปนสวนใหภาระที่ตองปฏิบัติที่เสร็จสิ้นน้ัน ภาระที่
ตองปฏิบัติอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (point in time) หรือตลอดชวงเวลาหน่ึง (Over time) 
สําหรับกรณีภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดชวงเวลาหน่ึง กิจการรับรูรายได ตลอดชวงเวลาหน่ึงดังกลาว
โดยการเลือกวิธีที่เหมาะสมสําหรับการวัดความกาวหนาของภาระที่ตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้นใหสมบูรณ 
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แนวคิดเรื่องคุณภาพกําไร (Earnings Quality)  

  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (The Financial 
Accountings Standard Board : FASB) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพกําไรไวใน FASB’s Discussion 
Memorandum on Materiality วากําไรที่แทจริง (Real Earnings) หรือกําไรที่มีคุณภาพควรเปนกําไร
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และสามารถนํามาเปลี่ยนเปนเงินสดที่เพียงพอตอการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่เสื่อมคาได และเปนกําไรที่ไดมาจากรายไดที่เกิดขึ้นเปนประจํา รวมถึงกิจกรรมที่
มีนัยสําคัญที่กอใหเกิดกําไรไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว (White, Sondhi, and Fried, 2003) งานวิจัยของ 
Dechow et al. (2010) พบวา คุณภาพกําไร ถือวาเปนปจจัยสําคัญในงบการเงิน และใชเปนแนวทางใน
การตัดสินใจ คุณภาพกําไรจะเปนตัวกําหนดที่ชวยตัดสินใจตอผูที่เก่ียวของในตลาดทุน นอกจากน้ี 
งานวิจัยของ Dechow and Schrand (2004) กลาววา ความเขาใจคุณภาพกําไรมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการวิเคราะหงบการเงิน กําไรที่มีคุณภาพสูงชวยใหนักวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน ของ
กิจการในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งประเมินมูลคาของกิจการงานวิจัยของ Abdelghany (2005) แสดง
ใหเห็นวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางเงินสดและกําไรที่แทจริงซึ่งอาจบงบอกถึงการมีอยูของ
การจัดการกําไร องคประกอบของกําไรสามารถแบงออกเปนกระแสเงินสดและยอดคงคางได กําไรที่
เพ่ิมขึ้นจากการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานทําใหคุณภาพกําไรสูงขึ้น สรุปไดวากําไรที่มีคุณภาพ มา
จากการจัดการกําไรหรือการตกแตงกําไรนอย รายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหารนอย และมี
กระแสเงินสดที่สูง จากงานวิจัยที่ไดศึกษาสามารถสรุปไดวา คุณภาพกําไรหรือกําไรที่แทจริง จึงเปน
จํานวนที่อยูระหวางกําไรสุทธิทางบัญชีกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน นอกจากน้ีคุณภาพ
ของกําไรยังเปนตัวช้ีวัดสุขภาพทางการเงินของบริษัท โดยบงบอกถึงความสามารถในการสะทอนกําไรที่
แทจริงในปจจุบันของบริษัท รวมถึงความสามารถในการทํานายกําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท 

การวัดคุณภาพกําไรดวยอัตราสวนกระแสเงินสด 

  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับเรื่องคุณภาพกําไร งานวิจัยตาง ๆ ที่ใชวิธีวิเคราะห
คุณภาพกําไร วิธีการวัดคุณภาพกําไรมีมากมาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัย อาทิ เชน งานวิจัย
ของ วงศมณี ชวาลวรรณ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2563) ไดวัดคุณภาพกําไรโดยใชแบบจําลองของ 
Modified Jones ในการคํานวณหารายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary 
Accruals) หรือ Sloan (1996) ที่วัดคุณภาพกําไรดวยรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (Working 
Capital Accruals) และรายการคงคางจากการดําเนินงานสุทธิ (Total Net Operation Accruals) 
นอกจากการวัดคุณภาพกําไรดวยวิธีรายการคงคางยังมีวิธีการวัดคุณภาพกําไรดวยวิธีอัตราสวนกระแสเงิน
สด วรศักด์ิ ทุมมานนท (2543) ไดกลาวถึงการวิเคราะหคุณภาพกําไรดวยอัตราสวนกระแสเงินสด โดยที่
ประกอบดวยอัตราสวนที่นิยมนํามาวิเคราะหทั้งหมด 7 อัตราสวน ดังน้ี 
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                1.  ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating cash index) 

=   กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 

  เปนอัตราสวนหลักที่ใชในการวัดคุณภาพกําไรเน่ืองจากเปนการวัดสภาพคลองคุณภาพกําไรใน
ระยะสั้น ซึ่งอัตราสวนน้ียิ่งเขาใกล 1 หรือเทากับ 1 ย่ิงเปนตัวบงบอกวากิจการสามารถกอใหเกิดกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานไดในจํานวนที่สูงเทาๆกับกําไรที่ทํามาหาได และก็มีความเปนไปไดวากําไรน้ัน
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอยางแทจริงและถือวาเปนกําไรที่มีคุณภาพ อยางไรก็ตามดัชนีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานไมควรนําไปใชกับธุรกิจใหมที่เพ่ิงเริ่มทํากําไรและเติบโตเร็วเพราะกิจการเหลาน้ียัง
จําเปนตองใชเงินลงทุนสูงในชวงแรก ๆ เพ่ือสนับสนุนการขายสินคาเปนเงินเช่ือและการจัดหาสินคา 

                2. ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy) 

=      กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
เงินลงทุนในสนิทรัพยถาวร + สินคาคงเหลอืที่เพ่ิมขึ้น + เงินปนผลจาย + ชําระคืนหน้ีสิน 

  เปนอัตราสวนที่ใชวัดถึงความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานที่เพียงพอตอการชําระคืนหน้ีสิน และการนําไปลงทุนกลับเขาไปในสินทรัพยรวมถึงนําไป
จายเงินปนผล หากอัตราสวนน้ีเกิน 1 หรือมีคาสูงติดตอกันหลายปบัญชีจะเปนตัวบงบอกถึง
ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพียงพอตอรายจาย หรือ
ภาระผูกพันตาง ๆ  

                3. ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด 
(Depreciation/ amortization impact ratio)  

=  คาเสื่อมราคา 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

  เปนอัตราสวนตัวหน่ึงที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการวามีความเพียงพอตอ
ภาระคาใชจายคงที่ในแตละงวดบัญชีในสวนของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายหรือไม ซึ่ง
อัตราสวนน้ีย่ิงมีคานอยย่ิงสงผลในทางบวกตอกิจการ แสดงวากิจการมีสามารถในการดําเนินงานที่
กอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอ หรือมากพอตอภาระคาใชจายที่ตองจายในแตละงวดน้ันเปนสัดสวนที่
นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนของกระแสเงินสดที่กิจการทํามาหาได และแสดงถึงการดําเนินงานของ
กิจการมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย ซึ่งโดยทั่วไปมักพิจารณาคูกันกับอัตราสวนการลงทุนตอของกิจการ  
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                4. อัตราสวนการลงทุนตอ (Reinvestment ratio)  

=  เงินลงทุนในสนิทรัพยถาวร 
คาเสื่อมราคา + เงินรับจากการขายสินทรัพย 

  เปนอัตราสวนที่ใชวัดถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการ เพ่ือพิจารณาถึงความ
เพียงพอของความสามารถในการลงทุนตอและการรักษาระดับทุน โดยที่หากกิจการมีอัตราสวนน้ี
มากกวาหรือเทากับ 1 จะแสดงถึง ประสิทธิภาพของกิจการที่ดีในความสามารถในการลงทุนตอและการ
รักษาระดับทุนไวไดซึ่งแสดงถึงความสามารถที่จะดําเนินงานตอเน่ืองไปไดในอนาคต โดยมักนําไป
พิจารณารวมกันกับอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

                5. เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital Investment per 
dollar of cash)  

=  เงินลงทุนในสนิทรัพยถาวร 
กระแสเงินสดสุทธิ 

  ใชพิจารณาถึงสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยถาวรที่มีตอกระแสเงินสดสุทธิจากทั้ง 3 แหลง ไดแก 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน หากมีอัตราสวนน้ีนอยหรือตํ่าแสดงถึงกระแสเงินสดรวมสุทธิที่กิจการทํามาหาไดน้ันมีความ
เพียงพอที่จะนําไปลงทุนกลับในสินทรัพยถาวรได โดยสงผลกระทบตอจํานวนของกระแสเงินสดรวมสุทธิ
นอยมาก  

                6. ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio)  

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 
ดอกเบ้ียจายเปนเงินสดระหวางป 

  เปนอัตราสวนที่ใชพิจารณาถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการใหเกิดกระแสเงินสด
กอนหักภาระเรื่องดอกเบ้ียและภาษีที่เพียงพอตอภาระคาใชจายของดอกเบ้ียจายที่ตองจายเปนเงินสด
จากการกอหน้ีของกิจการหรือไม ซึ่งถาอัตราสวนน้ีมาก หรือสูง แสดงวากิจการสามารถดําเนินงานใหเกิด
กระแสเงินสดที่เพียงพอตอภาระดอกเบ้ีย หรือการจายดอกเบ้ียที่ตองจายเปนเงินสดของกิจการ มี
ผลกระทบตอจํานวนของกระแสเงินสดที่กิจการทํามาหาไดนอยมาก  

                7. อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (Cash flow return on assets)  

= กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 
สินทรัพยรวมถวัเฉลี่ย 
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  เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถของกิจการในการบริหารสินทรัพยที่มีอยูในกิจการ ให
เปลี่ยนกลับมาเปนกระแสเงินสดซึ่งอัตราสวนน้ีย่ิงมาก หรือยิ่งสูงเทาไรยอมหมายถึงวากิจการใชสินทรัพย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและกําไรของกิจการน้ันก็จะถือไดวามีคุณภาพสูงในทางกลับกัน  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  วงศมณี ชวาลวรรณ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2563) ไดศึกษาผลกระทบจากการปรับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคาที่มีตอคุณภาพกําไร 
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ที่มีตอคุณภาพกําไร ซึ่งศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลระหวางป พ.ศ. 2561-2562 เปนจํานวนทั้งสิ้น 888 ตัวอยาง 
โดยใชแบบจําลองของ Modified Jones ในการคํานวณหารายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของ
ผูบริหาร (Discretionary Accruals) และใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ในการศึกษาความสัมพันธของการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับคา
สัมบูรณของรายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา การปรับใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สงผลใหคาสัมบูรณของรายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหาร
ลดลง  

ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และ อนุวัฒน  ภักดี  (2563) ศึกษาเรื่องผลกระทบตองบการเงินของการ
นํา TFRS 15 มาปฏิบัติใชในปแรก โดยการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับดังกลาว กําหนดใหกิจการ
ตองใชดุลยพินิจในการประมาณการในหลายเรื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของรายการ
บัญชีที่สําคัญในงบการเงิน รายการคงคางรวม และความระมัดระวังทางบัญชี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
ผลกระทบจากการนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดรวม การเปลี่ยนแปลงของ
กําไรสุทธิ และรายการคงคางรวม และเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนํา TFRS 15 ตอความระมัดระวัง
ทางบัญชีผานตัวแบบการรับรูผลขาดทุนอยางทันเวลา โดยมีตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของกิจการ ผล
การดําเนินงาน อัตราสวนหน้ีสิน และอุตสาหกรรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจํานวนทั้งสิ้น 797 
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา 
พบวาการนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติสงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของรายได
รวม การเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ การเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา การ
เปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได และรายการคงคางรวม ซึ่งหมายความวา การนํา TFRS 
15 มาถือปฏิบัติสงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง รายการคงคางรวมลดลง ซึ่งสะทอนคุณภาพ
ของงบการเงิน  

  สลินทิพย ลี้กําจร (2561) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SET100 และ กลุม 
MAI วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ และ
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คุณภาพกําไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET100 และ MAI ในป 
พ.ศ. 2560 โดยเก็บขอมูลจากรายงานประจาปและแบบ 56-1 รวมถึงฐานขอมูล SETSMART รวมทั้งสิ้น 
239 บริษัท การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ การวัดคุณภาพกําไร
ใชตัวแบบจําลอง The Modified Jones Model ในการประมาณการรายการคงคางโดยใชดุลพินิจของ
ผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธเชิงลบกับคาสัมบูรณของรายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหาร ซึ่งเปนตัวแทนวัด
คุณภาพกําไร และพบวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบที่ยาวนานขึ้น
จะมีแนวโนมการจัดการกําไรผานรายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหารลดลง สงผลใหคุณภาพกําไร
ดีขึ้น และพบวาขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงลบ บริษัทขนาดใหญมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีกวา 
สงผลใหกําไรมีคุณภาพมากกวาบริษัทขนาดเล็ก และการเติบโตของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวก 
กิจการที่มีการเติบโตสูงจะมีรายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหารเพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลใหกําไรมี
คุณภาพนอยลง 

  จากการทบทวนวรรณกรรมในขางตนผูศึกษาพบวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคามาใชเปนครั้งแรกน้ันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรายได
รวม และกําไรสุทธิ อีกทั้งมาตรฐานยังมีการกําหนดใหมีทางเลือกในการปฏิบัติได 2 วิธีในการนํามาใช
เปนครั้งแรก คือ ปรับยอนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ หรือ ปรับยอนหลังโดยการรับรูผลกระทบ
ในอดีต เพ่ือลดการบิดเบือนอันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกําไรของแตละกิจการโดยการเลือกใช
นโยบายบัญชีที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหรายไดและกําไรที่คํานวณตามเกณฑคงคางกับกระแสเงินจากการ
ดําเนินงานไมสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน การตีความหมายและวิเคราะหคุณภาพกําไรจากงบการเงินจึง
มีอุปสรรค (วรศักด์ิ ทุมมานนท, 2543) สงผลทําใหการใชวิธีการคํานวณคุณภาพกําไรจากอัตราสวน
กระแสเงินสดน้ันมีความเหมาะสมกับการวิจัยครั้งน้ี จึงไดนําเอาวิธีการคํานวณคุณภาพกําไรจาก
อัตราสวนกระแสเงินสดมาใชในการศึกษา โดยการวิจัยครั้งน้ีมีแนวคิดวาคุณภาพกําไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางจะสูงขึ้นเมื่อ
มีการนํา TFRS 15 มาปรับใช โดยเลือกศึกษาคุณภาพกําไรจากการวัดดวยวิธีอัตราสวนกระแสเงินสด 
เพียง 6 อัตราสวน คือ ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เงินลงทุนใน
สินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย และอัตราผลตอบแทน
ของกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม โดยผูศึกษาไดทําการตัดอัตราสวนการลงทุนตอออกเน่ืองจากผูศึกษา
ตองการลดความซ้ําซอนของอัตราสวนที่นํามาใช จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงกําหนดสมมติฐานในการ
วิจัย ดังน้ี 

H1: การปรับใช TFRS 15 มีความสัมพันธเชิงบวกกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

H2: การปรับใช TFRS 15 มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน 
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H3: การปรับใช TFRS 15 มีความสัมพันธเชิงลบกับผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัด
จําหนาย 

H4: การปรับใช TFRS 15 มีความสัมพันธเชิงลบกับเงินทุนในสินทรัพยถาวร 

 H5: การปรับใช TFRS 15 มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการจายดอกเบ้ีย 

H6: การปรับใช TFRS 15 มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยศึกษาทุกหมวดธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิน 161 บริษัท โดยผู
ศึกษากําหนดเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 1) ยกเวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 2) บริษัทที่รอบระยะเวลาบัญชีไมตรงกับ 31 ธ.ค. และ 3) บริษัทที่มีขอมูลไม
ครบถวน คงเหลือเปนจํานวนบริษัทตัวอยาง 95 บริษัท โดยผูศึกษาจะศึกษาขอมูล 2 ป คือ ป 2561 และป 
2562 รวมเปนจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 190 ตัวอยาง ซึ่งผูศึกษาไดทําการตัดขอมูลสวนเหลือมาตรฐาน 
(standardized residual) ที่มีคาผิดปกติ (outlier) คือมีคาสัมบูรณมากกวา ± 3 จํานวน 9 ตัวอยาง ทํา
ใหกลุมตัวอยางคงเหลือ จํานวน 181 ตัวอยาง   

 ตัวแปรในการศึกษา 

 ในการศึกษาน้ี ผูศึกษาแบงตัวแปรออกเปน 3 กลุม คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
และ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรควบคุม  (Controlled Variable)  โดยมีรายละเอียด
การวัดคาตัวแปร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

(วัดคาตามการทบทวนวรรณกรรม) 

ตัวแปรควบคุม 

การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจาก
สัญญาท่ีทํากบัลกูคา มาปรบัใชเปน

ครั้งแรก (TFRS 15)  

วัดคาโดย กําหนดใหมีคาเปน 1 เม่ือ
บริษัทนํา TRFS 15 มาปฎิบัติใช และ

ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(OCI) 

ข น า ด ข อ ง กิ จ ก า ร  ( Size)  วั ด จ า ก 
Logarithm ของสินทรัพยรวม 

ความเพียงพอของกระแสเงนิสดจากการ
ดําเนินงาน (CFA) 

การเติบโตของกิจการ (Growth) วัดจาก
สินทรัพยรวมปปจจุบัน หักยอดสินทรัพย
รวมปกอน หารดวยยอดสินทรัพยรวมป
กอน 
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มีคาเปน 0 เม่ือบริษัทไมไดนํา TFRS 
15 มาปฏิบัติใช 

 

ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจาย
ตัดจําหนายท่ีมีตอกระแสเงินสด (DAIR) 

ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) วัด
จากหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 

เงินลงทุนในสนิทรัพยถาวรเม่ือเทียบกับ
กระแสเงินสดสุทธิ (CIDOF) 

 

ความสามารถในการจายดอกเบี้ย (ICR)  

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม (CFROA) 

 

 สถิติที่ใชในการศึกษา 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยทําการวิเคราะหขั้นตนดวยการวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง ประกอบดวย การหาคาเฉลี่ย คามัธยฐาน การวัดการกระจายของขอมูล เชน คาสูงสุดและตํ่าสุด 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตลอดจนคาความถี่ และรอยละ 

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชและคุณภาพกําไร 
โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ที่ไดจากการคํานวณ จะมีคาอยูในชวง 1.00 ≤ r ≤ -1.00   

 3. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนการทดสอบวาตัว
แปรอิสระคือ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มา
ใช จะสงผลตอคุณภาพกําไร ซึ่งเปนตัวแปรตาม จํานวน 6 ตัวแปร โดยมีตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปร  

 ตัวแบบที่ใชในการศึกษา 

ตัวแบบที ่1  OCIit   = β0 + β1TFRS15it + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LEVit + εit  

ตัวแบบที ่2  CFAit   = β0 + β1TFRS15it + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LEVit + εit  

ตัวแบบที ่3  DAIRit  = β0 + β1TFRS15it + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LEVit + εit 

ตัวแบบที ่4  CIDOFit  = β0 + β1TFRS15it + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LEVit + εit  

ตัวแบบที ่5  ICRit   = β0 + β1TFRS15it + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LEVit + εit  

ตัวแบบที ่6  CFROAit  = β0 + β1TFRS15it + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LEVit + εit 

โดย  

OCIit = อัตราสวนดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ของบริษทัที่ i ปที ่t 



 

469 
 

CFAit = อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ของบริษทัที่ i ปที ่t  

DAIRit  = อัตราสวนผลกระทบของคาเสือ่มราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด 
ของบริษทัที ่i ปที่ t 

CIDOFit = อัตราสวนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ของบริษัท
ที่ i ปที่ t 

ICRit = อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย ของบริษทัที ่i ปที่ t 

CFROAit = อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอสินทรพัยรวม ของบรษิัทที ่i ปที ่t 

TFRS15it  = การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่
ทํากับลกูคา ของบริษัทที่ i ปที่ t ซึ่งกําหนดใหมีคาเปน 1 เมื่อบริษทันํา TFRS15 
มาปฏิบัติใช และมีคาเปน 0 เมื่อบริษทัไมไดนํา TFRS15 มาปฏิบัติใช 

SIZEit  = ขนาดของกิจการ ของบริษทัที่ i ปที ่t  

GROWTHit  = การเติบโตของกิจการของบรษิัทที ่i ปที ่t  

LEVit  =  ความเสี่ยงทางการเงิน ของบริษัทที ่i ปที ่t  

εit = คาความคลาดเคลื่อน ของบรษิัทที ่i ปที ่t 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1 ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 

จากผลการศึกษาพบวาหลังจากมีการนําเอา TFRS 15 มาใชน้ัน โดยรวมคุณภาพกําไรจาก
อัตราสวนกระแสเงินสดจะมีคาตํ่าลง ยกเวนอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (ICR) และ
อัตราสวนอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (CFROA) ที่สูงขึ้นหลังจากมีการปรับใช 
TFRS 15 นอกจากน้ัน ขนาดของกิจการ (Size) พบวาคาสูงสุด เทากับ 169,933.03 ลานบาท และคา
ตํ่าสุด เทากับ 2.89 ลานบาท โดยมีคาเฉลี่ยของขนาดของกิจการ เทากับ 22,311.59 ลานบาท และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 30,529.29 ลานบาท การเติบโตของกิจการ (Growth) พบวาคาสูงสุด 
เทากับ 0.72 และคาตํ่าสุด เทากับ -1.00 ซึ่งมีคาเฉลี่ยของการเติบโตของกิจการ เทากับ รอยละ 7 แสดง
ใหเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวกิจการมีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจากปกอน และความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) 
พบวาคาสูงสุด เทากับ 2.33 และคาตํ่าสุด เทากับ 0.03 ซึ่งมีคาเฉลี่ยของอัตราสวน เทากับ 0.54 เทา ซึ่ง
บางบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินตํ่า เน่ืองจากบางบริษัทมีการจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนโดยไมกอ
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หน้ีสิน ขณะที่บางบริษัทมีคาความเสี่ยงทางการเงินสูง เน่ืองจากบริษัทมีโครงสรางหน้ีรวมเมื่อเทียบกับ
สินทรัพยรวมแลวสูง 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 

 ตัวแปร ตัวอยาง 
(N) 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

คาต่ําสุด 

(Min) 

คาสูงสุด 

(Max) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) 

OCI (เทา) 181 1.67 -44.42 140.87 12.62 

CFA (เทา) 181 -0.35 -8.07 4.22 1.41 

DAIR (เทา) 181 0.41 -12.49 15.35 2.04 

CIDOF (เทา) 181 1.00 -94.50 141.33 22.80 

ICR (เทา) 181 -77.25 -3,797.39 1,356.94 428.45 

CFROA (%) 181 0.05 -0.25 0.31 0.10 

Size (ลานบาท) 181 22,311.59 2.89 169,933.03 30,529.29 

Growth (เทา) 181 0.07 -1.00 0.72 0.18 

Leverage (เทา) 181 0.54 0.03 2.33 0.26 

 2. ตัวแปรอิสระ  

 จากการศึกษาพบวา ในป 2561 ซึ่งเปนปที่ TFRS 15 ยังไมมีผลบังคับใช โดยมีตัวอยางที่ไมไดนํา 
TFRS 15 มาปฏิบัติใช มีจํานวน 90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 49.7 และในป 2562 ซึ่งเปนปที่ TFRS 15 มี
ผลบังคับใช มีจํานวนตัวอยางที่นํา TFRS 15 มาปฏิบัติใชจํานวน 91 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.3  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ  

ตัวแปรอิสระ ความถี่ (ตัวอยาง) รอยละ 

ไมไดนํา TFRS15 มาปฏิบัติใช (0) 90 49.7 

นํา TFRS15 มาปฏิบัติใช  (1) 91 50.3 

รวม 181 100.0 
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ผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

ตารางที่ 4 คาสหสัมพันธเชิงอันดับของสเปยรแมน (Spearman Rank correlation coefficient) 

 TFRS15 OCI CFA DAIR CIDOF ICR CFROA Size Growth Leverage 

TFRS15 1.00          

OCI 0.02 1.00         

CFA -0.01 -0.48** 1.00        

DAIR -0.01 0.25** -0.45** 1.00       

CIDOF 0.19** 0.00 0.12 -0.07 1.00      

ICR 0.02 -0.42** 0.76** -0.45** 0.15 1.00     

CFROA -0.02 0.55** -0.84** 0.41** -0.14 -0.88** 1.00    

Size 0.03 -0.06 0.16* -0.10 -0.15* 0.13 -0.11 1.00   

Growth -0.08 -0.13 0.21** -0.22** -0.07 0.17* -0.23** 0.19* 1.00  

Leverage 0.02 -0.01 0.30** -0.10 0.17* 0.44** -0.37** 0.32** 0.09 1.00 

**. มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 , *   มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

โดยที่ 

 OCI  หมายถึง  อัตราสวนดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  

CFA  หมายถึง  อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  

DAIR  หมายถึง  อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  

CIDOF  หมายถึง  อัตราสวนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทยีบกับกระแส 

เงินสดสุทธิ 

ICR  หมายถึง  อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย  

CFROA  หมายถึง  อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม 

TFRS15  หมายถึง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได 

จากสัญญาที่ทํากับลูกคา  
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Size  หมายถึง  ขนาดของกิจการ  

Growth  หมายถึง  การเติบโตของกิจการ  

Leverage  หมายถึง  ความเสี่ยงทางการเงิน 

 จากตารางที่ 4 คาสหสัมพันธเชิงอันดับของสเปยรแมน (Spearman Rank correlation 
coefficient) พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS15) เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
99% คือ อัตราสวนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (CIDOF) เมื่อพิจารณาตัว
แปรอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFA) ซึ่งเปนตัววัดคุณภาพกําไร ตัวที่ 
2 พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFA) 
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% คือ การเติบโตของกิจการ (Growth) และ 
ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) สวนขนาดของกิจการ (Size) มีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% สําหรับตัวแปรอัตราสวนผลกระทบของคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด (DAIR) ซึ่ งเปนตัววัดคุณภาพกําไร ตัวที่  3 พบวามี
ความสัมพันธกับการเติบโตของกิจการ (Growth) เชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
99%   

 สําหรับอัตราสวนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งเปนตัววัด
คุณภาพกําไร ตัวที่ 4 พบวามีความสัมพันธกับขนาดของกิจการ (Size) เชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีความสัมพันธกับความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) เชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% สําหรับความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (ICR) ซึ่งเปนตัว
วัดคุณภาพกําไร ตัวที่ 5 พบวามีความสัมพันธกับการเติบโตของกิจการ (Growth) เชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีความสัมพันธกับความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) 
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอ
สินทรัพยรวม (CFROA) ซึ่งเปนตัววัดคุณภาพกําไร ตัวที่ 6 พบวามีความสัมพันธกับการเติบโตของกิจการ 
(Growth) และความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) เชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
99% สวนขนาดของกิจการ (Size) มีความสัมพันธกับการเติบโตของกิจการ (Growth) เชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีความสัมพันธกับความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) 
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% กลาวคือ กิจการมีขนาดใหญกวาจะมีการ
เติบโตของกิจการความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) มากกวากิจการขนาดเล็ก จากขอมูลคาสหสัมพันธ
ที่ตารางที่  4 แมมีหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตขนาดของ
ความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับที่ตํ่า ไมมีตัวแปรคูใดที่มีคาสหสัมพันธ มากกวา 0.90 จนกอใหเกิด
ปญหา Multicollinearity หรือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงเกินไป (Babin, et al., 2013)   
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การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแบบ  

การวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 

คา Standardized Coefficients (Beta) 

ตัวแบบที่ 1 

OCIit 

ตัวแบบที่ 2 

CFAit 

ตัวแบบที่ 3 

DAIRit 

ตัวแบบที่ 4 

CIDOFit 

ตัวแบบที่ 5 

ICRit 

ตัวแบบที่ 6 

CFROAit 

TFRS15  -0.05 0.10 0.03 0.05 -0.01 -0.04 

Size  -0.06 0.03 -0.08 -0.18* 0.08 0.01 

Growth  0.05 0.11 -0.09 0.11 0.01 -0.22** 

Leverage  0.04 0.23** 0.20** 0.14 0.21** -0.31** 

F-Statistics 0.38 3.67** 2.59* 2.45* 2.45* 7.53** 

Adjusted R2 0.01 0.06 0.03 0.03 0.03 0.13 

**. มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 , *   มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบโดยการ
พิจารณาจากคาสถิติ F ซึ่งเปนคาที่ใชทดสอบสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระวา มีความสัมพันธกับตัวแปร
ตามหรือไม พบวาคาสถิติ ของตัวแบบที่ 1 มีนัยสําคัญทางสถิติมากกวา 0.05 แสดงวาตัวสมการถดถอย
เชิงพหุน้ี ไมมีตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธกับอัตราสวนดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัวแบบที่ 2 ถึง ตัวแบบที่ 5 พบวาคาสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 
0.05 และ 0.01 แสดงวาตัวสมการถดถอยเชิงพหุทั้ง 5 ตัวแบบน้ีมีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม ซึ่งเปนอัตราสวนกระแสเงินสด แตจากการวิเคราะหคาสถิติ t ของตัวแบบ
ทั้ง 6 พบวาการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา (TFRS 15) ไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนทั้ง 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางแปรควบคุมและตัวแปรตาม พบวา ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFA) อัตราสวน
ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด (DAIR) และอัตราสวน
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (ICR) แตอยางไรก็ดี ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) และการ
เติบโตของกิจการ (Growth) มีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนับสําคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนของ
กระแสเงินสดตอสินทรัพยรวม (CFROA) ในขณะที่ ขนาดกิจการ (Size) มีความสัมพันธเชิงลบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับ อัตราสวนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (CIDOF) 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญา
ที่ทํากับลูกคา มาใชไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาครั้งน้ี  

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ พบวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง 
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร ผลวิจัยดังกลาวไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วงศมณี ชวาลวรรณ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2563)  ที่พบวา การปรับใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สงผลใหคาสัมบูรณของรายการคงคางที่เกิดจากดุลยพินิจของผูบริหาร
ลดลง ซึ่งหมายถึงกิจการมีการปรับแตงกําไรลดลง และทําใหกิจการมีคุณภาพกําไรที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากบางกิจการไดนํา TFRS 15 มาใชแตมาตรฐานดังกลาวอาจจะไมไดสงผลกระทบตอสวนของ
กําไรหรือขาดทุนของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ แตจากการศึกษางบการเงินของบริษัทตางๆ พบวาบาง
กิจการมีผลกระทบตอการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป ยกตัวอยางเชน บมจ. 
อารียา พรอพเพอรต้ี ที่ไดนํา TFRS15 มาปรับใชกับกิจการในป 2562 ซึ่งอาจสงผลทําใหไมพบ
ความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา มาใชกับอัตราสวนดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) ที่มีกําไรสุทธิเปนสวนสําคัญในการ
คํานวณอัตราสวน  

นอกจากน้ันบางกิจการที่ไดรับผลกระทบก็เปนผลกระทบที่มีตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีบางรายการที่สงผลกระทบตองบกําไรขาดทุนหรืองบกระแสเงินสดซึ่งสวน
ใหญเปนรายไดและคาใชจายในการขาย นอกจากน้ันกิจการสวนใหญเลือกปรับปรุงโดยปรับปรุงกับกําไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไมปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปรียบเทียบ 
ตัวอยางเชน บมจ. อมตะ คอรปอเรช่ัน และ บมจ. เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท เปนตน ซึ่งอาจทําใหไมพบ
ความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา มาใชกับความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ผลกระทบของคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจําหนายที่มีตอกระแสเงินสด เงินลงทุนในสินทรัพยถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ 
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอสินทรัพย เน่ืองจาก
อัตราสวนดังกลาวน้ันไมไดเกี่ยวของกับรายได เปนตน  
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ขอจํากัดของการศึกษา 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ไดมีประกาศบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 สงผลใหขอมูลที่สามารถนํามาใชศึกษาผลกระทบมีเพียงงบการเงินสําหรับป พ.ศ. 2562 เทาน้ัน 
ซึ่งไมสามารถสะทอนผลในระยะยาวได และอาจไมเพียงพอเมื่อเทียบกับงานวิจัยอ่ืน 

2. ผลการศึกษาน้ีไดมาจากการวิเคราะหอัตราสวนกระแสเงินสด เพียงรูปแบบเดียวในการวัด
คุณภาพกําไร ซึ่งอาจขาดการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลการศึกษาแตละวิธีวาวิธีใดมี
ประสิทธิภาพในการวัดมากกวา  

3. การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนพหุคูณมีจํานวน 4 ขอ 
ประกอบไปดวย 1) คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนตองเทากับศูนย 2) คาความคลาดเคลื่อนตองมีการ
แจกแจงแบบปกติ 3) คาความคลาดเคลื่อนตองเปนอิสระจากกัน 4) คาความแปรปรวนของคาความ
คลาดเคลื่อนตองเปนคาคงที่ ซึ่งผลการทดสอบพบวาไมผานขอ 2 และขอ 4 ซึ่งอาจทําใหผลการศึกษาที่
ไดมีความคลาดเคลื่อน  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ผูที่สนใจสามารถขยายขอบเขตการศึกษาโดยกลุมประชากรอาจมีขนาดใหญขึ้น และอาจเพ่ิม
ชวงเวลาในการเก็บ ขยายขอมูลในการศึกษา เพ่ือศึกษาขอมูลและเปรียบเทียบคุณภาพกําไรในระยะยาว 
หลายๆ ป เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่แตกตางออกไปและนาเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 

2. ผูที่สนใจสามารถอาจเลือกศึกษาโดยการใชเทคนิคอ่ืนในวัดคุณภาพกําไรได เชน การ
ประมาณคารายการคงคางโดยใชดุลยพินิจของผูบริหาร เพ่ือเปรียบเทียบกันระหวางผลการวิจัยแตละตัว
แบบ ไมวาจะเปน The Modified Jones Model (1995), The De Angelo Model, The Healy 
Model, The Jones Model และ The Industry Model เปนตน 
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ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา
ท่ีมีตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

Effect of Thai Financial Reporting Standard No.15, Revenue from Contracts with 
Customers, on Profitability of Companies listed on the Stock Exchange of 

Thailand in the Property and Construction industry 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคามาถือปฏิบัติตอความสามารถในการทํากําไรในปแรก 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินป พ.ศ.2561 และป พ.ศ.2562 จากเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การศึกษาน้ีมีกลุมตัวอยางจํานวน 187 ตัวอยาง 
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานโดยใช 
การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ไมมีผลกระทบตอ
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ซึ่งไดแก อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 
อยางไรก็ดี ผลการศึกษาพบวาขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน และกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน มีความสัมพันธกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร  

คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15), ความสามารถในการทํากําไร, 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

                                                            
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: sirinuch_nim@utcc.ac.th 
2 บัญชีมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 



 

478 
 

Abstract  

 The objective of the study was to examine the effect of first year adoption of 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers on profitability of companies listed on 
the Stock Exchange of Thailand in the property and construction industry. The 
secondary data was collected from the financial statements during 2018 – 2019 
retrieved from the website of the Securities and Exchange Commission and the website 
of the Stock Exchange of Thailand. A total sample of 187 data was used in the study. 
Data analysis included descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis, 
which comprised of correlation analysis and multiple regression analysis.  

The results of the study indicated that the adoption of TFRS 15 had no effect 
on the profitability ratios which were operating profit margin, net profit margin, return 
on assets, return on equity, and return on invested capital. However, the study found 
that firm size, leverage, and operating cash flow were related to profitability ratios.    

Keyword: TFRS 15, Profitability, Property and construction industry 

 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

สืบเน่ืองมาจากในปจจุบันรูปแบบการดําเนินธุรกิจมีความซับซอนมากย่ิงขึ้นทําใหมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ถือปฏิบัติอยูไมครอบคลุมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงหลักการรับรูรายไดและ
แนวปฎิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting 
Standards : IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (Statement of Financial Accounting 
Standards : SFAS) มีความแตกตางกันบางประการทําใหรายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันอาจมีการรับรู
รายการทางบัญชีแตกตางกันออกไป SFAS ที่เก่ียวของกับการรับรูรายไดสวนใหญประกอบดวย
ขอกําหนดมากมายและระบุแยกชัดเจนตามประเภทอุตสาหกรรม ในทางตรงกันขาม IFRS ประกอบดวย
มาตรฐานการบัญชีหลักจํานวน 2 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอีก 4 ฉบับ ดังน้ันจึงเกิดความรวมมือของทั้ง 2 ฝาย ไดแก คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ (The International Accounting Standards Board : IASB) และคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Financial Accounting Standards Board : 
FASB) ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการรับรูรายได เพ่ือใหมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของทุกประเทศอยูบนหลักการเดียวกัน และแกไขขอจํากัดของหลักการบัญชีเก่ียวกับการรับรูรายไดใน
อดีต ซึ่งจะใหความสําคัญกับการใชดุลยพินิจในการจัดทํารายงานทางการเงินมากขึ้น โดยใหบริษัทที่จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2562)  

TFRS 15 จะกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ือจะใหไดขอสรุปวาจะรับรูรายไดอยางไร จํานวน
เทาไหรและเมื่อใด โดยใหพิจารณาสัญญาที่ทํากับลูกคาตามลําดับ 5 ขั้นตอน ดังน้ันการปรับใช TFRS 15 
จึงอาจสงผลกระทบตอรายงานทางการเงินของกิจการในปแรก โดยงบการเงินของกิจการจะไดรับ
ผลกระทบมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ีการถือปฏิบัติใช TFRS 15 ทําให
กิจการตองแยกการรับรูรายไดในแตละรายการหากสามารถระบุภาระที่ตองปฏิบัติได กิจการมีแนวโนมที่
จะรับรูรายไดชาลง เน่ืองจากกิจการจะสามารถรับรูรายไดไดก็ตอเมื่อปฏิบัติตามขอตกลงเก่ียวกับภาระ
ผูกพันเสร็จสิ้นแลว สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset : ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) มีแนวโนมลดลง (ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร 
และอนุวัฒน  ภักดี, 2562) 

TFRS 15 เปนมาตรฐานที่ทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองถือ
ปฏิบัติ ซึ่งรายไดของบริษัทเปนรายการที่สําคัญในงบการเงินและไดรับความสนใจจากผูใชงบการเงินเปน
อยางมาก เน่ืองจากรายไดคือผลตอบแทนที่บริษัทไดรับจากการขายสินคาหรือบริการที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ ซึ่งรายไดจะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไร ของบริษัทในดานตาง ๆ 
ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอเงิน
ลงทุน อัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรูรายไดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหมน้ีจึงมีความเปนไปไดที่จะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัท ซึ่งมีหลายประเภทธุรกิจที่ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งเปน
ธุรกิจที่มีชวงเวลาในการผอนคางวดกอนโอนเปนระยะเวลานานเกินกวาหน่ึงป ซึ่งในขั้นการกําหนดราคา
น้ันอาจตองพิจารณาวามีการคํานวณดอกเบ้ียแฝงอยูหรือไม รวมทั้งมีการใหสิ่งจูงใจในรูปแบบเงินสด 
สินคาหรือบริการที่เปนของแถมหรือสวนลดอีกดวย (ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน  ภักดี, 2562)  

ดังน้ันผูศึกษาจึงตองการศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ที่มี
ตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่คาดวาไดรับผลกระทบจากการปรับใช 
TFRS 15 เปนอยางมาก (ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน  ภักดี, 2562)  ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา
ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถชวยใหผูบริหารของบริษัทใชเปนแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจการ
บริหารจัดการทางดานความสามารถในการทํากําไร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
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        เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจาก
สัญญาที่ทํากับลูกคาตอความสามารถในการทํากําไรในปแรก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยศึกษาทุกหมวดธุรกิจ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาทีท่ํากับลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 
กําหนดใหกิจการรับรูรายไดที่แสดงการสงมอบสินคาหรือบริการที่สัญญาใหลูกคาในจํานวนเงินที่สะทอน
ถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการน้ัน ๆ โดยกิจการรับรู
รายไดตามหลักการสําคัญ 5 ขั้นตอน (Five-step Model Framework) ดังน้ี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ, 2562) 

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา 

สัญญา (Contracts) เปนขอตกลงระหวางคูสัญญาที่ทําใหเกิดสิทธิที่สามารถบังคับไดและเกิด
ภาระผูกพันขึ้นโดยสัญญาอาจจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาก็ได ทั้งน้ีสัญญาดังกลาวตอง
เปนไปตามเง่ือนไขทุกขอ คือ (1) คูสัญญาไดอนุมัติสัญญาแลว (2) ระบุสิทธิของคูสัญญาแตละฝายได (3) 
ระบุเง่ือนไขการชําระสิ่งตอบแทนได (4) สัญญามีเน้ือหาเชิงพาณิชย และ (5) มีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนได 

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา 

สัญญาประกอบดวยคําสัญญาในการสงมอบสินคาหรือบริการใหกับลูกคา ในกรณีที่สินคาหรือ
บริการ ซึ่งมีความแตกตางกัน (Distinct) คําสัญญาตางๆน้ันถือวาเปนภาระที่ตองปฏิบัติแยกจากกัน 
(Separate Performance Obligations) กิจการตองบันทึกบัญชีแยกจากกัน โดยกิจการอาจพิจารณา
ความแตกตางกันไดจากลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการน้ันแยกตางหาก หรือตองใชควบคูกับ
ทรัพยากรอ่ืนที่มีพรอมตอลูกคาและคําสัญญาของกิจการในการสงมอบสินคาและบริการน้ัน สามารถระบุ
แยกไดจากขอตกลงอ่ืน ๆ ในสัญญาไดหรือไม 

ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดราคาของรายการ 

ราคาของรายการ (Transaction Price) คือจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนในสัญญาที่กิจการคาดวา
จะมีสิทธิไดรับเปนการแลกเปลี่ยนกับการสงมอบสินคาหรือบริการตามคําสัญญาใหลูกคา ราคาของ
รายการสามารถกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอนของสิ่งตอบแทนที่ไดจากลูกคาหรือเปนจํานวนที่ไม
แนนอน ทั้งน้ีวัตถุประสงคในการกําหนดราคาของรายการ กิจการตองสมมติวาจะมีการโอนสินคาหรือ
บริการเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกับลูกคา และสัญญาดังกลาวจะไมถูกยกเลิก จัดทําใหม หรือมีการ
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เปลี่ยนแปลงสัญญา ในการกําหนดราคาของรายการ กิจการตองคํานึงถึงผลของสิ่งตอบแทนที่ตองรวม
เปนราคาขายดวย เชน (ก) สิ่งตอบแทนผันแปร (ข) การมีองคประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญใน
สัญญา (ค) สิ่งตอบแทนที่ไมใชเงินสด และ (ง) สิ่งตอบแทนที่จะจายใหกับลูกคา 

ขั้นตอนที่ 4 : ปนสวนราคาของรายการใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่รวมอยูในสัญญา 

โดยปกติกิจการปนสวนราคาของรายการ (Allocate the Transaction Price) ไปยังภาระที่
ตองปฏิบัติในสัญญาโดยใชเกณฑของราคาขายแบบเอกเทศ (Stand-alone Selling Prices) ของสินคา
หรือบริการที่แตกตางกันตามคําสัญญาที่กําหนดไวในสัญญา อน่ึง ราคาขายแบบเอกเทศ คือ ราคาขาย
สินคาหรือบริการน้ัน ๆ แยกตางหากในกรณีที่ราคาขายแบบเอกเทศไมสามารถสังเกตได กิจการตอง
ประมาณราคาขายแบบเอกเทศขึ้นมา เพ่ือใชสําหรับปนสวนราคาของรายการ 

ขั้นตอนที่ 5 : รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) ปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น 

กิจการรับรูรายได (Recognize Revenue) เมื่อกิจการไดปฏิบัติภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญา 
หรือในขณะปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเปนเวลาที่ลูกคาไดควบคุม (Control) สินคาหรือ
บริการน้ัน จํานวนเงินของรายไดที่รับรู คือ จํานวนเงินที่ปนสวนใหภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น สําหรับ
วิธีการรับรูรายไดตาม TFRS 15 มี 2 วิธี คือ (1) การรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Point in Time) 
และ (2) การรับรูรายไดตลอดชวงเวลา (Over Time) ทั้งน้ีการรับรูรายไดตลอดชวงเวลากิจการตองวัด
ระดับความกาวหนา (Progress Towards Complete Satisfaction) เพ่ือใชเปนเกณฑในการรับรู ซึ่ง
ไดแกการวัดระดับความกาวหนาตามวิธีปจจัยนําเขา (Input Method) หรือการวัดระดับความกาวหนา
ตามวิธีผลผลิต (Output Method) 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรเปนเครื่องมือในการวัดความสามารถในการทํากําไรของ
แตละบริษัท นักวิเคราะหทางการเงินมักใชในการวัดน้ีในการประเมินผลประกอบการของบริษัท โดย
พิจารณาประกอบกับขอมูลทางการเงินอ่ืน ๆ เชน ยอดขาย สินทรัพย สวนของผูถือหุน เงินลงทุน และ
หน้ีสิน การนําอัตราสวนในการทํากําไรของบริษัทมาชวยในการวิเคราะห สามารถชวยใหมองสถานการณ
และการทํากําไรของบริษัทไดดีขึ้น (อังครัตน  เพรียบจริยวัฒน, 2551) การวัดความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท จะพิจารณาเก่ียวกับผลตอบแทนของบริษัทซึ่งวัดโดยเทียบกับยอดขาย การลงทุนใน
สินทรัพย หรือเงินลงทุนจากสวนของเจาของ ซึ่งการวัดผลตอบแทนในกลุมน้ีจะชวยใหสามารถวิเคราะห
และประเมินคาของผลกําไรโดยเปรียบเทียบกับระดับยอดขาย ระดับของสินทรัพย และระดับของการ
ลงทุน อยางไรก็ตามถาบริษัทปราศจากผลกําไร หรือไมมีกําไรเกิดขึ้นในการบริหาร ก็เปนการยากที่
บริษัทจะทําการระดมทุนจากภายนอกได เพราะอัตราสวนน้ีจะแสดงใหเจาหน้ีและเจาของบริษัททราบถึง
การบริหารงานและการใชประโยชนจากการลงทุนของบริษัทวาคุมคาหรือไม (เข็มเพชร  เจริญรัตน และ
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อ่ืนๆ, 2557, หนา 133) กลาววาในปจจุบันบริษัทใหความสนใจกับอัตราสวนความสามารถในการทํา
กําไรซึ่งสะทอนถึงผลลัพธสุทธิจากนโยบายการจัดหาเงินทุนและการตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท 
โดยแบงอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไรจํานวน 5 อัตราสวนดังน้ี (Eugene F. Brigham 
et al., 2019) 

1.อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) เปนอัตราสวนที่บอกถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งหมดของกิจการไดเปนอยางดีเพราะสะทอนตนทุนทั้งหมด ทั้งตนทุน
การผลิตและตนทุนการบริหาร ในสวนของกําไรจากการดําเนินงานน้ันเปนกําไรที่ไดจากการนําเอาตนทุน
ขาย คาใชจายในการขายและการบริหารหักออกจากยอดขายหรือเปนกําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบ้ียและภาษี (Earnings Before Interest and Tax : EBIT) หารดวยยอดขายที่ไดจากการ
ดําเนินงาน หากอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงานมีคาสูง แสดงใหเห็นวาบริษัทประสบความสําเร็จใน
การบริหารการขาย การจัดซื้อเพ่ือผลิต เพ่ือขาย รวมทั้งการบริหารและควบคุมคาใชจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษ ี
                    ยอดขาย 

2.อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ อัตราสวนระหวางกําไรสุทธิกับยอดขาย ทําใหทราบ
ถึงความสามารถในการทํากําไรสุทธิของบริษัทภายหลังจากการหักคาใชจายทุกรายการแลว ใชวัด
ความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุนและคาใชจายตาง ๆ (รวมถึงคาใชจายในการขายและ
บริหาร และคาใชจายดอกเบ้ีย) เพ่ือใหเกิดผลกําไรสุทธิ ผลลัพธที่ไดจะบอกใหทราบวาบริษัทมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

อัตรากําไรสุทธิ  = กําไรสุทธิ 
      ยอดขาย 

3.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset : ROA) คือ อัตราสวนระหวางกําไรสุทธิ
กับสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย ซึ่งอัตราสวนดังกลาวใชในการวัดความสามารถของบริษัทในการใชประโยชน
จากสินทรัพยของบริษัทเพ่ือสรางกําไร หากอัตราผลตอบแทนทั้งหมดมีคาสูงแสดงใหเห็นวาบริษัทมี
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย  =     กําไรสุทธิ 
                สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย 

 สินทรัพยรวมถวัเฉลี่ย  = สินทรัพยรวมตนงวด + สินทรพัยรวมปลายงวด 
                               2 



 

483 
 

4.อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return on Common Equity : ROE) คือ 
อัตราสวนระหวางกําไรสุทธิกับสวนของผูถือหุนถัวเฉลี่ย ซึ่งเปนอัตราสวนในการวัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผูถือหุนโดยเฉพาะผลลัพธที่ไดบอกใหทราบถึงเงินทุนของบริษัทในสวนของผูถือหุนไดนําไป
ลงทุนและบริหารการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท อัตราสวนน้ีจะเกี่ยวของกับสวนของผูถือหุน 
ซึ่งหมายรวมถึง สวนทุน กําไรสะสม และเงินสํารองตาง ๆ โดยไมรวมหน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสินระยะยาว 
หากอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนมีคาสูง แสดงวาบริษัทไดมีการบริหารงานไดมีประสิทธิภาพ ก็
จะกอใหเกิดกําไรที่สูงขึ้น 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน =     กําไรสุทธิ 
                   สวนของผูถือหุนถัวเฉลีย่ 

สวนของผูถือหุนถัวเฉลี่ย = สวนของผูถือหุนตนงวด + สวนของผูถือหุนปลายงวด 
                  2 

5.อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (Return on Invested Capital : ROIC) เปนอัตราสวนในการ
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ไดรับการยอมรับเปนอยางมาก ซึ่งจะชวยในการเปรียบเทียบผลตอบแทน
จากเงินทุนของบริษัท เปนอัตราสวนระหวางกําไรสุทธิกับเงินทุนทั้งหมดถัวเฉลี่ย ซึ่งเงินลงทุนในที่น้ี
หมายถึงหน้ีสินและสวนของผูถือหุนที่มีตนทนุทางการเงินเทาน้ัน หากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมี
คาสูง แสดงวาบริษัทไดมีการบริหารงานไดมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดกําไรที่สูงขึ้น (Subramanyam, 
2014) 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  =      กําไรสทุธิ 
        เงินทุนทั้งหมดถัวเฉลีย่ 

เงินทุนทั้งหมดถัวเฉลี่ย  = เงินทุนตนงวด + เงินทุนปลายงวด 
                        2 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

วงศมณี  ชวาลวรรณ และ ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร  (2563, หนา 5-22) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบ
จากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคาที่มีตอ
คุณภาพกําไร สืบเน่ืองมาจากมาตรฐานฉบับน้ีจะเปลี่ยนรูปแบบของการรับรูรายไดของหลายๆ ธุรกิจ ซึ่ง
ผลกระทบโดยตรงตองบการเงินของกิจการ วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ที่มีตอกิจการ
ใหแกนักลงทุนหรือผูที่มีความสนใจ โดยใชคาสัมบูรณของรายการคงคางจาก   ดุลยพินิจของผูบริหาร
ของบริษัท (ตัวแปรตาม) วิธีการเก็บขอมูลโดยใชขอมูลในชวงป พ.ศ.2561-2562 จํานวน 888 ตัวอยาง 
โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยกเวนกลุม
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ธนาคาร กลุมประกันภัยและประกันชีวิต กลุมเงินทุนและหลักทรัพย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย บริษัทที่อยูในหมวดฟนฟูกิจการ และไมรวมบริษัทในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอย
พหุคูณ การทดสอบกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 0.1 ผลการศึกษาพบวาการปรับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคาสัมบูรณของ
รายการคงคางจากดุลยพินิจของผูบริหาร แสดงใหเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ทํา
ใหคาสัมบูรณของรายการคงคางจากดุลยพินิจของผูบริหารมีคาลดลงเปนผลใหกิจการมีคุณภาพกําไรที่
สูงขึ้น ขนาดของกิจการ การเติบโตของกิจการและความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับคา
สัมบูรณของรายการคงคางจากดุลยพินิจของผูบริหาร และสําหรับอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยมี
ความสัมพันธเชิงลบกับคาสัมบูรณของรายการคงคางจากดุลยพินิจของผูบริหาร 

ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และ อนุวัฒน  ภักดี  (2563, หนา 23-42) ไดศึกษาเรื่องการนํา TFRS 15 
มาถือปฏิบัติในปแรกสงผลกระทบตองบการเงินอยางไร สืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับดังกลาว กําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจในการประมาณการในหลายเรื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงของรายการบัญชีที่สําคัญในงบการเงิน รายการคงคางรวม และความระมัดระวังทาง
บัญชี วัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติตอการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดรวม การเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิ และรายการคงคางรวม (ตัวแปรอิสระ)  2.เพ่ือศึกษา
ผลกระทบจากการนํา TFRS 15 ตอความระมัดระวังทางบัญชีผานตัวแบบการรับรูผลขาดทุนอยาง
ทันเวลา (ตัวแปรอิสระ) โดยมีตัวแปรควบคุม ไดแก ขนาดของกิจการ ผลการดําเนินงาน อัตราสวน
หน้ีสิน และอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอมูลตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 797 ตัวอยาง โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากงบการเงินประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกกลุม
อุตสาหกรรม ยกเวนธุรกิจการเงิน บริษัทที่อยูในหมวดฟนฟูการดําเนินงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และกองทรัสตเพ่ือการลงทุน บริษัทที่มีงบการเงินไมใช 31 ธันวาคม และบริษัทที่มีขอมูลไมครบถวนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย
พบวาการนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติสงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของรายได
รวม การเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ การเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา การ
เปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได และรายการคงคางรวม สรุปไดวาการนํา TFRS 15 มาถือ
ปฏิบัติทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง รายการคงคางรวมลดลง ซึ่งสะทอนคุณภาพของงบ
การเงิน 

ปญญา อิสระวรวาณิช และสุนียรัตน วุฒิจินดานนท (2564, หนา 25-55) ไดศึกษาเรื่อง 
ผลกระทบของ TRFS 15 ตอรายงานทางการเงินในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือสํารวจนโยบายบัญชีที่ใชในการรับรูรายไดและสํารวจผลกระทบของ TFRS 15 ตอการ
รายงานทางการเงินของ 91 บริษัทตัวอยางในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ผลการสํารวจ
ขอมูลพบผลการวิจัยที่สําคัญ 3 ประการ 1) บริษัทในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยรับรูรายได ณ จุดของ
เวลา ในขณะที่บริษัทในหมวดรับเหมากอสรางรับรูรายไดตลอดชวงเวลาตามอัตราความกาวหนาของงาน 
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รอยละ 77 ของหมวดรับเหมากอสรางเลือกใชวิธีปจจัยนําเขาในการวัดอัตราความกาวหนาของงาน 2) มี
บริษัทจํานวน 18 บริษัท จาก 91 บริษัท ปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง จากรายการปรับปรุงของ 18 
บริษัท โดยเฉลี่ยกําไรสะสมตนงวดเพ่ิมขึ้น 108 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 ของสวนของเจาของตนงวด 
สวนงบการเงินป 2562 TFRS 15 ทําใหรายไดโดยเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.73 ของรายไดรวม และอัตรา
กําไรสุทธิลดลงรอยละ 0.81 เมื่อเทียบกับการรับรูรายการตามมาตรฐานการฉบับเดิม 3) รอยละ 61 ของ 
18 บริษัทที่ปรับปรุงงบการเงินยอนหลังเลือกใชวิธีปรับปรุงเฉพาะสัญญาที่ยังมีอยูในวันที่เริ่มใชมาตรฐาน
ฉบับใหม (Modified Retrospective Approach) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ โดยเฉพาะงานวิจัยของศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และ
อนุวัฒน  ภักดี (2562) ซึ่งพบวาการนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติสงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงของรายไดรวม การเปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ การเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงิน
ไดและคาเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได และรายการคงคางรวม ผูศึกษา
จึงกําหนดสมมติฐานในการศึกษาผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง 
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชในปแรก ที่มีตออัตราสวนความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ดังน้ี 

H1 : การนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปแรกสงผลกระทบเชิงลบกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

H2 : การนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปแรกสงผลกระทบเชิงลบกับอัตรากําไรสุทธิ 

H3 : การนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปแรกสงผลกระทบเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

H4 : การนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปแรกสงผลกระทบเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนตอสวนของ    
ผูถือหุน 

H5 : การนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปแรกสงผลกระทบเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการศึกษาครั้งน้ี ไดแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ทุกหมวดธุรกิจ ยกเวน บริษัทที่ไมไดปดบัญชี 31 
ธันวาคม บริษัทที่เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย บริษัท
อยูในหมวดฟนฟูการดําเนินงาน และขอมูลที่มีคา standard residual เกินกวาบวกลบ 3 ดังน้ันเหลือ
กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 187 ตัวอยาง (ขอมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) สามารถสรุป
จํานวนขอมูลในการศึกษา ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

จํานวนขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง ณ วันท่ี 2 พ.ย. 2563 

159 บริษัท 

หัก บริษัทท่ีเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

(59) บริษัท 

 บริษัทท่ีไมไดปดบัญชี 31 ธันวาคม (4) บริษัท 

 บริษัทอยูในหมวดฟนฟูการดําเนินงาน (1) บริษัท 

จํานวนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 95 บริษัท 

ศึกษาขอมูล 2 ป คือ ปพ.ศ.2561 และพ.ศ.2562 รวมเปนขอมูลท้ังสิ้น 190 ขอมูล 

หัก ขอมูลท่ีมีคา standard residual เกินกวาบวกลบ 3 (3) ขอมูล 

คงเหลือขอมูลท่ีใชในการศึกษาท้ังสิน 187 ขอมูล 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2563) 

ตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาสามารถจําแนกเปนตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม โดย
อธิบายวิธีการวัดคาของตัวแปรตาง ๆ ดังน้ี 

1.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ในการศึกษากําหนดตัวแปรตามเปนอัตราความสามารถในการทํากําไร ซึ่งทําการคํานวณหา
อัตราความสามารถในการทํากําไรของแตละบริษัทและแตละป ดังน้ันตัวแปรตามในแตละตัวสามารถ
เขียนสูตรในการคํานวณไดดังน้ี 

− อัตรากําไรจากการดําเนินงาน    

Operating Profit 
Margini,t    

= กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษี   
ของบริษัทที่ i ปที่ t 

               ยอดขายของบริษัทที่ i ปที่ t 

− อัตรากําไรสุทธิ 

Net Profit Margini,t    = กําไรสุทธิของบริษัทที่ i ปที่ t 
                           ยอดขายของบริษัทที่ i ปที่ t 
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− ตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

ROAi,t = กําไรสุทธิของบริษัทที่ i ปที่ t 
     (สินทรัพยรวมตนงวด + สินทรัพยรวมปลายงวด) / 2 

− อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน 

ROEi,t = กําไรสุทธิของบริษัทที่ i ปที่ t  
(สวนของผูถือหุนตนงวด + สวนของผูถือหุนปลายงวด) / 2 

− อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 

ROICi,t = กําไรสุทธิของบริษัทที่ i ปที่ t  
                                 (เงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินตนงวด + 
                              เงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินปลายงวด) / 2 

2.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ในการศึกษากําหนดให TFRS 15 เปนตัวแปรอิสระ โดยเปนตัวแปรหุนที่กําหนดใหมีคาเปน 1 
เมื่อบริษัทนํา TFRS 15 มาใช และมีคาเปน 0 เมื่อบริษัทไมไดนํา TFRS 15 มาใช 

3.  ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

ในการศึกษากําหนดตัวแปรควบคุมประกอบดวย 

− ขนาดของบริษัท (Size) จากการศึกษาของจุฑามาส จรุงกลิ่น (2554) ไดกลาววา ขนาด
ของบริษัทมีความสัมพันธในทางบวกกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร โดยขนาดของบริษัทวัด
จากสินทรัพยรวมในงบการเงิน เน่ืองจากสินทรัพยรวมแตละบริษัทมีความแตกตางกัน รวมทั้ง ขนาด
บริษัทมีขนาดที่แตกตางจากตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ ในการศึกษา ดังน้ัน ผู
ศึกษาจึงแปลงคาโดยใส Logarithm ฐานธรรมชาติ เพ่ือทําใหขนาดของบริษัทสามารถนํามาใชวิเคราะห
ทางสถิติไดดีมากขึ้น  

− ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) ผลการศึกษาของ Sornprasit (2011) พบวาความ
เสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธในทิศทางลบกับอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน ซึ่งแสดงวาหากความเสี่ยง
ทางการเงินสูงเกิดจากการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุนมากยอมมีภาระที่ตองจายดอกเบ้ียและหน้ีสินสูง
มากดวย ซึ่งทําใหอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนไดรับลดนอยลงไปดวย ดังน้ันความเสี่ยงทางการเงินถือเปน
ตัวแปรควบคุมอีกตัวหน่ึงในการศึกษาครั้งน้ี คํานวณไดดังน้ี 
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Leverage = หน้ีสินรวม 
สวนของผูถือหุนหรือ (หุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลว 
+ สวนเกินมลูคาหุนฯ – สวนตํ่ามูลคาหุนฯ + กําไรสะสม) 

− กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Flow) ผลการศึกษาของ                               
ปยะณัฐ ถุนพุทธดม และสุรีย โบษกรนัฏ (2562) พบวาอัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งคํานวณไดดังน้ี 

CFO = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
สินทรัพยรวม 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาน้ีใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (IBM SPSS Statistics Base) 
โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังน้ี 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการสรุปลักษณะเบ้ืองตนของ
ขอมูลแตละตัวแปร เพ่ือนําเสนอในรูปแบบความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)  คาตํ่าสุด 
(Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช 

2.1. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน 2

3 (Spearman Correlation Analysis) เปนการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ คือ การถือปฏิบัติ TFRS 15 ในปแรก และตัวแปรตาม คือ 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร รวมถึงตัวแปรควบคุมแตละตัว ถาหากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เปนบวกแสดงถึงการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนลบแสดงถึงการ
มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ที่ไดจากการคํานวณจะมีคาอยู
ในชวง -1.00 ≤ r ≤ 1.00 

นอกจากน้ัน ผูศึกษายังใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในการวิเคราะหปญหา Multicollinearity 
ดวย โดยหากตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่จะใชในสมการถดถอยเชิงพหุ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ไมเกิน 0.8 แสดงวาไมเกิดปญหา Multicollinearity คือตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธ
กันเองสูง (อุทัยวรรณ สายพัฒนะ และฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ,  2547) 

                                                            
3 ผูศึกษาใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน เนื่องจากขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ (Non-normality distribution) 
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2.2. การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 
โดยกอนทําการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ผูศึกษาตองทําการทดสอบสมมติฐานเบ้ืองตน น่ันคือ
ทดสอบวาขอมูลมลีักษณะที่ตรงตามเง่ือนไขการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ดังน้ี  

1) คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปนศูนย (error term) = 0  

2) ความคลาดเคลื่อน (error term) เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม 

3) ความคลาดเคลื่อน (error term) เปนอิสระจากกันหรือไม 

4) คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (error term) เปนคาคงที่หรือไม 

ผูศึกษาไดกําหนดสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใชการทดสอบสมมติฐาน ไวดังน้ี 

ตัวแบบที่ 1 OMi,t = β0 + β1TFRS15i,t + β2Sizei,t + β3Levi,t + β4CFOi,t 

ตัวแบบที่ 2 NPM,t = β0 + β1TFRS15i,t + β2Sizei,t + β3Levi,t + β4CFOi,t 

ตัวแบบที่ 3 ROAi,t = β0 + β1TFRS15i,t + β2Sizei,t + β3Levi,t + β4CFOi,t 

ตัวแบบที่ 4 ROEi,t = β0 + β1TFRS15i,t + β2Sizei,t + β3Levi,t + β4CFOi,t 

ตัวแบบที่ 5  ROICi,t = β0 + β1TFRS15i,t  + β2Sizei,t + β3Levi,t + β4CFOi,t 

โดยที่ 

TFRS15 i,t =  การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ของบริษัท i ปที่ t  

โดยกําหนดใหเปนตัวแปรหุน ซึ่งมีคาเปน 1 สําหรับบริษัทที่นํา TFRS 15 มา
ถือปฏิบัติ และมีคาเปน 0 สําหรับบริษัทที่ยังไมนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติ 

OM i,t =   อัตรากําไรจากการดําเนินงานบริษัท i ปที่ t 

NPM i,t =  อัตรากําไรสุทธิบริษัท i ปที่ t 

ROA i,t = อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยบริษัท i ปที่ t 

ROE i,t = อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนบริษัท i ปที่ t 

ROIC i,t = อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนบริษัท i ปที่ t 

Size i,t = ขนาดของกิจการของบริษัท i ปที่ t 
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Lev i,t = อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท i ปที่ t  

CFO i,t = กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท i ปที่ t 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตัวแปร จํานวน
ตัวอยาง 

(N) 

คาตํ่าสุด 
(Minimum) 

คาสูงสุด 
(Maximum) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

OM (เทา) 187 -2.49 1.54 0.12 0.36 

NPM (เทา) 187 -4.42 1.37 0.02 0.53 

ROA (เทา) 187 -0.29 0.21 0.03 0.66 

ROE (เทา) 187 -1.06 0.46 0.02 0.54 

ROIC (เทา) 187 -0.81 1.83 0.16 0.33 

Size (บาท) 187 2,894,570 169,933,034,161 21,833,314,444 30,186,999,891 

Lev. (เทา) 187 -11.61 459.51 4.13 33.57 

CFO (เทา) 187 -0.28 0.37 0.04 0.10 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม โดยศึกษาคาสูงสุด ตํ่าสุด คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ขอมูล ซึ่งตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.12 เทา 
อัตรากําไรสุทธิมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.02 เทา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.03 เทา 
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.02 เทา อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.16 เทา ตัวแปรควบคุมที่ใชในการศึกษา คือ ขนาดบริษัท มีคาเฉลี่ยเทากับ 21,833.31 
ลานบาท (ตัวแปรขนาดบริษัทจะใสล็อกกาลิทึมและใชในการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานตอไป) ความเสี่ยง
ทางการเงินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 เทา กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.04 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ 

 ความถ่ี (Frequency) รอยละ (%) 

ยังไมปรับใช TFRS15 (ตัวอยาง) 93 49.7 

ปรับใช TFRS15 (ตัวอยาง) 94 50.3 

รวม 187 100.0 

จากตารางที่ 3 เปนการวิเคราะหความถี่และรอยละของตัวแปรอิสระ คือการปรับใช TFRS 15 
โดยกําหนดใหเปนตัวแปรหุนที่มีคาเปน 1 เมื่อบริษัทนํา TFRS 15 มาใช และมีคาเปน 0 เมื่อบริษัทไมได
นํา TFRS 15 มาใช พบวา บริษัทตัวอยางจํานวน 187 ตัวอยาง แบงเปน บริษัทที่ยังไมปรับใช TFRS 15 
จํานวน 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 49.7 และบริษัทที่มีการปรับใช TFRS 15 จํานวน 94 ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ 50.3 

สวนที่ 2  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 

2.1   การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของตัวแปร (Correlation Analysis) 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน (Spearman Correlation) 

 OM NPM ROA ROE ROIC TFRS15 Size Lev. CFO 

OM 1         

NPM 0.94** 1        

ROA 0.71** 0.83** 1       

ROE 0.67** 0.77** 0.92** 1      

ROIC 0.61** 0.73** 0.94** 0.88** 1     

TFRS15 -0.02 -0.05 -0.05 -0.08 -0.02 1    

Size 0.44** 0.35** 0.18** 0.22** 0.18** 0.02 1   

Lev. -0.12 -0.22** -0.30** -0.12 -0.27** 0.02 0.35 1  

CFO 0.15* 0.29** 0.41** 0.35** 0.36** -0.03 -0.17* -0.31** 1 

หมายเหตุ 1 **. มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 (1-tailed). 

*. มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (1-tailed). 

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระตางๆ ซึ่งตัวแปร
อิสระไดแก TFRS 15 สวนตัวแปรตาม ไดแก อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 
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พบวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามทุกตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความ
วา อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัวไมมีความสัมพันธกับการปรับใช TFRS 15 (P > 0.05) 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรควบคุมพบวา ขนาดของ
บริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (P 
< 0.01) ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับอัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (P < 0.01) กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (P < 0.05) และ
ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตรา
ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (P < 0.01) 

ในเบ้ืองตน การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่จะใชในตัวแบบ
สมการถดถอยเชิงพหุ เพ่ือพิจารณาการเกิดปญหา Multicollinearity พบวา ไมมีตัวแปรอิสระและตัว
แปรควบคุมใดที่มีความสัมพันธกันในระดับที่สูงเกินกวา 0.80 ซึ่งอาจสงผลใหสมการตัวแบบที่ใชในการ
พยากรณตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน (อุทัยวรรณ สายพัฒนะ และฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ,  2547)  

2.2   การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ตัวแบบที1่ (OM) ตัวแบบที2่ (NPM) ตัวแบบที3่ (ROA) ตัวแบบที4่ (ROE) ตัวแบบที5่ (ROIC) 

 Beta t Beta t Beta t Beta t Beta t 

Constant  -4.14**  -2.91**  -3.03**  -2.92**    -2.09* 

TFRS 15 -0.01 -0.14 -0.02    -0.32 -0.01     -0.14 -0.01    -0.66 -0.04     0.61 

Size 0.27 4.69** 0.17 2.93** 0.22 3.53** 0.06 3.55** 0.17 2.49** 

Lev. -0.55 -9.55** -0.52 -8.86** -0.16 -2.50** -0.95 -53.16** -0.04  -0.57 

CFO 0.20 3.53** 0.29 5.04** 0.48 7.67** 0.12 6.90** 0.42 6.16** 

F 31.75** 29.54** 18.97** 747.17** 10.69** 

R2 0.41 0.39 0.29 0.94 0.19 

Adj. R2 0.40 0.38 0.28 0.94 0.17 

หมายเหตุ **. มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 (1-tailed). 

 *. มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (1-tailed). 
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คา F-Statistic ของแตละตัวแบบมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 หมายความวาในแตละตัวแบบ มีตัว
แปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได ซึ่งตัวแปรตาม ไดแก 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจาก
สวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 

คา t-Statistic ของตัวแปรอิสระ TFRS 15 ในแตละตัวแบบ แสดงใหเห็นวาการปรับใช TFRS 
15 ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัว ซึ่ง
หมายความวา TFRS 15 ไมไดเปนตัวกําหนดอัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา คา t-Statistic ของตัวแปรควบคุม พบวา ขนาดบริษัทมีความสัมพันธเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัวที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01 ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัว 
ยกเวน อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัวที่
ระดับความมีนัยสําคัญสถิติที่ 0.01  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

        ในการศึกษาผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจาก
สัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชในปแรก ที่มีตออัตราสวนความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยกลุมตัวอยางใน
การศึกษามีจํานวน 187 ตัวอยาง สามารถสรุปผลการศึกษาที่สําคัญไดดังน้ี การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มาใชในปแรก ไมมีผลกระทบตออัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง แตอยางไรก็ดี ผลการศึกษาพบวา ขนาดกิจการมีความสัมพันธ
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัว (p < 0.01) ความเสี่ยงทาง
การเงินมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัว (p < 
0.01) ยกเวนอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรทุกตัว (p < 0.01)  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางการปรับใช TFRS 15 กับอัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรม
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อสังหาริมทรัพยและกอสราง น่ันหมายความวา TFRS 15 ไมไดเปนตัวกําหนดการเพ่ิมหรือลดของอัตรา
ความสามารถในการทํากําไร ไดแก อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน 

ซึ่งผลการศึกษาขัดแยงกับงานวิจัยของศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน  ภักดี (2562) ซึ่งพบวา
การนํา TFRS 15 มาถือปฏิบัติสงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของรายไดรวม การ
เปลี่ยนแปลงกําไรสุทธิ การเปลี่ยนแปลงกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลง
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได และรายการคงคางรวม ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา
เฉพาะบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางเทาน้ัน ทําใหขาดการวิเคราะหในภาพรวม
ของทั้งตลาดหลักทรัพย อีกทั้งการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลกระทบของการปรับใช TFRS 15 ที่มีตอ
อัตราความสามารถในการทํากําไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ TFRS 15 สงผลกระทบตอรายไดโดยตรง
มากกวาความสามารถในการทํากําไร 

การไมพบความสัมพันธระหวางการนํามาตรฐาน TFRS 15 มาปรับใช และอัตราสวนความสามารถ
ในการทํากําไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อาจเน่ืองมาจากการปรับใช TFRS 15 ในปแรกสงผลทําใหรายไดเฉลี่ยของ
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมน้ีลดลงไมถึงรอยละ 1 โดย ปญญา อิสระวรวาณิช และสุนียรัตน วุฒิจินดานนท 
(2564) พบวารายไดเฉลี่ยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางลดลงรอยละ 0.73 ซึ่ง
สงผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 0.81 เทาน้ัน ซึ่งการลดลงของรายไดและอัตรากําไรสุทธิเพียงเล็กนอย 
อาจไมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการปรับใช TFRS 15 และอัตราสวนความสามารถใน
การทํากําไรอยางมีนัยสําคัญได  

ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาการถือปฏิบัติ TFRS 15 ในปแรกกับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดย
แบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 

1. จากการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดขอสรุปวา TFRS 15 ไมมีความสัมพันธกับอัตราความสามารถใน
การทํากําไร แตขนาดบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความสัมพันธกับ
อัตราความสามารถในการทํากําไร ซึ่งผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและตัดสินใจในการ
บริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสนใจศึกษาสามารถนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชในการทํางานวิจัยตอยอดได 
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ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งตอไป 

เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีมีขอจํากัดเรื่องจํานวนตัวอยางที่ศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จึงยังมีขอมูลไมมาก
นัก อาจทําใหผลการศึกษาคลาดเคลื่อน ในการศึกษาครั้งตอไปอาจมีการเพ่ิมจํานวนขอมูลมากขึ้น และ
ขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาโดยทําการศึกษาทั้งสิ้นเพียง 2 ป ซึ่งหากทําการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษา
ผลกระทบจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ในปถัดๆไปดวย เพ่ือทําใหเห็นถึง
ผลกระทบในปถัดๆ มา 
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การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช                   
กรอบแนวคิด COBIT ดานการบริหารความม่ันคงปลอดภัย กรณีศึกษา:                 

บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน 

Assessing the Effectiveness of Internal Control in Information Technology 
System Using COBIT Security Service Framework: A Case Study of ABC 

Financial Information Technology Company 

 

ศิริพรรณ เขื่อนขายแกว0

1,  นลินี  เหลืองเกรียงไกร1

2 และจิรารัช พิพัฒนนราพงศ23  

Siripan Kuenkaikaew1, Nalinee Laungkrengkrai2 and Jirarat Pipatnarapong3 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
กรอบแนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและศึกษาความสัมพันธระหวางการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ
แนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยกับประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชกรณีศึกษาของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินแหงหน่ึง จากการรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูรับการตรวจสอบที่เปนผูบริหาร หัวหนางานและพนักงาน
จํานวน  68  คน  

ผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยูระดับ
มากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 โดยดานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณปลายทาง มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 4.73 และนอยสุดคือดานการเฝาติดตามโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือตรวจจับเหตุการณที่
เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.39 สวนระดับความเห็นเก่ียวกับการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูระดับ
มากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 โดยดานการเงินมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 4.55 และนอยสุดคือดานลูกคา 
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.39 ในการศึกษาความสัมพันธพบวากระบวนการควบคุมภายในดานเทคโนโลยี
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2 Internal Audit Manager, บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 
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สารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัย มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ 0.01  

คําสําคัญ: การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ COBIT5 บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน 

 

Abstract 

The purpose of this research were to study the perception of internal controls 
using the COBIT security service framework and the effectiveness of information 
technology operation, as well as to examine the relationship between internal control in 
information technology system and the effectiveness of information technology 
operation using the COBIT security service framework. The questionnaires had been sent 
to the final sample of 68 respondents comprising the executives, supervisors, and 
employees from the ABC Financial Information Technology Company.  

The results showed that the majority of the sample group had high perception 
toward the internal control in information technology, with the mean of 4.52. The 
manage endpoint security domain had the highest perception with the mean of 4.73, 
while the monitor the infrastructure for security-related events domain had the lowest 
perception with the mean of 4.39. For the assessment of the effectiveness of information 
technology operation, the result showed that the majority of the sample group had high 
perception, with the mean of 4.52. The financial domain had the highest assessment with 
the mean of 4.55, while the customer domain had the lowest assessment with the mean 
of 4.39. For correlation study, the internal control in information technology using COBIT 
security service framework and the effectiveness of the information technology operation 
of the company were positively correlated at statistical significance of 0.01.  

Keywords: Information technology internal control, Information technology operation, 
COBIT5, Financial information technology company 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันการดําเนินงานขององคกรจําเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก เพ่ือให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และการที่เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาอยางรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดงายมากขึ้น ทําใหปจจัยตาง ๆ อาจกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการใชงาน ความเสี่ยงดานความปลอดภัยก็มีมากย่ิงขึ้นตามไปดวย ทั้งในเรื่องของความลับ 
ความถูกตอง และความพรอมใชงาน การที่มีการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนสิ่งจําเปน และเขามา
มีบทบาทในการดําเนินงานของทุกองคกรเปนอยางมาก 

ธุรกิจของบริษัทที่เปนกรณีศึกษามีการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับการใหบริการเปนศูนยกลางการ
ประมวลผล ระบบชําระเงินระหวางธนาคารกับสถาบันการเงินช้ันนําตาง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางมาก หากบริษัทไมมีการบริหารจัดการและการรักษา
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหรัดกุมเพียงพอ อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือสราง
ความเสียหายตอองคกรและลูกคาได อีกทั้งบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน อยูภายในการกํากับ
ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลระบบการชําระเงินภายใต
พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560 ตามประกาศที่ สนช. 4/2561 เรื่องหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ ซึ่งกําหนดไววาตองจัดใหมีกระบวนการและ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบรายการผิดปกติ เพ่ือปองกันความเสี่ยง
จากความผิดพลาดหรือการทุจริตในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารความเสี่ยงที่ไมเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับภายในของกิจการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ดังน้ัน การควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่บริษัทตองใหความสําคัญ เพ่ือใหการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจน้ันเกิดประโยชนสูงสุด ลดโอกาสความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น และเพ่ือยกระดับการควบคุมภายในของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากปจจุบันแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมภายในของบริษัทใชแนวทางของมาตรฐาน ISO27001:2013 เปนมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพียงอยางเดียว จึงมีความตองการศึกษาแนวทางในการควบคุมภายใน
มาตรฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนไปที่การประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายในของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิดของ Control Objectives for Information 
Technologies (COBIT) ซึ่งถือเปนแนวคิดการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบกวาง มีหลาย
แงมุมในการนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT 
ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน 
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ
แนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัย กับประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

แนวคิดการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ COBIT เปนกรอบแนวคิดที่พัฒนาโดย
สมาคมตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลระบบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาองคกรใหเขาสูการเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ IT Governance กลาวคือ สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศขององคกรใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคากับการลงทุน มีการบริหารความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการ
ที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2562) 

สมาคมผูตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพ้ืนกรุงเทพฯไดอธิบายวา COBIT 5 เนนที่
การบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร (Generic enterprise goal) เอ้ือใหเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
การกํากับดูแลบริหารจัดการในแบบองครวมทั่วทั้งองคกร พิจารณาถึงผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก และใชประโยชนไดกับองคกรทุกขนาด 
และทุกธุรกิจ ซึ่งเปาหมายระดับองคกรเหลาน้ีกําหนดขึ้นโดยใชมิติตางๆ ของการวัดผลแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard)   4  ดาน  ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการ
เรียนรูและเติบโต ทั้งน้ี COBIT 5 แยกการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกรออกเปนสองสวนที่สําคัญ คือการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยการบริหารจัดการ 
ประกอบดวย 4 โดเมนดังน้ี  

 1. จัดวางแนว จัดทําแผน และจัดระบบ (Align Plan and Organize: APO) 

 2. จัดสราง จัดหาและนําไปใช (Build Acquire and Implement: BAI) 

3. สงมอบ ใหบริการและสนับสนุน (Delivery Service and Support: DSS) 

4. เฝาติดตาม วัดผล และประเมิน (Monitor Evaluate and Assess: MEA) 

หมวดการบริหารจัดการบริการดานความมั่นคงปลอดภัย DSS05 ไดอธิบายวัตถุประสงค เพ่ือ
ดูแลรักษาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหกับองคกรตามนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย กําหนดและรักษาไวซึ่งบทบาทหนาที่ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศและสิทธิในการเขาถึงตลอดจนการเฝาติดตามการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยลด
ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากชองโหวในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและเหตุการณ
ผิดปกติใหเหลือนอยที่สุด (สมาคมผูตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพ้ืนกรุงเทพฯ, 2564) 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 

        อรญา เหงาศิลา (2562) ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการทํางาน และศึกษาความ
แตกตางทางดานปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันกับประสิทธิภาพการทํางาน ในสวนการตรวจสอบภายใน 
โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลผลการวิจัย พบวาการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการทํางาน 
ในดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการใหนโยบายและกําหนดกลยุทธการดําเนินงานรวมทั้งแนว
ทางการปฏิบัติ มีความชัดเจนแจงใหเจาหนาที่ทุกคนทราบมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการปฏิบัติตน
ใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งในดานความซื่อสัตย และจริยธรรมในการบริหาร และจัดโครงสรางและสายงาน
การบังคับบัญชาของหนวยงานมีความชัดเจน เหมาะสมกับการดําเนินงาน ผลการวิจัยดานความสัมพันธ
ระหวางการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการทํางาน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 ธัญญรัตน ปยวัฒนการณและชุติมา เบ้ียวไขมุก (2560) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหชองวางการ
ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทดานการเงินที่ผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามกรอบการดําเนินงานทางธุรกิจสําหรับการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
ที่ระดับองคกร วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหชองวางดานการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 
27001) เปนการศึกษาโดยสรางแบบสัมภาษณ พบวาบริษัทมีการดําเนินงานตามกรอบแนวคิด COBIT 5 
อยูในระดับปานกลาง มีกระบวนการที่ทําไดรอยละ 100 ซึ่งกระบวนการดังกลาวสวนใหญเปน
กระบวนการที่มีความเกี่ยวของตรงกันกับ มาตรฐานสากลดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 
27001) 

 ชัยรัตน จุสปาโลและคณะ (2553) ศึกษาเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจและประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงคเพ่ือ
สังเคราะหแนวคิด หลักการ ในมุมมองทางวิชาการ เกี่ยวของกับเรื่องนิยามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ กลยุทธธุรกิจ ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกล
ยุทธธุรกิจ ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือใหมีการนําแนวความคิดน้ีไปใชงาน
ทางปฏิบัติ เปนการศึกษาที่มีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
ในการรวบรวมขอมูลผลการวิจัยจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 541 
แหง พบวาคาเฉลี่ยความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจคอนขางตํ่า และ
คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจของแตละ
ประเภทอุตสาหกรรมไมแตกตางกัน 

 Rudolph A. Jacob (2017) ศึกษาเรื่องกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากรอบบูรณาการ
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ของ COBIT5, ERM และ COSO ในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ(ITG) การบูรณา
การที่มีประสิทธิภาพน้ีกอใหเกิดความเหมาะสมตามเปาหมายเชิงกลยุทธและการดําเนินงานขององคกรกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาน้ีพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เพ่ือจัดหมวดหมู
รายการภัยคุกคามและความเสี่ยงที่องคกรตองเผชิญอยางครอบคลุม พบวา มีการใชมาตรฐาน COBIT5, 
ERM และ COSO ในการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ปกครอง วิจัยไดพัฒนากรอบการทํางานแบบบูรณาการที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกรและการ
ดําเนินงานการควบคุมและกระบวนการของ ERM, COSO และ COBIT5 ดวยหลักการกํากับดูแลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงใหเห็นวาการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับอิทธิพลจากโดเมน
องคกรหาโดเมน ไดแก การจัดตําแหนงเชิงกลยุทธ การสงมอบคุณคา การจัดการทรัพยากร การบริหาร
ความเสี่ยง และการวัดประสิทธิภาพ กรอบการทํางานแบบบูรณาการน้ีไมเพียงแตจะชวยใหการจัดการ
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธที่สําคัญ
ขององคกร แตยังสงเสริมความสอดคลองเปาหมายระหวางการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ
ดวย  

Michele Rubino, Filippo Vitolla and Antonello Garzoni (2016) ศึกษาเรื่องผลกระทบ
ของกรอบการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน วัตถุประสงคเพ่ือ
วิเคราะหกรอบการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (COBIT) มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมการควบคุม
และการควบคุมภายในของระบบ เพ่ือแสดงใหเห็นวาโครงสรางและกระบวนการของ COBIT สงผลกระทบ
ตอ 7 ประเภทของปจจัยที่ประกอบเปนสภาพแวดลอมการควบคุม พบวา การควบคุมสภาพแวดลอมมี
อิทธิพลอยางกวางขวางตอการตัดสินใจขององคกรและกิจกรรมที่เปนพ้ืนฐานสําหรับระบบควบคุมภายใน
โดยรวม ถาสภาพแวดลอมการควบคุมไมแข็งแรงพอ จะทําใหระบบการควบคุมภายในโดยรวมจะไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร การวิเคราะหดําเนินการในบทความน้ีแสดงใหเห็นวาโครงสรางของ COBIT 
สามารถชวยประเมินและจัดการองคประกอบของสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีขึ้น 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 การศึกษาประสิทธิผลการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการเงิน (บริษัทฯ) ทําการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งถือเปนผูมี
สวนไดเสียในการดําเนินงานขององคกรเกี่ยวกับการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ
แนวคิด COBIT 5 หัวขอ DSS05 การบริหารจัดการบริการความมั่นคงปลอดภัย 7 ประการ และ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯโดยใชการวัดผลแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard: BSC) 4 ดาน (อางอิงตามการวัดผลการบรรลุเปาหมายองคกรใน COBIT5)  

ในการวิจัยครั้งน้ีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสงใหแกพนักงานทั้งบริษัทจํานวน 90 ชุด และ
ไดรับตอบกลับมาเปนจํานวน 68 ชุด คิดเปน 75.56% แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลใชแบบคําถาม
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ปลายปด โดยคําถามเก่ียวกับการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด 
COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยมีคําถามจํานวน 35 ขอ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคําถามจํานวน 17 ขอ แบบสอบถามใชมาตรวัดแบบอันตร
ภาคช้ัน (Interval scale) ตามแนวคิด Likert’s Scale 5 ระดับ 

กรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัย 

        ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการประเมินประสิทธิผลการควบคุม
ภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชกรอบแนวคิด COBIT กรณีศึกษาบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการเงิน แสดงไดตามภาพที่ 1  

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือทราบลักษณะโดยทั่วไปของตัวแปรที่เก็บ
รวบรวม ลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
ตําแหนงงาน ประกอบดวย คาสถิติรอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

2. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายความสอดคลองของตัวแปร
เก่ียวกับการควบคุมภายในและประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ใชสถิติการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman Rank Correlation 
Coefficient) วิเคราะหความสัมพันธตัวแปรระหวางการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ภายหลังการทดสอบการแจกแจงของขอมูลดวยสถิติ
โคลโมโกรอฟ สมินอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) แลวพบวา ขอมูลการควบคุมภายในและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานมีการแจกแจงไมปกติ 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 จากผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.88  มีอายุอยู
ในชวง 21-30 ป และ 31-40 ป ในจํานวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 41.18 มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีรอยละ 75.00 มีประสบการณการทํางานเปนระยะเวลา 1-5 ปคิดเปนรอยละ 45.59 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงระดับพนักงานรอยละ 60.29 และมีลักษณะสายงานเปน
พนักงานที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนรอยละ 52 .94  และเปนพนักงานที่ปฏิบัติ

หนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 47.06  

2.  การรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT ดาน
การบริหารความม่ันคงปลอดภัย 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอมูลการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัย 

ระดับการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามกรอบแนวคิด COBIT โดยรวม 

x̅ SD 
ระดับการ
ควบคุม 

1.  การปองกันซอฟตแวรที่ประสงคราย 4.49 0.41  มากที่สุด 
2.  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายและการ

เชื่อมตอ 
 4.51 0.37  มากที่สุด 

3.  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณปลายทาง 4.73 0.31  มากที่สุด 
4.  การบริหารจัดการอัตลักษณและการเขาถึงระบบทางตรรกะสําหรับ

ผูใช 
4.44 0.36  มากที่สุด 

5.  การบริหารจัดการสิทธิ์การเขาถึ ง สินทรัพยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางกายภาพ 

4.59 0.34  มากที่สุด 

6.  การบริหารจัดการเอกสารและอุปกรณแสดงผลที่มีความสําคัญ 4.54 0.42  มากที่สุด 
7.  การเฝาติดตามโครงสรางพื้นฐานเพื่อตรวจจับเหตุการณที่เกี่ยวของ

กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
4.39 0.50  มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทัง้ 7 ดาน 4.52  0.30  มากที่สุด 

จากตารางที่  1 แสดงใหเห็นถึงระดับการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามกรอบแนวคิด  COBIT ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมทั้ง 7 ดาน พบวา ความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถาม ถึงระดับการควบคุมภายในโดยรวมอยูระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 
และหากพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวาดานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ
ปลายทาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 4.73 รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการสิทธ์ิการเขาถึงสินทรัพย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.59 และนอยสุดคือดานการเฝาติดตามโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือตรวจจับเหตุการณที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.39 
ตามลําดับ 

3.  การประเมินประสทิธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

 ตารางที่  2 เปนการวิเคราะหเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยใชการวัดผลแบบสมดุล (BSC) ทั้ง 4  ดาน ไดแก ดานการเงิน ดาน
ลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและเติบโต  
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอมูลระดับความเห็นเก่ียวกับการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม 

ระดับความเหน็ x̅ SD ระดับความเหน็ 
1. ดานการเงิน 4.55 0.38 มากที่สุด 
2. ดานลูกคา 4.39 0.52 มากที่สุด 
3. ดานกระบวนการภายใน 4.53 0.36 มากที่สุด 
4. ดานการเรียนรูและเติบโต 4.53 0.51 มากที่สุด 
ระดับความเหน็รวมทั้ง 4 ดาน 4.52 0.33 มากที่สุด 

จากตารางที่  2 แสดงให เห็ นถึ งระ ดับความเ ห็นเ ก่ี ยว กับการประเมิ นประสิท ธิผล 
การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยใชการวัดผลแบบสมดุล (BSC) โดยรวมทั้ง 4 
ดาน พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน
โดยรวมอยูระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 และหากพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานการเงิน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 4.55 รองลงมาคือ ดานกระบวนการภายในและดานการเรียนรูและเติบโต มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.53 เทากัน และนอยสุดคือดานลูกคา มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.39 ตามลําดับ 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามกรอบแนวคิด  COBIT กับประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน 

ผูวิจัยทําการทดสอบหาคาการกระจายแบบปกติ (Normality Test) ดวยสถิติ Kolmogorov-
Smirnov Test (K-S Test) พบวาขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ จึงทําการทดสอบความสัมพันธโดยใชการ
ทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman Rank Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในตารางที่ 3 พบวา การควบคุมภายในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการดําเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และมีระดับความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง ในทิศทางเดียวกัน ที่ r = 

0 .648  **อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0 . 01  เมื่อทําการพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา การบริหาร
จัดการอัตลักษณ /การเขาถึงระบบทางตรรกะสําหรับผูใชมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการ

ดําเนินงานมากที่สุด   ) r=0.595, p<0.01) และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการควบคุมภายในดานการปองกัน
ซอฟตแวรที่ประสงครายนอยที่สุด (r=0.420, p<0.01) 
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการควบคุมภายในกับประสิทธิผลการดําเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางการควบคุมภายใน  

กับประสิทธิผลการดําเนินงาน 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
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การปองกันซอฟตแวรท่ีประสงคราย (X1) Correlation  .214 .278* .365** .644** .420** 

Sig. (2-tailed) .079 .022 .002 .000 .000 

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบเครือขาย/เช่ือมตอ (X2) 

Correlation  .362** .323** .429** .528** .492** 

Sig. (2-tailed) .002 .007 .000 .000 .000 

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ของอุปกรณปลายทาง (X3) 

Correlation  .348** .373** .448** .656** .543** 

Sig. (2-tailed) .004 .002 .000 .000 .000 

การบริหารจัดการอัตลักษณ/การเขาถึง

ระบบทางตรรกะสําหรับผูใช (X4) 

Correlation  .492** .226 .665** .363** .595** 

Sig. (2-tailed) .000 .064 .000 .002 .000 

การบริหารจัดการสิทธ์ิเขาถึงสินทรัพย

เทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพ (X5) 

Correlation  .349** .212 .542** .427** .484** 

Sig. (2-tailed) .004 .083 .000 .000 .000 

การบริหารจัดการเอกสารและอุปกรณ

แสดงผลท่ีมีความสําคัญ (X6) 

Correlation  .423** .285* .553** .314** .516** 

Sig. (2-tailed) .000 .019 .000 .009 .000 

การเฝาติดตามโครงสรางพ้ืนฐานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย (X7) 

Correlation  .412** .186 .438** .263* .444** 

Sig. (2-tailed) .000 .128 .000 .030 .000 

การควบคุมภายใน (X) Correlation  .455** .314** .677** .572** .648** 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .000 .000 .000 

  
**p<0.01: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 *p<0.05: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการเงิน โดยพิจารณากระบวนการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด COBIT 5 ในหัวขอ DSS05 
บริหารจัดการบริการความมั่นคงปลอดภัย 7 ประการ พบวา การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ของบริษัทอยูในระดับที่มีการควบคุมการดําเนินงานมากที่สุดในทุกดาน ซึ่ง สวนใหญครอบคลุมและ
เก่ียวของกับมาตรฐานสากลดานความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001  (ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของธัญญรัตน ปยวัฒนการณและชุติมา เบ้ียวไขมุก   )2560 ) ที่กลาววาบริษัทควรมีการใชกรอบ 
COBIT ในการกํากับดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีของบริษัทในระดับองคกรอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งกําหนดแผนปรับปรุงการกํากับดูแลในสวนที่ยังบกพรองอยูเพ่ือใหบริษัทมีการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีอยูเสมอ 

 ผลการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา ความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานโดยรวมอยูระดับมากที่สุดในทุกดาน โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความมั่นใจวาองคกรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนสวนสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งไดรับการสื่อสารใหปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือขอกําหนดอ่ืนที่บังคับใชกับองคกร เชน 
พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร เพ่ือปองการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
องคกร และผูบริหารระดับสูงในองคกร มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคหรือดานการ
ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตอการดําเนินธุรกิจขององคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Rudolph A. Jacob (2017) ที่วากรอบบูรณาการในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเชน 
COBIT5, ERM และ COSO จะชวยใหเกิดการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
สงเสริมความสอดคลองเปาหมายระหวางการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดวย ซึ่งผล
การศึกษาน้ีแตกตางในบางสวนกับงานวิจัยของชัยรัตน จุสปาโล (255 3  (ที่พบวา คาเฉลี่ยความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจของทุกกลุมอุตสาหกรรมคอนขางตํ่า แตสอดคลอง
ในสวนที่วากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจสูง
ที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยูในกลุมตัวอยาง 

นอกจากน้ียังพบวาการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด COBIT มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการเงิน เน่ืองมาจากปจจัยการควบคุมภายในขององคกร ที่มีการกําหนดนโยบายใหดําเนินงาน
บริหารจัดการภายใตความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 7 ดาน ลวนแตเปน
เครื่องมือที่ชวยในการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค การควบคุมภายในกับประสิทธิภาพ
การทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ งานวิจัยของอรญา เหงาศิลา (2562) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการทํางาน และพบวาควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการทํางานมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Michele Rubino, Filippo Vitolla 
and Antonello Garzoni (2016) ที่กลาววาการควบคุมสําหรับสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เก่ียวของมี
อิทธิพลตอสภาพแวดลอมการควบคุมและการควบคุมภายในของระบบและโครงสรางของ COBIT 
สามารถชวยประเมินและจัดการองคประกอบของสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใชกรอบแนวคิด COBIT ในหัวขอ DSS05 บริหารจัดการบริการดานความมั่นคงปลอดภัยเทาน้ัน 
ดังน้ัน การศึกษาในอนาคตควรจะศึกษาใหครอบคลุมกระบวนการอ่ืน ๆ ใน   COBIT 5 และควรมีการ
ขยายขอบเขตเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหกวางขึ้น นอกเหนือจากการใชแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ
เพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจนขึ้นและสามารถทราบถึงปญหาและขอจํากัดไดมากขึ้น 
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ความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน                  

ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

The Association between Tax Planning and Firm Performance: Evidence 
from Companies Registered on The Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่
แทจริง อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดในการดําเนินงาน และอัตราสวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตอสินทรัพยรวมในการวัดการวางแผนภาษี และใชอัตราผลตอบแทนผูถือหุน มูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร และอัตราสวน Tobin’s Q เปนตัววัดผลการดําเนินงานของบริษัท จากการใชขอมูลศึกษา
ซึ่งเปนขอมูลในป พ.ศ. 2558  ถึงป พ.ศ  .2562  รวมทั้งสิ้น 625 คาสังเกตจาก 125 บริษัท และวิเคราะห
ขอมูลดังกลาวดวยสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา การวางแผนภาษีมีความสัมพันธเชิงลบ
ตอผลการดําเนินงานเมื่อวัดคาผลการดําเนินงานดวยมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และอัตราสวนกําไรสุทธิตอ
สวนผูถือหุน ทดสอบกับการวางแผนภาษีซึ่งวัดคาดวยอัตราภาษีที่แทจริง อัตราสวนภาษีตอกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม ในขณะที่การวางแผนภาษีมีความสัมพันธเชิง
บวกตอผลการดําเนินงานเมื่อวัดคาผลการดําเนินงานดวย Tobin’s Q ทดสอบกับการวางแผนภาษีซึ่งวัด
คาดวยอัตราสวนภาษีตอสินทรพยรวม 

คําสําคัญ:  การวางแผนภาษี ผลการดําเนินงาน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แทจริง มูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร อัตราสวน Tobin’s Q 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the relationship between tax planning 
and firm performance of listed firms on the Stock Exchange of Thailand (SET) from 2015 
to 2019 . A total of 625 observations from 125 companies are analyzed by Multiple 
Regression Analysis. This study measures tax planning through the effective tax rate 
(ETR), income tax expenses divided by total assets (TAX/ASSET), and income tax 
expenses divided by cash flow from operating activities (TAX/CFO) and uses return on 
equity (ROE), economic value added (EVA), and Tobin's Q as a measure of the firm 
performance. The results indicate that tax planning is negatively associated with firm 
performance when testing firm performance measured by return on equity and 
economic value added with tax planning estimated by the effective tax rate, income 
tax expenses divided by total assets, and income tax expenses divided by cash flow 
from operating activities. However, when measuring firm performance through Tobin’s 
Q and tax planning through income tax expenses divided by cash flow from operating 
activities, the result turns to be positive on their relationship. 

Keywords:  Tax planning, Firm performance, The effective tax rate, Economic value 
added, Tobin's Q 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทถือเปนหัวใจสําคัญและเปนเปาหมายหลักในการบริหารงานของ
ผูบริหารเน่ืองจากผลการดําเนินงานเปนขอมูลที่นักลงทุนใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท 
และขอมูลหลักที่นักลงทุนใชเพ่ือทําความเขาใจและหาโอกาสในการลงทุนไดอยางสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น
ก็คืองบการเงินโดยเฉพาะอยางย่ิงงบกําไรขาดทุนซึ่งเปนแหลงขอมูลที่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัท
ผานตัวเลขรายไดและคาใชจาย ดังน้ันหากบริษัทตองการใหผลการดําเนินงานดีก็ควรจะตองเพ่ิมรายได
และ/หรือลดคาใชจาย และคาใชจายหลักตัวหน่ึงที่กิจการตองรับภาระคือคาใชจายภาษีนิติบุคคลซึ่งถูก
กําหนดใหเสียจากกําไรทางภาษี  

ดังน้ัน ภาษีจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ผูบริหารนํามาพิจารณาในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจาก
กฎหมายไดกําหนดใหบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีกําไรจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 20 ของกําไรทาง
ภาษี หากกิจการสามารถลดคาใชจายภาษีลงไดจะสงผลใหกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น (หากกําหนดใหรายไดและ
คาใชจายตัวอ่ืนคงที่) และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานก็เพ่ิมขึ้นอีกดวย ย่ิงไปกวาน้ันบริษัทที่มีการ
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วางแผนภาษีถูกตองจะทําใหบริษัทไมเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมในภายหลัง ภาษีจึงถือวาเปนตนทุนที่
นาสนใจในการศึกษา เพราะถาบริษัทมีการนํากลยุทธในการวางแผนภาษีมาประยุกตใชกับกิจการก็จะ
สามารถลดตนทุนทางภาษีลงได ซึ่งจะทําใหกําไรสุทธิของบริษัทเพ่ิมขึ้น สามารถดึงดูดนักลงทุนใหลงทุน
ในบริษัทเน่ืองจากกําไรสุทธิสะทอนความสามารถในการทํากําไรของบริษัท และจากผลการวิจัยของสัต
ยา ตันจันทรพงศ และพันธยศ เดชศิริ (2561) ที่ไดศึกษาผลกระทบเชิงสาเหตุระหวางการวางแผนภาษี
กับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็พบวาการวางแผนภาษี
มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของการวางแผน
ภาษีและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเน่ืองจากเปนตลาด
ทุนที่นักลงทุนใหความสนใจมากที่สุดในการเลือกลงทุน โดยหวังวาผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชน
สําหรับผูบริหารและผูทําบัญชีของบริษัทในการนําขอมูลทางบัญชีที่ไดจากงบการเงินไปใชในการ
วิเคราะหเพ่ือคาดการณผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในอนาคต โดยถาบริษัทใดก็ตามมีการวางแผน
ภาษีสูง ผลการดําเนินงานของบริษัทน้ันจะดีตามมาเน่ืองจากคาใชจายภาษีลดนอยลง สงผลใหกําไรหลัง
หักภาษีที่เปนมูลคาที่ถูกนําไปคํานวณเปนปนผลแกผูถือหุนสูงขึ้น 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ผลการดําเนนิงานและการวางแผนภาษี 

ผลการดําเนินงาน (Firm Performance) หมายถึง การบริหารงานของบริษัทโดยเนนใหเห็น
ผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานไดทั้งทางดานบัญชีและทางดานเศรษฐศาสตร โดยทางดานบัญชีจะเปนการวัดผลการ
ดําเนินงานโดยอาศัยขอมูลจากงบการเงิน เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตที่ไมไดคํานึงถึงมูลคาของ
เงินตามเวลาและความเสี่ยง อยางเชน การวัดจากอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability 
Ratio) ซึ่งประกอบไปดวยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets) อัตราผลตอบแทนตอ
สวนผูถือหุน (Return on Equity) อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on Sales) ดวยเหตุน้ี การ
วัดผลการดําเนินงานทางดานเศรษฐศาสตรจึงถูกนํามาใชเพ่ือลดขอบกพรองในเรื่องของมูลคาของเงิน
ตามเวลาและความเสี่ยง ซึ่งตัวช้ีวัดที่นิยมใชคือ Tobin’s Q ตามแนวทางของ Chung และ Pruitt 
(1994) โดยแนวคิดเก่ียวกับการวัดมูลคากิจการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด Tobin’s Q 
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เปนการวัดผลการดําเนินงานที่เกิดจากแนวคิดที่ผสมผสานขอมูลจากงบการเงินและมูลคาทางการตลาด 
ซึ่งคํานวณโดยการหารราคาตลาด (Market value) ของสินทรัพยถาวรดวยราคาเปลี่ยนแทน 
(Replacement Cost) ของสินทรัพยน้ัน โดยราคาตลาดของสินทรัพยน้ันจะวัดจากมูลคาทางการตลาด
ของหุนที่อยูในมือผูถือหุน Tobin’s Q จึงเปนตัววัดที่ดีที่สะทอนใหเห็นถึงมูลคาขององคกร อีกทั้ง
อัตราสวนน้ีสามารถใชในการคาดการณการตัดสินใจการลงทุนในอนาคตไดอีกดวย 

อยางไรก็ตาม ในภาพรวมน้ันผลการดําเนินงานที่วัดจากกําไรของบริษัทเกิดจากการหักรายได
ดวยคาใชจาย เชนน้ี หากบริษัทสามารถลดคาใชจายลงไดก็จะทําใหกําไรของบริษัทเพ่ิมขึ้น และหน่ึงใน
คาใชจายที่มีมูลคาสูงสําหรับบริษัทก็คือคาใชจายภาษีนิติบุคคล ซึ่งบริษัทจะตองรับภาระนําสงเปน
จํานวน 20% ของกําไรทางภาษีใหแกกรมสรรพากร ดังน้ัน การวางแผนภาษีจึงเปนกลยุทธหน่ึงที่บริษัท
ใหความสําคัญเพ่ือวัตถุประสงคในการลดคาใชจายเพ่ือเพ่ิมกําไรสุทธิซึ่งจะสงผลตอมูลคากิจการที่เพ่ิมขึ้น
ตามไปดวย โดยอมรศักด์ิ พงศพศุตม ( 2555  (ไดใหความหมายการวางแผนภาษีวาหมายถึง การห าวิธี 
หรือกลยุทธในการประหยัดภาษีของกิจการ เพ่ือลดคาใชจาย และสรางศักยภาพในการแขงขัน ซึ่ง
สอดคลองกับสุเทพ พงษพิทักษ (256 1  (ที่ไดใหความหมายการวางแผนภาษีอากรไววาหมายถึง การ

กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพ่ือการปฏิบัติในอนาคตเก่ียวกับรายการทาง การเงิน 
(Financial transitions) ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการเสียภาษีอากรและการปฏิบัติที่เก่ียวกับภาษีอากรของ
กิจการเปนไปอยางถูกตอง และครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
ไว โดยทําใหจํานวนภาษีอากรที่ตองเสียน้ัน มีจํานวนนอยที่สุดหรือประหยัดที่สุด รวมทั้งใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากรสูงสุด 

ดังน้ัน จึงกลาวไดวาการวางแผนภาษีอาจมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ จึงมีนักวิชาการทําการศึกษา
เพ่ือหาคําตอบความเปนไปไดในความสัมพันธดังกลาว อาทิเชน สัตยา ตันจันทรพงศ และพัทธยศ เดชศิริ 
( 2561  (ศึกษาผลกระทบเช  ิงสาเหตุระหวางการวางแผนภาษีกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวัดคาการวางแผนภาษีจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แทจริง 
(Effective Tax Rate: ETR) และวัดผลการดําเนินงานโดยใชอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน อัตรา
ผลตอบแทนตอยอดขาย และกําไรตอหุน นอกจากน้ียังวัดผลการดําเนินงานจากมูลคากิจการ โดยใชตัว
วัด Tobin’s Q จากการศึกษาพบวาการวางแผนภาษีมีผลกระทบในเชิงลบตอมูลคากิจการ แตมี
ผลกระทบในเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน นอกจากน้ี David Richard et.al ( 2019  (ซึ่งศึกษาผลกระทบ
ของการวางแผนภาษีนิต ิบุคคลตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใน
ไนจีเรีย โดยการวางแผนภาษีวัดคา ETR และวัดผลการดําเนินงานจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
(ROA) พบวาการวางแผนภาษีมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับผลประกอบการทางการเงิน 
สอดคลองกับ Kawor, Seyram และ Holy Kwabla Kportorgb (2014) ซึ่งศึกษาผลกระทบของการ
วางแผนภาษีตอผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในประเทศกานา โดยการวางแผน
ภาษีวัดจากอัตราการประหยัดภาษีโดยเปนผลตางของอัตราภาษีตามกฎหมายและอัตราภาษีที่แทจริง 
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และผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัทวัดจาก Tobin’s Q ผลการศึกษาพบวาการวางแผนภาษีมี
อิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับบริษัททั่วไปในการรับรูถึงการ
วางแผนภาษีที่จะสะทอนถึงความมั่งคั่งของนักลงทุน เชนเดียวกัน WADA and Godwin Mark (2021) 
ศึกษาผลกระทบของการวางแผนภาษีระหวางประเทศตอประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทขามชาติใน
แอฟริกาตะวันตก โดยการวางแผนภาษีวัดคาจาก ETR และวัดมูลคากิจการที่จาก Tobin’s Q ผล
การศึกษาพบวาการวางแผนภาษีมีผลกระทบตอมูลคาของบริษัท แตลักษณะของผลกระทบน้ันขึ้นอยูกับ
ตัวแปรการวางแผนภาษีที่นํามาปรับใช ในขณะที่ตัวแปรการวางแผนภาษีบางตัว เชน อัตราภาษีที่
กฎหมายกําหนด เงินปนผล และอายุของกิจการ มีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาของบริษัท แตขนาดบริษัท 
สภาพคลอง และความเปนรูปธรรมมีผลกระทบเชิงลบตอมูลคาบริษัท 

จากงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีกับผลการดําเนินงานทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ สวนใหญพบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในเชิงบวก ผูศึกษาจึงกําหนด
สมมติฐานสอดคลองกับผลวิจัยในอดีต ดังน้ี 

H: การวางแผนภาษีมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ของรอบระยะเวลา
บัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยยกเวนกลุมธุรกิจการเงิน ไดแก บริการดานการธนาคารและการลงทุน 
การลงทุนรวม บริการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรม บริษัทประกัน บริษัทที่เริ่มดําเนินกิจการหลังวันที่ 1 
มกราคม 2558 บริษัทที่มีผลประกอบการติดลบ และบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน 
ทําใหกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาเหลือจํานวน 125 บริษัท ซึ่งมีคาสังเกตเทากับ 625 คาดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนบริษัทและคาสังเกตที่ใชในการศึกษา 
 จํานวนบริษัท  จํานวนคาสังเกต 
จํานวนบริษัทในตลาดหลักทรัพยท้ังหมด  644  3,220 
หัก  บริษัทกลุมบริการดานการธนาคารและ

การลงทุน 
(38)  (190)  

หัก  บริษัทกลุมการลงทุนรวม (2)  (10)  
หัก  บริษัทกลุมบริการอุตสาหกรรมและ 

พาณิชยกรรม 
(1)  (5)  

หัก  บริษัทประกัน (16)  (80)  
หัก  บริษัทท่ีเริ่มดําเนินกิจการหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2558  
(56)  (280)  

หัก  บริษัทจดทะเบียนท่ีไมมีขอมูลในปท่ีศึกษา (406) (519) (2,030) (2,595) 
รวมท้ังสิ้น  125  625 

จากน้ัน ขอมูลถูกนํามาวิเคราะหดวยสถิติดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะหคาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด 
(Maximum) คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม  

2. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวแปร 

3. การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดย
กอนที่จะทําการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว ผูวิจัยไดตรวจสอบเง่ือนไขเบ้ืองตนของคาคลาดเคลื่อน 
ดังน้ี (1) ทดสอบวาคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนวาเทากับศูนยหรือไมโดยใช Breusch-Pagan test (2) 
ทดสอบวาขอมูลมีการแจกแจงปกติหรือไมโดยใช Kolmogorov-Smirnov Test (3) ทดสอบคา
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงที่หรือไมโดยพิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter Plot 
และ (4) ทดสอบคาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกันหรือไมพิจารณาจากคาถิติ Durbin-Watson ผล
การทดสอบพบวาขอมูลผานเง่ือนไขทุกขอ ผูวิจัยจึงวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณดวยสมการที่ใชในการ
ประมาณคาของขอมูลดังน้ี 
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵4𝑖𝑖,𝑡𝑡 +
∑ 𝛼𝛼𝑛𝑛10
𝑛𝑛=4 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ∑ 𝛼𝛼𝑛𝑛15

𝑛𝑛=11 𝑌𝑌𝑆𝑆𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡   

 

โดย FirmPer = ผลการดําเนินงาน (คาสูงแสดงถึงผลการดําเนินงานสูง) วัดคาโดย 

   (1) ผลตอบแทนสวนผูถือหุน (ROE) 

(2) Tobin’s Q 

(3) มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) 

 TaxPlan = การวางแผนภาษี (คาตํ่าแสดงถึงการวางแผนภาษีสูง) วัดคาโดย 

   (1) อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (ETR) 

(2) อัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) 

(3) อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(Tax/CFO) 

 SIZE = ขนาดของบริษัท  

 BIG4 = สํานักงานสอบบัญชี 

 IND = กลุมอุตสาหกรรม  

 YEAR = การวิเคราะหอนุกรมเวลา  

 𝜀𝜀    = คาความคลาดเคลื่อน 

ผลการวิจัย  

การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของตัวแปรโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธ์ิความแปรผัน (Coefficient of Variation) 
คาสูงสุด (Max) และคาตํ่าสุด (Min) โดยผลการวิเคราะหในตารางที่ 2 พบวาบริษัทกลุมตัวอยางจํานวน 
125 บริษัท ในชวงระหวางป 2558 – 2562 มีผลการดําเนินงานซึ่งวัดจากมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3,590,000 กลาวคือสัดสวนคาเสียโอกาสที่นักลงทุน ผูถือหุน หรือเจาหน้ีที่จะตองเสีย
ไปจากการนําเงินมาลงทุนในกิจการโดยเฉลี่ยเทากับ 3,590,000.00 บาท อัตรา Tobin's Q มีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.493 กลาวคือมูลคาทางการตลาดที่สูงกวามูลคาสินทรัพยทางบัญชี ซึ่งคืออัตราการเติบโตจาก
ราคาตลาดโดยเฉลี่ยเปน 0.493 เทาของหุน อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนผูถือหุน (ROE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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15.899 กลาวคือโดยเฉลี่ยบริษัทสามารถนําเงินในสวนของเจาของ 100 บาท ไปสรางผลตอบแทนได 
1,589.9 บาท อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (ETR) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.178 กลาวคือคาใชจายภาษีเงินไดของ
บริษัทโดยเฉลี่ยอยู 17.8% ของกําไรสุทธิทางภาษีซึ่งตํ่ากวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ซึ่งกําหนดไวที่ 
20% ของกําไรสุทธิทางภาษี อัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.018 
แสดงวาคาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทโดยเฉลี่ยไมสูงมาก ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาบริษัทมีการวางแผน
ภาษีที่คอนสูงเน่ืองจากมีอัตราภาษีที่ตํ่า แตเมื่อพิจารณาอัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน (TAX/CFO) พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.269 น่ันคือ คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัท
โดยเฉลี่ยอยู 26.9% ของกําไรสุทธิตามเกณฑเงินสดซึ่งสูงกวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ซึ่งกําหนดไวที่ 
20% ของกําไรสุทธิทางภาษี สําหรับตัวแปรควบคุมซึ่งไดแก ขนาดของบริษัท (SIZE) ซึ่งวัดคาโดย 
logarithm ของสินทรัพยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.048 และสํานักงานสอบบัญชี (BIG4) มีคาเฉลี่ยเทากับ 
0.750 แสดงวาบริษัทสวนใหญใชบริการสํานักงานสอบบัญชีที่อยูในกลุม BIG4 คิดเปน 75% และอีก 
25% ใชบริการสํานักงานสอบบัญชีที่ไมใช BIG4 

ตารางที่ 2 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร 

ตัวแปร  
 

คาเฉลี่ย 
 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

คาสูงสุด 
 

คาตํ่าสุด 

 EVA* 
 

0.359 
 

1.331 
 

17.186 
 

0.001 

 TOBIN’S Q 
 

0.493 
 

0.196 
 

1.191 
 

0.086 

 ROE 
 

15.899 
 

10.414 
 

82.316 
 

0.310 

 ETR 
 

0.178 
 

0.355 
 

8.830 
 

0.000 

 TAX/CFO 
 

0.269 
 

1.481 
 

33.871 
 

0.000 

 TAX/ASSET 
 

0.018 
 

0.015 
 

0.137 
 

0.000 

 Size  
 

16.048 
 

1.672 
 

21.610 
 

12.780 

 BIG 4**  
 

0.750 
 

0.432 
 

1.000 
 

0.000 

*ตอมูลคา 10,000, 000 บาท  

**BIG4 มีคาเปน 1 หากบริษัทใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี BIG4 ประกอบดวย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
(KPMG) บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด (Deloitte) บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PWC) และ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (EY) และกําหนดใหบริษัทที่ใชบริการจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืน ๆ มีคาเปน 0 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรแตละตัววามีความสัมพันธกันหรือไมและสัมพันธกันในทิศทางใด ผลการวิเคราะหพบวา อัตราภาษีที่
แทจริง (ETR) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับอัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดในการ
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ดําเนินงาน (TAX/CFO) อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) แตมีความสัมพันธในเชิงลบกับขนาดของบริษัท (SIZE) โดยรวม
แลวตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธกันในระดับตํ่าเพราะมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตํ่ากวา 0.5 ยกเวน
ความสัมพันธระหวางอัตราภาษีที่แทจริง (ETR) กับอัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดในการ
ดําเนินงาน (TAX/CFO) และกับอัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) ที่มี
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงกวา 0.5 ทั้งน้ีเน่ืองจากการคํานวณอัตราสวนทั้งสามใชตัวต้ังที่เปนมูลคา
เดียวกัน 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

 

ตัวแปร ETR  Tax/CFO  Tax/Asset  EVA  TOBIN  ROE  SIZE  IND  BIG4
 ETR 1

 Tax/CFO 0.780** 1
0.000

 Tax/ASSET 0.566** 0.596** 1
0.000 0.000

 EVA -0.016 0.045 0.003 1
0.348 0.130 0.470

 TOBIN 0.060 0.023 -0.121** 0.149** 1
0.067 0.286 0.001 0.000

 ROE 0.077* 0.242** 0.651** 0.307** 0.185** 1
0.026 0.000 0.000 0.000 0.000

 SIZE -0.073* -0.074* -0.282** 0.931** 0.182** 0.013 1
0.034 0.033 0.000 0.000 0.000 0.369

 IND 0.054 0.032 0.045 0.146** 0.274** 0.125** 0.127** 1 
0.090 0.210 0.131 0.000 0.000 0.001 0.001

 BIG4 0.000 -0.012 0.064 0.389** 0.093** 0.173** 0.361** -0.034 1 
0.497 0.384 0.056 0.000 0.010 0.000 0.000 0.197
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โดยที่: 

EVA = มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  TAX/ASSET = อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม  

TOBIN = อัตรา Tobin’s Q SIZE = ขนาดของบริษัท 

ROE = อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน BIG4 = สํานักงานสอบบัญช ี 

ETR = อัตราภาษีที่แทจริง  IND = กลุมอุตสาหกรรม  

TAX/CFO = อัตราสวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดในการดําเนินงาน     

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก
มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) 

Panel A: วัดคาการวางแผนภาษีดวย ETR  

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) -7.437 
 

-72.164 0.000 
  

ETR 0.101 0.051 3.574 0.000 0.988 1.012 

SIZE 0.906 0.912 59.073 0.000 0.840 1.191 

BIG4 0.101 0.061 3.978 0.000 0.861 1.161 

IND 0.011 0.030 2.085 0.037 0.972 1.029 

YEAR -0.025 -0.050 -3.514 0.000 0.995 1.005 

  F: 875.192   Sig.: 0.000       

  R: 0.936   Adj. R Square: 0.875     
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก
มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) (ตอ) 

Panel B: วัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/CFO 

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) -7.397 
 

-75.465 0.000 
  

TAX/CFO  0.170 0.114 8.387 0.000 0.991 1.009 

SIZE 0.911 0.917 62.101 0.000 0.841 1.189 

BIG4 0.100 0.060 4.116 0.000 0.862 1.160 

IND  0.010 0.028 2.061 0.040 0.975 1.026 

YEAR -0.027 -0.052 -3.862 0.000 0.994 1.006 

  F: 966.221   Sig.: 0.000       

  R: 0.942   Adj. R Square: 0.886     

Panel C: วัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/ASSET   

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย t 

 

Sig. 

 

Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) -8.632 
 

-109.8 0.000 
  

TAX/ASSET  4.022 0.285  28.332 0.000 0.877 1.141 

SIZE 1.004 1.011 92.865 0.000 0.751 1.332 

BIG4 0.010 0.006 0.579 0.563 0.830 1.204 

IND  0.002 0.005 0.569 0.570 0.966 1.035 

YEAR -0.017 -0.034 -3.552 0.000 0.993 1.007 

  F: 2,124.243   Sig.: 0.000       

  R: 0.972   Adj. R Square: 0.944     
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก
อัตราสวน Tobin’s Q 

Panel A: วัดคาการวางแผนภาษีดวย ETR         

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.176 
 

2.345 0.019 
  

ETR  0.032 0.059 1.541 0.124 0.988 1.012 

SIZE 0.038 0.140 3.385 0.001 0.84 1.191 

BIG4 0.023 0.052 1.261 0.208 0.861 1.161 

IND  0.025 0.255 6.625 0.000 0.972 1.029 

YEAR -0.011 -0.078 -2.058 0.040 0.995 1.005 

  F: 15.157   Sig.: 0.000       

  R: 0.330   Adj. R Square: 0.102     

Panel B: วัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/CFO 

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.163 
 

2.185 0.029 
  

TAX/CFO  0.011 0.028 0.721 0.471 0.991 1.009 

SIZE 0.037 0.137 3.303 0.001 0.841 1.189 

BIG4 0.024 0.053 1.299 0.194 0.862 1.160 

IND  0.025 0.258 6.694 0.000 0.975 1.026 

YEAR -0.011 -0.077 -2.030 0.043 0.994 1.006 

  F: 14.742   Sig.: 0.000       

  R: 0.326   Adj. R Square: 0.099     
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก
อัตราสวน Tobin’s Q (ตอ) 

Panel C: วัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/ASSET        

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t 
Sig. 

 

Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

  (Constant) 0.284 
 

3.327 0.001 
  

TAX/ASSET  -0.455 -0.119 -2.945 0.003 0.877 1.141 

SIZE 0.025 0.091 2.095 0.037 0.751 1.332 

BIG4 0.035 0.077 1.866 0.062 0.830 1.204 

IND  0.026 0.270 7.043 0.000 0.966 1.035 

YEAR -0.011 -0.082 -2.175 0.030 0.993 1.007 

  F: 16.565   Sig.: 0.000       

  R: 0.344   Adj. R Square: 0.111     

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

Panel A: วัดคาการวางแผนภาษีดวย ETR         

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) 4.304 
 

9.309 0.000 
  

ETR  0.223 0.069 1.76 0.079 0.988 1.012 

SIZE -0.104 -0.064 -1.519 0.129 0.84 1.191 

BIG4 0.548 0.201 4.803
*
 0.000 0.861 1.161 

IND  0.080 0.136 3.468
*
 0.001 0.972 1.029 

YEAR -0.098 -0.117 -3.022
*
 0.003 0.995 1.005 

 F: 9.340  Sig.: 0.000     

 R: 0.265  Adj. R Square: 0.063   

Panel B: วัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/CFO 
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ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Beta Tolerance VIF 

(Constant) 4.523 
 

10.139 0.000 
  

TAX/CFO  0.587 0.240 6.359 0.000 0.991 1.009 

SIZE -0.080 -0.049 -1.204 0.229 0.841 1.189 

BIG4 0.541 0.198 4.880 0.000 0.862 1.160 

IND  0.076 0.130 3.416 0.001 0.975 1.026 

YEAR -0.104 -0.124 -3.290 0.001 0.994 1.006 

  F: 17.331   Sig.: 0.000       

  R: 0.35   Adj. R Square: 0.116      
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (ตอ) 

Panel C: วัดคาการวางแผนภาษีดวย TAX/ASSET        

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย t Sig. Collinearity Statistics 

B Beta     Tolerance VIF 

(Constant) -0.307 
 

-0.776 0.438 
  

TAX/ASSET  15.893 0.689 22.28 0.000 0.877 1.141 

SIZE 0.292 0.179 5.368 0.000 0.751 1.332 

BIG4  0.182 0.067 2.098 0.036 0.83 1.204 

IND  0.043 0.074 2.500 0.013 0.966 1.035 

YEAR -0.067 -0.080 -2.756 0.006 0.993 1.007 

  F: 114.914   Sig.: 0.000       

  R: 0.694   Adj. R Square: 0.447     

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงาน

ซึ่งวัดจากมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) พบวาการวางแผนภาษีซึ่งวัดคาจาก ETR (𝛼𝛼= 0.051) (แสดงใน 

Panel A) TAX/CFO (𝛼𝛼= 0.114) (แสดงใน Panel B) และ TAX/ASSET (𝛼𝛼= 0.285) (แสดงใน 
Panel C)  มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ 0.01 สําหรับตาราง
ที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานซึ่งวัดจาก 
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Tobin’s Q ผลการศึกษาพบวาการวางแผนภาษีซึ่งวัดคาจาก TAX/ ASSET (𝛼𝛼= -0.119) (แสดงใน 
Panel C) มีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ 0.01 สําหรับการ
วางแผนภาษีซึ่งวัดคาจาก ETR (แสดงใน Panel A) และ TAX/CFO (แสดงใน Panel B) พบวาไม
สามารถอธิบายระดับผลตอบแทนจากหลักทรัพยไดเน่ืองจากคาความเช่ือมั่นมีคามากกวาคานัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 นอกจากน้ี ตารางที่ 6 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการวางแผนภาษีและ
ผลการดําเนินงานซึ่งวัดจากอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) พบวาการวางแผนภาษีซึ่ง

วัดคาจาก ETR (𝛼𝛼= 0.069) (แสดงใน Panel A) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับสถิติ 0.10 ในขณะที่การวางแผนภาษีซึ่งวัดคาจาก TAX/CFO (𝛼𝛼= 0. 0.240) (แสดงใน 

Panel B) และ TAX/ASSET (𝛼𝛼= 0. 0.689) (แสดงใน Panel C) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ 0.01  

ดังน้ัน จึงสรุปไดวาการทดสอบยอมรับสมมติฐานที่วาการวางแผนภาษีมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีเฉพาะกรณีที่วัดคาผล
การดําเนินงานดวย Tobin’s Q ทดสอบกับการวางแผนภาษีซึ่งวัดคาดวย TAX/ASSET นอกจากน้ีเมื่อ
พิจารณาความเปนอิสระของตัวแปรอิสระจากคา Tolerance และคา VIF ของทุกตัวแปร พบวาคา 
Tolerance มีคามากกวา 0 .100  และคา  VIF มีคาตํ่ากวา 10 .000  จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปรอิสระใน
ทุกโมเดลที่ทําการทดสอบไมมีความสัมพันธกันเอง 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหจากการศึกษาครั้งน้ี พบวาการวางแผนภาษีมีความสัมพันธกับผลตอบแทนจาก
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดยการวางแผนภาษีมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน เมื่อวัดคาผลการดําเนินงานดวย Tobin’s Q ทดสอบกับการ
วางแผนภาษีซึ่งวัดคาดวยอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) สอดคลองกับแนวคิดที่วาการ
วางแผนภาษีเงินไดนิติบุคคลทําใหบริษัทสามารถลดคาใชจายภาษีและสงผลใหกําไรสุทธิและมูลคาของ
บริษัทเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kawor, Seyram และ Holy Kwabla Kportorgb 
(2014) ที่พบวาการวางแผนภาษีมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่วัดคาดวย Tobin’s 
Q ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดวา โดยทั่วไปบริษัทใชสินทรัพยในการกอใหเกิดรายได ซึ่งหาก
รายไดสูงภาระภาษีก็จะสูงตามไปดวย แตหากบริษัทที่มีสินทรัพยมากแตคาใชจายภาษีตํ่า (อัตรา 
TAX/ASSET มีคาตํ่า) แสดงวาบริษัทดังกลาวมีการวางแผนภาษีที่ทําใหคาใชจายภาษีลดลง โดยอาจเปน
ผลมาจากการลดลงของกําไรทางภาษีโดยไมกระทบกับกําไรทางบัญชี จึงทําใหผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
อยางไรก็ตามเมื่อวัดคาผลการดําเนินงานดวยมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน ทดสอบความสัมพันธกับการวางแผนภาษีซึ่งวัดคาดวยอัตราภาษีที่แทจริง อัตราสวนภาษี
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เงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดในการดําเนินงาน และอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม กลับพบวาการ
วางแผนภาษีสงผลใหผลการดําเนินงานลดลง ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับสัตยา ตันจันทรพงศ และ
พัทธยศ เดชศิริ (2561) ที่ศึกษาพบวาการวางแผนภาษีมีผลกระทบในเชิงลบตอมูลคากิจการ  

ผลการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดในเชิงนโยบายสําหรับหนวยงานจัดเก็บภาษีในการ
กําหนดกฎหมายใหสามารถจัดเก็บภาษีไดตามความเปนจริง (ไมใชจากการจัดการกําไร) จากบริษัทใน
ตลาดทุน ทั้งน้ีเน่ืองจากการวางแผนภาษีที่ใชอัตราสวนภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET) อาจเปน
ตัวช้ีวัดการวางแผนภาษีที่สะทอนการจัดการกําไรที่ทําใหกําไรทางบัญชีสูงขึ้นในขณะที่กําไรทางภาษีลด
ลดสงผลใหมีการจัดเก็บภาษีไดนอยลง 

ขอเสนอแนะ  

สําหรับผูสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของการวางแผนภาษีและผลการดําเนินงานดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรมีการศึกษาตามกลุมดัชนีหรือกลุม
อุตสาหกรรม โดยผูศึกษาสามารถที่จะกําหนดตัวแปรตามเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบกับตัวแปรอิสระที่ใช
ในการศึกษาเชน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) คุณภาพรายไดวัดจากเงินคงคางที่ผิดปกติ เปน
ตน รวมถึงสามารถกําหนดตัวแปรอิสระเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบกับตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา เชน 
การวางแผนภาษีวัดจากอัตราการประหยัดภาษีโดยเปนผลตางของอัตราภาษีตามกฎหมายและอัตราภาษี
ที่แทจริง อัตราสวนภาษีตอกระแสเงินสดจากการลงทุน (TAX/CASH FLOW FROM INVESTING) เปนตน 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเติบโตของรายไดและการเติบโตของสินทรพัยของ                  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Factors Related to Revenue Growth and Asset Growth of Companies 
Listed on the Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของรายไดและการ
เติบโตของสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางในการศึกษา
น้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2563 จํานวน 389 ตัวอยาง ผูศึกษาใช
การเก็บรวบรวมขอมูลสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนรายยอย และนักลงทุนสถาบัน และขอมูล
อัตราสวนทางการเงินจากฐานขอมูลออนไลน Refinitiv Eikon DataStream และเก็บรวบรวมขอมูล
สัดสวนการถือหุนของผูบริหารจากรายงานประจําปของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติเชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการวิเคราะหสมการถดถอย
เชิงพหุคูณ 

จากผลการศึกษา พบวา การถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับการเติบโตของรายได (p < 0.01) ขณะที่การถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวก   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.10) และพบวา อัตราหน้ีสินรวมตอ  สวนของผูถือ
หุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.01) เมื่อพิจารณาตัวแปรควบคุม พบวา 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายได
และการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.01) ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับการเติบโตของรายได (p < 0.01) ขณะที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของสินทรัพย                  
(p < 0.05) อายุของบริษัทมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายได              
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(p < 0.05) และกลุมสินคาอุตสาหกรรมและกลุมบริการมีความสัมพันธ  เชิงลบกับการเติบโตของรายได 
(p < 0.05)  

คําสําคัญ: การเติบโตของรายได, การเติบโตของสินทรัพย, โครงสรางความเปนเจาของ, โครงสราง
เงินทุน 

 

Abstract 

The objective of this study is to study the factors related to revenue growth 
and asset growth of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The samples 
used in this study were listed companies in 2020, with 389 samples in total. The 
researcher collected the data on individual ownership, institutional ownership and the 
financial ratio data from Refinitiv Eikon DataStream online database. Managerial 
ownership was collected via the Annual Report and Annual Registration Statement 
(Form 56-1). Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential 
statistics, including correlation coefficient analysis and multiple regression analysis, in 
order to investigate the relationship between dependent and independent variables. 

The results revealed that managerial ownership was significantly found to 
have a negative relationship with revenue growth (p < 0.01). On the other hand, it was 
significantly found to have a positive relationship with asset growth (p < 0.10). 
Moreover, debt to equity ratio was significantly found to have a positive relationship 
with asset growth (p < 0.01). Concerning control variables, return on assets was 
significantly found to have a positive relationship with both revenue growth and asset 
growth (p < 0.01). Firm size was significantly found to have a negative relationship with 
revenue growth (p < 0.01). On the other hand, it was significantly found to have positive 
relationships with asset growth (p < 0.05). Firm age was significantly found to have a 
negative relationship with revenue growth (p < 0.05). Industrials group and services 
group were significantly found to have a negative relationship with revenue growth (p < 
0.05). 

Keywords: Revenue growth, Asset growth, Ownership structure, Capital structure 
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ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลใหบริษัทตางตองเจอกับ  ความ
เสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น อีกทั้งสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ยังทําใหธุรกิจหลายแหงประสบปญหาทางการเงินจนตองปดกิจการลงในที่สุด บริษัท จึงตองปรับตัว
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือใหสามารถอยูรอดและเติบโตตอไปได การเติบโตของบริษัทจึงถูก
มองวาเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จของธุรกิจ และยังเปนที่มาของวิวัฒนาการและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอีกดวย (Asimakopoulos et al., 2009) โดยการเติบโตสามารถระบุไดจากการ
เพ่ิมขึ้นของรายได การเขาซื้อหรือการควบรวมกิจการ การเติบโตของกําไร การพัฒนาสินคาและบริการ 
การกระจายความเสี่ยง และจํานวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้น (Kouser et al., 2012) มีงานวิจัยที่อธิบายวา การ
เติบโตของบริษัทถูกกําหนดจากทั้งปจจัยทางการเงินและปจจัยที่ไมใชทางการเงิน (Fama and French, 
2002) และลักษณะเฉพาะของแตละบริษัทที่แตกตางกันน้ันจะเปนปจจัยสําคัญของการเติบโตของบริษัท 
ทั้งน้ี ปจจัยที่ไมใชทางการเงินอยางโครงสรางความเปนเจาของ และปจจัยทางการเงินอยางโครงสราง
เงินทุน ซึ่งถือวาเปนสองคุณลักษณะหลักภายในของบริษัท จึงอาจเปนปจจัยที่สงผลตอการเติบโตของ
บริษัท (Pham et al., 2020) อยางไรก็ตาม งานวิจัยลาสุดยังคงมุงเนนไปที่ปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมี
ความสัมพันธกับ   การเติบโตของบริษัท เชน อายุของบริษัท (Oliveira and Fortunato, 2008; Coad 
and Terual, 2016) ความสามารถในการทํากําไร (Jang and Park, 2011; Kouser et al., 2012) และ
การลงทุนในบริษัทรวมทุน (Corporate Venture Capital) (Cumming et al., 2017) ประกอบกับใน
ประเทศไทยยังคงมีงานวิจัยจํานวนนอยที่พิจารณาถึงความสัมพันธของปจจัยโครงสรางความเปนเจาของ
และโครงสรางเงินทุนกับการเติบโตของบริษัท ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัย ไดแก ลักษณะของ
โครงสรางความเปนเจาของและโครงสรางเงินทุน ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับการเติบโตของบริษัท 
ไดแก การเติบโตของรายไดและการเติบโตของสินทรัพย ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของรายไดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

1. แนวคิด ทฤษฎี 

1.1 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
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ทฤษฎีตัวแทน เปนแนวคิดที่พัฒนาโดย Jensen and Meckling (1976) อธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางตัวการ (Principle) คือผูถือหุน ผูที่เปนเจาของบริษัท กับตัวแทน (Agent) คือ
ผูบริหาร ที่มีปญหาการเขาถึงขอมูลที่ไมเทาเทียมกัน (Asymmetric Information) ซึ่งนํามาสูความ
ขัดแยงทางดานผลประโยชน (Conflict of Interest) ซึ่งทฤษฎีตัวแทน สามารถอธิบายไดดวยสมมติฐาน
หลัก 2 ประการ คือ  

1. 1. 1 สมม ติฐานการรั กษาผลประโยชน อย า ง เห นียวแน น  (Entrenchment 
Hypothesis) โดยเมื่อผูบริหารเขาไปถือหุนรายใหญ อาจสงผลใหความสามารถในการดําเนินงานของ
บริษัทลดลง เน่ืองจากผูบริหารมุงเนนสรางความมั่งคั่งใหกับตนเองมากกวาการสรางมูลคาใหกับบริษัท 

1.1.2 สมมติฐานการปรับผลประโยชนเขาหากัน (Alignment Hypothesis) อธิบายวา  
การที่ผูบริหารเขาไปถือหุนรายใหญและมีอํานาจในการควบคุมมากกวา อาจทําใหผลการดําเนินงาน
บริษัทเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผูบริหารมีอํานาจในการควบคุมการออกเสียงและสามารถติดตามการดําเนินงาน
ของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกิจการมีความสามารถในการทํากําไรที่ดีย่ิงขึ้นและมูลคาของ
บริษัทเพ่ิมขึ้น (ณัฐวดี โพธิพฤกษ และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ, 2564) 

1.2 แนวคิดการเติบโตของบริษัท  

การเติบโตเปนกระบวนการที่ดําเนินอยางตอเน่ืองตามลําดับ เปนระบบแบบแผน 
(Vijayakumar and Devi, 2011) การเติบโตของบริษัทถือเปนตัวช้ีวัดทางการเงินอยางหน่ึงที่แสดงถึง
การพัฒนาธุรกิจ โดยการเติบโตสวนใหญมักถูกวัดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได แตเมื่อบริษัทมีการขยาย
กลุมลูกคาแลว บริษัทจําเปนตองมีสินทรัพยเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโต น่ันหมายความวา หาก
ทรัพยากรทางการเงินของบริษัทที่ตองใชในการเพ่ิมทุนของสินทรัพยไมสามารถรองรับการเติบโตของ
บริษัทได บริษัทจะตองหาแหลงเงินทุน ทั้งจากกําไรสะสม การกูยืม หรือการออกหุนใหม  

การเติบโตของบริษัท คือ อัตราการเติบโตของยอดขายและสินทรัพย ที่บริษัทสามารถ  
ทําไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการดําเนินงานและการจัดหาเงินทุน ซึ่งบริษัทควรควบคุมการ
เติบโตใหอยูในสถานะที่การเงินมีความมั่นคง (Higgins, 1977)  

Donaldson (1984) ไดสรุปวา การเติบโตของบริษัท คือ การที่บริษัทสามารถเช่ือมโยง
ระหวางนโยบายทางการเงินกับความสามารถในการเติบโตได โดยที่บริษัทไมตองออกหุนเพ่ิมทุนและอยู
ภายใตเง่ือนไขที่ 1) สินทรัพยของบริษัทเติบโตในสัดสวนของยอดขายที่เกิดจากการใชสินทรัพยน้ัน 2) 
รายไดสุทธิ (Net Income) ในสัดสวนของยอดขายคงที่ 3) บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลและ
อัตราสวนหน้ีสินตอทุนที่เหมาะสม และ 4) บริษัทไมมีการเปลี่ยนจํานวนหุนที่มีอยู 

1.3 แนวคิดโครงสรางความเปนเจาของ  
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โครงสรางความเปนเจาของ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ การถือหุนของนักลงทุนรายยอย 
(Individual Ownership) การถือหุนของนักลงทุนสถาบัน (Institutional Ownership) และ      การ
ถือหุนของผูบริหาร (Managerial Ownership) (Khan et al., 2018)  

1.3.1 การถือหุนของนักลงทุนรายยอย นักลงทุนรายยอย คือ ผูถือหุนรายยอย โดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (2562) ไดนิยามผูถือหุนรายยอย หมายถึง ผูถือหุนที่มิไดเปน  ผูที่มีสวนรวม
ในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) กลาวคือ เปนผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุน
ชําระแลว โดยนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของดวย จากงานวิจัยของ Bishara  et al. (2020) พบวา 
สัดสวนของนักลงทุนรายยอยที่เพ่ิมขึ้นสงผลกระทบเชิงบวกตอการเติบโตของบริษัท นักลงทุนจะเลือก
บริษัทที่ประสบความสําเร็จซึ่งคาดวาจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งในแงของความสามารถใน
การทํากําไร การเติบโต และอ่ืนๆ 

1.3.2 การถือหุนของนักลงทุนสถาบัน โดยนักลงทุนสถาบัน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันวินาศภัย บริษัท
ประกันชีวิต กองทุนรวม และนักลงทุนอ่ืนๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุน
รายใหญ (คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2560) 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบวา การถือหุนของนักลงทุนสถาบันน้ัน สงผลกระทบ
เชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัท ไดแก งานวิจัยของ Grossman and Hart (1980), Shleifer 
and Vishny (1986) และ Cornett et al. (2007) โดยพบวา นักลงทุนสถาบัน  จะมีแรงจูงใจที่ดีในการ
ติดตามการทํางานของผูบริหาร จึงสงผลใหผูบริหารตองใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานขององคกร
มากขึ้น และทําพฤติกรรมการฉกฉวยโอกาสหรือหาผลประโยชนเพ่ือตนเองไดยากขึ้น งานวิจัยเหลาน้ี
ยืนยันวาการถือหุนของนักลงทุนสถาบันมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของบริษัท และอาจ
สงผลตอการเติบโตของบริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ Thomsen and Pedersen (2000) ที่พบวา 
สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของบริษัทที่วัดจาก
การเติบโตของรายได อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยจํานวนหน่ึงที่พบวา การถือหุนของนักลงทุนสถาบันอาจ
สงผลทางลบตอผลการดําเนินงานได เน่ืองจากนักลงทุนสถาบันบางสวนไมไดถือหุนจํานวนมากในบริษัท 
และไมสนใจเกี่ยวกับการอยูรอดและเติบโตของบริษัทในระยะยาว (Maug, 1998)  

1.3.3 การถือหุนของผูบริหาร ผูบริหาร คือผูมีสวนรวมในการบริหารงาน ไดแก กรรมการ 
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผูที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับ
กรรมการผูจัดการหรือผูบริหาร (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2562) ทั้งน้ี ผูบริหารยังถือเปน
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บุคคลภายใน (Insiders) มีขอมูลภายในเก่ียวกับบริษัทมากกวาผูอ่ืน (นริสา เยาวลักษณ และศิลปพร ศรี
จั่นเพชร, 2558)  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต งานวิจัยของ Lemmon and Lins (2003) ไดพบวา 
โครงสรางการถือหุนสงผลตอการที่บุคคลภายในจะมีพฤติกรรมฉกฉวยผลประโยชนของนักลงทุนรายยอย 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการรักษาผลประโยชนอยางเหนียวแนน ในขณะที่งานวิจัยของ Ho et al. 
(2004) พบวา การถือหุนของผูบริหารจะชวยลดผลกระทบของความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
ผูบริหารและผูถือหุนลงได ผูบริหารจะมีการตัดสินใจในการลงทุนที่จะชวยสรางโอกาสการเติบโตใหกับ
บริษัทเพ่ิมมากขึ้น และงานวิจัยของ Fan and Wong (2002) ที่พบวา การที่ผูบริหารซึ่งถือวาเปนผูถือ
หุนที่มีอํานาจควบคุมมีการถือหุนเพ่ิมขึ้นน้ัน อาจชวยใหผลประโยชนของ  ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมและ
ผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการปรับผลประโยชนเขาหากัน 

1.4 แนวคิดโครงสรางเงินทุน  

โครงสรางเงินทุนประกอบดวยหน้ีสินและสวนของผูถือหุน ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอ 
ความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงของบริษัทได (Suu et al., 2021) โดยโครงสรางเงินทุนถือ
เปนแหลงเงินทุนระยะยาวและทรัพยากรทางการเงินของบริษัท ซึ่งการเติบโตของบริษัทตองอาศัยการ
เขาถึงทรัพยากรทางการเงิน (Zhou and de Wit, 2009) ดังน้ัน เมื่อบริษัทตองการขยายกิจการก็ตอง
พิจารณาถึงแหลงเงินทุนตางๆ และเลือกใชนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพ่ือการเติบโตของรายไดและ
สินทรัพยของบริษัท 

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (Total debt to equity ratio : D/E Ratio) ถือเปน
ตัวแทนโครงสรางเงินทุนที่แสดงถึงสัดสวนหน้ีสินในโครงสรางเงินทุนของบริษัท หากอัตราสวนน้ีสูง แสดง
วา บริษัทมีการจัดหาเงินทุนจากหน้ีสินสูงและผูถือหุนตองรับภาระหน้ีสินของบริษัทที่สูงขึ้นดวย (สุภา
วลัย วงศใหญ และคนอ่ืน ๆ, 2560) โดยคํานวณไดจาก 

อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน =  
หน้ีสินรวม

 สวนของผูถือหุน
 

2. สมมติฐานงานวิจัย 

2.1 การถือหุนของนักลงทุนรายยอยกับการเติบโตของบริษัท 

จากแนวคิด ทฤษฎีขางตน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา งานวิจัยเกี่ยวกับการถือหุนของนัก
ลงทุนรายยอยและการเติบโตของบริษัทยังมีจํานวนนอยและมีผลการวิจัยที่ขัดแยงกัน ดังน้ี  
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Grossman and Hart (1980) พบวา นักลงทุนสถาบันมีความรู ทักษะ และเงินทุนมากกวา
นักลงทุนรายยอย การมีนักลงทุนรายยอยจํานวนมากทําใหระดับการกํากับติดตามผูบริหารลดลง ซึ่งอาจ
กระทบตอการดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการ รวมไปถึงการอยูรอดของบริษัทในระยะยาวได อยางไรก็
ดี Bishara et al. (2020) พบวา สัดสวนของนักลงทุนรายยอยที่เพ่ิมขึ้นสงผลกระทบเชิงบวกตอการ
เติบโตของบริษัท เน่ืองจากปจจุบันผูคนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดมากขึ้น  

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงคาดวา การถือหุนของนักลงทุนรายยอยจะมีความสัมพันธกับการ
เติบโตของบริษัท จึงกําหนดสมมติฐานในการวิจัยแบบไมมีทิศทาง ดังน้ี 

H1: การถือหุนของนักลงทุนรายยอยมีความสัมพันธกับการเติบโตของรายได 

H2: การถือหุนของนักลงทุนรายยอยมีความสัมพันธกับการเติบโตของสินทรัพย 

2.2 การถือหุนของนักลงทุนสถาบันกับการเติบโตของบริษัท 

จากแนวคิด ทฤษฎีขางตน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา งานวิจัยเกี่ยวกับการถือหุนของนัก
ลงทุนสถาบันและการเติบโตของบริษัทยังมีจํานวนนอยและมีผลการวิจัยที่ขัดแยงกัน ดังน้ี  

งานวิจัยของ Thomsen and Pedersen (2000) และ Bishara et al. (2020) พบวา การถือ
หุนของนักลงทุนสถาบันมีผลกระทบเชิงบวกตอการเติบโตของบริษัท อยางไรก็ดี Maug (1998) พบวา 
การถือหุนของนักลงทุนสถาบันอาจสงผลกระทบเชิงลบตอผลการดําเนินงานได เน่ืองจาก นักลงทุน
สถาบันบางสวนไมไดถือหุนจํานวนมากในบริษัทและไมสนใจเก่ียวกับการอยูรอดของบริษัทในระยะยาว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Graves and Waddock (1990) ที่พบวา นักลงทุนสถาบันสวนหน่ึงมักจะ
สนใจแคผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้น จึงสงผลใหผูบริหารของบริษัทสนใจในผลการดําเนินงาน
ระยะสั้นมากกวาระยะยาว ซึ่งสงผลเสียตอมูลคาของบริษัทและการเติบโตของบริษัท  

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงคาดวา การถือหุนของนักลงทุนสถาบันมีความสัมพันธกับการเติบโต
ของบริษัท จึงกําหนดสมมติฐานในการวิจัยแบบไมมีทิศทาง ดังน้ี 

H3: การถือหุนของนักลงทุนสถาบันมีความสัมพันธกับการเติบโตของรายได 

H4: การถือหุนของนักลงทุนสถาบันมีความสัมพันธกับการเติบโตของสินทรัพย 

2.3 การถือหุนของผูบริหารกับการเติบโตของบริษัท 

จากแนวคิด ทฤษฎีขางตน และงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา งานวิจัยเก่ียวกับการถือหุนของ
ผูบริหารและการเติบโตของบริษัทยังมีจํานวนนอยและมีผลการวิจัยที่ขัดแยงกัน ดังน้ี  

Morck et al. (1988) พบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทที่วัดดวยอัตราสวน Tobin’s Q  มี
คาเพ่ิมขึ้น เมื่อคณะกรรมการบริหารมีการถือหุนเพ่ิมขึ้นแตถือหุนไมเกินรอยละ 5 และอัตราสวน 
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Tobin’s Q มีคาลดลง เมื่อการถือหุนของคณะกรรมการบริหารอยูระหวางรอยละ 5 ถึงรอยละ 25 ทั้งน้ี 
อัตราสวน Tobin’s Q ที่สูงขึ้นน้ัน จะสะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทได ซึ่งแสดงวา 
สัดสวนการถือหุนของผูบริหารที่มีจํานวนนอย หรือที่ไมเกินรอยละ 5 น้ัน จะสงผลให การเติบโตของ
บริษัทเพ่ิมขึ้นได และสัดสวนการถือหุนของผูบริหารที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น จะสงผลให การเติบโตของบริษัท
ลดลงได สอดคลองกับงานวิจัยของ Shleifer and Vishny (1997) และ Lemmon and Lins (2003) ที่
พบวา เมื่อสัดสวนความเปนเจาของของผูบริหารเพ่ิมขึ้นจนมีอํานาจในการควบคุมบริษัทได อาจทําให
ผูบริหารเกิดพฤติกรรมการฉกฉวยผลประโยชนและเอาเปรียบ ผูถือหุนรายอ่ืนได และทายสุดอาจสงผล
ตอผลการดําเนินงานและโอกาสในการเติบโตของบริษัทได อยางไรก็ดี Ho et al. (2004) พบวา การถือ
หุนของผูบริหารจะชวยลดผลกระทบของความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูบริหารและผูถือหุนลงได 
และผูบริหารจะมีการตัดสินใจในการลงทุนที่จะชวยสรางโอกาสการเติบโตใหกับบริษัทเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Jensen and Meckling (1976) และ Fan and Wong (2002) เมื่อบริษัทมี
ผลการดําเนินงานที่ดี อาจเปนไปไดวาบริษัทน้ันจะมีโอกาสในการเติบโตตอไปได 

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงคาดวา โครงสรางความเปนเจาของที่เปนการถือหุนของผูบริหารจะมี
ความสัมพันธกับการเติบโตของบริษัท จึงกําหนดสมมติฐานในการวิจัยแบบไมมีทิศทาง ดังน้ี 

H5: การถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธกับการเติบโตของรายได 

H6: การถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธกับการเติบโตของสินทรัพย 

2.4 โครงสรางเงินทุนกับการเติบโตของบริษัท 

จากแนวคิด ทฤษฎีขางตน และงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา งานวิจัยเก่ียวกับการถือหุนของ
ผูบริหารและการเติบโตของบริษัทมีผลการวิจัยที่ขัดแยงกัน ดังน้ี 

Pham et al. (2020) พบวา โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของบริษัท 
ในขณะที่ Mumu et al. (2019) พบวา โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธเชิงลบกับการเติบโตของบริษัท  

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงคาดวา โครงสรางเงินทุนจะมีความสัมพันธกับการเติบโตของบริษัท จึง
กําหนดสมมติฐานในการวิจัยแบบไมมีทิศทาง ดังน้ี 

H7: โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธกับการเติบโตของรายได 

H8: โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธกับการเติบโตของสินทรัพย 

การศึกษาครั้งน้ีไดมีการควบคุมปจจัยเรื่อง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Vijayakumar 
and Devi, 2011; Pham et al., 2020) ขนาดของบริษัท (Mumu et al., 2019; Pham et al., 2020) 
อายุของบริษัท (Pham et al., 2020) และกลุมอุตสาหกรรม (Bishara et al., 2020) เน่ืองจาก งานวิจัย
ในอดีตพบความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวกับการเติบโตของบริษัท 
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งหมด จํานวน 648 บริษัท โดยเก็บรวบรวมขอมูลของป พ.ศ. 2563 และเลือกตัวอยางดวยวิธีแบบ
เจาะจง โดยกําหนดเกณฑคัดเลือกตัวอยางไว 6 ขอ ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

รายการ จํานวนตัวอยาง 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด ป 2563 648 บริษัท 

หัก 1) บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน  64 บริษัท 

     2) บริษัทที่จัดอยูในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือ 

         การลงทุนในอสังหาริมทรัพย  56 บริษัท 

     3) บริษัทที่ถูกเพิกถอนและเขาขายถูกเพิกถอน หรือจัดอยูในหมวดบริษัท 

         จดทะเบียนที่อยูระหวางฟนฟูการดําเนินงาน 16 บรษิัท 

     4) บริษัทที่ไมไดมีรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 

         วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 และป 2563   30 บริษทั 

     5) บริษัทที่ไมไดมีการดําเนินงานและมีขอมูลไมครบถวนในระหวางป  

         2562 - 2563   90 บริษทั 

     6) บริษัทที่มีขอมูลผิดปกติ (คา Std. Residual เกิน ±3)    3 บริษทั 

คงเหลือจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา 389 บริษัท 

2. ตัวแบบงานวิจัย 

จากสมมติฐานขางตน จึงเขียนแบบจําลองที่ใชในการทดสอบปจจัยที่มีความสัมพันธกับ  การ
เติบโตของรายไดและการเติบโตของสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ออกเปน 2 ตัวแบบ ดังน้ี 
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1.   REV_GROi     =  β0 + β1IND_OWNi + β2INS_OWNi + β3MAN_OWNi + β4DEi + β5ROAi + 

                            β6SIZEi + β7AGEi + Σ𝑛𝑛=8𝑛𝑛=13βnINDUSi + ei      

2.   ASSET_GROi  =  β0 + β1IND_OWNi + β2INS_OWNi + β3MAN_OWNi + β4DEi + β5ROAi +      

                            β6SIZEi + β7AGEi + Σ𝑛𝑛=8𝑛𝑛=13βnINDUSi + ei      

โดย 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

REV_GRO = การเติบโตของรายได วัดคาจากเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของรายได         
ในปปจจุบันจากปกอน (Bishara et al., 2020; Pham et al., 2020)  

ASSET_GRO = การเติบโตของสินทรัพย วัดคาจากเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
รวมในปปจจุบันจากปกอน (Pham et al., 2020) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

IND_OWN = การถือหุนของนักลงทุนรายยอย วัดคาจากสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือโดย   
นักลงทุนรายยอย (Free Float) ตอจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกและชําระ
แลว (สัตยา ตันจันทรพงศ และคนอ่ืนๆ, 2564)  

INS_OWN = การถือหุนของนักลงทุนสถาบัน วัดคาจากสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือโดย       
นักลงทุนสถาบันตอจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกและชําระแลว (นริสา     
เยาวลักษณ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2558; ณัฐวดี โพธิพฤกษ และกนกศักด์ิ 
สุขวัฒนาสินิทธ์ิ, 2564) 

MAN_OWN = การถือหุนของผูบริหาร วัดคาจากสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือโดยผูบริหารตอ
จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกและชําระแลว (นริสา เยาวลักษณ และศิลปพร 
ศรีจั่นเพชร, 2558; ณัฐวดี โพธิพฤกษ และกนกศักด์ิ สุขวัฒนาสินิทธ์ิ, 2564) 

DE = โครงสรางเงินทุน วัดคาจากอัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (Rahim, 
2017) 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

ROA = อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย วัดคาจากกําไรสุทธิหารดวยสินทรัพยรวม 
(Kouser et al., 2012) 
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SIZE = ขนาดของบริษัท วัดคาจากลอการิทึมธรรมชาติ (Ln) ของสินทรัพยรวม 
(Kouser et al., 2012; Mumu et al., 2019) 

AGE = อายุของบริษัท วัดคาจากจํานวนป ต้ังแตปที่มีการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ถึงป พ.ศ. 2563 (Pham et al., 2020) 

INDUS = กลุมอุตสาหกรรม วัดคาเปนตัวแปรหุน จํานวน 6 ตัวแปร โดยแตละตัวแปร 
กําหนดใหมีคาเปน 1 ในแตละอุตสาหกรรม หากไมใชใหมีคาเปน 0 

e = คาความคาดเคลื่อน (Error Term) 

i = บริษัทที่ i 

3. วิธีวิเคราะหขอมูล  

3.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เปนการวิเคราะหเพ่ืออธิบายเก่ียวกับขอมูลเบ้ืองตนของตัวแปรที่ใชในการศึกษา โดยใช
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด 
(Maximum) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

เปนการวิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก 1) การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation 
Coefficient Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร และ 2) การวิเคราะหสมการถดถอย เชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี มีจํานวน 389 ตัวอยาง โดยขอมูลคาสถิติเชิงพรรณนา
ของตัวแปรที่ใชในการศึกษา แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 

ตัวแปร จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

REV_GRO (%) 389 -99.99 176.53 -5.3939 30.55270 

ASSETS_GRO (%) 389 -43.79 229.46 7.7532 24.96414 

IND_OWN (%) 389 4.00 100.00 50.2674 19.89043 

INS_OWN (%) 389 0.00 12.00 0.5784 2.08632 
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ตารางที่ 2 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 

ตัวแปร จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

MAN_OWN (%) 389 0.00 86.46 21.1463 21.52175 

DE (%) 389 0.00 1,730.77 92.9733 155.85742 

ROA (%) 389 -34.71 51.62 4.0694 8.08497 

SIZE (พันบาท) 389 156,639.00 2,544,182,883.00 33,314,394.4550 150,402,781.88300 

AGE (ป) 389 0.02 45.68 19.0255 11.33225 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีการเติบโตของรายไดเฉลี่ยเทากับรอยละ -5.3939  การ
เติบโตของสินทรัพยเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.7532 สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนรายยอยเฉลี่ยเทากับรอย
ละ 50.2674 สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.5784 สัดสวนการถือหุนของ
ผูบริหารเฉลี่ยเทากับรอยละ 21.1463 และมีอัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 92.9733  

 

ตารางที่ 3 คาความถี่และคารอยละของตัวแปรกลุมอุตสาหกรรม 

ตัวแปรควบคุม: กลุมอุตสาหกรรม คาความถ่ี คารอยละ 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 45  11.6 

สินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) 24    6.2 

สินคาอุตสาหกรรม (Industrials) 66  17.0 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง (Property & Construction) 83  21.3 

ทรัพยากร (Resources) 46  11.8 

บริการ (Services) 92  23.7 

เทคโนโลยี (Technology) 33    8.4 

รวมทั้งสิ้น 389 100.0 

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางแบงตามกลุมอุตสาหกรรมออกเปน 7 กลุม โดยกลุมบริการ 
เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนบริษัทที่ใชในการศึกษามากที่สุด คือ จํานวน 92 บริษัท คิดเปนรอยละ 
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23.7 และกลุมสินคาอุปโภคบริโภค เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนบริษัทที่ใชในการศึกษานอยที่สุด คือ 
จํานวน 24 บริษัท คิดเปนรอยละ 6.2 

การวิเคราะหขอมูลในสวนของการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เน่ืองจาก ขอมูลที่ใชใน
การศึกษามีการแจกแจงแบบไมปกติ งานวิจัยจึงใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ สเปยร
แมน (Spearman Rank-order Correlation Coefficient) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งพบวา การเติบโตของรายไดมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ
กับอัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (p < 0.05) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.110 
ขณะที่การเติบโตของสินทรัพยน้ันมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับอัตราหน้ีสินรวมตอสวนของ
ผูถือหุน (p < 0.05) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.108 อยางไรก็ดี การเติบโตของรายไดและ
การเติบโตของสินทรัพยไมมีความสัมพันธกับโครงสรางความเปนเจาของตางๆ (p > 0.10) 

 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมนระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของ 

Variables REV_ GRO ASSETS_
GRO 

IND_ 

OWN 

INS_ 

OWN 

MAN_ 

OWN 

DE ROA SIZE AGE 

REV_ GRO       1.000         

ASSETS_ 

GRO 
       

0.358***  1.000        

IND_OWN       0.003  0.008   1.000       

INS_OWN      -0.036 -0.020  -0.068 1.000      

MAN_OWN       0.044  0.076  -0.019 -0.069  1.000     

DE      -0.110**  0.108**   0.091* -0.001  0.048  1.000    

ROA 0.490*** 0.393***  -0.042 -0.013 0.136*** -0.276***  1.000   

SIZE       0.007 0.154***   0.082 0.027 -0.199*** 0.449***  0.118** 1.000  

AGE -0.217*** -0.086* 0.128*** -0.011   -0.225*** -0.089* -0.211*** -0.035   1.000   

หมายเหตุ  *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

ในเบ้ืองตน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในตัวแบบที่ใชในการศึกษา 
เพ่ือพิจารณาการเกิดปญหา Multicollinearity หรือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับสูงเกินไป 
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สงผลใหการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณเกิดความผิดพลาดได จากการวิเคราะหพบวา คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละคู มีคาไมเกิน 0.90 ซึ่งมีความสัมพันธกันไมสูงเกินไป 
จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair et al., 2010) ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตัวแปร แบบจําลองที่ 1 

การเติบโตของรายได 

แบบจําลองที่ 2 

การเติบโตของสินทรัพย 

Coef.  p-value Coef.  p-value 

คาคงที่ (Constant) 61.916 *** 0.000 -31.376 ** 0.034 

IND_OWN -0.072  0.296 -0.011  0.857 

INS_OWN -0.948  0.139 -0.758  0.176 

MAN_OWN -0.193 *** 0.004 0.108 * 0.068 

DE 0.002  0.811 0.023 *** 0.004 

ROA 1.815 *** 0.000 1.171 *** 0.000 

SIZE -3.525 *** 0.000 1.820 ** 0.038 

AGE -0.257 ** 0.045 -0.035  0.752 

AGRO  -2.053  0.735 -1.145  0.829 

CONSUMP -10.030  0.169 10.104  0.113 

INDUS -11.759 ** 0.041 6.552  0.191 

PROPCON -4.148  0.444 -2.724  0.565 

RESOURC 4.621  0.444 1.423  0.787 

SERVICE -13.273 ** 0.014 7.500  0.111 

N 389   389   

F-statistics 12.329 ***  7.160 ***  
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (ตอ) 

ตัวแปร แบบจําลองที่ 1 

การเติบโตของรายได 

แบบจําลองที่ 2 

การเติบโตของสินทรัพย 

Coef.  p-value Coef.  p-value 

Significance of F 0.000   0.000   

R2 0.299   0.199   

Adjusted R2 0.275   0.171   

Std. Error of the Estimate 26.01206   22.72866   

หมายเหตุ  *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 5 พบวา ตัวแบบที่ใชในการศึกษามีคา F-statistic ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.01) ทุกตัวแบบ แสดงวา ในแตละตัวแบบที่ใชในการศึกษามีความเหมาะสม โดยมีตัวแปรอิสระอยาง
นอย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม จากแบบจําลองที่ 1 พบวา มีคา Adjusted R2 เทากับ 
0.275 ซึ่งหมายความวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการ
เติบโตของรายได ไดรอยละ 27.5 โดยมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา เทากับ 
±26.01 ในขณะที่แบบจําลองที่ 2 มีคา Adjusted R2 เทากับ 0.171  ซึ่งหมายความวา ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรควบคุมสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการเติบโตของสินทรัพย ไดรอยละ 17.1 โดยมี
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา เทากับ ±22.73 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบวา การถือหุนของผูบริหารมี
ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายได (p < 0.01) ขณะที่การถือหุนของ
ผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.1) และ
พบวา อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.01)  

เมื่อพิจารณาตัวแปรควบคุม พบวา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธเชิงบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายไดและการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.01) ขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายได (p < 0.01) ขณะที่มีความสัมพันธ
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.05) อายุของบริษัทมีความสัมพันธ
เชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายได (p < 0.05) และกลุมสินคาอุตสาหกรรมและ
กลุมบริการมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโตของรายได (p < 0.05) 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งน้ี พบวา การถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญกับการ
เติบโตของรายได (p < 0.01) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Morck et al. (1988) Shleifer and Vishny (1997) และ Lemmon and Lins (2003) ที่พบวา 
สัดสวนการถือหุนของผูบริหารที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น จะสงผลใหการเติบโตของบริษัทลดลงได เน่ืองจาก 
พฤติกรรมการฉกฉวยผลประโยชนและเอาเปรียบผูถือหุนรายอ่ืนของผูบริหารตามสมมติฐานการรักษา
ผลประโยชนอยางเหนียวแนน  

ในขณะที่การถือหุนของผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเติบโต
ของสินทรัพย (p < 0.10) น้ันก็เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ Ho 
et al. (2004) ที่พบวา การถือหุนของผูบริหารจะชวยลดผลกระทบของความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางผูบริหารและผูถือหุนลงได สงผลใหผูบริหารจะมีการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยหรือโครงการ
ตางๆ ที่จะชวยเพ่ิมมูลคาของบริษัท และสรางโอกาสการเติบโตใหกับบริษัทมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการปรับผลประโยชนเขาหากัน  

สําหรับผลการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางเงินทุน พบวา อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน  มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของสินทรัพย (p < 0.01) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด
ไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ Pham et al. (2020) ที่พบวา โครงสรางเงินทุนที่วัดคาจากอัตราสวน
หน้ีสินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเติบโตของสินทรัพย ทั้งน้ี การเติบโตของบริษัทตองอาศัยการเขาถึง
ทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งโครงสรางเงินทุนถือเปนทรัพยากรทางการเงินและแหลงเงินทุนระยะยาวของ
บริษัท (Zhou and de Wit, 2009) โดยโครงสรางเงินทุนที่มาจากหน้ีสิน เปนสวนใหญจะทําใหธุรกิจ
สามารถขยายกิจการและเติบโตตอไปได โดยมีการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยเขามาชวยสรางสภาพคลอง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัท (Keister, 2004)  

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ี ไมพบวา การถือหุนของนักลงทุนรายยอย การถือหุนของนัก
ลงทุนสถาบัน และอัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของ
รายได และไมพบวา การถือหุนของนักลงทุนรายยอย การถือหุนของนักลงทุนสถาบัน เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเติบโตของสินทรัพยเชนกัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

1.1 บริษัทยังสามารถนําขอมูลโครงสรางเงินทุน ไปใชในการวางแผน ตัดสินใจ และบริหาร
การจัดหาแหลงเงินทุน เพ่ือการดําเนินงานและพัฒนาบริษัทใหเติบโตตอไปได 
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1.2 ในการวิเคราะหงบการเงิน นักลงทุนสามารถนําลักษณะของโครงสรางความเปนเจาของ
และโครงสรางเงินทุนของบริษัทมาประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนในบริษัทตางๆ เพ่ือใหไดรับ
ผลตอบแทนตามที่ตองการ  

1.3 ผูสนใจสามารถนําขอมูลไปศึกษาตอยอดงานวิจัยครั้งตอไปได  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 การศึกษาครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพียง 1 ป สําหรับงานวิจัยในอนาคตอาจใชขอมูลยอนหลัง 3 ปหรือมากกวาน้ัน ในการศึกษา เพ่ือให
ไดผลการทดสอบความสัมพันธที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

2.2 งานวิจัยในอนาคตอาจทําการศึกษาโดยวัดคาการเติบโตของบริษัทดวยตัวช้ีวัดอ่ืนๆ เชน 
การเติบโตจากการจางแรงงาน หรือศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถอธิบายการเติบโตของบริษัทได เชน การ
กํากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายใน เปนตน 
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ดานบญัช:ี กรณีศึกษาธุรกิจรับเหมากอสราง 

The Application of Robotic Process Automation (RPA) for Accounting  
Tasks: A Case Study of Construction Business  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองสําหรับการนํากระบวนการหุนยนตอัตโนมัติ (Robotic 
Process Automation: RPA) เขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาธุรกิจรับเหมา
กอสราง  กระบวนการทํางานของแผนกบัญชีที่ไดทดลองนํา RPA เขามาใช มีทั้งสิ้น 2 กระบวนการ คือ
1) กระบวนการดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย และ 2) กระบวนการ
สง Email ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การประยุกตใช RPA ในกระบวนการทํางานของแผนก
บัญชี เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน 2) ออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
อัตโนมัติ ผานแพลตฟอรมซอฟตแวร RPA ของ Microsoft Power Automate 3) เพ่ือรับรูถึงประโยชน
ของการนําเทคโนโลยีมาปรับใชกับกระบวนการทํางานดานบัญชี ผลการวิจัยพบวา  

1.การประยุกตใช RPA ในกระบวนการทํางานของแผนกบัญชี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทํางานแบบ Manual  

2. สามารถออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทํางานดานบัญชีแบบ Manual ใหเปนแบบ
อัตโนมัติ 

3. การรับรูถึงประโยชน RPA ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยสามารถลดระยะเวลาของ
กระบวนการทํางาน ดานความถูกตองของขอมูล กระบวนการทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ลด
ขอบกพรองในการทํางานของแผนกบัญชี 
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Abstract 

This study is experimental research on the application of Robotic Process 
Automation (RPA) to support accounting tasks in the accounting department for a case 
study of construction business. The accounting department attempted to use RPA in 
two processes, which are 1) the process of extracting exchange rates from Bank of 
Thailand website and 2) the process of sending emails. The research objectives are 1) 
to study the application of RPA in operations of the accounting department in order to 
increase operational efficiency, 2) to design the automated procedures and processes in 
RPA platform of Microsoft Power Automate, and 3) to understand the benefits of 
adopting technology in accounting operations. The results revealed that 1) the 
application of RPA in operations of the accounting department was able to increase 
operational efficiency as compared to the manual processes, 2) RPA platform helped 
design and automate the manual accounting procedures and processes, and 3) the 
understanding of the RPA benefits helped increase operational efficiency since RPA was 
capable to reduce time spent on processes required accuracy, helped achieve the 
goals, and helped reduce mistakes in operations of the accounting department. 

Keywords: Robotic Process Automation, Accounting tasks, Microsoft Power Automate 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย  

กระบวนการหุนยนตอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) หรือซอฟตแวร “โร
บอท”(Software Robot) ที่มีความสามารถในการทําตามคําสั่งของมนุษยตามกระบวนการ (Process) 
และขั้นตอน (Workflow) ที่มนุษยเปนผูออกแบบ เปนหน่ึงในเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทอยางมากใน
ปจจุบัน หลายธุรกิจนํามาสรางกระบวนการอัตโนมัติ เพ่ือชวยลดตนทุนในเรื่องของเวลา ลดขอผิดพลาด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะกระบวนการทํางานดานบัญชี 
ดานการเงิน หรืองานตรวจสอบ จากหลายงานวิจัยพบวา RPA  ชวยใหกระบวนการทํางานมีความ
รวดเร็ว ถูกตอง งานดานตรวจสอบบัญชี ผูสอบบัญชี ไดนํา RPA มาชวยในกระบวนการตรวจสอบราคา
สินคากับจํานวนสินคา เปรียบเทียบกับรายละเอียดของยอดขาย ใบแจงหน้ี หรือใบขนสงสินคา ซึ่งเปน
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การออกแบบกระบวนการทํางานอัตโนมัติในดานงานที่ไมตองใชการวิเคราะห  งานตามกฎ งานที่มีความ
เสี่ยงตํ่า หรืองานที่ไมตองใชวิจารณญาณในการตรวจสอบ เพ่ือใหประสิทธิภาพของงานตรวจสอบเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว ผูตรวจสอบตองประสานงานและอาศัยความรวมมือจากแผนกสารสนเทศ 
(Mookerjee, 2021) RPA นํามาซึ่งประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทํางานดานบัญชีแบบ Manual สูกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ เชน การดึงขอมูลที่ตองการในใบแจง
หน้ีเพ่ือไปกรอกในระบบ ERP  (Harrast, 2020) การสรางกระบวนการทํางานอัตโนมัติ สวนใหญเปนงาน
ที่มีปริมาณมาก “โรบอท” สามารถ ชวยใหพนักงานลดระยะเวลากับงานที่ทําซ้ํา ๆ เพ่ือมุงเนนไปที่งานที่
มีมูลคาสูง และสําคัญตอธุรกิจมากกวา ประโยชนสําคัญของการใช RPA ในแงของประสิทธิภาพการ
ทํางานในเรื่องของการลดตนทุน เพ่ิมความรวดเร็วของกระบวนการทํางาน และการลดขอผิดพลาด 
(Aguirre & Rodriguez, 2017) 

ธุรกิจรับเหมากอสรางของบริษัทเอกชนแหงหน่ึง ครอบคลุมทั้ง งานดานบริการติดต้ัง ซอมแซม
เครื่องจักร ประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริษัทไดมีการนําระบบบัญชี (Accounting 
Software) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี อยางไรก็ตามกระบวนการทํางานดานบัญชีสวน
ใหญยังคงเปนระบบ Manual เชน การออกใบแจงหน้ีเรียกเก็บเงินจากลูกคา การรับเอกสารวางบิล การ
บันทึกบัญชี การดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน การสงอีเมลแจงเตือนพนักงาน เปนตน จากกระบวนการที่
กลาวถึงขางตนสวนใหญเปนกระบวนการที่ทําเปนประจําและทําซ้ําๆ  และเน่ืองดวยบุคลากรในแผนก
บัญชีมีจํานวนนอย มีผลทําใหเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการทํางาน รวมไปถึงการลงรายการทางบัญชีไม
ถูกตอง เมื่อพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการทํางานที่เกิดขอผิดพลาดบอย และสามารถนํา RPA มาชวย
ลดขอผิดพลาดดังกลาว ไดคือ 1) กระบวนการดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บไซต 2) กระบวนการสง 
Email  

ในสวนกระบวนการทํางานอ่ืนยังไมเหมาะสมที่จะนํา RPA มาชวยเน่ืองจากเปนกระบวนการที่
ยังตองใชบุคคลากรในการพิจารณา ตรวจสอบ ยืนยันขอมูล เพ่ือใหกระบวนการสําเร็จตามเปาหมาย ใน
สวนการออกใบแจงหน้ีเรียกเก็บเงินจากลูกคาดวยลักษณะธุรกิจรับเหมากอสรางตองมีหนังสือสงมอบ
งานพรอมทั้งรายงานประกอบที่ตองไดรับการยืนยันจากฝายวิศวกรรมจึงจะสามารถออกใบแจงหน้ีเรียก
เก็บเงินจากลูกคาได และในสวนกระบวนการรับวางบิล เจาหน้ีการคาสวนใหญยังใชเอกสารตัวจริงในการ
วางบิล ดานการบันทึกบัญชีดวยแตละแผนกใชโปรแกรมการทํางานที่แตกตางกัน และโปรแกรมบัญชีที่
ใชในปจจุบันยังไมสามารถพัฒนาเพ่ือรองรับกับการทํางานแบบอัตโนมัติ จําเปนตองใชบุคลากรแผนก
บัญชีในการคียขอมูล    

ดังน้ันการนํา RPA มาประยุกตใชกับกระบวนการทํางานดานบัญชี จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ลดระยะเวลาของกระบวนการทํางาน ลดขอผิดพลาด สามารถตอบสนองความ
ตองการการของผูใชงาน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาขั้นตอนและการออกแบบกระบวนการทํางาน
แบบเดิมที่เปน Manual ใหเปนกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือประยุกตใช RPA ในกระบวนการทํางานของแผนกบัญชี เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การทํางาน 

2.เพ่ือศึกษาขั้นตอนและการออกแบบกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ ผานแพลตฟอรม
ซอฟตแวร RPA ของ Microsoft Power Automate 

3.เพ่ือรับรูถึงประโยชนของการนําเทคโนโลยีมาปรับใชกับกระบวนการทํางานดานบัญชี 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงผลตอกระบวนการทางธุรกิจ
ทั้งทางตรงและทางออม ไมควรเปนการเปลี่ยนแปลงซึ่งนําไปสูความแตกตาง แตควรเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่นําไปสูสิ่งที่ดีกวา (สวทช, 2564) ผลกระทบของ Digital Transformation ในงานดาน
บัญชี เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเขามาทดแทนงานของคน สังเกตไดวาเปนงานในสวนที่มีรูปแบบขั้นตอนที่
ชัดเจน มีลักษณะการทํางานซ้ําๆ ทําเปนประจํา (Routine) งานจํานวนมากๆที่ไมตองใชหลักการคิด
วิเคราะห  (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2564) แตสวนสําคัญถานักบัญชีสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีในกระบวนการทํางาน รวมถึงเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยในการแกไขปญหาและ
พัฒนางานจะทําใหงานน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เทคโนโลยี RPA หน่ึงในเทคโนโลยีที่มีการนํามาใชใน
ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ เปนหุนยนตซอฟตแวรที่ผสมผสานเทคโนโลยี Rule 
Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพ่ือใหทํางานตางๆตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่ถูกกําหนดไว โดยอางอิงคุณสมบัติและความเหมาะสมของ RPA ผานแพลตฟอรม
ซอฟตแวรของ Microsoft ดวยชุดผลิตภัณฑของ Microsoft Office 365 Business Standard จะมี
ซอฟตแวรตางๆ ใหเลือกใชตามความตองการของผูใชโดยจะมีซอฟตแวรที่โดดเดน คือ Microsoft 
Power Apps ที่มีซอฟตแวรเพ่ือการทํางานอัตโนมัติอยาง Power Automate ที่ประกอบไปดวย Flow 
ประเภทตางๆ ทั้ง Cloud Flows ,Desktop Flows , Business Process Flows (Microsoft, 2022) 
การประยุกตใชซอฟตแวร RPA ของ Power Automate ในการสรางกระบวนการอัตโนมัติ ของ
กระบวนการคืนเงินคาต๋ัวในธุรกิจใหบริการทองเที่ยวแหงหน่ึงพบวาสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน ลดขั้นตอนกระบวนการทํางานไดเปนอยางดี (Nanda & Kumar, 2021) โดยผูวิจัยสามารถ
พัฒนาขั้นตอนและออกแบบกระบวนการทํางานอัตโนมัติ ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบทั้ง 7 ขั้นตอนของ 
SDLC (System Development Life Cycle) โดยใชวิธีการของ Waterfall SDLC Model    

การเลือกใชเทคโนโลยี RPA มาชวยในกระบวนการทํางานดานบัญชี พิจารณาจากคุณสมบัติ
ความเหมาะสม รวมถึงประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีความเหมาะสมระหวางงานและ
เทคโนโลยี (Task-Technology Fit: TTF) Goodhue and Thompson (1995) ไดศึกษาพบวา 

https://www.9experttraining.com/articles/power-automate-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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ประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล (Individual Performance) เกิดจากความเหมาะสมระหวางงาน
และเทคโนโลยี การที่ผูใชงานจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีน้ันมี
ความเหมาะสมกับงานและสามารถทําใหงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความ
เหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี มีอยู 2 ปจจัย คือ คุณลักษณะของงาน(Task Characteristics) 
และคุณลักษณะของเทคโนโลยี(Technology Characteristics) ที่มีอิทธิพลตอความเหมาะสมกับ
ประสิทธิภาพ (performance) และการใชประโยชน (utilization) และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอง
พิจารณาและวิเคราะหวากระบวนการทํางานน้ันเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะนํามาใชหรือไม ซึ่งบาง
กระบวนการอาจไมมีความเหมาะสม ดังน้ันจึงตองมีการพิจารณาอยางเปนขั้นตอนจึงจะเกิดประโยชน
สูงสุดตอการนํามาใชกับกระบวนการทํางาน (Osman, 2019) และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (The 
Technology Acceptance Model: TAM) โดยมีปจจัยที่สงผลตอการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช
เทคโนโลยี (Davis, 1989) คือ “การรับรูถึง ความงายในการใชงาน” (Perceived Ease of Use – PE) 
โดย RPA น้ันเปนเปนซอฟตแวรการสราง Robot ที่สามารถเรียนรูถึงวิธีการสรางและพัฒนา Robot โดย
ไมตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถทําได โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมผานการฝกอบรม ผาน
การสอนแบบออนไลนตามชองทางตางๆ สอบถามผูเช่ียวชาญทางดานระบบ  และในสวนของ“การรับรู
ถึงประโยชนที่เกิดจากการใช” (Perceived Usefulness - PU) RPA สามารถชวยลดระยะเวลาและลด
ความผิดพลาดในกระบวนการทํางาน  ทางดาน “ทัศนคติที่มีตอการใชงาน” (attitude toward using) 
เปนผลมาจากการรับรูถึงความงาย และ รับรูถึงประโยชนที่เกิดจากการใช ทําใหผูใชมีทัศนคติที่ดีตอการ
ใชงานระบบ และเกิดความต้ังใจในการใชงาน “พฤติกรรมความต้ังใจในการใชงาน” (behavioral 
intention to use) และสงผลตอ “การใชงานจริงในที่สุด” (actual system usage)  

อางอิงจากงานวิจัยที่กลาวถึงประสิทธิภาพและประโยชนของ RPA พบวา กระบวนการอัตโนมัติ
จะชวยลดการทํางานของพนักงานโดยสามารถใชเวลาที่เหลือไปทํางานในสวนอ่ืนที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Madakam, Holmukhe, & Jaiswal, 2019) Syed et al. 
(2020) กลาววา RPA ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน โดยหุนยนตหรือเรียกสั้นๆวา "บอท" 
เปนซอฟตแวรที่มีความสามารถในการเลียนแบบการกระทําของผูใช ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระงานของ
พนักงาน การนํา RPA มาชวยในการทํางานดานบัญชีทําใหการทํางานแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานดานบัญชีของพนักงานไดดีย่ิงขึ้น โดย RPA น้ันไมไดมาแทนมนุษย
แตจะมาชวยในการพัฒนาสรางประสิทธิภาพของงาน เพ่ือใหพนักงานนําเวลาไปทํางานสวนอ่ืนที่เกิด
ประโยชนตอธุรกิจมากกวา (Kaya, Türkyılmaz, & Birol, 2019) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยศึกษาพัฒนาขั้นตอนและการออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ ในกระบวนการทํางานดาน
บัญชี ของธุรกิจรับเหมากอสรางแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร สามารถแสดงระเบียบวิธีวิจัยตามแบบ
แนวคิด วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ไดดังน้ี  

https://www.jstor.org/stable/249008?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/249008?seq=1#metadata_info_tab_contents
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1.คนหาปญหาขององคกร (Identifying Problem) ปญหาในกระบวนการทํางานของแผนก
บัญชี คือ 1) กระบวนการดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือนําไป
กรอกในไฟล Excel ในทุกวันเกิดรายทางบัญชีที่เปนสกุลเงินตางประเทศ บุคลากรแผนกบัญชีตองมีการ
ดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนประจําวันทั้งอัตราซื้อและอัตราขายใน 3 สกุลเงินของประเทศ เวียดนาม ญี่ปุน 
และสหรัฐอเมริกา นํามากรอกในไฟล Excel เพ่ือที่จะสามารถนําขอมูลที่ไดไปคํานวณเพ่ือแปลงมูลคา
เปนเงินตราไทย ขั้นตอนในการกรอกขอมูลในบางวันเกิดขอผิดพลาดจากการสับสนระหวางอัตราซื้อและ
อัตราขายและการใสวันที่ผิด ตัวอยางเชน ถาดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนวันน้ี ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
จะตองเปนวันที่ของเมื่อวาน จากปญหาดังกลาว สงผลกระทบตอรายการทางบัญชีในดานการรับรูรายได 
และตนทุนของโปรเจคน้ันๆมีความคลาดเคลื่อนไมตรงกับงบประมาณที่ต้ังไว รวมทั้งกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในทางบัญชีไมถูกตอง  2) กระบวนการสง Email แจงเตือนพนักงานในการจัดเตรียม
เอกสารรายงานคาใชจาย โดยตองแจงเตือนพนักงานทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน โดยในรายละเอียด
เน้ือหาภายใน Email ตองมีการระบุวันที่ครบกําหนดที่พนักงานจะตองสงเอกสาร และวันที่จายเงินทุก
ครั้ง พนักงานบางคนไมสามารถสงเอกสารพรอมรายงานคาใชจายตามเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะพนักงาน
แผนกวิศวกรรม เน่ืองดวยไมไดรับการแจงเตือนจากแผนกบัญชี ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร
แผนกบัญชีที่บางเดือนไมไดทําการสง Email แจงเตือน ทําใหการจายเงินใหพนักงานเกิดความลาชา 
เอกสารตกคาง การบันทึกรายการทางบัญชีไมตรงกับรอบระยะเวลา สงผลตอการรับรูรายได ตนทุน 
คาใชจายของโปรเจคน้ันๆ  

2.ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) คุณลักษณะของกระบวนการทํางาน เปนการ
ทํางานที่ทําซ้ําๆ กระบวนการทํางานที่ไมซับซอน แตตองการความถูกตองแมนยําของขอมูล คุณลักษณะ
ของเทคโนโลยี จากการศึกษา RPA เหมาะกับกระบวนการทํางานที่ไมตองใชความคิดวิเคราะห เปนงาน
ที่ตองทําทุกวัน ทําซ้ําๆ งานที่ผิดพลาดไดจากการทําแบบ Manual ความงายในการใชงานของ
แพลตฟอรมซอฟตแวรของ Microsoft Power Automate  ในการออกแบบการสรางกระบวนการ
ทํางานอัตโนมัติ ไมจําเปนตองมีความรูเรื่องการเขียนโปรแกรม รวมถึงการรับรูประโยชนที่เกิดจากการ
ประยุกตใช RPA ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ในดานลดระยะเวลาในการทํางาน ลดขอผิดพลาด มี
ความถูกตองของขอมูล 

3.วิเคราะห (Analyzing System) ผูวิจัยทําการรวบรวมขั้นตอนของกระบวนการการทํางาน
แบบ Manual ทั้ง 2 กระบวนการ โดยจัดทําเปน Flow chart ต้ังแตตนจนจบกระบวนการ 

4.การออกแบบ (Design System) ผูวิจัยทําการรวบรวมขั้นตอนของกระบวนการการทํางาน
แบบ Manual ทั้ง 2 กระบวนการ โดยจัดทําเปน Flow chart ในขั้นตอนที่สามารถนํามาออกแบบ
กระบวนการอัตโนมัติ 
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5.พัฒนาซอฟตแวร (Developing Software) ขั้นตอนน้ีเปนการออกแบบกระบวนการ
อัตโนมัติทั้ง 2 กระบวนการผานแพลตฟอรมของ Microsoft Power Automate ทั้ง Desktop flow 
และ Cloud flow 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยาง Workflows 11 จากทั้งหมด 17 ขั้นตอน ของกระบวนการดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
จากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือนําไปกรอกในไฟล Excel 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยาง Workflows แสดงขั้นตอนที่ 12 ถึง 17 ของกระบวนการดึงขอมูลอัตราแลกเปลีย่น
จากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือนําไปกรอกในไฟล Excel 
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ภาพที่ 3  ตัวอยาง Workflows ขั้นตอนการสง Email (วันที่ 10 ของทกุเดือน) 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยาง Workflows ขั้นตอนการสง Email (วันที่ 25 ของทกุเดือน) 

 

6.ทดสอบระบบ (Testing the System) ในกระบวนการดึงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนรายวันซื้อ 
รายวันขายจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทยมากรอกในไฟล Excel ในแตละวัน จากการที่ตอง 
Log in เขาระบบและ Manual Run ในทุกๆวัน หลังจากทดลองระบบโดยการ Run แบบ Scheduled 
cloud flow (เปนการกําหนดวันที่และเวลา) ผลที่ไดคือถามีการเปดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรภายใน
เวลา 09.00 น.ของทุกวันระบบจะทําการ Run แบบอัตโนมัติ ถาสถานะการ Run ไมสําเร็จ เปนการ
ยืนยันวาผูใชงานไมไดเปดเครื่องภายในเวลาที่กําหนดไว ดังน้ันระบบจึงไมสามารถ Run ได 
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ภาพที่ 5 ตัวอยางขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนไปปรากฏอยูในไฟลตาราง Excel จาการ Run แบบอัตโนมัติ 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอยางผลที่ไดของการสง Email แบบอัตโนมัติ 

 

ผลการดําเนนิงานวิจัย 

ดําเนินงานและประเมินผล (Implementing and evaluation the System)  

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบระหวางขั้นตอนและกระบวนการทํางานแบบเดิมที่เปน Manual กับ
กระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ 
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กระบวนการทํางานดานบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการทํางานแบบเดิม 
Manual 

ขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
แบบอัตโนมัติ 

1.กระบวนการดึงขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนจากเว็บไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือ
นําไปกรอกในไฟล Excel 

 

1.บุคลากรแผนกบัญชีทําการเปดเว็บไซต
ของธนาคารแหงประเทศไทย 

2.บุคลากรแผนกบัญชีทําการ Copy ขอมูล
อัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน ท้ังรายวันซ้ือ 
รายวันขาย  

3.บุคลากรแผนกบัญชี ทําการเปดไฟล 
Excel ท่ีใชในการกรอกขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ยน 

4.บุคลากรแผนกบัญชีนําขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีไดจากการ Copy  มากรอก
ในตาราง Excel และทําการบันทึกขอมูล 

5.บุคลากรแผนกบัญชีปดไฟล Excel และ
ปดเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนการสิ้นสุดกระบวนการ โดยใชเวลา
ประมาณ 10 นาที/วัน 

ออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ 
โดยกําหนดให “โรบอท” สามารถ
ทําตามข้ันตอนและกระบวนการ 
ไดดังนี้  

1. ทําการเปดเว็บไซตแบบอัตโนมัติ 

2 . ทํ า ก า ร  Copy ข อ มู ล อั ต ร า
แลกเปลี่ยนประจําวัน ท้ังรายวันซ้ือ 
รายวันขาย แบบอัตโนมัติ 

3.ทําการเปดไฟล Excel แบบ
อัตโนมัติ 

4.ทําการกรอกขอมูลในไฟล Excel 
และบันทึกขอมูลแบบอัตโนมัติ 

5.ทําการปดไฟล Excel และ
เว็บไซตแบบอัตโนมัติ เปนการ
สิ้นสุดกระบวนการ โดยใชเวลา
ประมาณ 1-2 วินาที/วัน 

2. กระบวนการสง Email แจง
เตือนพนักงานในการจัดเตรียม
เอกสารรายงานคาใชจาย 

บุคลากรแผนกบัญชีจะตองสง Email แจง
เตือนพนักงานในทุกวันท่ี 10 และ 25 ของ
เดือน โดยระบุถึงรายละเอียดวันท่ีครบ
กําหนด ท่ีพนักงานจะตองสงเอกสาร และ
กําหนดวันท่ีจายเงิน 

 

ออกแบบกระบวนการอัตโนมัติตาม
กําหนดการ (Scheduled cloud 
flow) โดยกําหนดใหสง Email ใน
วันท่ี 10 และ 25 ของทุกเดือน 
รายละเอียดเนื้อหาภายใน Email 
แสดงวันท่ีครบกําหนดสงเอกสาร 
และวันท่ีจายเงิน ไดอยางครบถวน  
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ตารางที่ 2   ผลลัพธของกระบวนการทํางานแบบเดิมที่เปน Manual กับกระบวนการทํางานแบบ
อัตโนมัติ 

กระบวนการทํางานดานบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
แบบเดิม Manual 

ขั้นตอนและกระบวนการทํางานแบบ
อัตโนมัติ 

1.กระบวนการดึงขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ ยนจากเ ว็บไซตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือ
นําไปกรอกในไฟล Excel 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธที่ได 

1.ดานเวลา  

พบวาใชระยะเวลา 10 นาที/วัน 

2.ดานความถูกตองของขอมูล  

พบวาในบางครั้งขอมูลท่ีไดยังมีความ
ผิดพลาด 

ผลลัพธที่ได 

1.ดานระบบ 

พบวาการ Run ผาน Desktop Flow 
ตามวันและเวลาท่ีผู ใชตองการ โดย
ระบบใชเวลาประมาณ 11 วินาที/วัน 
การ Run แบบ Scheduled cloud 
flow เพียงแคผูใชเปดใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรภายในกําหนดเวลาท่ีต้ังไว 
โดยใชระยะเวลาประมาณ 1-2 วินาที/
วัน  

2.ดานความถูกตองของขอมูล 

พบวาทุกคร้ังขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 
100% 

2. กระบวนการสง Email แจง
เตือนพนักงานในการจัดเตรียม
เอกสารรายงานคาใชจาย 

 

 

 

 

ผลลัพธที่ได 

1.ดานเวลา  

บางครั้งไมไดสง Email ไดตามวันและ
เวลาท่ีกําหนด  

2.ดานความถูกตองของขอมูล  

บางคร้ังเนื้อหาขอมูลการระบุวันท่ีสง
เอกสารและวันท่ีจายเงินยังมีความ
คลาดเคลื่อน 

ผลลัพธที่ได 

1.ดานระบบ 

ระบบสามารถแสดงผลและสง Email ได
ตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยดูผลจาก
การทดสอบและกําหนดวันและเวลาการ
สงจริง 

2.ดานความถูกตองของขอมูล  

รายละเอียดเนื้อหาขอมูล มีความถูกตอง
ทําใหผูรับ สามารถรูกําหนดเวลาของการ
จัดเตรียมเอกสาร 
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สรุปผลการวิจัย  

 1.การประยุกตใช RPA ในกระบวนการทํางานของแผนกบัญชี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทํางานแบบ Manual ผลลัพธที่ไดทําใหเห็นถึงความ
แตกตางของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะดานความถูกตองและความรวดเร็ว สามารถ
นําเวลาที่เหลือไปทํางานดานอ่ืนๆไดมากขึ้น 

2.สามารถออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทํางานดานบัญชีแบบ Manual ใหเปนแบบ
อัตโนมัติผานแพลตฟอรมซอฟตแวรของ Microsoft power automate โดยระบบสามารถ Run ไดตาม
ขั้นตอนที่ไดออกแบบไวโดยไมเกิดขอผิดพลาดทั้งแบบ Desktop Flow และ Cloud Flow   

3.ประโยชนของ RPA ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานดานบัญชี โดยสามารถลด
ระยะเวลาของกระบวนการทํางาน ดานความถูกตองของขอมูล กระบวนการทํางานสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนด ลดขอบกพรองในการทํางานของแผนกบัญชี  

อภิปรายผล 

จากการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติโดยซอฟตแวร RPA  ของ 
Microsoft Power Automate  จากการปรับเปลี่ยนจากกระบวนการทํางานแบบ Manual มาเปน 
กระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ ไดดังน้ี 

 1.ดานประสิทธิภาพการทํางาน  

    1.1 ดานเวลาและความถูกตองของขอมูล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา พบวา RPA ชวย
ลดระยะเวลาในการทํางาน ลดขอผิดพลาดและมีความถูกตองของขอมูลทางบัญชี  เกิดความรวดเร็วใน
การทํางาน ลดการทํางานที่ซ้ํา ๆ ทําใหสามารถใชเวลาไปกับกระบวนการทํางานที่มุงเนนไปที่การคิด
วิเคราะหไดมากกวา และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแผนกบัญชีในดานอ่ืนๆ 

    1.2 ดานความสําเร็จของงาน RPA สามารถชวยใหกระบวนการทํางานสําเร็จตามเปาหมาย
ตามกําหนดเวลา ลดความบกพรองของบุคลากรแผนกบัญชี  

    1.3 ดานคุณภาพของงาน สามารถเปลี่ยนขอบกพรองของบุคลากรแผนกบัญชี เน่ืองจาก
สามารถเพ่ิมความถูกตองของรายการหรือขอมูลทางบัญชี ลดความถี่ที่จะเกิดขอผิดพลาด และการใช
เวลาทํางานลดนอยลง เมื่อไดนําระบบ RPA มาใชในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทํางานดานบัญชีแบบ Manual ใหเปนแบบ
อัตโนมัติ ผานแพลตฟอรมซอฟตแวรของ Microsoft power automate ที่ใชงานงายโดยไมจําเปนตอง
มีความรูดานการเขียนโปรแกรม  
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3. ดานประโยชนของ RPA  

   3.1 ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการทํางาน ดาน
ความถูกตองของขอมูล กระบวนการทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ลดขอบกพรองในการทํางาน 

   3.2 ดานทัศนคติตอการนํา RPA มาประยุกตใชพบวา เปนระบบที่สามารถชวยในการทํางาน
แทนคน ลดขอผิดพลาด มีความรวดเร็วในการทํางาน ทําใหเกิดการยอมรับการนําระบบ RPA มาใชใน
การปฏิบัติงานมากเพ่ิมขึ้น 

  3.3 ดานเทคโนโลยีดวย RPA เปนซอฟตแวรที่ใชงานงาย มีความยืดหยุน ในการพัฒนาขั้นตอน
และออกแบบ Workflow สามารถปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลด ขั้นตอนและกระบวนการไดตามความตองการ
ของผูใชงาน 

ขอเสนอแนะการคนควาวิจัยครั้งตอไป  

งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลองโดยสามารถนํา RPA มาประยุกตใชไดจริงกับกระบวนการ
ทํางานดานบัญชี ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของแผนกบัญชี ผูที่สนใจสามารถนําหลักการ เพ่ือ
นําไปประยุกตใชกับกระบวนการทางธุรกิจของตนเองได เพ่ือชวยยกระดับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยในแตละธุรกิจกระบวนการทํางานอาจมีความแตกตางกัน ดังน้ันควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกอนและหลังการใช RPA โดย
เจาะลึกในรูปของคาใชจายที่สามารถประหยัดไดหรือตัวเลขเชิงปริมาณที่สามารถวัดได และศึกษา
เกี่ยวกับซอฟตแวร RPA ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  
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ความสัมพันธระหวางรายการสญัญาเชาภายใต TFRS 16 กับราคาหลักทรัพย 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Relationship between Lease under TFRS 16 with the Stock Price of  
Listed Company on the Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสิน
ตามสัญญาเชากับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 
2563 ซึ่งเปนปแรกที่ TFRS 16 มีผลบังคับใช ศึกษาในชวงไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ของป พ.ศ. 2563 กลุม
ตัวอยางมีทั้งสิ้น 1,048 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหสหสัมพันธ และ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบวาสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชามี
ความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คําสําคญั: สินทรัพยสิทธิการใช หน้ีสินตามสัญญาเชา ราคาหลักทรัพย 

Abstract 

 The purpose of this study was to examine the relationship between rights of use 
assets and lease liabilities with the stock prices of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand in 2020, the first year that TFRS 16 adoption. The study period is 
from the 1st to 4th quarter of 2020. The sample consisted of 1,048 firms-quarter. The 
quantitative data were analyzed using the descriptive statistics, correlation analysis and 
multiple regression analysis. The results of the study revealed that there was significant 
positive relationship between right of use assets and lease liabilities with stock prices. 

Keywords: Right of use asset, Lease liability, Stock price 
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ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่เก่ียวกับสัญญาเชา 
หรือ TFRS 16 (ถูกแปลมาจาก IFRS 16 และนํามาปรับใชในบริบทของประเทศไทย) ถูกประกาศใชเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย สงผลใหมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา ตองถูกยกเลิกไป ภายใต 
TFRS 16 จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทางบัญชีในดานผูเชา ซึ่งจะใชวิธีการบัญชีเดียวในการรับรูสัญญาเชา
โดยตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาเงินทุน และรับรูรายการสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตาม
สัญญาเชา ทั้งน้ีสัญญาเชาตองมีระยะเวลาในการเชาเกินกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า 
ในขณะที่วิธีการบัญชีดานผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนไปจาก TAS 17 อยางเปนสาระสําคัญ Hansson 
Brusewitz and Pettersson (2020) ระบุวา IFRS จะชวยใหขอมูลในรายงานทางการเงินมีความ
นาเช่ือถือเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหบริษัทตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใช (Right 
of use asset) และหน้ีสินตามสัญญาเชา (Lease liability) ในงบแสดงฐานะการเงิน ในสวนของงบกําไร
ขาดทุนบริษัทตองรับรูคาเสื่อมราคาจากสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ียจายจากหน้ีสินตามสัญญาเชา
แทนการรับรูคาเชา สวนของงบกระแสเงินสดน้ันการจายชําระเงินสดสําหรับสวนของเงินตนของหน้ีสิน
ตามสัญญาเชาใหจัดประเภทเปนกิจกรรมจัดหาเงิน AKTAŞ, KARĞIN and ARICI (2017), Sacarin 
(2017) และ Morales Díaz and Zamora Ramírez (2018) กลาววางบการเงินของบริษัทตาง ๆ อาจ
ไดรับผลกระทบในระดับที่แตกตางกันจาก IFRS 16 ขึ้นอยูกับปริมาณของสัญญาเชาที่รับรูในงบการเงิน 
ดังน้ันรายการบัญชีที่เกิดจาก TFRS 16 ไดแก สินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาจึงอาจสงผล
ตอตัวแบบการประเมินมูลคาหลักทรัพยตามตัวแบบจําลองของ Ohlson (1995) ซึ่งเปนตัวแบบจําลองน้ี
สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยกับขอมูลทางบัญชี  

งานวิจัยที่ผานมาไดมีการประยุกตใชตัวแบบจําลองของ Ohlson (1995) เพ่ือทําการศึกษาความ
เก่ียวของในการอธิบายราคาหลักทรัพยของขอมูลทางบัญชีภายใตมาตรฐานที่เก่ียวกับสัญญาเชา 
Lindsey (2006) และ Giner and Pardo (2018) พบวาหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชา
ดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงลบกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในสหรัฐอเมริกาและสเปน ซึ่งงานวิจัย
ของ Lindsey (2006) จะเปนการศึกษาภายใตมาตรฐานการบัญชีการเงิน ฉบับที่ 13 (SFAS 13) สวน
งานวิจัยของ Giner and Pardo (2018) จะเปนการศึกษาภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (IAS 17) 
จากผลงานวิจัยดังกลาวเปนการศึกษากอน IFRS 16 ปฏิบัติใช ตอมา ยศวินกาญจน กอบกาญจนพฤติ 
และจิตรัตน ชางหลอ (2564) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยกับสินทรัพยสิทธิการใชและ
หน้ีสินตามสัญญาเชาภายใต IFRS 16 โดยทําการศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
และพบวาสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชามีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร  

ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ีจึงสนใจศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยโดยทําการทดสอบ
ความสัมพันธของรายการสัญญาเชาภายใต TFRS 16 (สินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา) 
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กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2563 ซึ่งเปนปแรกที่ 
TFRS 16 มีผลบังคับใช 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา (รายการที่รับรูจาก
การปฏิบัติใช TFRS 16) กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
ป 2563 ซึ่งเปนปแรกที่ TFRS 16 มีผลบังคับใช 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ตัวแบบจําลองของ Ohlson (1995) โดย สมชาย สุภัทรกุล (2546) กลาววา วิธีการประเมิน
มูลคาหลักทรัพยตาม Ohlson Model ถูกพัฒนามาจาก Dividend Discount Model (DDM) โดยวิธี 
DDM จะทําใหราคาหลักทรัพยเทากับผลรวมของมูลคาปจจุบัน (Present Value) ของเงินปนผลใน
อนาคตกับมูลคากิจการในวันสุดทายของธุรกิจ (Terminal Value) ซึ่งการพัฒนาวิธี DDM จะสงผลให
สามารถประเมินมูลคาหลักทรัพยไดโดยไมตองใชเงินปนผลในอดีตมาทําการประเมินมูลคาหลักทรัพย 
น้ัน คือ การประเมินมูลคาหุนวิธี Ohlson Model โดยจะใชหลักการของ Residual Income ซึ่งวิธี 
Ohlson Model เปนการประเมินมูลคาหุนที่ใชขอมูลบัญชีจากงบแสดงฐานะการเงิน คือ มูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสุทธิ และงบกําไรขาดทุน คือ กําไรสุทธิ 

ทฤษฎีสมมติฐานตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ โดย Fama (1970) ไดแบงประเภทของสมมติฐานที่
เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาด ออกเปน 3 ระดับ ระดับแรก คือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับ
ตํ่า (Weak Form Efficient Market Hypothesis) เปนตลาดที่ราคาหลักทรัพยในปจจุบันจะสะทอน
ขอมูลตลาดที่เก่ียวของกับราคาและขอมูลการซื้อขายของหลักทรัพยทั้งหมดในอดีต ระดับที่สองคือ 
ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง (Semi-Strong Form Efficient Market Hypothesis) เปน
ตลาดที่ราคาหลักทรัพยในปจจุบันจะปรับตัวทันทีตอขอมูลสาธารณะทั้งหมด และระดับที่สามคือ ตลาดที่
มีประสิทธิภาพในระดับสูง (Strong Form Efficient Market Hypothesis) เปนตลาดที่ราคาหลักทรัพย
ในปจจุบันจะสะทอนขอมูลทั้งหมดทั้งที่เปนขอมูลสาธารณะและขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะอยางเต็มที่ ทั้งน้ี Chancharat, Sektrakul & Chancharat (2009) ไดตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของตลาดทุนไทยโดยวิธี SUE, P/E and B/M Anomalies ในชวงป พ.ศ. 2535-2543 พบวาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง (Semi-Strong Form 
Efficient Market) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคับใชในประเทศไทยสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย TFRS 16 ไดถูกนํามาใชแทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา (TAS 17) ฉบับเดิม ซึ่งภายใต TFRS 16 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
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บัญชีทางดานผูเชาทําใหตองทําการจัดประเภทสัญญาเชาใหมเปนสัญญาเชาเงินทุน (อายุสัญญาเกิน 12 
เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า) ทําใหบริษัทตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญา
เชาในงบแสดงฐานะการเงิน ในสวนของงบกําไรขาดทุนบริษัทตองรับรูคาเสื่อมราคาและดอกเบ้ียจาย
ตามสัญญาเชาแทนการรับรูคาเชา และ TFRS 16 จะชวยใหสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน
ไมเกิดความแตกตางกัน (Öztürk and Serçemeli,  2016) ซึ่งจะสงผลใหรายการสัญญาเชาถูกจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุนจึงไมกอใหเกิดการจัดหาเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินสําหรับสัญญาเชา
ระยะยาวอีกตอไป (Sari, Altintas and Taş, 2016) ดังน้ันภายใต IFRS 16 ทางดานผูเชาจะใชวิธีการ
บัญชีเดียวในการรับรูสัญญาเชาโดยตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาเงินทุน และรับรูรายการ
สินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ทั้งน้ีสัญญาเชาตองมีระยะเวลาในการเชาเกินกวา 12 
เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า ในขณะที่วิธีการบัญชีดานผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนไปจาก IAS 17 
อยางเปนสาระสําคัญ 

งานวิจัยที่ผานมาของ Lindsey (2006) ไดศึกษาความเก่ียวของของมูลคาหน้ีสินตามสัญญาเชา
เงินทุนและหน้ีสินตามสัญญาเชาดําเนินงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนการศึกษาภายใตมาตรฐาน
การบัญชีการเงิน ฉบับที่ 13 (SFAS 13)  ผลการวิจัยพบวา หน้ีสินตามสัญญาเชาเงินทุนและหน้ีสินตาม
สัญญาเชาดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงลบกับมูลคาตลาดของหลักทรัพย Giner and Pardo (2018) 
ศึกษาความเก่ียวของของหน้ีสินตามสัญญาเชาดําเนินงานจากผลของการปฏิบัติใช IFRS 16 ของบริษัท
จดทะเบียนในประเทศสเปน ซึ่งเปนการศึกษาภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (IAS 17) โดยใช
ขอมูลสัญญาเชาดําเนินงานที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวปรับปรุงรายการขึ้นเปนหน้ีสิน
ภายใต IFRS16 เพ่ือทดสอบความสัมพันธกับมูลคาตลาดของหลักทรัพย ผลการวิจัยพบวามูลคาของ
สัญญาเชาดําเนินงานที่ปรับปรุงขึ้นเปนหน้ีสินมีความสัมพันธเชิงลบกับมูลคาตลาดของหลักทรัพย และ
ลาสุด ยศวินกาญจน กอบกาญจนพฤติ และจิตรัตน ชางหลอ (2564) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ราคาหลักทรัพยกับสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาภายใต IFRS 16 โดยทําการศึกษากับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ผลการศึกษาพบวาสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตาม
สัญญาเชามีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสามารถต้ังสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 

 H1: สินทรัพยสิทธิการใชตอหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

 H2: หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยฉบับน้ีใชขอมูลจากงบการเงินและราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเปนการเก็บขอมูลรายไตรมาสต้ังแตไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนปที่ TFRS 16 ถูกนํามาปฏิบัติใชในประเทศไทยเปนครั้งแรก การเก็บรวบรวมขอมูลได
เก็บจากฐานขอมูลออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดมาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2563 โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะตามลักษณะที่กําหนด คือ 1) เปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน รวมถึงกองทุนรวมและกองทรัสต 2) เปนบริษัทที่มีมูลคาตามบัญชีไมติดลบ 3) เปนบริษัทที่ปด
งบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 4) เปนบริษัทที่ไมไดนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติใชกอนวันที่  
1 มกราคม 2563 5) เปนบริษัทมีรายการสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาเงินทุน 6) เปน

ตัวแปรอิสระ 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (BV)  

กําไรตอหุน (EPS)  

สินทรัพยสิทธิการใชตอหุน (ROU)  

หนี้สินตามสัญญาเชาตอหุน (LLA) 

ตัวแปรตาม 

ราคาหลักทรัพย (P) 

ตัวแปรควบคุม 

มูลคาตามบัญชีหลังปรับปรุงรายการสัญญาเชาตอหุน (BVA) 

ขนาดกิจการ (SIZE)  

ความเสี่ยง (LEV)  

กลุมอุตสาหกรรม (IND)  

และไตรมาส (Q) 
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บริษัทที่มีขอมูลครบถวนภายในป พ.ศ. 2563 และ 7) ตองไมเปนบริษัทที่มีคาขอมูลผิดปกติ (Outliers) 
สําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยางสามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การคัดเลือกกลุมตัวอยางตามลักษณะที่กําหนด 

ลักษณะที่กําหนดในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จํานวน 

บริษัท ตัวอยาง 

(4 ไตรมาส) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 674 2,696 

หัก กลุมอุตสาหกรรมการเงิน กองทุนรวม และกองทรัสต, บริษัทที่มี
มูลคาตามบัญชีติดลบ, บริษัทที่ไดนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติใชกอน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563, บริษัทที่งบการเงินไมใชวันที่ 31 
ธันวาคม ป พ.ศ. 2563, บริษัทที่ไมมีรายการสินทรัพยสิทธิการใชและ
หน้ีสินตามสัญญาเชาเงินทุน, บริษัทที่มีขอมลูไมครบถวนตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา และบริษทัที่มีคาขอมูลผดิปกติ 

(412) (1,648) 

บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะตามที่กําหนด  262 1,048 

 จากตารางที่ 1 พบวา จากประชากรทั้งสิ้น 674 บริษัทไดถูกคัดเลือกตามลักษณะที่กําหนดคงเหลือ
เปนตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ 262 บริษัท หรือ 1,048 ตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหผลการศึกษา 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพย (P) หลังสองเดือนสําหรับ
ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 และหลังสามเดือนสําหรับไตรมาสที่ 4 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย มูลคาตามบัญชีตอ
หุน (BV) กําไรตอหุน (EPS) สินทรัพยสิทธิการใชตอหุน (ROU) หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุน (LLA) และ
ตัวแปรควบคุม ประกอบดวย มูลคาตามบัญชีหลังปรับปรุงรายการสัญญาเชาตอหุน (BVA) ขนาดกิจการ 
(SIZE) ความเสี่ยง (LEV) กลุมอุตสาหกรรม1

2 (IND) และไตรมาส (Q) 

 

 

 

                                                                          
2
 กลุมอุตสาหกรรมจะแบงออกเปน 7 ประเภทกลุมอุตสาหกรรม ไดแก 1) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2) สินคาอปุโภคบริโภค 3) สินคาอุตสาหกรรม 4) 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5) ทรัพยากร 6) บริการ และ 7) เทคโนโลย ี
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 ตัวแบบการศกึษา 

 Pit-2 and 3 month = β0 + β1BVit + β2EPSit + β3SIZEit + β4LEVit +  ∑ βnINDi
𝑛𝑛=10
𝑛𝑛=5   

   + ∑ βkQt
𝑘𝑘=13
𝑘𝑘=11   + εit (1) 

 Pit-2 and 3 month = β0 + β1ROUit + β2EPSit + β3BVAit + β4SIZEit + β5LEVit  

   +  ∑ βnINDi
𝑛𝑛=11
𝑛𝑛=6  + ∑ βkQt

𝑘𝑘=14
𝑘𝑘=12   + εit (2) 

 Pit-2 and 3 month = β0 + β1LLAit + β2EPSit + β3BVAit + β4SIZEit + β5LEVit  

   +  ∑ βnINDi
𝑛𝑛=11
𝑛𝑛=6  + ∑ βkQt

𝑘𝑘=14
𝑘𝑘=12   + εit (3) 

 โดยที่ 

Pit-2 and 3 month คือ ราคาหลักทรัพยของบริษัท i ณ เวลา t หลังสองเดือนสําหรับไตรมาสที่ 1 ถึง 
3 และหลังสามเดือนสําหรับไตรมาสที่ 4 

BVit คือ มูลคาตามบัญชีตอหุนของบริษัท i ณ เวลา t 

EPSit คือ กําไรตอหุนของบริษัท i ณ เวลา t 

ROUit คือ สินทรัพยสิทธิการใชตอหุนของบริษัท i ณ เวลา t 

LLAit คือ หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุนของบริษัท i ณ เวลา t 

BVAit คือ มูลคาตามบัญชีหลังปรับปรุงรายการสัญญาเชาตอหุนของบริษัท i  
ณ เวลา t 

SIZEit คือ ลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวมของบริษัท i ณ เวลา t 

LEVit คือ ความเสี่ยง (อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย) ของบริษัท i ณ เวลา t 

INDi คือ 1 แทนกลุมอุตสาหกรรมน้ัน ๆ และ 0 แทนอ่ืน ๆ 

Qt คือ 1 แทนไตรมาสน้ัน ๆ ณ เวลา t 

β คือ ตัวประมาณคาพารามิเตอรของคาสัมประสิทธ์ิบางสวนของสมการถดถอย 

ε คือ คาความผิดพลาด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแสดง
คุณลักษณะเบ้ืองตนของตัวแปรที่ใชในการศึกษา การวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 
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Correlation Analysis) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธแบบรายคูระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปร
ตาม และทดสอบปญหาความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) และการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา  

ลักษณะเบ้ืองตนของตัวแปรที่ใชในการศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ีสามารถแสดงไดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (n = 1,048) 

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P (baht) 0.310 22.600 5.058 4.708 

BV (baht) 0.206 47.930 4.550 5.676 

EPS (baht) -3.291 0.904 0.038 0.218 

ROU (baht) 0.002 50.050 0.639 2.252 

LLA (baht) 0.001 38.100 0.536 1.837 

BVA (baht) 0.142 47.925 4.447 5.551 

SIZE (ln) 18.870 27.150 22.540 1.351 

LEV (time) 2.218 95.380 49.710 20.79 

 จากตารางที่ 2 พบวา ราคาหลักทรัพยมีคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.310 บาท 22.600 บาท 5.058 บาท และ 4.708 ตามลําดับ มูลคาตามบัญชีตอหุนมี
คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.206 บาท 47.930 บาท 4.550 บาท 
และ 5.676 ตามลําดับ กําไรตอหุนมีคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
3.291 บาท 0.904 บาท 0.038 บาท และ 0.218 ตามลําดับ สินทรัพยสิทธิการใชตอหุนมีคาตํ่าสุด 
คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.002 บาท 50.050 บาท 0.639 บาท และ 
2.252 ตามลําดับ หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุนมีคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.001 บาท 38.100 บาท 0.536 บาท และ 1.837 ตามลําดับ มูลคาตามบัญชีหลัง
ปรับปรุงสัญญาเชาตอหุนมีคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.142 บาท 
47.925 บาท 4.447 บาท และ 5.551 ตามลําดับ ขนาดกิจการ(ลอการิทึมของสินทรัพยรวม)มีคาตํ่าสุด 
คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 18.870, 27.150, 22.540 และ 1.351 
ตามลําดับ และความเสี่ยงของกิจการมีคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.218 เทา 95.380 เทา 49.710 เทา และ 20.79 ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน 

 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสันสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน 

 P BV EPS ROU LLA BVA SIZE LEV 

BV 0.515*** 1       

EPS 0.167*** -0.135*** 1      

ROU 0.182*** 0.272*** -0.404*** 1     

LLA 0.172*** 0.237*** -0.401*** 0.949*** 1    

BVA 0.509*** 0.991*** -0.106*** 0.186*** 0.188*** 1   

SIZE 0.231*** 0.069** 0.083*** 0.086*** 0.123*** 0.077** 1  

LEV -0.022 -0.102*** -0.090*** 0.192*** 0.227*** -0.108*** 0.544*** 1 

***,** คือ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ (two-tailed)  

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาความสัมพันธแบบรายคูระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 
มูลคาตามบัญชีตอหุน กําไรตอหุน สินทรัพยสิทธิการใชตอหุน หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุน มูลคาตาม
บัญชีหลังปรับปรุงรายการสัญญาเชาตอหุน และขนาดกิจการมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01  (p-value < 0.01) และผลการศึกษายังพบวาตัวแปรอิสระ
ตาง ๆ ที่อยูในตัวแบบการศึกษาที่ 1 ถึง 3 ไมพบปญหาความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity) โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตองมีคาไมเกิน 0.800 (Kumari, 2008) 

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุไดแสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ถึง 2 ตาม
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของตัวแบบจําลองที่ 1 ถงึ 3 

variable 
Model 1 Model 2 Model 3 

Coeff. t p-value Coeff. t p-value Coeff. t p-value 

Const 6.899 15.120*** 0.001 6.911 15.340*** 0.001 6.919 15.410*** 0.001 

BV  0.011 3.233*** 0.001 - - - - - - 

EPS  1.066 4.917*** 0.001 0.149 2.488** 0.013 0.147 2.431** 0.015 

ROU 
(H1) 

- - - 0.015 3.007*** 0.003 - - - 

LLA (H2) - - - - - - 0.018 2.576** 0.011 

BVA - - - 0.010 3.106*** 0.002 0.010 3.171*** 0.002 

SIZE 0.053 2.441** 0.015 0.053 2.453** 0.014 0.052 2.441** 0.015 

LEV -0.047 -1.681* 0.093 -0.002 -2.019** 0.044 -0.002 -1.995** 0.046 

IND Yes   Yes   Yes   

Q Yes   Yes   Yes   

n F Adj R2 D-W F Adj R2 D-W F Adj R2 D-W 

1,048 13.433*** 0.443 1.641 13.527*** 0.461 1.656 13.592*** 0.461 1.658 

 Max VIF  Max VIF  Max VIF  

 3.077 3.082 3.079 

***,**,* คือ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ (two-tailed) 

จากตารางที่ 4 ตัวแบบจําลองที่ 1 พบวา มูลคาตามบัญชีตอหุนและกําไรตอหุนมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (BV, Coeff. = 0.011, p-value < 0.01 และ EPS, 
Coeff. = 1.066, p-value < 0.01) เมื่อพิจารณาภาพรวมของตัวแบบจําลอง พบวา คา F-test เทากับ 
13.433 คา p-value < 0.01 และคา Adjusted R2 เทากับ 0.443 

ตัวแบบจําลองที่ 2 พบวา สินทรัพยสิทธิการใชตอหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ROU, Coeff. = 0.015, p-value < 0.01) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 1 
และผลการศึกษายังพบวา กําไรตอหุนและมูลคาตามบัญชีหลังปรับปรุงรายการสัญญาเชาตอหุนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (EPS, Coeff. = 0.149, p-value < 
0.01 และ BVA, Coeff. = 0.010, p-value < 0.01) เมื่อพิจารณาภาพรวมของตัวแบบจําลอง พบวา คา 
F-test เทากับ 13.527 คา p-value < 0.01 และคา Adjusted R2 เทากับ 0.461 
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ตัวแบบจําลองที่ 3 พบวา หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (LLA, Coeff. = 0.018, p-value < 0.05) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 
และผลการศึกษายังพบวา กําไรตอหุนและมูลคาตามบัญชีหลังปรับปรุงรายการสัญญาเชาตอหุนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (EPS, Coeff. = 0.147, p-value < 
0.01 และ BVA, Coeff. = 0.010, p-value < 0.01) เมื่อพิจารณาภาพรวมของตัวแบบจําลอง พบวา คา 
F-test เทากับ 13.592 คา p-value < 0.01 และคา Adjusted R2 เทากับ 0.461 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาคา VIF ของผลการศึกษาทุกตัวแบบการศึกษาตามตารางที่ 3 พบวามีคา VIF 
ไมเกิน 10 (ในตารางที่ 3 แสดงเฉพาะ VIF ที่มีคาสูงสุด) แสดงใหเห็นวาในแตละตัวแบบการศึกษาไมพบ
ปญหา Multicollinearity และเมื่อพิจารณาคา D-W (Durbin-Watson) พบวามีคาอยูในชวง 1.5-2.5 
แสดงใหเห็นวาในทุกตัวแบบการศึกษาไมพบปญหา Autocorrelation (Tabachnick & Fidell, 2013 
และ Hair, Black, Babin & Anderson, 2014) นอกจากน้ีในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุผูวิจัยได
บรรเทาปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี HAC Standard error (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน, 2558) 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยไดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน การคาดการณ ตัวแบบที่ศึกษา ผลการทดสอบ 

H1 สินทรัพยสิทธิการใชตอหุนมี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรพัย 

Model 2 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

H2 หน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุนมี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรพัย 

Model 3 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

อภิปรายผล 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตาม
สัญญาเชา รายการที่รับรูจากการปฏิบัติใช TFRS 16 กับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนปแรกที่ TFRS 16 มีผลบังคับใช ผลการศึกษาพบวา 
สินทรัพยสิทธิการใชตอหุนและหน้ีสินตามสัญญาเชาตอหุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย 
การที่พบความสัมพันธเชิงบวกของทั้งสองรายการอาจเปนเพราะ TFRS 16 กอใหเกิดรายการสินทรัพย
สิทธิการใชเปนครั้งแรกในงบการเงินซึ่งรายการสินทรัพยสิทธิการใชน้ันถือเปนสินทรัพยและแสดงถึงสิทธิ
การควบคุมสินทรัพยที่เชาโดยกอใหเกิดประโยชนในอนาคตตอกิจการที่เกิดขึ้นคูกับหน้ีสินตามสัญญาเชา 
จึงอาจทําใหนักลงทุนมองในภาพรวมวาทั้งสองรายการน้ีเปนรายการสัญญาเชาที่กอใหเกิดประโยชนใน
อนาคต ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ยศวินกาญจน กอบกาญจนพฤติ และจิตรัตน ชางหลอ 
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(2564) ที่พบวาสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชามีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรในชวงแรกที่ IFRS 16 มีผลบังคับใช แตผลการศึกษา
ขัดแยงกับงานวิจัยของ Lindsey (2006) และ Giner and Pardo (2018) ที่พบวาหน้ีสินตามสัญญาเชา
การเงินมีความสัมพันธเชิงลบกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในสหรัฐอเมริกาและสเปน อาจเปนเพราะ
มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาเชาน้ันแตกตางกันตามชวงสมัย เน่ืองจาก TFRS 16 ที่นํามาปฏิบัติแทน IAS 17 
จะชวยใหสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินไมเกิดความแตกตางกัน (Öztürk and Serçemeli,  
2016) ซึ่งจะสงผลใหรายการสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุนจึงไมกอใหเกิดการจัดหาเงิน
นอกงบแสดงฐานะการเงินสําหรับสัญญาเชาระยะยาวอีกตอไป (Sari et al., 2016)  

ขอเสนอแนะ  

 ผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอนักลงทุนในแงของการใชขอมูลทางบัญชี 
ไดแก สินทรัพยสิทธิการใช และหน้ีสินตามสัญญาเชา ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 
และเปนประโยชนตอกิจการที่มีรายการสัญญาเชา เน่ืองจากรายการสัญญาเปนขอมูลทางบัญชีที่สงผล
เชิงบวกตอราคาหุนของกิจการ 
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บทคัดยอ 

 ภาวะคุกคามจากความเสื่อมสูญของทรัพยากรและวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกทาทายใหทุก
ประเทศและทุกคนตองรวมลงมือแกไขปญหาอยางจริงจังต้ังแตวันน้ี บทความน้ีเปนการสํารวจเพ่ือ
ทบทวนแนวคิดและองคความรูที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy หรือ  CE) กับ
โอกาสและบทบาทการรวมมือของผูประกอบการและผูบริโภค มีจุดมุงหมายเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ขับเคลื่อนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือสรางการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองฝายบน
หวงโซอุปทาน โดยมีหลักฐานจากงานวิจัยและรายงานดานการพัฒนาที่ ย่ังยืนบงช้ีวา ปจจัยแหง
ความสําเร็จประการหน่ึงที่สําคัญย่ิง สามารถนําไปสูเปาหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการ CE จาก
ทุกฝายไดจริงก็คือ บทบาทหนาที่ของการสื่อสาร ในที่น้ีจึงประมวลเปนบทสรุปเพ่ือเสนอแนะแนวทาง
การศึกษาวิจัยและพัฒนากลไกการสื่อสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมจากผูประกอบการภาคธุรกิจและ
ผูบริโภคในการทําเศรษฐกิจหมุนเวียน 

คําสําคัญ: การสื่อสาร, เศรษฐกิจหมุนเวียน, สงเสริมการมีสวนรวม, ผูประกอบการ, ผูบริโภค 

 

Abstract 

Resource depletion and global climate change have challenged all nations and 
every single individual to actively resolve the crises instantly. This paper is to explore 
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and review conceptual aspects and the body of knowledge relating to circular 
economy (CE) as well as opportunities and the collaboration of entrepreneurs and 
consumers in CE movements. Its purpose is to suggest a practical approach for driving 
CE operations within supply chains, enabling participation from both stakeholders. 
Evidence from previous research studies and sustainability reports indicates that, one of 
the key factors in reinforcing CE participation from all parties is the role of 
communication. Hence, the conclusion is a proposed scheme for future studies and the 
advancement of communication mechanisms to enhance entrepreneurship sectors and 
consumers’ CE participation. 

Keywords: communication, circular economy, participation, entrepreneurs, consumers 

 

บทนํา: ความเปนมาและความสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการพฒันาที่ยัง่ยืน 

ความทาทายจากสภาวการณที่โลกกําลังเคลื่อนเขาสูหายนะอยางรวดเร็ว เน่ืองจากวิกฤต
สภาพภูมิอากาศ ทําใหทุกประเทศตองเรงแสวงหาระบบและกลไกทุกชนิดเ พ่ือเปนแรงสง 
ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือกอบกูความย่ังยืนของโลก ทั้งดวยการพัฒนานวัตกรรม การออกกฏหมายและ
ขอบังคับ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพ่ือรวมลงมือทําอยางมีความรับผิดชอบของทุกฝาย 

ความกดดันจากขอตกลงลาสุดของที่ประชุมนานาชาติเพ่ือรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ COP26 หรือ 26th Conference of Parties โดย United Nations Framework 
Convention on Climate Change Conference (UNFCCC) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ 
เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร สะทอนถึงความต่ืนตัวควบคูกับความหวาดหว่ันตอมหันตภัยรวมของ
นานาประเทศ ที่จะตองรวมมือกันควบคุมอุณหภูมิของโลกมิใหเพ่ิมขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในป 
พ.ศ. 2573  (ค.ศ. 2030) เพ่ือใหมนุษยชาติสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน โดยรอดพนจากภัยของสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนอุณหภูมิบนพ้ืนผิวโลกเพ่ิมสูงขึ้น (Global Warming) ทุก ๆ ป จากสถิติที่
ผานมาทําใหคาดการณวา การปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Emissions) รวมถึง
คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide Emissions) จะอยูในระดับสูงขึ้นถึงเกือบรอยละ 14 ในป ค.ศ. 
2030 เทียบกับป ค.ศ. 2010 อยางไรก็ตาม แมประเทศสมาชิกไดปรับแนวทางที่เก่ียวของกับการใช
พลังงานฟอสซิล ก็ยังอาจไมสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิไดดีพอ โดยคาดการณวาอาจเพ่ิมสูงขึ้นถึง 2.4 
องศาเซลเซียสในปเปาหมายเมื่อเทียบกับ ค.ศ. 2010 (Masood & Tollefson, 2021) ความนากังวลน้ี
ทาทายทุก ๆ ประเทศใหเรงหาหนทางผลักดันอยางจริงจังย่ิงขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับความรวมมือของผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมโดยบทบาทที่สําคัญย่ิงสวนหน่ึงอยูที่ภาครัฐผูกําหนดนโยบายและกฎหมาย ในขณะที่การ
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ผลิตและการบริการเปนความรับผิดชอบของภาคเอกชน โดยมีบทบาทของผูบริโภคเปนตัวกระตุนการใช
ทรัพยากรและการเกิดปญหาสิ่งตกคางที่เปนภัยตอสภาพแวดลอม 

 เม่ือพิจารณาการพัฒนาที่ยั่งยืนกับบทบาทของผูประกอบการและผูบริโภค ที่ประชุมองคการ
สหประชาชาติเมื่อ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน หรือ  SDGs 
(Sustainable Development Goals) มีการออกแบบกรอบและแนวทางปฏิบัติการสําหรับเปาหมาย
รวม 17 ประการ เปนพิมพเขียวเพ่ือสรางสันติสุขและความเจริญรุงเรืองสําหรับผูคนและผืนโลกต้ังแต
ป จ จุ บันจวบจนอนาคต โดยป กธง เ พ่ื อการบรรลุ เป าหมายในป  พ .ศ .  2573 ( ค .ศ .2030) 
(https://sdgs.un.org/goals) จะสังเกตไดวา SDG ที่เก่ียวพันกับบทบาทของผูประกอบการและ
ผูบริโภคเรียงลําดับจากที่เก่ียวของโดยตรงและใกลตัวที่สุดคือ SDG 12 การบริโภคและการผลิตอยางมี
ความรับผิดชอบ (Responsible consumption & production) ซึ่งเช่ือมโยงกับ SDG 11 เมืองและ
ชุมชนที่ย่ังยืน (Sustainable cities & communities ) และ SDG 13 บทบาทตอสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action) รวมถึงเปาหมายประการอ่ืน ๆ โดยอาศัย SDG 17 คือ การรวมมือกันเพ่ือนําไปสู
เปาหมาย (Partnerships for the goals) 

สําหรับประเทศไทย การตอบโจทยความย่ังยืนโดยเฉพาะอยางย่ิงเปาหมาย SDGs 17 ของโลก
สามารถทําความเขาใจไดจากรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ซึ่งคํานึงถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) มีการกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนาบนพ้ืนฐานหลักการและแนวคิดที่เช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนความย่ังยืนใน 2 สวนคือ 
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (สศช., 2564) ซึ่ง
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG (Bio-
Circular-Green) Economy เพ่ือใหทุกภาคสวนรวมกันขับเคลื่อนอยางเปนเอกภาพ และมีการแปลง
นโยบายสูปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวยสาขายุทธศาสตรหลักที่มุงยกระดับความสามารถในการ
แขงขันที่ย่ังยืนใน 4 อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก เกษตรและอาหาร พลังงานและวัสดุ สุขภาพและ
การแพทย และการทองเที่ยวและบริการ โดยใหความสําคัญกับกลไกดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่มุงขจัดของเสียใหเปนศูนย 
(Zero Waste) อาทิ การใชผลิตภัณฑใหเต็มวงจรชีวิต โดยวิธีการใชซ้ํา (Reuse) การปรับปรุงใหมีสภาพ
มาตรฐานที่ใชงานไดเหมือนใหม (Refurbish) และการแบงปน (Sharing) รวมถึงการแปรสภาพเพ่ือนํา
กลับมาใชใหม (Recycle & Upcycle) (สอวช., ม.ป.ป.)  

การทําเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) หรือ CE ซึ่งเปนหน่ึงในสามของหัวใจ
ยุทธศาสตรความย่ังยืนน้ันเก่ียวพันกับหลายมิติในระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ  ที่สําคัญคือ การขับเคลื่อนภารกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนจากบทบาทของภาคประกอบการธุรกิจ
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การคา บริการ เกษตร และอุตสาหกรรม ใหสามารถเดินหนาไดอยางมีประสิทธิภาพในวงกวางน้ัน 
จําเปนตองใหความสําคัญกับประเด็นทางสังคม สิ่งแวดลอมและการกํากับดูแลกิจการ (Environmental, 
Social and Governance หรือ ESG) โดยบูรณาการกับกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจตลอดหวงโซ
อุปทานที่ย่ังยืน (Sustainable Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันควบคูกับลดความ
เสี่ยงทั้งสามดานดังกลาว (ศูนยพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน, ม.ป.ป.) โดยอาศัยการพัฒนาทั้งในมิติการ
สรางสรรคนวัตกรรมสําหรับกระบวนการจัดการและเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยแกไขปญหาและสรางคุณคา
แกผูประกอบการไดโดยตรง รวมถึงการขับเคลื่อนในมิติเชิงนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ ซึ่งเปนภารกิจหลักของภาครัฐที่ธุรกิจและองคกรในภาคเอกชนสามารถรวมมือสนับสนุน
อยางจริงจังไดในวงกวาง เชน บทบาทการรวมมือของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ซึ่งมีเครือขายองคกรธุรกิจทุกแขนงทั้งSMEs และธุรกิจขนาดใหญ 

นอกเหนือจากบทบาทในระดับองคกรของสถานประกอบการธุรกิจแลว การมีสวนรวมทํา
กิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนจากระดับจุลภาคตองมีบทบาทของผูบริโภคควบคูกัน ซึ่งประกอบดวย
ประชาชนในระดับบุคคลและครัวเรือน เปนปลายทางของหวงโซอุปทานที่กุมหัวใจสูการบรรลุเปา
หมายความย่ังยืน 

จากการทบทวนวรรณกรรมสวนหน่ึงพบวา ไดต้ังคําถามถึงจุดพลิกผันสูการบรรลุเปาหมายความ
ย่ังยืน ซึ่งเปนความทาทายอยางย่ิงคือ แมจะมีทั้งนวัตกรรมและมาตรการทางกฎหมายแลว จะทํา
อยางไรใหทั้งภาคผูผลิตและผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม (Behavioral Change) ซึ่ง
น่ันก็คือ เกิดผลลัพธการมีสวนรวมอยางจริงจังในปฏิบัติการรูปแบบตาง ๆ ของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Delterra and The Circulate Initiative, 2022) นอกจากน้ี งานวิจัยในยุโรปซึ่งเปนภูมิภาคที่มีความ
ต่ืนตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับสูงสวนหน่ึงบงช้ีวากลยุทธการสื่อสารเปนหน่ึงในปจจัยขับเคลื่อน
การทําเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สําคัญย่ิงในอันดับตน ๆ เน่ืองจากการสรางความเขาใจที่ดีและเพียงพอ
เก่ียวกับปฏิบัติการตาง ๆ ของกิจกรรม CE จะเปนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมทําตามแผนการรณรงคตาง 
ๆ ไดจริงในที่สุด (Prieto-Sandoval, Mejia-Villa, Ormazabal, & Jaca, 2020) 

ดวยเหตุน้ี จึงเปนโอกาสที่จะสะทอนมุมมองจากการสํารวจขอมูล แนวคิดและทฤษฎี รวมถึง
งานวิจัยที่เก่ียวของ มุงแสวงหาแนวทางเพ่ือยกระดับบทบาทของกลไกการสื่อสารใหสามารถทําหนาที่
สงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนไดอยางเปนรูปธรรม โดยเช่ือมั่นวาการสื่อสารเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 
ความตระหนักถึงผลกระทบและคุณคา จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยปรับเปลี่ยนเจตคติ สรางแรงจูงใจ 
อันนําไปสูการรวมลงมือทําไดดวยตนเอง และสงแรงกระเพ่ือมสูวงกวางไดในอนาคต 
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วัตถุประสงคของบทความ 

 บทความน้ีมุงสํารวจและวิเคราะหทบทวนหลักการ แนวคิดและองคประกอบที่เก่ียวของ 
กับการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการคนหาชองวางขององคความรู 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาการศึกษาวิจัยและแนวทางเบ้ืองตนสําหรับออกแบบกลไกการสื่อสารเพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุมผูประกอบการและผูบริโภค 

 

องคความรูเก่ียวกับการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ CE เปนแนวคิดใหมที่เพ่ิงไดรับการเผยแพรในประเทศไทย 
ในชวงเวลาเพียงไมก่ีป ขอมูลและผลงานวิจัยดานการสื่อสารเพ่ือสงเสริม CE จึงอาศัยหลักฐานของ
ตางประเทศเปนแนวทางสําคัญเพ่ือทบทวนองคความรู 2 สวนคือ แนวคิด นิยาม และองคประกอบของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กับอุปสรรคและปจจัยเสริมหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

1. แนวคิด นิยาม และองคประกอบของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1.1 จากเศรษฐกิจเสนตรงสูเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อดุลยภาพของโลก 

ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงคริสตศตวรรษ 20 เคยเปนความสําเร็จอันย่ิงใหญจาก
การนําความมั่งคั่งทางทรัพยากรของโลกมาใชอยางกวางขวางในประเทศอุตสาหกรรม สิ่งน้ีกลับ
กลายเปนจุดออนในยุคปจจุบัน โดยคาดทํานายกันวาจะคุกคามจนเปนการพังทลายของโลกในอนาคตอัน
ใกล เน่ืองมาจากเศรษฐกิจเสนตรง (Linear Economy) ซึ่งยืนอยูบนหลักการ “นํามา-ผลิต-ทิ้ง” (Take-
Make-Dispose) คือนําทรัพยากรที่ตองการออกมาใชผลิตสินคาและสรางผลกําไรแกธุรกิจ แลวทิ้งทุกสิ่ง
ที่ไมตองการ โดยรวมถึงผลิตภัณฑที่หมดอายุใชงานแลวตรงกันขามกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy หรือ CE) ซึ่งภายหลังจากไดมีการศึกษาวิจัยกันมาต้ังแตชวงทศวรรษ 1970 จนกระทั่งป ค.ศ. 
1989 Pearce และ Turner ไดเริ่มแนะนําแนวคิดน้ีอยางจริงจัง โดย CE เปนกระบวนทัศนเพ่ือความ
ย่ังยืนซึ่งใหความสําคัญกับการสรางและรักษาสภาวะ “วงจรปด” (Closed Loop) ที่หมุนวนทรัพยากร
การผลิตและการบริโภคแบบไมรูจบและอยางเต็มคุณคาภายในระบบเศรษฐกิจ (Sariatli, 2017) ไม
กอใหเกิดภาระดานของเสีย โดยการทําใหของที่ไมใชแลวหรือขยะจากแหลงหน่ึงสามารถเปนวัตถุดิบ
สําหรับแหลงอ่ืนไดเสมอ 

องคกรเอกชนช้ันนําที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับสากล Ellen McArthur Foundation 
(n.d.a.) ไดอธิบายแนวคิด CE วาต้ังอยูบนหลัก 3 ประการคือ ออกแบบการกําจัดขยะและมลภาวะใหสิ้น 
(Design out waste and pollution) เก็บรักษาผลิตภัณฑและวัตถุดิบตาง ๆ ใหยังคงใชงานไดเสมอ 
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(Keep product and material in use) และตองใหชีวิตใหมแกระบบตาง ๆ ของธรรมชาติ 
(Regenerate natural systems)  เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณสูผืนดินและระบบนิเวศ เพ่ิมพูน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.2 นิยามของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เน่ืองจากเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CE เก่ียวพันกับหลากหลายมิติในการดํารงชีวิตของมนุษยที่
ผานมาจึงไดมีการใหนิยามไวจากแงมุมของศาสตรตาง ๆ ที่อาจเนนองคประกอบแตกตางกันไปบาง แตก็
ยังคงยืนหลักการที่เปนหัวใจของ CE วาจะสามารถลดและขจัดปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตาม
แนวทางความย่ังยืนได (Kirchherr, Reike, & Hekkert, 2017)  

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ 
UNEP) อธิบายแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชิงเศรษฐศาสตรกับการพัฒนาที่ ย่ังยืนวา เปน
แบบจําลองเศรษฐกิจทางเลือกสําหรับการแลกเปลี่ยน (Exchange) และการผลิต (Production) ที่มุง
แบงแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากการพ่ึงพาอาศัยปจจัยวัตถุดิบ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากรและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนภายในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (ทั้งสินคาและ
บริการ) สามารถตอบสนองตอความจําเปนในการดํารงชีวิตควบคูไปกับการพัฒนาความอยูดีมีสุขของ
ปจเจกบุคคล (Dohmen & Confiado, 2018) 

Ellen MacArthur Foundation (n.d.b) ยังไดขยายทัศนะเชิงระบบโดยบงช้ีถึงการแกปญหาใน
องครวมวา เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนกรอบการแกไขปญหาที่ประสานระบบตาง ๆ เขาดวยกัน(A 
systems solution framework) เพ่ือรับมือกับความทาทายระดับโลก เชนการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขยะ และมลภาวะ อีกทั้งยังพิจารณาในภาพใหญ 
โดยช้ีแนะถึงหลักการดําเนินงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนวา “เปนเศรษฐกิจที่สามารถฟนฟูซอมแซม
ใหกลับสูสภาพปกติ (Restorative) และสามารถใหชีวิตใหม (Regenerative)ไดโดยอาศัยการออกแบบ 
(Design)”  

1.3 องคประกอบในปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Rs) ของผูประกอบการและผูบริโภค 

แมกรอบแนวคิด 3Rs คือ Recycling, Reuse และ Reduce ซึ่งไดรับการกลาวถึงมากที่สุด
ตามลําดับน้ัน จะไดรับความสนใจศึกษาและสงเสริมกันในวงกวางต้ังแตปลายศตวรรษที่ 20 (Kirchherr, 
Reike, & Hekkert, 2017) แตดวยเหตุที่การมีความรูและเขาใจในแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเปน
รากฐานสูปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการบริโภคและการผลิตอยางย่ังยืน UNEP จึงไดพัฒนาแพลตฟอรมการ
หมุนเวียนขึ้นเพ่ือสรางความเขาใจในแนวคิดการหมุนเวียน (Circularity Concept) โดยพิจารณาบน
พ้ืนฐานของ “วงแหวนการเก็บรักษาคุณคา” (Value Intention Loops) ซึ่งมีลักษณะเปนวงจรปด 
ช้ีแนะแนวทางทํากิจกรรมใน 3 ขอบเขตใหญ ๆ ภายในวงแหวนเศรษฐกิจหมุนเวียนวาประกอบดวย
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ปฏิบัติการ 9Rs ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับบทบาทของ 2 กลุมหลัก คือ บทบาทของผูประกอบการภาคธุรกิจ 
( ฺBusiness) กับบทบาทของผูบริโภคปลายทาง (User หรือ End Consumers)  โดยมี R ตัวแรกคือ 
“Reduce by Design” เปนหลักการช้ีนํา (Principle Guideline) ในทุก ๆ ขั้นตอน ต้ังแตการนํา
ทรัพยากรจากทธรรมชาติ (Extraction) สูขั้นตอนการผลิต (Production) ไปถึงการใชหรือบริโภค (Use) 
และการสิ้นสุดการใช (End of Use) (https://www.unep.org/circularity) ซึ่งในที่น้ีไดสรุปแผนภาพ
การหมุนเวียนมาอธิบายองคประกอบของ 9Rs โดยมีบทบาทของผูประกอบการซึ่งเปนผูผลิตสินคาและ
บริการควบคูไปกับบทบาทของผูบริโภคซึ่งเปนผูใชสินคาและบริการ ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ปฏิบัติการ 9Rs ตามแนวทางของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 

U
se

r t
o 

U
se

r ผูบริโภค: ปฏิเสธหรือเลิกใช = Refuse ผูบริโภคหรือผูใช ตองปฏิเสธที่จะใชวัตถุดิบที่
ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ผูบริโภค: ลดใช = Reduce ลดการใชทรัพยากร และลดการทิ้งของเสีย ขยะ 

ผูบริโภค: ใชซ้าํ = Reuse ใชสิ่งของซ้ํา ๆ ใหไดมากครั้ง และยาวนานที่สุด 

U
se

r t
o 

 ผูบริโภค-ผูผลติ: ซอมแซม  = Repair ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการ
ซอมแซมของทีเ่สีย ใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 

ผูบริโภค-ผูผลติ: ปรับปรุงใหม  
 =Refurbish 

ฟนฟูสภาพของใชหรือปรับปรุง ใหมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพตามระดับมาตรฐานที่ใชงานไดดี  

U
se

r t
o 

 

ผูบริโภค-ผูผลติ: นําช้ินสวนมาผลิตใหม 
= Remanufacture 

หาวิธีนําช้ินสวนของใชที่ผูบรโิภคทิ้งแลว มา
ประกอบเปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑใหม 

Bu
sin

es
s 

to
  ผูผลิต-ผูผลิต: นํามาทําผลิตภัณฑใหมที่

ใชงานตางจากเดิม = Repurpose 
ผูประกอบการตองรูจักนําของที่อาจเหลือทิ้งมา
ออกแบบเปนสิ่งใหมที่ใชประโยชนไดตางจากเดิม 

ผูผลิต-ผูผลิต: แปรรูปกลับมาเปน
ผลิตภัณฑใหม = Recycle 

สามารถรีไซเคลิหรือแปรรูปขยะใหกลับมาเปน
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตสินคาใหมไดอีก 

กลุม ปฏิบัติการ Rs วิธีการปฏิบัติ 

Gu
id

in
g 

 

หลักการชีน้ํา: ลดปญหาไดดวยการ
ออกแบบ = Reduce by Design 

กิจกรรมทั้งหมดตอง อาศัย “การออกแบบ” 
เปนหลักการดําเนินงานเพ่ือลดการสูญเสีย
ทรัพยากร และกําจัดปญหาขยะในที่สุด 
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2. อุปสรรคและปจจัยเสริมหนนุในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การศึกษาวิจัยในอดีตสวนหน่ึงระบุวา การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งมีหลายสวนเกี่ยวพันกัน
อยูบนหวงโซอุปทานน้ัน ไมสามารถใหความสําคัญเฉพาะฝงผูผลิตหรือผูประกอบการแตเพียงลําพัง แต
จําเปนตองพิจารณาและดําเนินการควบคูกันอยางใกลชิดเพ่ือใหเกิดการรวมมือจากฝงผูบริโภคดวย 
(Kirchherr, Reike, & Hekkert, 2017) ดังน้ัน การเขาใจถึงขอจํากัดและปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมใน
ปฏิบัติการ CE ของแตละฝายจึงเปนกุญแจไขสูความสําเร็จโดยนําขอมูลเชิงลึกมาพัฒนาแนวทางให
กิจกรรม CE ของทั้งสองฝายสอดประสานกันและขยายผลในวงกวางได ดังปรากฏในรายงานการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่ชุมชนของประเทศตาง ๆ ที่สงเสริมใหมีสวนรวมทํากิจกรรม CE โดยเฉพาะอยางย่ิง
การรีไซเคิลซึ่งพบบางประเด็นที่เปนแนวทางสําคัญต้ังแตระดับนโยบายลงมา (Delterra and The 
Circulate Initiative, 2021) โดยสรุปไดดังน้ี 

(1) การสงเสริมพฤติกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเกิดผลไดเร็วย่ิงขึ้นเมื่อผนวกประเด็นการ
ประหยัดคาใชจายกับพ้ืนที่ฝงกลบและการไดแตมสะสมดานสิ่งแวดลอม เขาดวยกันกับประเด็นการขาย
วัสดุรีไซเคิล 

(2) คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหคนหันมาทํา CE ตํ่ากวาการลงทุนกับการใช
เทคโนโลยีเปนตัวชวย เชนเทคโนโลยีคัดแยกขยะซึ่งคาใชจายสูงไมนอยกวา 3 เทาของการรณรงค 

(3) การทุมลงทุนเพ่ือสรางการมีสวนรวมจากชุมชนอยางจริงจังเปนความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการทํา CE ใหสูงขึ้น เชน การรีไซเคิล 

 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสิ่งสนับสนุนที่เกี่ยวของรวมถึงการชักจูงใจ พบวามีขอควรคํานึงถึงดังเชน 
(Delterra and The Circulate Initiative, 2022) 

(1) การผลักดันใหคนมีสวนรวมทํากิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนจะตองมีการจัดหาและอํานวย
ความสะดวกดานสาธารณูปโภคและบริการภายในชุมชน เชน ถังขยะ บริการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ 

(2) การสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนในแตละชุมชน แตละพ้ืนที่น้ัน ไมสามารถลอก
เลียนกันไดทั้งหมด เน่ืองจากตางก็มีสิ่งที่เปนจุดดึงดูดอารมณความรูสึกเฉพาะกลุมซึ่งเก่ียวพันกับคานิยม
และการใหความสําคัญที่แตกตางกันในชีวิต 

(3) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ซึ่งครอบคลุมการใชสื่อเพ่ือเผยแพรขาวสาร
สูมวลชนโดยรวมน้ันไมเพียงพอที่จะกระตุนการมีสวนรวมทํา CE ได แตตองหาหนทางที่จะสรางการ
ผูกพันมีสวนรวมจากระดับบุคคล (Personal Engagement) ซึ่งจะเปนตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่แทจริง (Real Behavioral Change)  
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(4) ในการพัฒนาแผนงานสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ควรอาศัยการทดสอบเพ่ือเรียนรูจาก
ตัวแทนของกลุมเปาหมาย (Test and Learn) และนําตนแบบน้ัน (Prototype) ไปปรับปรุงกอนนําออก
ใชจริงกับประชากรทั้งหมด เพ่ือชวยใหเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

ในภาพรวมยังพบวา ผลการศึกษาวิเคราะหการใชบรรจุภัณฑชีวภาพแทนพลาสติกจาก
ปโตรเลียมในหวงโซ อุปทานกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในยุโรป ต้ังแตผูปอนวัตถุดิบผูผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมที่เก่ียวของ รวมทั้งผูบริโภคและสมาคมเครือขายผูบริโภคไปจนถึงสมาคม
และเครือขายการรีไซเคิล ไดบงช้ีถึงความกังวลที่เปนอุปสรรคสําคัญในการรวมมือ อาทิ การสื่อสาร
คําศัพทเฉพาะและผลที่จะไดรับยังไมชัดเจนทําใหเกิดความงุนงงสับสน ความยุงยากในการคนหาขอมูล
และเอกสารที่มีมากเกินไปสําหรับทําความเขาใจถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใชรวมถึง
ความย่ังยืน โดยไดเสนอแนะประเด็นที่ตองปรับปรุงต้ังแตดานเครื่องมือทางกฎหมายและขอบังคับ 
สมรรถนะและคุณภาพของวัสดุ การทําตลาดที่ทั่วถึงและความสามารถในการเขาถึง สาธารณูปโภคเพ่ือ
การจัดการขยะ การคัดแยกภายในหวงโซอุปทาน การสื่อสารและการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร ตลอดจน
ดานสุขภาพและความปลอดภัย (Fletcher, et al., 2021) 

2.1 บทบาทและปจจัยการทําเศรษฐกิจหมุนเวียนของสถานประกอบการ 

การศึกษาวิจัยที่ผานมาไดช้ีแนะถึงบทบาทของธุรกิจทั้งในภาคการผลิต การคา บริการ และ
อุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทของกลุมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) วาเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Prieto-Sandoval, Jaca, Santos, Baumgarthner, & Ormazabal, 2019)   

ในขณะเดียวกัน UNECE ซึ่งมีบทบาทสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคายุโรปได
เสนอแนะ 5 แนวทางสําหรับองคกรธุรกิจจะใชเปนจุดเริ่มตนในการทําระบบหมุนเวียน (Circularity) 
ของสถานประกอบการน่ันคือ การจัดการขยะ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑและบริการ หวงโซคุณคาที่สืบ
ทวนแหลงที่มาได มาตรฐานและกรอบทางกฎหมาย รวมถึงประสิทธิภาพในหวงโซทางการคาและ       
โลจิสติกส (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, n.d.) 

บทบาทของธุรกิจในการเคลื่อนจากเศรษฐกิจเสนตรงสูเศรษฐกิจหมุนเวียนยังอาจพิจารณา
แตกตางกันออกไปตามกลุมอุตสาหกรรม UNEP (2021) ไดใหแนวทางสําหรับการสรางระบบหมุนเวียน
ในสถานประกอบการ 3 กลุมซึ่งมีหวงโซคุณคา (Value Chain) ที่แตกตางกันคือ กลุมอาหาร กลุม
อิเล็กทรอนิกส และกลุมกอสราง โดยสรุปประเด็นที่เกี่ยวพันจากการประกอบการของภาคธุรกิจไปถึงการ
บริโภคของประชาชนดังน้ี (1) ในหวงโซคุณคาของธุรกิจอาหาร คือ ผลักดันการเปลี่ยนผานสูอาหารที่ดี
ตอสุขภาพของโลกทั้งชนิดและขนาดรับประทาน ประยุกตแนวปฏิบัติคืนชีวิตใหมทางเกษตรกรรม ทั้งดิน 
นํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพและมลภาวะเพ่ิมคุณคาในการผลิตที่เปนมิตรกับธรรมชาติแกเกษตรกร 
ลดการสูญเสียอาหารและขยะโดยระบุจุดดําเนินการได เช่ือมโยงผลจากการลดการสูญเสียอาหารและ
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ขยะสูเปาหมาย SDGs พิจารณาขยะอาหารและผลพลอยไดเปนทรัพยากรที่มีคุณคา สนับสนุนการพัฒนา
เปนตลาดลําดับรอง สรางวงจรสุขอนามัยเพ่ือใชประโยชนจากของเสียจากมนุษย รวมถึงเพ่ิมการใชขอมูล
และความสามารถในการเขาถึงขาวสาร  (2) ในหวงโซคุณคาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส คือ สนับสนุนและ
กระตุนการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับการหมุนเวียน สงเสริมผูผลิตใหสามารถคัดแยกวัสดุรีไซเคิลได
เพ่ิมขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคเพ่ือเพ่ิมความตองการผลิตภัณฑและบริการชนิดหมุนเวียน ช้ีแนะ
และสนับสนุนโมเดลธุรกิจใหม ๆ เพ่ือสิ่งแวดลอม-ผลกําไร-สังคม สงเสริมผูบริโภคใหมีสวนรวมกับระบบ
นําสงคืนผลิตภัณฑที่ ไมใชแลว สรางระบบฟนฟูและจัดเก็บผลิตภัณฑที่มีประสิทธิผล ผลักดัน
ประสิทธิภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานตามขอบเขตกฎหมายอยางมีความรับผิดชอบ วางแผน
และติดต้ังปฏิบัติการคัดแยก จัดเตรียมและรีไซเคิลอยางมีกลยุทธ เพ่ิมสิ่งจูงใจสําหรับการลงทุนใน
เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนสําหรับฟนฟู จัดเก็บหรือรีไซเคิล รวมถึงใหบูรณาการและกําหนดงานตาง ๆ 
ใหเหมาะสมเพ่ือเปลี่ยนแปลงธุรกิจสูเศรษฐกิจหมุนเวียน และ (3) ในหวงโซคุณคาของธุรกิจกอสราง คือ 
ตองใหความสําคัญกับการออกแบบชนิดแยกสวนไดและยืดหยุนเลือกวัสดุที่สามารถเกิดใหมได ทําให
เหมือนใหมไดและคารบอนตํ่า สงเสริมเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ คนหาโอกาสเพ่ือทําใหเปนระบบดิจิทัล 
ปรับปรุงการจัดสรรประโยชนใหเหมาะสมสําหรับทุกธุรกิจที่เกี่ยวของกัน ปรับจุดมุงหมายและปรับปรุง
อาคารที่มีอยูใหใชงานไดตามระดับมาตรฐานคุณภาพ สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะขั้นกาวหนา ดูแลใหมี
การใชซ้ํามากขึ้น สรางตลาดและคนกลางเพ่ือเปนศูนยรวมการพบปะระหวางธุรกิจ รวมถึงใหมีการใช  
โลจิสติกสขั้นสูงมาดําเนินการ 

การศึกษาเกี่ยวกับขอจํากัด อุปสรรค และปจจัยที่ชวยเสริมหนุนการมีสวนรวมใน CE ของสถาน
ประกอบการจํานวนหน่ึงไดสะทอนถึงกลไกที่เก่ียวของกับบทบาทของสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง SMEs ในประเทศตาง ๆ โดยสวนหน่ึงไดช้ีแนะถึงมิติที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการยอมรับการทํา 
CE ของธุรกิจ เชน การขาดแคลนหรืออาจไมไดรับการสนับสนุนดานความรูและทักษะ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม การเงิน กลยุทธดําเนินงาน การทําตลาด รวมถึงบทบาทจากภาครัฐและกฎหมาย (Mishra, 
Singh, & Govindan, 2022) 

ที่สําคัญย่ิงอีกสวนหน่ึงคือหลักฐานงานวิจัยในยุโรปที่ช้ีชัดถึงพลังขับเคลื่อนที่สําคัญของการ
สื่อสารวา  นอกเหนือจากบทบาทของระบบตาง ๆ อยางเชนการปรับแนวทางการจัดการ 
เกณฑการจัดซื้อจัดจางและผลิตอยางย่ังยืน ระดับรายไดเฉลี่ยตอหัวในทองถิ่น และมาตรการ 
ที่เก่ียวของไปจนถึงแรงจูงใจทางธุรกิจการคาในระดับนานาชาติแลว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถสรางความเขาใจไดดีพอจะสงผลตอการรวมมือทํากิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนใหบรรลุ
เปาหมายได (Prieto-Sandoval, Mejia-Villa, Ormazabal, & Jaca, 2020) 

2.2 บทบาทและปจจัยสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของผูบรโิภค 
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หลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของผูบริโภคสวนหน่ึงบงช้ีบางประเด็นที่สําคัญและคลายคลึงกันดังน้ี (Chaisamrej & 
Zimmerman, 2014; Corbett, 2005; Ghazali, Nguyen, Mutum, & Yap, 2019; Muranko, 
Andrews, Newton, Chaer, & Proudman, 2018) 

(1) การนําแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานจิตวิทยาสังคม (Socio-Psychological Factors) 
มาประยุกตเพ่ือทําความเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคในระดับปจเจกบุคคล (Individuals) เปนพ้ืนฐานที่
สําคัญย่ิงในการชักจูงใจ ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมของมนุษยที่สนับสนุนการสื่อสารเพ่ือชักจูงใจปจเจก
บุคคลที่ไดรับความสนใจนํามาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยในบริบทของพฤติกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอม
ในวงกวาง เชน ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) แบบจําลอง
พฤติกรรมเอ้ืออาทรหรือการเห็นแกประโยชนของผูอ่ืน (Altruistic Behavior Model: ABM) และทฤษฎี
คานิยม-ความเช่ือ-ปทัสถาน (Value-Belief-Norm Theory: VBN)  

(2) ในกระบวนการสื่อสารชักจูงใจ การออกแบบโปรแกรมการสื่อสารในลักษณะแทรกแซง 
(Intervention Program) จะชวยกระตุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดโดยผสมผสานการออกแบบสารที่
เหมาะสม 

ทั้งน้ี การใหขอมูลขาวสารดวยวิธีทําการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) ซึ่งมุงใหเกิด
อิทธิพลตอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคน โดยประยุกตหลักและเทคนิคทางการตลาดมาใชใน
กระบวนการวางแผนอยางเปนระบบ เขาถึงกลุมผู รับสารเปาหมายตามลําดับความเรงดวน 
เพ่ือถายทอดคุณประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  (Lee & Kotler, 2020) จะ
เปนแนวทางสําคัญที่ตอบโจทยในสวนน้ีไดดี 

(3) พฤติกรรมที่เปนเปาหมายในการทําเศรษฐกิจหมุนเวียนเก่ียวพันกับคานิยมเชิงบวกที่
เก่ียวของ โดยมีความเช่ือมโยงกับมิติเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ทั้งน้ียังมีงานวิจัยที่บงช้ีถึงตัว
แปรสําคัญ เชน ความสนใจที่แตกตางกันของกลุมสังคมตาง ๆ ผลประโยชนเชิงบวกที่ ไดรับ 
รวมถึงไลฟสไตลเชิงนิเวศที่ไดเรียนรูจากสื่อและการศึกษาเพ่ิมเติม (Topchiy & Fatkullina, 2021) 

(4) การกระตุนใหเกิดผลในระดับปฏิบัติหรือการลงมือทํากิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ควรตองใหความสําคัญกับปจจัยดานเจตคติตอเรื่องความย่ังยืนและตอการลงมือทํา CE ดวยตนเอง 
(Attitudes) บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ซึ่งช้ีคานิยมที่ไดรับอิทธิพลจากกลุมอางอิงก็ได  

 หลักฐานจากผลการศึกษาการสื่อสารเพ่ือกระตุนใหประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของไดมี
สวนรวมในกิจกรรม CE อยางเชนการจัดการขยะในชุมชนน้ันจําเปนตองใหความสําคัญกับเน้ือหา 3 สวน
หลักตามลําดับ เพ่ือบรรลุเปาหมายไดคือ เน้ือหาเพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับความสําคัญของปญหาและ
ทางออก เน้ือหาเพ่ือสรางความเขาใจในกระบวนการและเทคนิควิธีการทํา และเน้ือหาที่สรางแรงบันดาล
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ใจใหอยากรวมลงมือทําจริงดวยตนเองโดยมีความพรอมจากขั้นตอนกอนหนา (Lenkiewicz & 
Webster, 2017) 

 นอกจากน้ี ยังมีขอคนพบเก่ียวกับการรับรูกิจกรรม CE จากชองทางออนไลนของผูบริโภค 
ซึ่งเปนประโยชนตอเทคนิคการสื่อสาร CE คือ ภาคีที่สามในโลกออนไลนมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริโภค 
เชน การรีวิวรับรองหรือแนะนําโดยผูใช การแสดงเอกสารรับรองจากองคกรภายนอกที่เช่ือถือได ทั้งน้ี 
กลุมผูบริโภคที่ไมเคยสัมผัส CE มากอนยังมีความตองการขอมูลขาวสารสูงกวากลุมที่ต่ืนตัวและสนใจ
แงมุมเกี่ยวกับชุมชนอยูเดิม (Stein, Spinler, Vanthournout, & Blass, 2020) 

บทสรุป: ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยและการออกแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการ 
มีสวนรวมในกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู ประกอบการและผูบริโภค 

ดวยเสนทางที่ยังอีกยาวไกลสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก ควบคูไปกับการตอบโจทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 และความพยายามในการแปลงยุทธศาสตร BCG Model ของประเทศไปสู
การดําเนินงานที่เปนรูปธรรม ในที่น้ีจึงประมวลหลักฐานตาง ๆ ในอดีตมาสรุปและเสนอแนะแนวทาง
สําหรับการศึกษาวิจัยและการออกแบบเพ่ือพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน CE กับ
ผูประกอบการและผูบริโภค อยางไรก็ดี ในบริบทของประเทศไทยยังตองเก่ียวพันโดยตรงกับ
ลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น ชุมชน ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู เศรษฐกิจและอาชีพ 
สาธารณูปโภคและการจัดการ เทคโนโลยี และแมกระทั่งลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตรที่แตกตาง
กัน ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดผลลัพธเปนพฤติกรรมการรวมมือที่ย่ังยืนจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จึงพิจารณา
เปนแบบแผนเชิงบูรณาการองคประกอบสําคัญจาก 3 มิติหลักตอไปน้ี  

มิติที่ 1 ผูมีสวนไดสวนเสียบนหวงโซอุปทาน  

อาศัยการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสียเปนกลุมยอย (Segmentation) ในหวงโซอุปทานเพ่ือแยก
ศึกษาและทําความเขาใจผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมาย (Target Audience) ในแตละกลุมยอย 
(Segments) ซึ่งมีคุณสมบัติแตกตางกัน เริ่มตนจากการพิจารณาบทบาทของ 2 กลุม คือ B-C ดังน้ี 

1.1 Business: กลุมผูประกอบการหรือธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิง SMEs ซึ่งกระจายเปนกําลัง
สํ า คัญทา ง เ ศ รษฐ กิ จ  มี บทบาท ต้ั งแต ต น นํ้ า จนถึ งปลาย นํ้ า  ในภาค วั ตถุ ดิ บ  ทั้ ง เ กษตร 
อาหาร ชีวภาพ พลังงาน ปโตรเคมี ฯลฯ ภาคการแปลงรูป ซึ่งมีอุตสาหกรรมผลิตสินคาและบริการ ภาค
การจัดจําหนาย และภาคจัดการของเสีย 

1.2 Consumer: กลุมผูบริโภค ระดับจุลภาคจากครัวเรือนและปจเจกบุคคลคือกลุมเปาหมาย
หลัก ซึ่งยังจําเปนตองพิจารณาแยกยอยโดยคํานึงถึงความแตกตางของกลุมใน มิติของลักษณะ
ประชากรศาสตร เชน เจเนอเรชัน ศาสนา/ความเช่ือ ระดับรายได มิติของสาขาการบริโภค เชน ภาคการ
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ทองเที่ยว ภาคเครื่องแตงกาย ภาคอาหารและเครื่องด่ืม และที่สําคัญคือ มิติของความเขาใจและทัศนคติ
เชิงบวกตอสิ่งแวดลอม 

มิติที่ 2 เปาหมายของการสื่อสารเศรษฐกิจหมุนเวียน  

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objectives and Goals) โดยจําแนกเปนลําดับอางอิงตาม
กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือกระตุนใหผูประกอบการและผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเง่ือนไข
ของสภาพแวดลอมได โดยจะตองตอบสนองตอเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ P-K-I ดังน้ี 

2.1 P: Perception and awareness สรางการรับรูและความตระหนักรู ช้ีถึงปญหาความ
ย่ังยืน และผลกระทบตอทุกมิติของโลก สังคม องคกร และผูบริโภค ยกเหตุผลเพ่ือตอบไดวา 

 “ทํ า ไมตองทํ า  CE” รวมถึ ง ช้ีแนะทางออกตามแนวทางการผลิตและการบริ โภคที่ ย่ั ง ยืน 
ดวยการทํา CE  

2.2 K: Knowledge and understanding เสริมสรางความรูและความเขาใจ นําเสนอ
ขอมูลที่ถูกตองและครบถวนเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ CE องคประกอบของปฏิบัติการ 9Rs 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เทคนิควิธีการลงมือทําที่เปนมิตร (Friendly Execution) และการแกปญหาใน
กิจกรรม CE (How-to) จากมุมที่ตนเองรับผิดชอบ  

2.3 I: Inspiration and Action กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจและมีสวนรวม ชักจูงใจและ
ตอกยํ้าความมั่นใจดวยการชูประเด็นผลประโยชนที่ผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับโดยตรง (Direct 
Benefits) ไปจนถึงคุณคาตอชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมุงใหเกิดผลลัพธสุดทายเปนการลงมือทํา
กิจกรรม CE จากจุดต้ังตนที่อยูในความรับผิดชอบของตนเอง 

มิติที่ 3 แนวคิดและปจจัยที่เปนตัวแปรในเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เพ่ือทําความเขาใจแงมุมเชิงลึกเก่ียวกับผูประกอบการและผูบริโภคแตละกลุมอยางถี่ถวนเปน
ระบบดวยวิถีบูรณาการ อาจประยุกตหลักการและทฤษฎีจากศาสตรทางการสื่อสาร จิตวิทยา สังคม
วิทยา และแขนงอ่ืน ๆ เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) ใชประโยชนจาก
ปจจัยภายในและภายนอกบริบท CE ของผูมีสวนไดสวนเสียมาเปนแนวทางออกแบบการสื่อสารเพ่ือชัก
จูงใจ โดยปจจัยที่เปนตัวแปรจากมุมมอง 3 ดานซึ่งควรพิจารณาควบคูกัน คือ BE-TI-PS ดังน้ี 

3.1  ฺBE: Barriers and Enablers ปจจัยที่เปนอุปสรรคและสิ่งสนับสนุน ปญหาที่สกัดก้ัน
และปจจัยเกื้อหนุน CE มีทั้งชนิดที่ผูประกอบการหรือผูบริโภคสามารถจัดการไดและจัดการไมไดโดยตรง 
อาจเกิดจากปญหาดานการเงินหรือการลงทุน มาตรการกฎหมายและขอบังคับ การสงเสริมจากเครือขาย
หรือสมาคมที่เก่ียวของ สาธารณูปโภคและการจัดการของเสียโดยภาครัฐ การสนับสนุนจากภาคีที่สาม 
เชน เครือขายหรือสมาคมในทองถิ่นถึงนานาชาติ เปนตน 
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3.2 TI: Tangible and Intangible Factors ปจจัยที่จับตองไดและจับตองไมได ตัวแปรใน
เชิงรูปธรรมที่จับตองได เชน ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน การประหยัดคาใชจาย อากาศที่สะอาด 
นํ้าที่ไรสารปนเปอน ดัชนีทางสุขภาวะ ขุมชนที่ปลอดปญหาพ้ืนที่ฝงกลบขยะ ปจจัยที่เปนตัวแปรเชิง
นามธรรม ที่สัมพันธกับพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอม เชน การรับรูผลกระทบของปญหาโลกรอน คุณคาของ 
CE ความรูเกี่ยวกับ CE ความรูสึกดีตอตนเองหรือเจตคติตอการทํา CE ความมีจิตสาธารณะ ความรูสึก
รับผิดชอบตอสวนรวม บรรทัดฐานของกลุมอางอิง ความมั่นใจในการทํา CE ของตนเอง 

3.3 PS: Personal and Situational Factors ปจจัยสวนบุคคลและสถานการณแวดลอม 
ปจจัยสวนบุคคล ครอบคลุมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพของบุคคลและกิจการที่รับผิดชอบ ความรู ทักษะ 
เจตคติ พฤติกรรม ประสบการณ ซึ่งเปนคุณสมบัติทางจิตวิทยาของปจเจกบุคคล รวมถึงคุณสมบัติทาง
สถานะเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ปจจัยดานสถานการณแวดลอม จะเช่ือมโยงกับตัวแปรทั้งทาง
กายภาพและเง่ือนไขอ่ืนในหลายระดับ ต้ังแตสภาพครัวเรือน ชุมชน การสงเสริมและการแขงขันในธุรกิจ 
การดําเนินงานขององคกรทองถิ่น ไปจนถึงนโยบายและมาตรการระดับชาติ และความเคลื่อนไหวเพ่ือ
ความย่ังยืนในระดับโลก 

ภาพรวมของการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจหมุนเวียนตามองคประกอบตาง ๆ จากทั้ง 3 มิติหลัก
ดังกลาวขางตน จะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนากลยุทธและออกแบบแผนงานสื่อสาร โดยสามารถ
ประยุกตหลักการและเทคนิคทางการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) และหลักการสรางความ
ผูกพันมีสวนรวมระดับปจเจกบุคคล (Personal Engagement) มาเปนแนวทางดําเนินการรวมกัน 
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ภาพที่ 1 แนวทางพัฒนาการศึกษาวิจัยและการออกแบบการสื่อสารเพ่ือขับเคลือ่น 
เศรษฐกิจหมุนเวียนกับผูประกอบการและผูบริโภค 

โดยสรุป รางแผนภาพที่นําเสนอขางตนน้ี จะชวยใหนักวิจัยและผูรับผิดชอบภารกิจการสื่อสารได
เล็งเห็นถึงโอกาสสําหรับการศึกษาตอยอดเพ่ือคนหาคําตอบใหทุกฝายไดเขาใจในองคประกอบของกล
ยุทธ และที่สําคัญที่สุดคือ โอกาสสําหรับการพัฒนากลไกการสื่อสารที่สามารถผลักดันใหปฏิบัติการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมและทั่วถึงในพ้ืนที่ประเทศไทย 
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พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดในสถานการณโรคระบาดไวรสัโควิด-19: 
การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ี เกิดจากการศึกษาความเปนไปเบ้ืองตน มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดในสถานการณไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการศึกษาดวยการ
วิเคราะหเน้ือหาและงานเขียนตางๆ รวมถึงเก็บและรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณบุคลากรในองคกรที่
เกี่ยวกับแบรนด การโฆษณา การตลาดจํานวน 7 คน ผลจากการศึกษาพบวา 1.แบรนดสินคาและบริการ
ไดรับผลกระทบเปนวงกวาง จากการถูกลดงบประมาณในการสื่อสาร การปรับลดขนาดองคกรและแผนก
ที่เก่ียวของกับการตลาดและแบรนดใหมีขนาดเล็กลง มีวิธีการสื่อสารและชองทางที่จํากัด 2.ผูบริโภคมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหลังจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ผูบริโภคมีการคิด การตัดสินใจซื้อและ
ใชบริการตางๆ ดวยความรอบคอบ ตองการขอมูลในการตัดสินใจ มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลน 
การดูรีวิว 3.แบรนดมีการสื่อสารอยางตรงไปตรงมา มีเน้ือหาและขอความที่สั้นกระชับ ใชเวลาไมนานใน
การทําความเขาใจ ตางจากชวงกอนการแพรระบาดที่จะใชวิธีการสื่อสารแบบตอเน่ือง  4.กลยุทธที่ใชใน
การสื่อสารแบรนดในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ไดแก การจัดเก็บและการวิเคราะหขอมูลดาน
พฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือใชในการสื่อสารใหถูกชองทาง การเลือกชองทางการสื่อสารที่แบรนดได
ใกลชิดกับผูบริโภค เชน การรีวิวสินคา tiktok facebook live เปนตน 5.ทิศทางในอนาคตของการ
สื่อสารแบรนดน้ันจะขึ้นอยูกับความสามารถของแบรนดในการหาขอมูลและวิเคราะหขอมูลของผูบริโภค 
เปนยุคที่สื่อสารภายใตขอมูล การสื่อสารดวยเน้ือหาที่งายตอการทําความเขาใจในระยะเวลาจํากัด การ
รณรงคการสรางแบรนดแบบระยะยาวจะหมดไป.  

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค การสื่อสารแบรนดและการสื่อสารการตลาด 
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Abstract 

Academic articles resulting from this preliminary feasibility study Its purpose is to 
know consumer behavior and brand communication in the situation of COVID-19. by 
means of study by analyzing content and writings including collecting and collecting 
information from the interviews with 7 personnel in the organization related to brands 
advertising and marketing, the results of the study found that 1. Brand and services are 
widely affected from the reduction of the communication budget, Minimizing the size 
of the organization and departments involved in marketing and branding. Limited 
communication methods and channels 2. Consumer behavior has changed after the 
epidemic of the Covid-19 virus. consumers have to think decision to purchase and use 
services with due diligence need information to make decisions have behavior of 
exposure to online media, viewing reviews 3. Brand communicates honestly. Concise 
content and text It didn't take long to understand. Unlike the pre-epidemic period, the 
method of continuous communication was used. 4. Strategies used in brand 
communication during the COVID-19 pandemic include collecting and analyzing 
consumer behavior data. to be used to communicate in the right channels Choosing a 
communication channel where brands are close to consumers, such as product 
reviews, tiktok facebook live 5.Future direction of brand communication will depend on 
the brand's ability to research and analyze consumer data. It is an era where 
information is communicated. Communicating with easy-to-understand content for a 
limited time The long-term branding campaign will be over.  

Keywords: Consumer behavior  brand communication and marketing communication  

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

13 มกราคม พ.ศ.2565 เปนวันครบรอบ 2 ปที่ประเทศไทยพบผูปวยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เปน
รายแรกและเปนเวลากวา 2 ป ที่คนไทยตองสูกับการแพรระบาดของไวรัสที่สรางผลกระทบตอพฤติกรรม
และรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะผูคนตองเจอกับเศรษฐกิจถดถอย การวางงาน ถูกเลิกจาง 
กิจการปดตัว คุณภาพชีวิตที่ยํ่าแย ความกังวล หวาดระแวงกลัวการติดเช้ือ การเสียชีวิตของผูคนจํานวนมาก 
สิ่งที่กลาวมาน้ี เกิดขึ้นนับต้ังแตมีรายงานผูปวยปอดอักเสบโดยไมทราบสาเหตุรายแรกของโลกในเมืองอูฮ่ัน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และนํามาสูการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกจนถึงปจจุบัน  (https://www.mcot.net/view/oQWdm2dB) 

https://www.mcot.net/view/oQWdm2dB
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ผูปวยรายแรกที่พบในประเทศไทยเปนนักทองเที่ยวชาวจีน เดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยนับวาประเทศไทย เปนประเทศแรกในโลก ที่พบผูปวยจากไวรัสโควิด-19 นอกประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในป ค.ศ.2021 ไดคนพบวัคซีนยับย้ังการแพรกระจายชวยสรางความหวัง การ
กลับคืนสูวิถีปกติของมนุษย แตหลังจากคนสวนใหญไดรับวัคซีนปองกันแลว ก็พบการ “กลายพันธุของ
ไวรัส” เขาตอสูกับวัคซีนชนิดตางๆ การระบาดครั้งน้ี ทําใหไดเห็นพฤติกรรมของผูคนในแงมุมที่ไมเคย
เห็นมากอน ไดเห็นความเลื่อมล้ํา ไดเห็นถึงความมีนํ้าใจของคนที่พยายามเก้ือกูลชวยเหลือกัน รวมถึง
สิทธิเสรีภาพที่พยายามรักษาไวโดยไมสนใจคนสวนใหญ กลาวไดวา การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยไปจากเดิม ไวรัสโควิด-19 ทําใหสามารถเขาใจ “คน” ผานสถานการณน้ีได 
(นิตยสาร National geographic, มกราคม 2565) 

ระยะเวลาเกือบ 3 ป ต้ังแตมีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ความปกติที่เคยเปนมาเขาสูการ 
กีดกันและเวนระยะหางระหวางผูคนสราง “วิถีชีวิตใหม” (New Normal) ทําใหผูคนทั่วโลกมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป มี “เทคโนโลยี” ชวยเติมเต็มและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลักของผูบริโภคโดยสิ้นเชิง ไมวาจะ
เปนการปฏิสัมพันธระหวางผูคน การซื้อขาย การศึกษา การทํางาน การสงขอมูลขาวสาร (นิตยสารจีเอ็ม, 
2565) 

การระบาดของโควิด-19 ทําใหธุรกิจขนาดเล็กและใหญตองปรับตัว เพ่ือใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมและรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ของผูบริโภค ผลสํารวจของ PwC เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564 พบวาการซื้อสินคาออนไลนเติบโตอยางรวดเร็ว ขณะเดียวผูบริโภคปรับเปลี่ยนการใชจายดวยการ
คิดถึงความคุมคา ธุรกิจตองปรับตัวภายใตวิกฤตน้ี ตองตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
เป น โจทย สํ าคัญที่ ทุ กองค กร กํ าลั ง เผ ชิญ  (https: / /www.pwc.com/ th/en/pwc-thailand-
blogs/blog-20210518.html) 

ความไมแนนอนของสถานการณ ทําใหคนไทยระมัดระวังการใชจาย ผูบริโภคกวา 57% มี
แนวโนมลดการรับประทานอาหารที่ราน  1 ใน 2 ของผูบริโภค (47%) มีแนวโนมซื้ออาหารกลับบาน 
(Takeaway Food) เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัย และ 44% ของผูบริโภคลดใชจายฟุมเฟอย 
41% ลดคาใชจายการเดินทางทองเที่ยว รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคสงผลกระทบกับภาค
ธุรกิจ การสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภครวมถึงการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑบริการใหมที่ตอบวิถีชีวิต
ยุ ค น้ี จึ ง เ ป น ตั ว แ ป ร สํ า คั ญ  ( https: / / www. pwc. com/ th/ en/ pwc-thailand-blogs/ blog-
20210518.html)  

ผลกระทบโดยตรงของโควิด-19 ทําใหเกิดกระแสสนใจและใสใจสุขภาพในกลุมผูบริโภค โดย
ผูบริโภคไดยกระดับสุขอนามัยตัวเอง และผูบริโภคก็คาดหวังเชนกันวาแบรนด จะใหความมั่นใจดาน
สุขอนามัย ดวย เชน การออกผลิตภัณฑ การใหบริการที่คํานึงถึงความปลอดภัยดานสุขอนามัย การแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหผูคนตองทํางานหรือเรียนที่บาน คนกลุมน้ีรูสึกวาทําอยางไรที่จะเพ่ิม

https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20210518.html
https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20210518.html
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ความสะดวกสบาย (Comfortable) ใหกับพ้ืนที่ของตนในการเรียนหรือการทํางาน เชน การตกแตงหรือ
รีโนเวทบาน  

ประเทศญี่ปุนผูคนรักษาระยะหาง (Social Distancing) และใชชีวิตอยูบาน เพ่ือลดการเดินทาง ซื้อ
สินคาจากรานสะดวกซื้อใกลบาน ทําใหรานจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด “Daiso” (ไดโซะ) ไดรับผลกระทบจาก
ยอดขายที่ลดลง “Daiso” จึงเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจนําตัวเองเขาไปใกลแหลงที่อยูอาศัย โดยรวมกับ
รานสะดวกซื้อ “7-Eleven” (เซเวน อีเลฟเวน) นําสินคาในชีวิตประจําวันวางจําหนายในราน 7-Eleven 
โดยเริ่มทดลอง 200 สาขาในคานางาวะและฮอกไกโด ไดการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี ทําใหยอดขาย
สินคา เพ่ิมขึ้น 20% จากความสําเร็จดังกลาว Daiso และ 7-Eleven จึงไดขยายความรวมมือจําหนายสินคา 
Daiso ในรานสาขา 7-Eleven 10,000 สาขาหรือประมาณ 50% ของสาขา 7-Eleven ในญี่ปุน โดยเนนที่
สินคาในชีวิตประจําวัน (https://www.facebook.com/brandbuffet/posts/4830018157054805) 

ในสวนของประเทศไทย น้ัน ผูบริโภคสวนใหญหันมาจัดการความเครียดทางอารมณ ดวยการ
เพ่ิมความสุข นํามาสูแนวความคิดที่มองวา อิสระ (Freedom) และพ้ืนที่ความเปนสวนตัวเปนสิ่งสําคัญ 
การโหยหาอิสระทําใหเกิดพฤติกรรมผูบริโภคที่เรียกวา “การใชจายเกินปกติ” (Revenge Spending) 
เพ่ือชดเชยโอกาสที่พลาดไป จากเดิมเมื่อตัดสินใจซื้อสินคาผูบริโภคลังเลวาซื้อดีไหม คุมหรือไม เปนการ
ตัดสินใจวาซื้อเถอะ เพ่ือสรางความพึงใจใหกับตัวเอง โดยเฉพาะกลุมผูบริโภครุนใหม (Young Gen) ที่
มองวาพวกเขาเสียโอกาสไปตลอด 2 ปที่ผานมา และใหความสําคัญกับการควาโอกาสของตัวเองไวดวย
การใชจายมากกวาปกติ (https://marketeeronline.co/archives/235119) 

มุมทางการตลาดและการบริโภคสินคา ปฏิเสธไมไดวา วิกฤตน้ีสงผลกระทบเปนวงกวาง เปนการ
พิสูจนวา “แบรนดใด” ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค หากมองยอนไปสินคาที่ปรับตัวจน
ไดรับเสียงช่ืนชมคือ ชารป (Sharp) ที่ประเทศญี่ปุนจัดต้ังโรงงานผลิต “หนากากอนามัย” เพ่ือลดปญหา
หนากากอนามัยขาดแคลนในชวงแรก และกลุมซีพีในประเทศไทยที่สรางโรงงานผลิตหนากากอนามัยขึ้น 
(www.brandbuffet.in.th/2020/04/why-brand-should-not-be-quiet-in-covid19, เมษายน 
2563) 

การแพรระบาดน้ี ทําใหแบรนดคิดกลยุทธเพ่ือสื่อสารความหวงใย เชน โคคา-โคลา ประเทศไทย
หยุดการโฆษณาทุกผลิตภัณฑเปนการช่ัวคราว โดยนํางบประมาณสวนน้ีในการทําการโฆษณาไป
ชวยเหลือบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ (www.brandinside.asia/coca-cola-
pause-ads-flights-covid-19, มีนาคม 2563)                  

จากขอมูลดังกลาวพบวา สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไดรับ
ผลกระทบทั่วโลก สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย สินคาขาดแคลน  รวมถึงวิถีชีวิตผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ทําให
เกิด “วิถีชีวิตใหม” (New Normal) ผูคนตองปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ มุมมอง กระบวน
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ทัศนทางการคิด การใชชีวิตแบบใหม การสื่อสารแบรนดชวงสถานการณไมปรกติเชนน้ี จึงเปนการสื่อสาร
แบรนดที่มีความทาทายอยางยิ่ง 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดในสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

วิธีการศึกษา 

การดําเนินงาน ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและการสื่อสารแบรนด
ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีประสบการณการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับการสรางแบรนดและการโฆษณา เปนการศึกษาในแบบของวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก บทความ เอกสาร ตํารา 
แนวคิดที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภคและการสรางแบรนด รวมถึงการใชสื่อในการโฆษณา ดวยการ
ตีความตามเน้ือหา จัดหมวดหมูของขอมูลและวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไว ดังน้ี 

1.  ภาพรวมของแบรนดสินคาและบริการไดรับผลกระทบดานใดบางจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

2.  ในภาพรวมผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยางไรบางจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

3.  การสื่อสารแบรนดแตกตางอยางไรบางในสถานการณกอน-หลังโรคระบาดไวรัสโควิด-19   

4.  กลยุทธใดที่ใชในการสื่อสารแบรนดในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19  

5.  แนวโนมและทิศทางในอนาคตของการสื่อสารแบรนดและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูบริโภคจากน้ีจะเปนอยางไร 

กลุมผูใหขอมูล (สัมภาษณ) 

ผูศึกษาไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญในสายงานที่เก่ียวของกับการสื่อสารแบรนดและมีประสบการณ
ในสายงานดานน้ีมากกวา 10 ป โดยพิจารณาจากความสะดวกในการนัดหมายเปนสวนสําคัญ มีรายช่ือ 
ดังน้ี 

1.  เกตุเดือน อนุกูล Graphic Designer บริษัทบัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2.  พันธุเอก ชวยชูทรัพย Senior Copywriter บริษัท Delphys hakuhodo Thailand 

3.  ทิพยาภรณ นพคุณ นักออกแบบ บริษัทปูนซีเมนต จํากัด (สํานักงานใหญ) 

4.  ศกานต กาญจนารมย กรรมการผูจัดการบริษัท Works Creative จํากัด 
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5.  คมเศก พรอมนาวิน ผูกอต้ังและผูอํานวยการฝายสรางสรรคบริษัทบันลือสีหนาท จํากัด 

6.  วีรชน วีรวรวิทย ผูกอต้ังและผูอํานวยการฝายสรางสรรคบริษัท Well Done Bangkok จํากัด 

7.  วราวุฒิ แกนนาคํา ผูอํานวยการอาวุโสฝายสรางสรรคบริษัท GMM Grammy จํากัด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาติดตอผูทรงคุณวุฒิในสายงานดานการสรางแบรนดและการโฆษณา เพ่ือขอสัมภาษณทาง
โทรศัพท  โดยไดสงประเด็นคําถามในการสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิไดมีเวลาพิจารณากอน โดยนอกจาก
ขอมูลจากการสัมภาษณแลว ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1.ศึกษาขอมูลจากการเขารวมเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธของสาขาวิชาการโฆษณา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการเขารวมดังกลาวผูวิจัยไดมีโอกาสพบปะและ
แลกเปลี่ยน รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสายงานดานการสรางแบรนดและ
การโฆษณา 

2.ขอมูลเอกสารใชการอานจัดแบงหมวดหมูขอมูลเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา จาก
บทความ เอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบรนดและพฤติกรรมผูบริโภค 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพ่ือเขาใจและทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค อันจะเปนประโยชนตอนักสื่อสารแบรนด 
สามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนสื่อสารการตลาด/แบรนดตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุควิถี
ใหม 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

1. แนวคิดเรื่องตราสินคาและภาพลักษณตราสินคา (แบรนด) 

 ฟลิป คอตเลอรกลาววา ตราสินคา (Brand) เปนสัญลักษณที่ซับซอน สามารถสื่อ
ความหมายได 6 มิติดังน้ี คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน (Benefits) คุณคา (Values) บุคลิกภาพ 
(Personality) วัฒนธรรม (Culture) ผูใช (User) 

การสรางตราสินคา (Brand) คือ การสรางความหมายที่ดีใหเกิดขึ้นกับตัวสินคา การบอก
ผูบริโภควา “ตราสินคา (Brand)” มีความแตกตางและเหนือกวาคูแขงอยางไร เหมาะสําหรับผูบริโภค
เพศใด อายุเทาใด ประกอบอาชีพอะไร มีสถานะทางสังคมอยางไร มีทัศนคติและรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิตอยางไร การสรางตราสินคา (Brand) ที่ดีจะสัมพันธกับยอดขาย และมักเปนตราสินคา (Brand) ที่
ประสบความสําเร็จทางการตลาด 
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ตราสินคา (Brand) คือ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑและความรูสึกของผูบริโภคที่มี
ตอตราสินคา (Brand) การสรางตราสินคา (Brand) จึงเก่ียวพันกับการกําหนดแนวคิดผลิตภัณฑ 
(Product Concept) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) การต้ังช่ือ และการกําหนดแนวคิด
ทางการสื่อสารเพ่ือสื่อใหผูบริโภคมีการรับรูและมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา (Brand) ขั้นตอนของการสราง
ตราสินคา (Brand) สามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Brand 
Positioning) การกําหนดบุคลิกภาพใหกับแบรนด (Brand Personality) การสรางเอกลักษณใหกับตรา
สินคา (Brand Identity) และการสื่อสารเพ่ือสรางตราสินคา (Brand Communication) 

เคลเลอร (Keller, 1993) ใหความหมายภาพลักษณตราสินคาวา เปนการรับรูของผูบริโภคที่
เกิดจากการเช่ือมโยงความทรงจําตางๆ ที่มีตอตราสินคา การเช่ือมโยงที่จะเกิดขึ้นน้ันจะสงผาน
ความหมายเก่ียวกับตราสินคาน้ันไปสูผูบริโภค โดยการรับรูน้ันสามารถเปนไดทั้งการรับรูดานเหตุผลและ
อารมณที่มีตอตราสินคา 

ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler, 2000) จําแนกประเภทของภาพลักษณ ที่เก่ียวของกับการ
สงเสริมการตลาด สามารถเปน 3 ประเภท คือ (1) ภาพลักษณผลิตภัณฑ หรือ บริการ (Product or 
Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจผูบริโภคตอสินคาหรือบริการน้ัน (2) ภาพลักษณตราสินคา 
(Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผูบริโภคตอตราสินคาหน่ึง หรือเครื่องหมายการคา 
(Trademark) (3) ภาพลักษณสถาบันหรือองคกร (Institutional Image) คือ ภาพลักษณที่เกิดขึ้นในใจ
ผูบริโภคที่มีตอตัวสถาบัน หรือ องคกรน้ันๆ ซึ่งไมรวมถึงสินคาหรือ บริการที่จําหนาย  

จากแนวคิดและทฤษฏีการสรางตราสินคาขางตน ผูศึกษาไดนําเอาแนวคิดการสรางตรา
สินคา (หรือแบรนด) มาอธิบายถึงการสรางช่ือเสียง การสื่อสารและการสรางภาพลักษณใหผลิตภัณฑ
และองคกรภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชวงเวลาน้ี  

2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ผูบริโภค คือ บุคคลตางๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ (Ability to buy) หรืออีกนัยหน่ึง ถา 
มองในแงของเศรษฐกิจ ที่ใชเงินเปนสื่อกลางก็คือ ทุกคนที่มีเงินนอกจากน้ันทัศนะคติของนักการ ตลาด 
ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ (Willingness to buy) สินคาหรือบริการดวยลักษณะ อ่ืนๆ ของ
ผูบริโภคก็คือ ผูบริโภคบางคนซื้อสินคาไปเพ่ือประโยชนสวนตัว ในขณะเดียวกันยังมี ผูบริโภคหลายรอย
พันคนซื้อไปเพ่ือขายตอ หรือใชในการผลิต และทําการตลาดผลิตภัณฑหรือ บริการที่ผลิตไดตอ (อดุลย 
จาตุรงคกุล. 2550: 7) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ลักษณะการซื้อของ
ผูบริโภค เชน ซื้อที่ ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากนอยเพียงใด ใครเปนผูซื้อ และใชมาตรการอะไรในในการ
ตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรมการใช (Using Behavior) หมายถึงลักษณะการบริโภคสินคาของผูบริโภค 
เชน บริโภคที่ ไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากนอยเพียงไร เปนตน (เสรี วงษมณฑา. 2552: 31)  
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พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา 
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย 
(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 
2550: 3) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเก่ียวกับการบริโภคสินคา นักการตลาดตองการ
ศึกษาวา สินคาที่จะทําการเสนอขายน้ัน ใครคือลูกคา (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ 
(Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใชบอยเพียงใด พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึง
ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของบริโภคคําตอบที่ไดชวยใหนักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม คําถามที่ใชในการคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย WHO, 
WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง
ประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS 
and OPERATIONS มีการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหา คําตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค
รวมทั้งการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเก่ียวกับ 12 พฤติกรรมผูบริโภคแสดงการ
ประยุกตใช 7Os ของกลุมเปาหมายและคําถามที่เก่ียวของกับพฤติกรรม ผูบริโภคเพ่ือการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค 

บทความที่เก่ียวของ 

เผยแพรบทความ “เจาะลึก Consumer Insight 5 สิ่งที่แบรนดตองรูหลังพิษไวรัสโควิด-19 ทํา
ใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป” โดยนีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen) บริษัทวิจัยและตรวจวัดขอมูล
พฤติกรรมของผูบริโภค ไดสํารวจทัศนคติ ไลฟสไตล การบริโภคสื่อและพฤติกรรมการรับรูแบรนด 
ครอบคลุมการสํารวจมากกวา 100 หมวดหมู  

โดย “Consumer Insight” (พฤติกรรมผูบริโภค) ที่ทําการสํารวจแบบรอบทิศ 360 องศา จาก 
Nielsen CMV กับกลุมตัวอยาง 9,000 คน พบวา 5 ขอมูลสําคัญที่แบรนดควรนํามาวิเคราะหเพ่ือความ
เขาใจผูบริโภค ไดแก 

1.Consumer Profile (ใครคือผูบริโภค?) สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ความ
เขาใจผูบริโภคจะทําใหเขาถึงผูบริโภคไดเร็วที่สุด ซึ่งตัวเลขขอมูลประชากรจะชวยใหคนพบกลุมลูกคาที่
แทจริงและยังชวยจํากัดวงใหแคบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ชวยไมใหแบรนดหลงทางวากําลังจะสื่อสารกับ
ใครและชวยใหคุณตรวจสอบพฤติกรรมเพ่ือที่จะพัฒนาสินคาหรือ เน้ือหา (คอนเทนต) ที่ตอบโจทยกับ
กลุมผูบริโภคที่ตองการได 

2.Consumer Habits (พฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางไร?) วิถีชีวิตใหม (New Normal) ผลักดัน
ใหเกิดพฤติกรรมรูปแบบใหมๆ จากเดิมที่ลูกคาเคยซื้อทุกวัน เปลี่ยนมาเปนซื้ออาทิตยละครั้ง เน่ืองดวย
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เหตุผลตางๆ หรือซื้อผานชองทางออนไลนมากขึ้น ที่เปลี่ยนไปน้ีเปนโอกาสสําหรับธุรกิจ ซึ่งขอมูลเชิงลึก
ดานการบริโภคและอุปโภคชวยทําใหเห็นวาลูกคาของแบรนดเปนอยางไร เห็นถึงแนวโนมการจับจายใช
สอยในอนาคต 

3.Consumer Lifestyle (ผูบริโภคชอบอะไร?) การรูทันไลฟสไตลผูบริโภคจากพฤติกรรมที่
ผูบริโภคทําผานกิจกรรมและความสนใจ ไมวาจะเปนงานอดิเรก การเขาสังคม การพักผอนหยอนใจ 
รวมถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ซึ่งมีประโยชนในการสรางความสัมพันธเเละเช่ือมโยงระหวางผูบริโภค
กับเเบรนด เมื่อแบรนดเขาใจวาผูบริโภคสนใจหรือชอบอะไร ก็จะหาทางสรางความสนใจหรือดึงดูด
ผูบริโภคเขามาไดงายขึ้น  

4.Consumer Mindset (คิดตามผูบริโภค) ดวยยุคที่สื่อสังคมออนไลน (Social media) มี
อิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค การรูทันและคิดตามผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่แบรนดจะตองให
ความสําคัญ ไมใชเพียงแคการรับรูวาผูบริโภคคิดอยางไรกับแบรนด แตรวมถึงประเด็นทางสังคม 
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งชวยใหนักการตลาดนําประเด็นเหลาน้ีไปตอยอดหรือหลีกเลี่ยง
การทําแคมเปญที่ขัดแยงกับสิ่งที่ผูบริโภคสวนใหญไมเห็นดวย 

5.Consumer Perception (มุมมองผูบริโภคที่มีตอแบรนด) เปาหมายสูงสุดของแบรนดในการ
สรางการรับรู (Brand Awareness) คือการทําใหผูบริโภครับรู เปนที่รูจักในวงกวาง และอยูในใจ (Top-
of-mind) ของผูบริโภค ซึ่งขอมูลเรื่องการรับรูแบรนดจะชวยใหมองเห็นภาพรวมในอุตสาหกรรม แบรนด
ไหนคือคูแขงหลักหรือรองและผูรับริโภคมีการรับรูตอแบรนดอยางไร 

โดยในเว็บไซต  https://adaddictth.com/knowledge/Customer-Trends-Mindshare-
Looking-Ahead- 2022 เผยแพรเน้ือหา “6 เทรนดพฤติกรรมผูบริโภคในป 2022” จากงาน Mindshare 
Looking Ahead 2022 ไว ดังน้ี 

1.เพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้นในการใชชีวิต (Mindful Togetherness) สถานการณโรคระบาด
ในปจจุบันเริ่มคลี่คลาย แตปฏิเสธไมไดวาผูคนยังเคยชินกับการใชชีวิตดวยความระมัดระวัง ทั้งในดาน
การจับจายแบบไรสัมผัสจนถึงการซื้อสินคาออนไลน แมในอนาคตจะไมไดเผชิญกับวิกฤตแบบน้ีอีกแต
พฤติกรรมผูบริโภคไมมีทางกลับไปเหมือนเดิม คือ ยังคงติดความระมัดระวังในการใชชีวิตมากขึ้น 

2.หาความสุขจากการอยูบาน (Homebody Economy) มาตรการล็อกดาวน ทําใหผูบริโภค
จําตองใชชีวิตอยูในบาน ทําใหผูบริโภคพบวา สามารถทํากิจกรรมภายในบานอยางมีความสุข โดยมองหา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทําใหชีวิตมีความสุขย่ิงขึ้น เชน ปลูกตนไม ทําอาหาร ตกแตงบาน ซื้อของสะสม 
เปนตน 

3.ยอนนึกถึงชวงเวลาในอดีตที่นาจดจํา (Nostalgia Reminiscing) ในยุคดิจิทัลทุกอยางเกิดขึ้น
และจบลงอยางรวดเร็ว ทําใหผูบริโภคกลับมาโหยหาถึงสิ่งที่เปน “อะนาล็อก” ในอดีต ที่ตองใชเวลาใน
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การประกอบขึ้นมา ซึ่งเปนสิ่งที่หาไดยากในปจจุบัน ชวงน้ีจะเห็นสิ่งที่เคยฮิตในอดีต กลับมาไดรับความ
นิยมอีกครั้ง 

4.การใชชีวิตในโลกเสมือนจริง (Live More Than One Life) อีกหน่ึงกระแสที่มาแรงและไมพูด
ถึงไมไดก็ Metaverse ที่มาพรอมเทคโนโลยี Blockchian ซึ่งทําใหเกิดการกระจายอํานาจของผูถือครอง
สิทธิ โดยปราศจากคนกลางที่กระจายไปสูวงการเกมสและศิลปะ 

5.ใสใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวมากขึ้น (Brighter, Bolder, Better, Build Back) ในชวงที่ผานมา 
ผูบริโภคใหความสําคัญและใสใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น ทั้งตัวเอง คนใกลตัว สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง
มองเห็นความสําคัญของ “เสียงของตัวเอง” ที่สามารถเปลี่ยนแปลงบางอยางได 

6.เติมเต็มประสบการณดวยเทคโนโลยี (Interactive Future) การพัฒนาของเทคโนโลยีทําให
ผูบริโภคเคยชินกับการใชชีวิตที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะในดานของการซื้อของ ที่ตองสามารถทําไดทุกที่ 
ทุกเวลา และทุกชองทาง ซึ่งเทรนดที่กําลังมาแรงก็คือการ Live Streaming ที่ทําใหพวกเขาไดเห็น      
ดีเทลของสินคาทุกช้ินโดยตรง รวมไปถึงการใช VR อินฟลูเอนเซอร เขามาเติมเต็มชองวางและเพ่ิมสีสัน
ในการโฆษณาและการสรางแบรนดอีกดวย 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนพบวา “พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดใน
สถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19” สามารถสรุปได ดังน้ี 

1. ภาพรวมของแบรนดสินคาและบริการไดรบัผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

จากสถานการณการแพรระบาดที่สงผลกระทบเปนวงกวางในทุกสวน โดยเฉพาะพฤติกรรม
ผูบริโภคในดานการใชสินคาและบริการ ในกรณีดังกลาว ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นวา แบรนดไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 
หางสรรพสินคา โรงแรมและรานอาหารที่ถูกควบคุมและมีขอจํากัดตลอด 3 ป ดวยมาตรการล็อกดาวน 
แตในขณะเดียวกันสินคาและบริการประเภทสุขภาพอนามัย ไดรับความสนใจจากผูบริโภคเพ่ิมขึ้น เชน 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดมอื ชองปากและลําคอ และยังเกิดพฤติกรรมใหมของผูบริโภค การสั่งซื้อสินคา
ผานออนไลนไดรับความนิยม ผูใหสัมภาษณอีกทานกลาววา องคกรและแบรนดขนาดใหญไดรับ
ผลกระทบ มีการปลดพนักงานเพราะองคกรประสบปญหาดานรายได เชน สายการบิน โรงแรม 
หางสรรพสินคา ผูใหสัมภาษณอีกทานหน่ึงกลาววา วันน้ีแบรนดที่อยูรอดคือ แบรนดขนาดกลางและเล็ก
ที่สามารถปรับตัวและมีความคลองตัวในการเปลี่ยนแปลงไดเร็วและงายเขากับสถานการณการแพร
ระบาด รวมถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปสิ้นเชิง 
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2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

เมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดเปนวงกวาง น้ัน ผูใหสัมภาษณเห็นตรงกันวา การ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมที่ชัดที่สุดคือ ผูบริโภคระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น คิดมากขึ้น ตัดสินใจ
ยากขึ้น มาจากความไมแนนอนดานรายได ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นสอดคลองวา ผูบริโภคจะ
ใชเวลาในการตัดสินใจซื้อสินคานานกวาสถานการณปรกติ ผูบริโภคดูรีวิวเพ่ือเปรียบเทียบสินคาที่สนใจ 
ดูสินคาที่มีความคุมคาในเรื่องราคา ความปลอดภัยและระยะเวลาในการใชงาน ทั้งหมดน้ีผูบริโภคจะหา
ขอมูลจากการบอกเลาของผูเคยใช (รีวิว) นอกจากน้ัน ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมซื้อสินคาในปริมาณที่มาก
เน่ืองจากความกลัว เชน สินคาเก่ียวกับสุขภาพ (หนากากอนามัย เจลลางมือ) สินคาบริโภค (นํ้าด่ืม 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กระดาษ อาหารแหง) เหลาน้ีคือ ความกังวลของผูบริโภคที่เกิดขึ้น  

3. การสื่อสารแบรนดในสถานการณกอน-หลังโรคระบาดไวรัสโควิด-19   

ในสวนของการสื่อสารแบรนดในชวงสถานการณการแพรระบาด ผูสัมภาษณกลาววา การ
สื่อสารแบรนดแตกตางจากเมื่อกอน เครื่องมือในการสื่อสารมีทางเลือกจํากัด เชน การจัดกิจกรรมพิเศษ 
(Event) การทําโฆษณาที่ตองถายทํานอกสถานที่เครื่องมือเหลาน้ีทําไมได สวนใหญตองใชชองทางสื่อ
ออนไลนเทาน้ัน ผูใหสัมภาษณยังกลาวอีกวา การสื่อสารแบรนดยุคหลังการแพรระบาด เน้ือหาที่ใชใน
การสรางแบรนดตองปรับใหมีความกระชับและงายตอการทําความเขาใจวาจะพูดเรื่องอะไร เน้ือหาสวน
หน่ึงเปนเรื่อง “เราคืออะไร ใหอะไรและหวงใยสังคม” เพราะผูบริโภคอยูในความตึงเครียดตองการที่พ่ึง 
ผิดกับการสื่อสารในอดีตที่แบรนดสามารถพูดประเด็นอะไรก็ไดเพียงแคใหแบรนดน้ันเปนที่จดจํา 

4. กลยุทธที่ใชในการสื่อสารแบรนดในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

การใชกลยุทธการสื่อสารแบรนดที่เหมาะกับสถานการณควร “เนนการสื่อสารที่ตรง
ประเด็น” เหมือนการสื่อสารในอดีตที่บอกวาสินคาคืออะไร? มีประโยชนอยางไร? ถาตองการการอธิบาย
หรือใหรายละเอียดของแบรนดที่ครบถวนใหใชสื่อออนไลนชวย เชน การรีวิวสินคาและบริการที่ให
รายละเอียด ไมสื่อสารดวยความซับซอนของภาพหรือเน้ือหาเหมือนกอน เชน การสื่อสารที่บอกวา
ติดตามไดเร็วๆ น้ี หรือ การสื่อสารลักษณะน้ีจะไมจบในครั้งเดียว ขณะที่ผูใหสัมภาษณอีกทานหน่ึงให
ความเห็นวา ขอมูลของลูกคาเดิมและกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคใหมที่มีอยูมีความสําคัญมาก กลยุทธ
การสื่อสารแบรนดจะเขาถึงกลุมผูบริโภคจากขอมูลที่มีอยู และนําเสนอการใหสิทธิประโยชนพิเศษ การ
ใหขอมูลกอนใคร การเขาถึงและไดรับสินคาสะดวกขึ้น สอดคลองกับผูใหสัมภาษณที่ทําหนาที่ออกแบบ
สื่อใหความเห็นวา ชวงวิกฤตโควิด-19  ผูบริโภคเปาหมายอยูบานไมสามารถเดินทางไปไหนได ฉะน้ัน
สวนใหญผูบริโภคจะคนหาขอมูลของแบรนดจากสื่อออนไลนเปนหลักเพราะสะดวกและสามารถเขาถึง
และคนหาขอมูลตางๆ ไดตลอดเวลา  
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5. แนวโนมและทิศทางในอนาคตของการสื่อสารแบรนดและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบริโภค 

สมัยกอนผูบริโภคใชจายดวยความพึงพอใจ รายรับมากรายจายมาก ซื้อสินคาที่อยากได 
เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ ใชจายฟุมเฟอย แตในสถานการณน้ี ผูบริโภคสวนใหญ มีพฤติกรรมการซื้อ
และใชสินคาดวยความคิดที่ซับซอนมากขึ้น รายรับไมแนนอนและมั่นคงเหมือนกอน 

ผูใหสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันวา การสื่อสารแบรนดไมมีวันเหมือนเดิม การสื่อสาร
ไมเนนการเขาถึงผูบริโภคจํานวนมาก มุงสื่อสารที่ผูบริโภคที่แบรนดมีขอมูล เนนที่ผูบริโภคที่เปนแฟนของ
แบรนดน้ัน หมายถึงมีความชอบและสนใจแบรนดอยูแลว การสื่อสารไมเนนที่การลงทุนโปรดักช่ันสูง 
เนนไปที่เน้ือหาที่งาย สั้น กระชับและตรงประเด็นที่สุด การสื่อสารนับจากน้ีตองสื่อสารใหตรงประเด็นทํา
ออกมาช้ินเดียวหรือครั้งเดียวเขาใจทุกอยาง ไมซับซอนและใชเวลาทําความเขาใจในระยะเวลาไมก่ีวินาที
เหมาะกับสื่อออนไลน 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคน้ัน ผูใหสัมภาษณกลาววา ผูบริโภคหันไปเนนขอมูลที่เปน
ประโยชนและมีความภักดีตอแบรนดตํ่ากวาเดิม เพราะพวกเขาเช่ือแลววาชีวิตเปนเรื่องที่ไมยืนยาว การ
ใชจายเปนเรื่องสําคัญที่สุด หมายถึง ถาพบวาแบรนดใดทําใหเกิดประโยชนบางอยาง มีความคุมคาใน
การซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนดอ่ืน กลุมผูบริโภคจะเปลี่ยนใจทันที หรือ ถาแบรนดใดมีการสื่อสารที่
เขาใจงายไมซับซอน ผูบริโภคก็จะเปดรับการสื่อสารของแบรนดน้ันเชนเดียวกัน สุดทายผูบริโภคอยูในยุค
ที่สามารถเทียบขอมูลและคุณสมบัติของแบรนดไดงาย ขอมูลที่ถูกตองครบถวนที่แบรนดเตรียมไวจึงมี
ความสําคัญมาก สถานการณการแพรระบาดของไวรัสควิด-19 ทําใหผูบริโภคทุกกลุมมีทักษะความ
เช่ียวชาญในการใชสื่อออนไลนมากขึ้น  

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตน ในหัวขอ “พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสาร
แบรนดในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19” สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 

1. ภาพรวมของแบรนดสินคาและบริการจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

สินคาและบริการตางไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ
สินคาและบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รานอาหาร หางสรรพสินคา โรงแรม สายการ
บิน เปนตน  

วีรชน วีรวรวิทย (2564) กลาววา “ไวรัสโควิด-19 เหมือนอาวุธสงครามที่พุงโจมตีแบรนด
ทุกชนิดใหลมตายหายไปจากตลาด แบรนดตองปรับตัวอยางมาก เพราะรายไดที่ขาดไปจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาจากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัส แบรนดที่อยูใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวดูจะไดรับผลกระทบกวาใครไมวาจะเปนธุรกิจ สายการบิน โรงแรม รานอาหาร”   
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“การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอแบรนด แบรนดด้ังเดิมที่อยูมานานจะ
ไดรับผลกระทบมาก เน่ืองจากจํานวนพนักงาน รายไดที่หายไป สวนแบรนดขนาดเล็กไดรับผลกระทบ
นอยเพราะสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและยืดหยุนกระบวนการตางๆ ไดเร็วกวา มีขอสังเกต คือ เกิด
แบรนดใหมมากขึ้น เน่ืองจากกลุมคนที่ตองออกจากงาน อาจใชความถนัดในการสรางแบรนดขึ้นมา โดย
นําองคความรูดานการตลาด การโฆษณา ศิลปะเขามาชวย” (ศกานต กาญจนารมย, 2564) สอดคลอง
กับที่ ฟลิป คอตเลอรกลาววา ตราสินคา (Brand) เปนสัญลักษณที่ซับซอน การสรางตราสินคา (Brand) 
คือ การสรางความหมายที่ดีใหเกิดขึ้นกับตัวสินคา การบอกผูบริโภควา “ตราสินคา (Brand)” มีความ
แตกตางและเหนือกวาคูแขงอยางไร 

2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากสถานการณไวรัสโควิด-19 

                 ผูบริโภคตางไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ี โดยแบงเปนผูไดรับผลกระทบมาก คือ ผูมี
รายไดนอย หรือ ทํางานในสวนที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การบริการและผูบริโภคกลุมที่
ไดรับผลกระทบนอย เชน ผูมีรายไดสูงหรือมีชองทางการหารายไดหลากหลายทาง พฤติกรรมในภาพรวม
จะเกิดขึ้นพรอมกับทัศนคติ ความคิด ความกังวลและรายไดที่ไดรับในชวงสถานการณน้ี 

                “ผูบริโภคมีกลุมที่ไมไดรับผลกระทบอะไร กลุมน้ีมีรายไดดีมีความมั่นคงซื้อสินคาและ
บริการไดในทุกสถานการณ กลุมน้ีมองที่ความพอใจและภาพลักษณแบรนด กับกลุมคนมีรายไดปาน
กลางถึงรายไดนอย คนกลุมน้ีมีอยูในสังคมจํานวนมากไดรับผลกระทบจากรายไดที่หายไป ทําใหคนกลุม
น้ีตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ การใชสินคาอยางสิ้นเชิง คิดมาก รอบคอบและมองถึงความคุมคา
จริงๆ” (คมเศก พรอมนาวิน, 2564) 

                  “รายไดที่ลดลงทําใหผูบริโภคคิดมากขึ้น รอบคอบขึ้น พฤติกรรมทั้งหมดจึงแปรตาม
รายได ผูบริโภคซื้อของดวยการหาขอมูลไมใชการซื้อเพราะความพึงพอใจ แตซื้อเพราะความจําเปน มี
การเปรียบเทียบสินคาเพ่ือความคุมคา ไมมองที่ความสวยงามและภาพลักษณ” (วราวุฒิ แกนนาคํา, 
2564) 

                   สอดคลองกับขอมูลจากบทความ เทรนดพฤติกรรมผูบริโภคในป 2022 จากงาน 
Mindshare Looking Ahead 2022 ไว ดังน้ี ผูบริโภคเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้นในการใชชีวิต 
(Mindful Togetherness) สถานการณโรคระบาดในปจจุบันเริ่มคลี่คลาย แตปฏิเสธไมไดวาผูคนยังเคย
ชินกับการใชชีวิตดวยความระมัดระวัง ทั้งในดานการจับจายแบบไรสัมผัสจนถึงการซื้อสินคาออนไลน แม
ในอนาคตจะไมไดเผชิญกับวิกฤตแบบน้ีอีกแตพฤติกรรมผูบริโภคไมมีทางกลับไปเหมือนเดิม คือ ยังคงติด
ความระมัดระวังในการใชชีวิตมากขึ้น 

3. การสื่อสารแบรนดในสถานการณกอน-หลังโรคระบาดไวรัสโควิด-19 
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การสื่อสารแบรนดกอนไวรัสโควิด-19 เปนการสื่อสารที่ใชกลยุทธหลากหลายเพราะมี
เง่ือนไขในเรื่องของเวลา การใชขอความ การเลือกสื่อที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
ซึ่งจากสถานการณของไวรัสโควิด-19 ทําใหการสื่อสารถูกจํากัดชองทางและวิธีการจากเดิม   

ทิพยาภรณ นพคุณ (2564) กลาววา “การสื่อสารแบรนดน้ันมองไดสองสวน สวนแรกคือ 
การเลือกสื่อและเครื่องมือเพ่ือใชในการสื่อสารกับผูบริโภค มีขอจํากัดมากขึ้น การจัดกิจกรรม การโรด
โชวทําไมได ตองพ่ึงสื่อหลักในอดีตอยางโทรทัศน ซึ่งก็มีปญหาดานการผลิตและถายทําอีก จึงใชสื่อ
โฆษณาทางออนไลนที่มีความรวดเร็วแทน ในสวนของเน้ือที่ใชในการสื่อสารควรเปนการสื่อสารที่สั้น ตรง
ประเด็นเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยา (Action) ขึ้นทันที เชน ใหเกิดความเขาใจ ตอบคําถามขอสงสัยในใจที่
ผูบริโภคมี (มตีลอด 24 ช่ัวโมง)” 

วราวุฒิ แกนนาคํา (2564) กลาวในประเด็นการสื่อสารแบรนดวา “ผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม พวกเขาปรับตามสถานการณของไวรัสโควิด- 19  ผูบริโภคทุกกลุมเรียนรูในการใชสื่อออนไลน
ไดเกง เพราะไวรัสโควิด- 19  ทําให ผูบริโภคหาทางออกน้ี กลาวไดวา ความรวดเร็วเปนตัวกําหนดรูปแบบ
ของการสื่อสารแบรนด เชน ใชเวลาผลิตเน้ือหาและเลือกสื่อที่แกไขปรับเปลี่ยน สงตอเร็ว หวังผลและ
ตรวจสอบการตอบกลับไดตลอด เพราะพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนตลอดเวลา ตรงน้ีจะเห็นวา สื่อ
ออนไลนเหมาะสมกับการสื่อสารและการสรางแบรนดที่สุด” สอดคลองกับ เทรนดพฤติกรรมผูบริโภคใน
ป 2022 จากงาน Mindshare Looking Ahead 2022 ที่สรุปวา การพัฒนาของเทคโนโลยีทําให
ผูบริโภคเคยชินกับการใชชีวิตที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะในดานของการซื้อของ ที่ตองสามารถทําไดทุกที่ 
ทุกเวลา และทุกชองทาง เชน Live Streaming ที่ทําใหพวกเขาไดเห็นดีเทลของสินคาทุกช้ินโดยตรงรวม
ไปถึงการใช VR อินฟลูเอนเซอร เขามาเติมเต็มชองวาง 

4. กลยุทธที่ใชในการสื่อสารแบรนดในสถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

กลยุทธที่เหมาะสมในการสื่อสาร คือ การสื่อสารที่ตรงประเด็น ชัดเจนและใชชองทางที่ตรง
กับการเปดรับของผูบริโภคและสอดคลองกับพฤติกรรมในขณะน้ี เชน ชองทางสื่อโฆษณาออนไลน   

พันธุเอก ชวยชูทรัพย (2564) กลาววา “กลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดในชวงน้ี อาจ
เปนการสื่อสารที่เรียบงายตรงประเด็นที่สุด นําเสนอสิ่งที่ผูบริโภคตองการ ซึ่งแบรนดสวนใหญมีขอมูล
ของผูบริโภคอยูแลว จากการเก็บขอมูลผานสื่อออนไลนและชองทางตางๆ ฉะน้ันกลยุทธของการสื่อสารที่
ดี คือ การสื่อสารกับกลุมผูบริโภคที่รักและภักดีกับแบรนด แสดงถึงความเขาใจ หวงใย จริงใจที่แบรนดมี
ในชวงเวลาที่ผูบริโภคยากลําบากน้ี วันน้ีแบรนดหมดเวลาที่จะสื่อสารกับใครก็ไดแลว ตองเลือกสื่อสาร 
เลือกสื่อที่เจาะจงจริงๆ” 

“กลยุทธที่ดี คือ การมองและเขาใจใหไดวาผูบริโภคตองการอะไรหรือคิดอะไรอยู การ
วิเคราะหพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคจึงมีความสําคัญมาก ในชวงเวลาแบบน้ีถาเรา (แบรนด) มุง
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แตจะขายสินคาโดยไมไดแสดงถึงความจริงใจและความหวงใยวา ผูบริโภคกําลังเผชิญกับความทุกข ตรง
น้ีถือวาอันตรายมาก หนาที่ในการสื่อสารจึงตองจริงใจ รวดเร็ว ไมออมคอม” ทิพยาภรณ นพคุณ (2564) 

ศกานต กาญจนารมย (2564) กลาววา “ผูบริโภคหันเขาหาหรือสรางขอมูลของแบรนดได
ดวยตนเอง พวกเขาสรางคอนเทนตหลังจากไดลองใชแบรนดน้ัน คนดูก็จะเช่ือคอนเทนตที่กลุมผูบริโภค
นําเสนอมากกวาที่แบรนดสรางเอง ตอนน้ีจึงเห็นแบรนดสื่อสารในแบบที่ผูบริโภคสนใจและสอดคลองกับ
พฤติกรรม เชน ชองทาง tiktok ที่ใชเวลาสั้นในการเขาใจ เรียกวาผูบริโภคจะเปดรับแบรนดตาม
พฤติกรรมที่พวกเขาทํา” 

สอดคลองกับ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Kolter. 1997) กลาววา “เปนการคนหา
พฤติกรรมการซื้อ ของผูบริโภคเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการต้ังคําถาม
และคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบริโภค ไดอยางเหมาะสม” และบทความ “เจาะลึก Consumer Insight 5 สิ่งที่แบรนดตอง
รู” หลังพิษไวรัสโควิด-19 ที่กลาววา Consumer Mindset (คิดตามผูบริโภค) ดวยยุคที่สื่อสังคมออนไลน 
(Social media) มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค การรูทันและคิดตามผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่
แบรนดจะตองใหความสําคัญ ไมใชเพียงแคการรับรูวาผูบริโภคคิดอยางไรกับแบรนด แตรวมถึงประเด็น
ทางสงัคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สุขภาพ ฯลฯ  

5. แนวโนมและทิศทางในอนาคตของการสื่อสารแบรนดและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบริโภค 

วีรชน วีรวรวิทย (2564) กลาวสรุปในประเด็นน้ีวา “แบรนดจะสื่อสารเร็วและจบการ
สื่อสารเร็ว ไมมีการสื่อสารแบบระยะยาวอีกตอไป การสื่อสารตองเขาใจงาย เขาใจทันทีวาแบรนดจะบอก
อะไรพูดอะไร การสื่อสารจะยังคงใชผูมีประสบการณหรือผูมีช่ือเสียงมาเปนคนสื่อสารแทนแบรนด แบ
รนดขนาดใหญจะหันมาใชการสื่อสารแบบแบรนดขนาดเล็กมากขึ้น เชน อาจจะใชกลุมคนที่มีอิทธิพลที่
ไมไดมีผูติดตามมากมาสื่อสารใหแบรนด คราวน้ีมามองในมุมของพฤติกรรมผูบริโภคบาง เราจะเห็นคนที่
ซื้อสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการมากขึ้น ซื้อของราคาแพง ซื้อของที่อยากได กลุมคนเหลาน้ีมีตนทุน
ชีวิตสูง เขาจะคิดวาชีวิตเกิดความไมแนนอน ฉะน้ันตองตอบสนองความสุขของตนเองทันที กับคนอีก
กลุมหน่ึงที่เปนกลุมคนจํานวนมากที่จะคิดและคิดกอนตัดสินใจซื้อ ดูรีวิว ถามคําถามเยอะกอนจะ
ตัดสินใจซื้อสินคาสักช้ินหน่ึง ซึ่งแบรนดตองพรอมในการตอบน้ัน” 

และศกานต กาญจนารมย (2564) กลาววา “พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อหรือใชสินคา 
(แบรนด) ในอนาคตจะมีความชัดเจนวาพวกเขา (ผูบริโภค) ใช หัวใจ หรือ ใชความคิด ถากลุมคนที่ใช
หัวใจ แบรนดก็สื่อสารดวยภาพลักษณ ความสวยงาม ความโดดเดนในรูปราง รูปทรง แตถาใชความคิด 
เปนตัวกําหนดผูบริโภค กลุมคนเหลาน้ีตองการขอมูล ฉะน้ันสื่อใดที่ใหขอมูลไดดี บุคคลใดที่ใหขอมูลไดดี
ก็จะเหมาะสมกับการสื่อสารในอนาคต พูดงายๆ คือการสื่อสารแบรนดในอนาคต คือ การอานความคิด
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ของผูบริโภคใหได” ตรงน้ีจะสอดคลองกับบทความ “เจาะลึก Consumer Insight 5 สิ่งที่แบรนดตองรู” 
ที่กลาววาสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ความเขาใจผูบริโภคจะทําใหเขาถึงผูบริโภคไดเร็ว
ที่สุด ซึ่งตัวเลขขอมูลประชากรจะชวยใหคนพบกลุมลูกคาที่แทจริงและยังชวยจํากัดวงใหแคบ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ชวยไมใหแบรนดหลงทางวากําลังจะสื่อสารกับใครและชวยใหคุณตรวจสอบ
พฤติกรรมเพ่ือที่จะพัฒนาสินคาหรือ เน้ือหา (คอนเทนต) ที่ตอบโจทยกับกลุมผูบริโภคที่ตองการได   

ขอเสนอแนะ  

การศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตน  “พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสารแบรนดในสถานการณ
โรคระบาดไวรัสโควิด-19” มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไปสําหรับผูสนใจดานการสื่อสารแบรนดและผูทํางานเกี่ยวของกับการสื่อสาร
แบรนดและการโฆษณา ในสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 น้ัน รูปแบบการสื่อสารแบรนด
เปลี่ยนไปมาก จากการสื่อสารหลากหลายมิติ แบรนดสามารถเลือกสื่อไดหลากหลายชองทาง นําเสนอ
เน้ือหาไดไมจํากัดวิธี พอเกิดสถานการณการแพรระบาด ก็ปรับเปนการสื่อสารแบบมิติเดียว ใชสื่อที่
สามารถเขาถึงผูบริโภคที่เหมาะกับสถานการณ เชน สื่อออนไลน เพราะสวนหน่ึงจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูบริโภค จากการศึกษาพบวา การสื่อสารที่เหมาะสมอาจมีรูปแบบเหมือนการสื่อสารใน
อดีต คือ เน้ือหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น ใหขอมูลรายละเอียดที่ครบถวน เพราะตองสื่อสารใหผูบริโภค
เขาใจในเวลาอันรวดเร็วและตองสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เกิดขึ้น เชน ความกังวล ความไม
สบายใจ ทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่ใชเวลาพิจารณานานกวาปกติ เปนตน 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจศึกษาหรือทําการวิจัยในหัวขอลักษณะน้ี สามารถทําไดในหลาย
วิธี เชน ศึกษาผูรับสาร (ผูบริโภค) วา มีความคิด ความเช่ือและทัศนคติตอการสื่อสารแบรนดและการ
โฆษณาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางไร หรือผูบริโภคมีความสนใจและ
ตองการเน้ือหาอยางไร รวมถึงผูบริโภคมีการเปดรับสื่อโฆษณาอยางไร รวมถึงในอีกวิธีหน่ึง อาจศึกษา
เฉพาะการสื่อสารในสื่อแบรนดหรือการโฆษณาสื่อหน่ึงสื่อใด เชน การสื่อสารแบรนดผานสื่อออนไลนชวง
สถานการณการแพรระบาดน้ีวา จะตองใชกลยุทธใดในการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม ใช
เทคนิคหรือวิธีการสื่อสารทางสื่อออนไลนอยางไรที่จะสื่อสารเน้ือหาไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต
ขอจํากัดที่เกิดขึ้น 
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การสื่อสารและแนวคดิการปฏิบตัิการขาวสารท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงของชาติ                
ดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลน 

   The Communication and the Concept of Information Operations of 
National Security in Economic Contents via Online Media 

 

สรลักษณ พงษโพธ์ิ0
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Soralak Pongpo1 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลน ชวงการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงกําหนดวันเลือกต้ังอยางเปนทางการ วันที่ 24 มีนาคม 2562 มี
วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ (1) ศึกษาการนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ
ผานสื่อออนไลนของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมือง (2) วิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติการขาวสาร
ของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมืองผานการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติดาน
เศรษฐกิจผานสื่อออนไลน  

ผลการวิจัยพบวา รัฐบาล โพสตเน้ือหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติดานการเศรษฐกิจ ผาน
ชองทางสื่อออนไลนแบบทางการ (Official Online Channels) ประเด็นนโยบายไทยแลนด 4.0 
โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มากที่สุด โดยมี พล.อ.
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช. เปนแหลงขาว มากที่สุด รองลงมาคือ พล.อ.ฉัตร
ชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับ กลุมเห็นตางทางการเมือง โพสต
เน้ือหาคัดคาน/ไมเห็นดวยกับประเด็นภาพรวมปญหาเศรษฐกิจ ปญหาปากทอง สินคาราคาแพง คาครอง
ชีพสูง มากที่สุด โดยมีพรรคเพ่ือไทย นายจาตุรนต ฉายแสง และนาย    ภูมิธรรม เวชยชัย เปนแหลงขาว 
มากที่สุด  

                                                                          

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: foncommarts@gmail.com  
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สําหรับ รูปแบบการปฏิบัติการขาวสาร ผลการศึกษาพบวาทั้งสองฝายมีเจตนารมณการ
ปฏิบัติการขาวสารแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดย รัฐบาล มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือแสดงศักยภาพในการ
บริหารประเทศดานเศรษฐกิจของรัฐบาลผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ รวมถึง
ดานเกษตรกรรม และประชาชนผูมีรายไดนอย ในขณะที่ กลุมเห็นตางทางการเมือง มุงประเด็นเรื่อง
ความลมเหลวในการแกปญหาเศรษฐกิจและปญหาปากทองของประชาชน โดยที่นโยบายตาง ๆ ไมไดมุง
แกปญหาที่ประชาชนทั่วไป แตผลประโยชนสวนใหญตกอยูกับกลุมนายทุนมากกวา 

คําสําคัญ: ความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ, สื่อออนไลน, การปฏิบัติการขาวสาร 

 

Abstract 

This article is part of research project, using content analysis related to national 
security in the economy through online media. During General Prayuth Chan-Ocha's 
coup on May 22, 2014, the official election date was set. On March 24, 2019, research 
objectives were aimed at (1) studying the presentation of content related to national 
security in the economy through government online media and political dissident 
groups, (2) analyzing the patterns of Information operations of government and political 
dissident groups related to national security on the economy contents via online 
media.  

The results showed that the government posted content about national security 
in economic affairs through official online channels, Thailand policy issue 4.0, Civil 
Society Project and Eastern Economic Corridor (EEC) Project the most. Therefore, 
General Prayuth Chan-ocha, The Prime Minister and The Head of The NCPO are the 
most popular sources; the second source is General Chatchai Saraikalya, Minister of 
Agriculture. For political dissident groups posted the most content about objecting 
to/disagreeing with the overall issue of economic issues, problems of expensive goods, 
cost of living is the highest. Also, the NDP, Mr. Chaturon Chaisang and Mr. Bhumitham 
Vejjachai are the most sources.  

For the format of Information Operations, the results showed that both parties 
had significantly different news operations intentions. By the government the main 
objective is to demonstrate the government's economic potential through the country's 
overall stimulus measures, including agriculture and low-income people. While political 
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dissident groups, focused on the failure to solve economic problems, especially 
people's problems. The policies are not aimed at solving the problems of the general 
public, but most of the benefits to capitalist groups. 

Keywords: National Security in Economy, Online Media, Information Operations   

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

ปรากฏการณสังคมแหงขอมูลขาวสารในยุคสื่อใหมทําใหการนําเสนอเน้ือหาที่มีผลกระทบกับ
ความมั่นคงของชาติ โดยใชชองทางการสื่อสารบนโลกออนไลนเปนเครื่องมือหน่ึงในการปฏิบัติการ
ขาวสาร หรือ Information Operations (IO) ภายใตแนวคิดสําคัญ “ขอมูลขาวสารคืออาวุธ” เน่ืองจาก
การปฏิบัติการขาวสาร เปนกระบวนการเพ่ือสรางความเหนือกวาของขอมูลขาวสาร โดยปจจุบันมีการใช
เครือขายสื่อสังคมออนไลน เชน เว็บไซต เฟซบุก ทวิตเตอร ไลน หรือ ยูทูป เปนเครื่องมือในการสืบคน 
โจมตี หรือแทรกแซงดวยการโฆษณาชวนเช่ือ หรือกดดันเพ่ือหวังผลในทางสนับสนุนหรือทําลายฝายตรง
ขาม โดยการนําเสนอชุดความคิด/ความเช่ือเพ่ือสรางฐานมวลชนสนับสนุน และบอนทําลายความ
นาเช่ือถือของฝายตรงขามผานการสรางเน้ือหา หรือ Content เรื่องอะไรก็ได จากใครก็ไดขอเพียงแคมี
เทคโนโลยีอยูในมือ เพ่ือสงผานความคิด ความเช่ือใด ๆ ไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายของฝายตนเอง ดวย
เหตุน้ีความทาทายในการใชชีวิตของผูคน ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคม 
ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก จึงจําเปนตองเรียนรู เขาใจ และรูเทาทันโลกของการสื่อสารสมัยใหมที่ 
“ความเปนจริง” ที่ปรากฏผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ไมใช “ขอเท็จจริง” ทั้งหมด 

งานวิจัยน้ีสนใจศึกษาประเด็นดังกลาวในชวงการเขามาบริหารประเทศของรัฐบาล   พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ที่มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเปนชวงเวลาที่บุคคล/
กลุมบุคคลตาง ๆ ในสังคมใชชองทางสื่อออนไลนเผยแพรขอมูลขาวสาร/ชุดความคิด ทั้งที่ คัดคาน/
ตอตาน หรือ เห็นดวย/สนับสนุน นโยบายของรัฐบาล คสช. และมีการนําการปฏิบัติการขาวสารมาเปน
เครื่องมือหน่ึง เพ่ือโนมนาวใจหรือโจมตีฝายตรงขามในลักษณะที่มีการวางแผนอยางเปนระบบและมี
ความซับซอน โดยประเด็นนโยบายการบริหารประเทศในยุครัฐบาล คสช. ที่เก่ียวของกับความมั่นคงของ
ชาติดานเศรษฐกิจเปนประเด็นสําคัญที่รัฐบาลพยายามสื่อสารกับประชาชนวาโครงการตาง ๆ ของรัฐทํา
ใหภาพรวมปญหาเศรษฐกิจ ปญหาปากทอง สินคาราคาแพง คาครองชีพสูง รวมถึงนโยบายไทยแลนด 
4.0 โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ชวยกระตุนเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศต้ังแตระดับระดับชุมชนรากหญาไปจนถึงระดับมหภาค ซึ่งสวนทางอยางชัดเจนกับ
กลุมเห็นตางทางการเมืองที่มุงโจมตีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาล คสช. สงผลให
เศรษฐกิจฝดเคืองในทุกมิติ เกิดการเอ้ือประโยชนกลุมธุรกิจขนาดใหญ โดยมีจุดออนที่สําคัญคือสราง
ความเหลื่อมล้ําในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจมหภาคกับเศรษฐกิจฐานราก 
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ดังน้ัน งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารและแนวคิดการปฏิบัติการขาวสารที่เก่ียวของกับความ
ม่ันคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลน” จึงมุงศึกษาและวิเคราะหการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวของ
กับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลนของรัฐบาลและกลุมเห็นตางหรือเคลื่อนไหวทาง
การเมืองภายใตแนวคิดการปฏิบัติการขาวสาร 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวของกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อ
ออนไลนแบบทางการของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมือง  

2. เพ่ือวิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติการขาวสารของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมืองผาน
การนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

1.  แนวคิดเรื่องความม่ันคงของชาติดานเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงแหงชาติดานเศรษฐกิจ หมายถึงการที่ประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตโดย
ตอเน่ืองไมหยุดชะงัก ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประเทศจะตองมีโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งสมบูรณและกระจายออกไป
ทั่วประเทศ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหแกการประกอบอาชีพตางๆ ของคนในชาติ ไมเกิดการสูญเปลาทาง
เศรษฐกิจและเอ้ือประโยชนตอการดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติใหนําเงินมาลงทุนในประเทศ นอกจากน้ี
ประเทศจะตองมีระบบการเงินและการคลังที่ดี ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความโปรงใส กฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ จะตองเอ้ือประโยชนใหการทําธุรกิจของคนในชาติเปนไปอยางราบรื่น ดานเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศรัฐบาลจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจของคนไทยสามารถแขงขันกับตางชาติใน
เวทีการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ชวยศึกษาและหาตลาดสินคาใหม ๆ ใหนักธุรกิจไทยสามารถ
นํากําไรที่เปนเงินตราตางประเทศเขามาภายในประเทศไดอยางตอเน่ือง การคาขายและการสงออกมีการ
เจริญเติบโต ไดเปรียบดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ทําใหมีเงินตราตางประเทศเพ่ือนําไปพัฒนา
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนา (เจษฎา มีบุญลือ, 2553: หนา 23-24) 

นอกจากน้ัน ในทัศนะของ นพนันต ช้ันประดับ (2562, หนา 41) เรื่อง “แนวคิดดานความมั่นคง
รองรับยุทธศาสตรชาติ” ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ระบุถึง
ปญหาความมั่นคงในปจจุบันวามีความซับซอนและมีความสัมพันธกับเรื่องตาง ๆ ที่ เ กิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น แนวคิดเรื่องความมั่นคงจึงถูกนิยามขึ้นมาใหมโดยสหประชาชาติ จากเดิมที่
หมายถึงภัยคุกคามที่กระทบตอความอยูรอดของรัฐ หรือ รัฐเปนศูนยกลาง (State Centric) เพียงอยาง
เดียว มาเปนภัยคุกคามที่กระทบตอประชาชนในรัฐ หรือประชาชนเปนศูนยกลาง (People Centric) 
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จากคํานิยามดังกลาวแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาความมั่นคงนอกจากจะเก่ียวของกับความเปนเอกราช
ของรัฐแลวยังมีความเกี่ยวของใกลชิดกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอยางมาก 

2. แนวคิดการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations)  

หลักการสําคัญของการปฏิบัติการขาวสาร เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ (2554) ระบุวาคือขอมูล 
(Data) หมายถึงเน้ือหา ตัวเลข สถิติ และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมไวโดยไมไดคํานึงถึงสาระที่เกิด
จากขอมูลเหลาน้ัน แตหลังจากผานกระบวนการวิเคราะห แยกแยะ ตีความ ประมวลผล แยกสวนที่
ผิดพลาดออกแลว ขอมูลดังกลาวก็จะถูกยกระดับเปนขาวสารหรือสารสนเทศ (Information) และเมื่อ
ขาวสารหรือสารสนเทศ ผานการหาความสัมพันธเชิงลึกของขาวสารบวกกับประสบการณ ความคิด และ
ความเช่ียวชาญ/การเรียนรู (Cognition) ของแตละบุคคลแลวก็จะกลายเปน ความรู (Knowledge) ดัง
แสดงในแผนภาพ 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล ขาวสาร/สารสนเทศ และความรู 

มนวดี ต้ังตรงหฤทัย (2559) สรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติการขาวสารวาเปนการดําเนินการ
เพ่ือมุงโจมตีตอระบบควบคุมบังคับบัญชาและสรางอิทธิพลตอกระบวนการตกลงใจของฝายตรงขาม 
ในขณะที่ทําการปองกันระบบควบคุมบังคับบัญชาของฝายเราจากการกระทําในลักษณะเดียวกันของฝาย
ตรงขาม การปฏิบัติการขาวสารที่มีประสิทธิภาพจึงเปนการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยางประสาน
สอดคลอง เพ่ือสรางความไดเปรียบดานสารสนเทศ ณ จุดที่ตองการผลแตกหัก 

โดยในงานวิจัยน้ีมุงคนหาคําตอบของแนวทางการปฏิบัติการขาวสารของกลุมบุคคล 2 กลุม คือ 
(1) รัฐบาล คสช./หนวยงานภาครัฐบุคคล/กลุมบุคคลที่สนับสนุน และ (2) บุคคล/กลุมบุคคล/กลุมเห็น
ตางหรือเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยอางอิงกรอบในการวิเคราะห “แนวทางการปฏิบัติการขาวสาร” 
ของ บุญรอด ศรีสมบัติ (2560, หนา 185) ที่ระบุไวในหนังสือ “IO Advanced” ซึ่งประกอบดวย (1) 
เจตนารมณการปฏิบัติการขาวสาร (2) ภารกิจการปฏิบัติการขาวสาร (3) เปาหมายหรือวัตถุประสงคการ
ปฏิบัติการขาวสาร (4) กรอบเน้ือหา (Theme) รวมถึงการผลิตสาร/ขอความ (Message) ไปยัง
กลุมเปาหมายหรือกลุมบุคคลผูรับสารผานการใชชองทาง/เครื่องมือใดบาง  
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วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาน้ี ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยกําหนดการสืบคนเฉพาะเน้ือหา
ดานเศรษฐกิจในประเด็นดังตอไปน้ี (1) ภาพรวมปญหาเศรษฐกิจ ปญหาปากทอง สินคาราคาแพง คา
ครองชีพสูง และ (2) นโยบายไทยแลนด 4.0 โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ปรากฏผานชองทางสื่อออนไลนแบบทางการ (Official Online Channels) ของ 
(1) รัฐบาล/หนวยงานราชการ และ (2) บุคคล/กลุมบุคคลเห็นตางหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งที่
สนับสนุนและคัดคานรัฐบาล คสช. โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากการสืบคน (Searching) คําสําคัญ (Key 
Words) ผานเว็บไซต Google จนไดขอมูลที่อ่ิมตัว และนําขอมูลเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูลอยาง
เปนระบบ โดยใชแบบบันทึกการลงรหัส (Coding Sheets) เปนเครื่องมือสําหรับการวิจัย สําหรับกรอบ
ระยะเวลาเริ่มต้ังแต พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา กระทําการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง
กําหนดวันเลือกต้ังอยางเปนทางการ วันที่ 24 มีนาคม 2562  

สรุปผลการวิจัย  

โดยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือศึกษาการนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวของกับความมั่นคงของชาติดาน
เศรษฐกิจผานสื่อออนไลนแบบทางการของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมือง ผลการศึกษาพบวา 
รัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมือง นําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวของกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ
ผานสื่อออนไลน สามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังน้ี 

1.1 ใชชองทางการสื่อสารออนไลนแบบทางการ (Official Online Channel)  ในการ
สื่อสารกับประชาชนเปนหลัก 

รัฐบาล   ใชชองทางออนไลนแบบทางการของรัฐบาล คสช./หนวยงานภาครัฐ ในการสื่อสาร
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ เชน 

สํานักขาวไทย เฟซบุก https://www.facebook.com/tnamcot/ (ผูติดตาม 2,803,146 คน)     ยู
ทูป TNAMCOT ทวิตเตอร @tnamcot (ผูติดตาม 2.8 ลานคน) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

เว็บไซต https://www.mdes.go.th ทวิตเตอร @PR_MDES (ผูติดตาม 918 คน) เฟ
ซบุก https://www.facebook.com/prmdes.official/ 

กระทรวงอุตสาหกรรม เว็บไซต https://www.industry.go.th/th/ ทวิตเตอร @industryprmoi (ผูติดตาม 
17.2K) ) เฟซบุก https://www.facebook.com/industryprmoi/ 

ธนาคารแหงประเทศไทย เว็บไซต https://www.bot.or.th/ ทวิตเตอร @bankofthailand  

เฟซบุก https://www.facebook.com/bankofthailandofficial 
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กลุมเห็นตางทางการเมือง มีการใชชองทางออนไลนในการสื่อสารประเด็นที่เก่ียวของกับความ
มั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ เชน  

พรรคเพ่ือไทย เว็บไซต https://www.ptp.or.th ทวิตเตอร @PheuThaiParty (ติดตามเพจ 
149.1K คน) เฟซบุก https://www.facebook.com/pheuthaiparty/ (ถูกใจ 
469,214 คน ติดตามเพจ 509,462 คน) 

กลุมคนอยากเลือกต้ัง ทวิตเตอร #กลุมคนอยากเลือกต้ัง  

มูลนิธิชีววิถี เฟซบุก Facebookhttps://th-th.facebook.com (ถูกใจ 162,203 คน ติดตามเพจ 
172,973 คน) ทวิตเตอร @BioThaiweb (ผูติดตาม 698 คน) 

1.2 ใชแหลงขาวโดยตรง (Sources) ในการสื่อสารประเด็นนโยบายดานเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาพบวา รัฐบาล นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ ประเด็น
นโยบายไทยแลนด 4.0 โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 
มากที่สุด โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช. เปนแหลงขาวโดยตรง มาก
ที่สุด รองลงมาคือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยหาก
พิจารณาในมุมมองดานการสื่อสารหรือดานนิเทศศาสตร วิเคราะหไดวาเครื่องมือสําคัญที่สุดของรัฐบาล
คือ “การใชแหลงขาว หรือ Source” ที่เปนผูนําสูงสุดของรัฐบาล รวมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตาง ๆ 
ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ัน ๆ รวมถึงโฆษกฯ หรือรองโฆษกฯ ในการทําหนาที่สื่อสารกับ
สาธารณชน 

สําหรับ กลุมเห็นตางทางการเมือง ผลการศึกษาพบวานําเสนอประเด็นภาพรวมปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาปากทอง สินคาราคาแพง คาครองชีพสูง มากที่สุด รองลงมาคือนโยบายไทยแลนด 4.0 
โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีพรรคเพ่ือไทย นาย
จาตุรนต ฉายแสง และนายภูมิธรรม เวชยชัย เปนแหลงขาวโดยตรง มากที่สุด รองลงมา คือกลุมคน
อยากเลือกต้ัง โดยบุคคลที่เปนแกนนําซึ่งสวนใหญเปนเยาวชนคนรุนใหม นิยมใชชองทางออนไลนสวนตัว 
เชน เฟซบุก อินสตาแกรม หรือทวิตเตอรสวนตัวในการนัดหมายวันเวลาสถานที่และปลุกพลังมวลชนให
ออกมาทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณตาง ๆ รวมกัน    

1.3 การนําเสนอประเด็นสาระหลกั (Theme)  

ผลการศึกษาพบวาเน้ือหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจที่โพสตโดย บุคคล/กลุม
บุคคล/กลุมสนับสนุนทางการเมืองรัฐบาล คสช. รวมถึงหนวยงานภาครัฐตอสถานการณทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3 อันดับแรก มีดังตอไปน้ี  

(1) กรณีภาพรวมปญหาเศรษฐกิจ ปญหาปากทอง สินคาราคาแพง คาครองชีพสูง 
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ประเด็นสาระหลัก (Theme) จํานวน 
(ครั้ง) 

รัฐบาลยืนยันเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอยูในเกณฑดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน 2 

ประเด็นปญหาดานเศรษฐกิจบางเรื่อง เปนปญหาที่สะสมมาต้ังแตรัฐบาลชุดกอน 1 

รัฐพยายามสื่อสารกับประชาชน โดยนําเรื่องราวความคืบหนาการทํางานดานตาง 
ๆ ของ คสช. จัดทําขึ้นเปนตอนพิเศษ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทุกชอง 
แบบตอเน่ืองทุกสัปดาหเปนเวลา 12 สัปดาห โดยยืนยันถึงความจริงจังของ คสช. และ
รัฐบาลในการแกไขปญหาและบริหารจัดการอยางย่ังยืน รวมทั้งสิ่งที่ประชาชนจะไดรับ
ประโยชนจากการแกไขดังกลาว  

1 

ทวิตเตอร: (#ปญหาเศรษฐกิจ #ปญหาปากทอง) 

ทวิตเตอรของภาครัฐ มีประเด็นที่โพสต เชน ผลโพล “4 ป คสช.” ปชช.สุขเทาเดิม ไมมีอะไร
เปลี่ยน และหนาที่หลักของทหารคือใหประเทศสงบสุข ก็ไมแปลกถาจะบริหารเศรษฐกิจไมดี เปนตน  

(2) กรณีนโยบายไทยแลนด 4.0 โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ประเด็นสาระหลัก (Theme) จํานวน (ครั้ง) 

นโยบายไทยแลนด 4.0 และโครงการประชารัฐ 

Thailand 4.0 คือโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
แบงประเภทโครงการออกเปน 3 แบบคือ ซอม (ใชเวลา 6-12 เดือน) – เสริม (ใชเวลา
ราว 12 เดือน) – สราง (ใชเวลา 3-5 ป) ต้ังเปาหมายไวถึงขั้นใหประเทศไทยกลายเปน
ประเทศโลกที่หน่ึง (ประเทศพัฒนาแลว) ภายในป 2575 โดยอยูในระหวางการเรง
ผลักดันใหหนวยงานราชการสรางการรับรู ความเขาใจกับประชาชนในทุก เพ่ือให
เปลี่ยนเปน “คนไทย 4.0” ซึ่งหมายความถึงคนไทยที่มีความรูและทักษะอาชีพที่สูงขึ้น 
มีความรับผิดชอบตอสังคม มีอัตลักษณความเปนไทย และสามารถใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 

5 

การสรางความเขมแข็งในวิสาหกิจไทย ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา 
สรางความเจริญเติบโตที่กระจายสูภูมิภาคและทองถิ่น เสริมสรางความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ เชน การจัดแบงและรวมกลุมการผลิตทางการเกษตรใหเปน
ระบบแปลงใหญ การต้ังศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึง

3 
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือการเกษตร เปน
ตน  

ขอโตแยงกรณีมีการต้ังขอสังเกตวาโครงการประชารัฐเอ้ือประโยชนใหกับกลุม
นายทุนขนาดใหญ  

2 

 

ประเด็นสาระหลัก (Theme) จํานวน (ครั้ง) 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่อุตสาหกรรมไมใหกระจุกอยูตรงพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ลดปญหาเรื่อง
การขนสง ซึ่งเปนตนทุนสําคัญของผลิตภัณฑ และเปนการเพ่ิมความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

1 

ทวิตเตอร: (#ไทยแลนด 4.0 #โครงการประชารัฐ #อีอีซี) 

ทวิตเตอรของภาครัฐ ไดแก นโยบายผลักดันดานอุตสาหกรรมใหประเทศกาวเขาสู ไทยแลนด 
4.0/ "ดิจิทัลชุมชน" เครือขายเศรษฐกิจฐานรากสูไทยแลนด 4.0 เปนตน  

สําหรับ ประเด็นสาระหลัก (Theme) เน้ือหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ โพสต
โดย บุคคล/กลุมบุคคลเห็นตางหรือเคลื่อนไหวทางการเมือง มากที่สุด 3 อันดับแรก มีดังตอไปน้ี 

(1) กรณีภาพรวมปญหาเศรษฐกิจ ปญหาปากทอง สินคาราคาแพง คาครองชีพสงู 

ประเด็นสาระหลัก (Theme) จํานวน (ครั้ง) 

นโยบายเศรษฐกิจผิดพลาด ประชาชนยากจนแรนแคน ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกตํ่า สินคาราคาแพง ปญหาหน้ีสิน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม คาครอง
ชีพสูง และตัวเลขคนวางงานสูงขึ้น 

14 

เกิดการเอ้ือประโยชนธุรกิจยักษใหญเพียงไมก่ีบริษัททําใหเกิดสภาวะ “รวย
กระจุกจนกระจาย” รัฐบาลควรใหการสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจขนาดเล็กดวยความ
จริงใจ ไมใชเก้ือหนุนกลุมนายทุนธุรกิจขนาดใหญ จุดออนที่สําคัญคือความเหลื่อมล้ําใน
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจมหภาคกับเศรษฐกิจฐานราก 

5 

ทวิตเตอร: (#ปญหาเศรษฐกิจ #ปญหาปากทอง) 

กลุมเห็นตาง/กลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ประเด็นที่โพสต เชน เศรษฐกิจตกตํ่า 4-5 ปมาน้ีธุรกิจ
ตองปดตัวลง ตอนน้ีแทบจะตองขายบานขายรถใชหน้ีที่ลงทุนทําธุรกิจ เปนตน  
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(2) กรณีนโยบายไทยแลนด 4.0 โครงการประชารัฐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) 

ประเด็นสาระหลัก (Theme) จํานวน 
(ครั้ง) 

โครงการประชารฐั 

เอ้ือประโยชนกลุมทุนขนาดใหญ สงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย 4 

เปนเพียงขอกลาวอางวา “ประชารัฐ” จะนําไปสูการพัฒนาเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
พัฒนาวิสาหกิจของทองถิ่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางชุมชนที่เขมแข็ง 

3 

ใชกลไกของ "ระบบราชการ" มีกลุมที่เรียกตัวเองวา “ภาคประชาสังคม” ไมก่ีคน
เขารวมเปนไมประดับ 

1 

นโยบายไทยแลนด 4.0 

ความหมายของไทยแลนด 4.0 แทจริงแลวคือการขับเคลื่อนประเทศดวยทุนนิยม
หรือกลุมนายทุน คือพลวัตรทางเศรษฐกิจที่มุงไปขางหนา แตทิ้งประชาชนไวขางหลัง
สงผลใหปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยย่ิงสูงขึ้น 

4 

จากคําพูดที่ดูดีของรัฐบาล เชน ความเหลื่อมล้ําที่สังคมตองกาวขามไปใหได สวน
ทางกับการปฏิบัติงานในทองที่ สิ่งที่เปนปญหาใหญของ คสช. คือการไมรับฟงความ
คิดเห็น ไมยอมรับความหลากหลาย ไมอยูบนกฎหมาย และไมไดเปนไปเพ่ือผลประโยชน
ของประชาชนอยางแทจริง 

3 

เปนมาสเตอรแพลนในการชวงชิงมวลชนและสรางความชอบธรรมใหมของชนช้ัน
นําภาครัฐที่แยบยลมาก 

1 

เปนการกลบเกลื่อนวาเศรษฐกิจกําลังจะเดินหนา กลบเกลื่อนแรงกดดันจาก
นานาชาติที่มีมาตรการบางอยางที่ไมยอมรับรัฐบาลเผด็จการ 

1 
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ประเด็นสาระหลัก (Theme) จํานวน 
(ครั้ง) 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

เปนการเปดประเทศใหนักลงทุนตางชาติ เขามากอบโกยความมั่งคั่งจากทรัพยากร
ในแผนดินไทย ขอกังวลคือคนไทยสวนใหญจะไดประโยชนแคไหนไมมีใครรับประกัน 

2 

เอ้ือประโยชนแตกลุมนายทุนขนาดใหญ ทําใหไมเกิดการแขงขัน สงผลใหเม็ดเงินไม
กระจายไปสูกลุมธุรกิจขนาดเล็ก 

1 

ตราบใดที่ยังคงผูกขาดเชิงอํานาจ ไมรับฟงอยางรอบดาน จะขับเคลื่อนอะไรไมได 
ความไมพอใจและการไมยอมรับจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคนจนยังคงเดือดรอนและ
เปนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการคอรรัปช่ัน 

1 

ทวิตเตอร: (#ไทยแลนด 4.0 #โครงการประชารัฐ #อีอีซี) 

เครือขายภาคประชาชน (NGOs)/องคกรภาคประชาสังคม ที่ไมเห็นดวย/คัดคานกับโครงการของ
ภาครัฐ ประเด็นที่โพสต เชน ทีมงานเศรษฐกิจประกาศวาทกรรมการพัฒนาประเทศที่เรียกวา “ประเทศ
ไทย 4.0” เปนตน  

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือวิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติการขาวสารของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทาง
การเมืองผานการนําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลน 

จากผลการศึกษาประเด็นสาระหลัก (Theme) เน้ือหาที่นําเสนอผานชองทางสื่อออนไลนตาง ๆ 
ของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมืองในประเด็นเก่ียวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ สามารถ
นํามาวิเคราะหเพ่ือสรุปภาพรวม “รูปแบบการปฏิบัติการขาวสาร” ของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทาง
การเมือง โดยผูวิจัยวิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติการขาวสารของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมือง 
อางอิงจากกรอบการวิเคราะหแนวทางการการปฏิบัติการขาวสารของ บุญรอด ศรีสมบัติ (2560, หนา 
185) ประกอบดวย 1) เจตนารมณการปฏิบัติการขาวสาร 2) ภารกิจการปฏิบัติการขาวสาร 3) เปาหมาย
หรือวัตถุประสงคการปฏิบัติการขาวสาร 4) กรอบเน้ือหา (Theme) การผลิตสาร/ขอความ (Message) 
เชน กลุมเปาหมายหรือกลุมบุคคล ผูรับสาร (Target Audience) รวมถึงมีการใชชองทาง/เครื่องมือ
ใดบาง  
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ผลการวิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติการขาวสารของรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมืองผานการ
นําเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ ความม่ันคงของชาติดานเศรษฐกิจ สามารถสรุปไดดังน้ี 

รัฐบาล คสช./หนวยงานภาครัฐ/บคุคล/ 

กลุมบุคคลทีส่นับสนนุ 

บุคคล/กลุมบคุคลเหน็ตางหรือ
เคลื่อนไหว 

ทางการเมือง 

1. เจตนารมณการ IO: การเตรียมคนไทย 4.0 
ดวยการเรงพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันดวยนวัตกรรมใหม ๆ เปลี่ยนผานสู
อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

2. ภารกิจงาน IO: คนไทย 4.0 ตองปรับตัวให
สอดคลอง กับวัฒนธรรมของโลก เ พ่ือเข าสู ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลโลกไรพรหมแดน   

3. เปาหมายหรือวัตถุประสงคการ IO:  

     - จุดแข็งของ คสช. คือภาพรวมผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น คนไทยมีรายไดเฉลี่ย
ตัวหัวเพ่ิมขึ้น 

     - รัฐบาลอัดฉีดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
สําหรับดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
ดานเกษตรกรรม และประชาชนผูมีรายไดนอย 

     - โครงการ “สานพลังประชารัฐ” เปนการ
ประสานความรวมมือระหวางรัฐ-เอกชน-ประชาชน 
เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่งคั่งและ
ย่ังยืน 

     - รัฐบาลเปดตัว “โครงการไทยนิยม” 
มุงเนนอัดฉีดเม็ดเงินใหกลุมธุรกิจรากหญา สรางความ
เขมแข็งใหกับวิสาหกิจชุมชน 

4. กรอบเนื้อหา (Theme/Message) และ
ชองทางที่ใช  

1. เจตนารมณการ IO:  สิ่ งที่รัฐบาล
ลม เหลวเปน อันดับห น่ึงคือการแกปญหา
เศรษฐกิจปากทองของประชาชน 

2 .  ภาร กิจงาน  IO:  ตอก ยํ้ าปญหา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญา แต
กลับเกื้อหนุนกลุมนายทุน/ธุรกิจขนาดใหญ   

3. เปาหมายหรือวัตถุประสงคการ IO:  

     - สะทอนนโยบายทางเศรษฐกิจที่
ผิดพลาดในทุกมิ ติ ทําใหประชาชนยากจน
แรนแคน สินคาราคาแพงขึ้น แตราคาสินคา
เกษตรตกตํ่า 

     - นโยบายตาง ๆ ไมไดมุงแกปญหาที่
ประชาชนทั่วไป แตผลประโยชนสวนใหญตกอยู
กับกลุมนายทุนมากกวา เกิดสภาวะ “รวย
กระจุก จนกระจาย” 

     - ไทยแลนด 4.0 ที่แทจริงคือการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยทุนนิยมหรือกลุมนายทุน 
แตทิ้งประชาชนไวขางหลัง สงผลใหปญหาความ
เหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

4. กรอบเนื้อหา (Theme/Message) 
และชองทางที่ใช     

     มุงประเด็นเรื่องความลมเหลวในการ
แกปญหาเศรษฐกิจและปญหาปากทองของ
ประชาชน โดยที่นโยบายตาง ๆ ไม ไดมุ ง
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     มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือแสดงศักยภาพใน
การบริหารประเทศดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ผาน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 
รวมถึงดานเกษตรกรรม และประชาชนผูมีรายไดนอย 

     เชน รัฐบาลตองการสื่อสารวา Thailand 
4.0 คือโมเดลขับเคลื่อนประเทศไปสู เปาหมาย 
“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” และสรางความเขมแข็งใน
วิสาหกิจไทย ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา 
สรางความเจริญเติบโตที่กระจายสูภูมิภาคและทองถิ่น
ผานการดําเนินโครงการประชารัฐ เปนตน 

แกปญหาที่ประชาชนทั่วไป แตผลประโยชน
สวนใหญตกอยูกับกลุมนายทุนมากกวา   

     เชน การมุ งโจมตีรัฐบาลวา ไทย
แลนด 4.0 แทจริงแลวคือการขับเคลื่อน
ประเทศดวยทุนนิยมหรือกลุมนายทุน คือพล
วัตรทาง เศรษฐ กิจที่ มุ ง ไปข า งหน าแตทิ้ ง
ประชาชนไวขางหลัง สงผลใหปญหาความ
เหลื่อมล้ําในสังคมไทยย่ิงสูงขึ้น เปนตน  

โดยรูปแบบการสื่อสารเน้ือหานโยบายดานเศรษฐกิจตาง ๆ ของรัฐบาลและกลุม    เห็นตางทาง
การเมืองผานชองทางออนไลน มีการกําหนดสิ่งที่สื่อถึงกลุมเปาหมายโดยการสื่อสารดวย Infographic 
หรือ ภาพ Graphic ผานชองทางทวิตเตอร ที่มีลักษณะการสื่อความหมายหรือเลาเรื่องไดสั้น กระชับ 
ชัดเจน รวมถึงการติดแฮชแท็ก (#) คําสําคัญที่ตองการสรางพลังขับเคลื่อนทางสังคม 

ตัวอยางเชน 

 

สองนโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมือง ในศึก
เลือกต้ัง 2562 #นโยบายเศรษฐกิจ   #นโยบาย
เศรษฐกิจพรรคการเมือง        #เลือกต้ัง2562 
@sanookmoney 

 

ไฮสปดเทรนเช่ือม 3 สนามบิน #ไฮสปด 
#อีอีซี       #ฐานเศรษฐกิจ @Thansettakij 

อภิปรายผล 

ผลกระทบของการสื่อสารผานสื่อออนไลนตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาวะแวดลอมดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สงผลใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของแตละปจเจกบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ มี
ประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติการขาวสารเปนสวนสําคัญในการทําใหปญหาขยายขอบเขตมากย่ิงขึ้น และ
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ทําใหการแกปญหาเปนไปไดยาก ดังที่ ขจรฤทธ์ิ นิลกําแหง (2559, หนา 77) ระบุไวในบทสรุปของ
บทความเรื่อง “การปฏิบัติการขาวสารกับความมั่นคงของชาติ” วาการปฏิบัติการขาวสารมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติที่เปนความลับ/ไมเปดเผยอยูในบางสวน ดวยเหตุน้ีบุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบหรือกํากับ
ดูแลงานดานน้ีจึงตองมีทักษะและเขาใจวิธีการบูรณาการกับสวนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดานตาง ๆ  

สําหรับกรณีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจผานสื่อออนไลนทั้ง
จากรัฐบาล คสช./หนวยงานภาครัฐ รวมถึงบุคคล/กลุมบุคคลเห็นตางหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มี
การใชสื่อออนไลนเปนเครื่องมือสําคัญในการนําเสนอเน้ือหาขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ
สะทอนชุดความคิดและอุดมการณทางการเมืองของตน โดยในแตละชองทางมีจํานวนผูติดตาม 
(Followers) และถูกใจ (Like) เปนจํานวนมากน้ัน สอดคลอง กับแนวคิดสื่อใหมที่มีลักษณะเปนสื่อ
เฉพาะกลุมโดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบการสรางและขยายเครือขาย (Network Externalities) 
กลาวคือย่ิงมีคนเขารวมใชแพลตฟอรมน้ัน ๆ มากเทาไหรก็ยิ่งทําใหผูใชงานคนอ่ืน ๆ อยากจะเขารวมมาก
เทาน้ัน ซึ่งหากเราไมเขาไปอยูในเครือขายดังกลาวก็จะทําใหหลุดวงโคจรการสื่อสารน้ีไป ดังที่ พิจิตรา สึ
คาโมโต (2561, หนา 140-141) ระบุถึงผลกระทบจากอันตรายในการเปดรับขาวสารผานสื่อสังคม
ออนไลนที่มีระบบกลไกและโครงสรางการคัดกรองขอมูลขาวสารดวยสมองกลคอมพิวเตอร (Algorithm) 
ในการ คัดสรรคนใกลตัวที่คิดเหมือนกับเรา ชอบเหมือนกับเรา ซึ่งหมายความวาเน้ือหาหรือขอมูลบน
หนาจอของผูรับสาร จะขึ้นกับการเลือกของสมองกลคอมพิวเตอรที่เดาใจและจริตความตองการของ
ผูใชงาน ทําใหเกิดการรับขอมูลเฉพาะในสิ่งที่เจาตัวตองการจะเห็น สงผลใหผูรับสารรับขาวสารเพียงดาน
เดียว โดยจะจํากัด ลดทอน รวมถึงปฏิเสธการเขาถึงขอมูลที่เห็นตาง และตัดทอนเครือขายที่เช่ือมโยงกับ
ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางหรืออยูขั้วฝงตรงขาม  

ประเด็นดังกลาว สอดคลอง กับขอคนพบจากการวิเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ
ดานเศรษฐกิจในชวงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช. ที่นําเสนอ
ผานสื่อออนไลน พบประเด็นที่นาสนใจวาผูรับสารที่เปนประชาชนทั่วไป สื่อสารความคิด/ทัศนคติ/
อารมณความรูสึกตาง ๆ ผานการสงขอความสั้น ๆ เชน คอมเมนทหรือ      ทวิตผานทวิตเตอร หรือติด
แฮชแท็กในประเด็นที่ตนเองสนใจ โดยอยูบนพ้ืนฐานจากการเสพขอมูลขาวสารตาง ๆ จากชองทางสื่อ
ออนไลนที่ตนเองช่ืนชอบ หรือจากผูนําทางความคิด (Influencer) ที่ตนเองช่ืนชอบและศรัทธา  

ดวยเหตุน้ีเอง ทั้งฝายรัฐบาลและกลุมเห็นตางทางการเมืองจึงเห็นความสําคัญในการใชการ
ปฏิบัติการขาวสาร หรือ IO ในการสื่อสารชุดความคิด/ความเช่ือที่ฝายตนเองตองการจะสื่อสารกับ
สาธารณชนหรือประชาชนกลุมเปาหมาย โดยใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงชองทางสื่อ
ออนไลนที่สามารถเขาถึงประชาชนไดมากกวา โดยหากฝายใดมีการวางแผนปฏิบัติการสื่อสารอยาง
รอบคอบ รัดกุม และครอบคลุมไดมากกวายอมสามารถชวงชิงพ้ืนที่ความคิดของประชาชนและอาจ
เช่ือมโยงกับฐานเสยีงของทั้งสองฝาย  
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สอดคลอง กับผลการวิจัยของ เอกรินทร ตวนศิริ (2563, หนา 36) ที่ระบุวาสื่อสังคมออนไลน
เขามาเปนสวนหน่ึงของชีวิตผูคนในทุกระดับสังคมและเกือบทุกมิติของชีวิต การเลือกต้ังก็เชนเดียวกันที่
สื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุกไดเขามามีบทบาทดวยการทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางพรรคการเมือง
และผูมีสิทธิเลือกต้ัง โดยพรรคการเมืองใหญที่ลงสนามแขงขัน ทั้งที่มีฐานเสียงเดิมในพ้ืนที่อยูแลวลพรรค
การเมืองใหมที่ไมมีฐานเสียงเดิม แตทั้งสองพรรคก็เลือกใชเฟซบุกเปนสวนเสริมในการหาเสียง โดย
ผลการวิจัยพบวาเพราะเฟซบุกมีฟงกช่ันการใชงานที่เอ้ือตอการสรางเน้ือหาที่ดึงดูดและเขาใจงาย ซึ่งแต
ละพรรคเลืองสงสารตอผูมีสิทธิเลือกต้ังดวยประเด็นและรูปแบบที่แตกตางกันไป  

บทสรุปและขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการขาวสาร เพ่ือตอสูกันทาง
ความคิด ความเช่ือใด ๆ ผานการสรางเน้ือหาทั้งที่มีเน้ือหาเชิงบวกเพ่ือสนับสนุนและเสริมสรางความ
นาเช่ือถือใหกับฝายตนเอง หรือเน้ือหาเชิงลบเพ่ือมุงทําลายความนาเช่ือถือหรือโจมตีฝายตรงขาม จึงถือ
เปนความทาทายในการรูเทาทันโลกของการสื่อสารสมัยใหม โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยไดกาวเขาสู
สังคมยุคดิจิทัลที่มีเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตประจําวันของประชาชนที่ขึ้นอยูกับเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
มากน้ัน สังคมแหงโลกอนาคตจึงตองเตรียมพรอมรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร รวมถึงภัย
คุกคามรูปแบบใหมที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จึงมีความจําเปนสําหรับหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดชองวางและความเสี่ยงทางไซเบอร 
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บทคัดยอ 

การเลาเรื่องและความเปนประพันธกรในภาพยนตรของ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ โดยการศึกษา
เรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเลาเรื่องในภาพยนตรโดยนวพลธํารงรัตนฤทธ์ิ และเพ่ือศึกษาความ
เปนประพันกรของนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเลาเรื่องและทฤษฎีประพันธกร 
การวิเคราะหจากภาพยนตรธกร จากภาพยนตร เรื่อง “MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY”  
“HEART ATTACK ฟรีแลนซ..หามปวย หามพัก หามรักหมอ” และ “HAPPY OLD YEAR ฮาวทูทิ้ง..ทิ้ง
อยางไรไมใหเหลือเธอ”  ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา การเลาเรื่องในภาพยนตรโดยนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ 
โครงเรื่องทั้ง 3 เรื่องมีองคประกอบในการเลาเรื่องครบทั้ง 5 องคประกอบ โดยในภาพยนตรแตละเรื่องมี
ลักษณะการดําเนินเรื่องแตกตางกัน แกนเรื่องจัดอยูในประเภทแกนเรื่องเก่ียวกับความจริงของธรรมชาติ
ของมนุษย โดยความขัดแยงที่ปรากฏมีดวยกัน 3 ประเภท และฉากสวนใหญนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ 
เลือกใชในภาพยนตรเปนฉากที่เปนประดิษฐ มุมมองการเลาเรื่องเปนมุมมองที่ 1 จากตัวละครหลัก  
ความเปนประพันกรพบวา นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ จะเลือกใชโครงเรื่องที่เนนไปที่ปญหาชีวิตของตัวละคร
โดยเลาเรื่องตามเสนเวลา มักใชขนาดภาพ มุมภาพ การเคลื่อนกลอง ที่โดดเดนเปนเอกลักษณ โดยนวพล
น้ันมีความสนใจดานเทคโนโลยีเน่ืองจากนวพลเติบโตมาในยุคที่กาวผานความเปนอนาล็อกสูดิจิทัล และ 
นวพลมักจะใชประสบการณสวนตัวของตัวเองเขามาใสในภาพยนตรที่ตนน้ันไดกํากับ 

คําสําคญั: ภาพยนตรไทย การเลาเรื่อง ประพันธกร 
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Abstract 

“Narrative and Auteur in Nawapol Thamrongrattanarit’s films” focused on 
narrative styles and auteur on the films directed by Nawapol Thamrongrattanarit. The 
researchers used the narrative theory and the auteur theory from the three movies; 
“MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY”  “HEART ATTACK” and “HAPPY OLD YEAR”. The 
results of the study including with: 1. The plot of the three movies including with 5 
elements. 2. Each films show different style. 3. The theme was on the truth and nature 
of human. 4. There are 3 types of conflict. 5. Mostly the settings were artificial. 6. The 
point of view based on the first person point of view only. For the auteur, Nawapol 
Thamrongrattanarit used the theme about the life crisis of the main character and the 
story following the timeline. The films mostly used the significant screen size, angle of 
view and camera movement. His personal interesting is the changing from the analogue 
era to the digitalization. Furthermore he often used his own experience to create the 
story. 

Keywords: Thai film, narrative, auteur 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ภาพยนตรเปนกระบวนการบันทึกภาพดวยฟลมแลวนําออกมาฉายในลักษณะที่แสดงใหเห็น
ภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองกัน  ดวยคุณลักษณะพิเศษของภาพยนตรที่สามารถแสดงใหเห็นภาพและเสียง
อันนาสนใจ ภาพยนตรจึงเปนสื่อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิพล สงผลใหภาพยนตรไดรับความนิยมมา
จนถึงปจจุบันน้ี ภาพยนตรไทยเริ่มตนครั้งแรกในป พ.ศ. 2440 โดยมีการนําภาพยนตรเขามาฉายในไทย 
จากพ่ีนองตระกูลลูมิแอร ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2466 ภาพยนตรเรื่อง นางสาวสุวรรณ ไดออกฉาย
ในกรุงสยามเปนครั้งแรกทามกลางความต่ืนเตนของประชาชนชาวไทยจํานวนมาก  นับวาภาพยนตรไทย
ไดเริ่มนับจากน้ีจนถึงปจจุบัน  ภาพยนตรลวนมีความสําคัญในทุกหนาที่ ซึ่งมีอีกหนาที่หน่ึงที่สําคัญใน
กระบวนการสรางภาพยนตรใหสําเร็จน้ันก็คือผูกํากับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ภาพยนตรไทยน้ันมีความ
พัฒนามากขึ้นกวาเดิมสงผลใหผูชมไดรับชมภาพยนตรเยอะขึ้นและ และสงผลใหผูชมรูจักผูกํากับมากขึ้น
ดวยเชนกัน โดยในชวงหลายปที่ผานมา ผูกํากับที่มักจะไดยินช่ือเสียงบอยที่สุดน่ันก็คือ  นวพล ธํารง
รัตนฤทธ์ิ  โดยนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ช่ือเลน เตอ  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ บดินทรเดชา และระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนวพลไดเริ่มการผลิต
ภาพยนตรสั่นโดยเร่ิมจากความสนใจ หลังจากที่สําเร็จการศึกษา นวพลไดผันตัวเองมาทําอาชีพฟรีแลนซ 
และไดสงภาพยนตรสั้นประกวดควบคูไปดวย และ ภาพยนตรสารคดีแนวทดลองเรื่อง SEE สามารถควา
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รางวัลชนะเลิศ และไดมีโอกาสสมัครฝกตัดตอที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด  สงผลใหนวพลไดรวม
เขียนบทในภาพยนตรดังมากมาย กอนหนาน้ีไดมีผูเคยศึกษาเรื่องเก่ียวกับภาพยนตรของนวพล ธํารง
รัตนฤทธ์ิ แตเนนที่กระบวนการเลาเรื่องจากภาพยนตร 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเลาเรื่องในภาพยนตรโดยนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ 

2. เพ่ือศึกษาความเปนประพันกรของนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ 

ขอบเขตการวิจัย 

ผลงานภาพยนตรลําดับที่กํากับโดยนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ  โดยมีภาพยนตรที่ผู วิจัยนํามา
วิเคราะหและศึกษาเปนจํานวน 3 เรื่องไดแก  ภาพยนตรเรื่อง Mary Is Happy, Mary Is Happy 
ภาพยนตรเรื่อง HEART ATTACK ฟรีแลนซ..หามปวย หามพัก หามรักหมอ  และภาพยนตรเรื่อง 
HAPPY OLD YEAR ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอยางไรไมใหเหลือเธอ  ใชการสัมภาษณจากผูชมภาพยนตร 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชเครื่องมีการวิเคราะหองคประกอบของการเลาเรื่องและ
เครื่องมือวิเคราะหความเปนประพันธกร 

การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลประเภทเอกสาร ไดรวบรวม บทสัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห 
ที่เก่ียวกับ ภาพยนตรของ นวพล ธํารงรัตฤทธ์ิ และ  ขอมูลประเภทภาพยนตร จะทําการรวบรวม จาก 
สื่อภาพยนตรของนวพล ธํารงรัตฤทธ์ิทุกเรื่องมีจัดจําหนายในรูปแบบสื่อวิดีทัศนและทางชองทางสตรีมมิ่ง
อ่ืนๆ และ บทสัมภาษณที่เปนสื่อวีดีโอในระบบออนไลน   ดวยการรับชมและนํามาวิเคราะหการเลาเรื่อง
และความเปนประพันธกร   

การวิเคราะหขอมูล 

ใชเครื่องมีการวิเคราะหองคประกอบของการเลาเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1.โครงเรื่อง (Plot) 
2.แกนเรื่อง (Theme) 3.ความขัดแยง (Conflict) 4. ตัวละคร (Character)  5.ฉาก (Setting) 6.
สัญลักษณพิเศษ (Symbol)  7.มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) 

ใช เครื่องมือวิเคราะหแนวคิดความเปนประพันธกร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1 เทคนิค 
(Technique) 2 สไตลสวนตัว (Personal Style)  3 ความคิดที่ลึกซึ้ง (Interior Meaning)  ตามแนวคิด
ของ Katz 
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ผลการวิจัย 

ภาพยนตร Mary is Happy, Mary is Happy 

โครงเรื่อง (Plot) 

ภาพยนตรที่ดัดแปลงมาจากทวิตเตอรของแมรี่ มาโลน่ี นํามาเรียบเรียงเปนภาพยนตรซึ่งใช
ขอความมาเช่ือมตอกันโดยมีการวางจุดเช่ือมโยงของสถานการณเอาไว  เริ่มเรื่องจากการนําเสนอมุมมอง
ของตัวละครแมรี่  อาศัยอยูในโรงเรียนมัธยมในชวงมัธยมปลาย ซึ่งเจอปญหาที่ตองรวมกันแกไขใน
สถานการณตาง ๆ โดยมีซูริเพ่ือนสนิทที่คอยสนับสนุนและชวยเหลืออยูรอบขางพรอมกับการพัฒนาของ
ตัวละครที่เติบไปเรื่อย ๆ 

แกนเรื่อง (Theme) 

ความไมแนนอนของมนุษย 

ความขัดแยง (Conflict)ความขัดแยงระหวางคนกับคน เปนความขัดแยงระหวางแมรี่และซูริ
โดยซูริสอบติดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรีย ซึ่งแมรี่ไมอยากใหซูริไปเรียนตอ สุดทาย ซูริ
ตัดสินใจอยูกับแมรี ่

ความขัดแยงภายในจิตใจ ซูรมิักจะต้ังทําถามกับสิ่งเกิดขึ้น โดยเธอมักจะสับสนกับตัวของตัวเอง 

ความขัดแยงกับพลังภายนอก แมรี่บันทึกไฟลที่สัมภาษณลงคอมพิวเตอรแตไฟดับสงผลใหไฟล
หายทั้งหมด และ แมรี่นัดเพ่ือนรวมรุนถายรูปทําหนังสือรุน แต แสงหมดทําใหไมสามารถถายรูปได 

ตัวละคร (Character) 

โดยตัวละครมีลักษณะเปนตัวละครหลายมติิ 

ตัวละครแมรี่ เปนคนชนช้ันกลางที่กําลังเติบโต โดยเธอมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชอบต้ัง
คําถามกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว เธอมีความเปนตัวของตัวเองสูง ชอบทําตามความตามใจตัวเองแตมีความไม
มั่นใจในบางเรื่อง โดยเธอมักจะมีความสับสนภายในจิตใจ 

ตัวละครซูริ เปนหญิงสาววัยมัธยมปลายที่มีความเปนผูหญิงสูง เปนคนที่เก็บความรูสึกไดดี  
เรียบงาย ซูริมีลักษณะนิสัย ใสใจคนอ่ืนคอยสนับสนุนในทุก ๆ การตัดสินใจของแมรี่ ลักษณะของตัว
ละครซูริมีความเปนผูตามมากกวาผูนําแตเธอก็สามารถเปนผูนําไดเชนกัน 

ฉาก (Setting) 

 ฉากที่เปนธรรมชาติ เปน ฉากปา 
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ฉากสิ่งประดิษฐ  โดยฉากสวนใหญในภาพยนตรจะเปนฉากสิ่งประดิษฐ เชน บาน โรงเรียน กรุง
ปารีส ทางรถไฟ รานเบเกอร ี

ฉากที่เปนการดําเนินชีวิตของตัวละครฉากตลอดทั้งเรื่องจะเปนฉากการใชชีวิตในโรงเรียน เชน 
หองนอนของแมรี่ หองเรียน หองนอนในหอพักที่โรงเรียน 

สัญลักษณพเิศษ (Symbol) 

โดยสัญลักษณที่ปรากฏในภาพยนตร มีดังน้ี ชุดนักเรียน หนังสือที่เปนสูตรลัดตาง ๆ คุณครู 
โรงเรียนรางรถไฟ และ ปายจงทําตาม 

มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) 

โดยภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละครแมรี่เปนตัวละครหลัก  มีมุมมองการเลาเรื่องจากมุมมอง
บุคคลที่ 1 

ภาพยนตร HEART ATTACK ฟรีแลนซ ..หามปวย หามพัก หามรักหมอ 

โครงเรื่อง (Plot) 

ตัวละครยุนทํางานอาชีพฟรีแลนซทีท่ํางานหนักเปนอยางมาก สงผลใหเกิดผื่นขึ้นเต็มตัวทําให
คุณภาพในการทํางานแยลงเน่ืองจากมีการรักษาผื่นและทานยาที่หมอจายให โดยสงผลกับเวลาในการ
ทํางาน ทําใหผืน่ขึ้นรักษาไมหายขาด โดยระยะในการรักษาใชเวลาหลายเดือน จึงทําใหยุนมีความรูสึกที่ดี
กับหมอ ในขณะเดียวกันยุนก็มีปญหากับการทํางานเชนกัน จึงสงผลใหยุนตกงานและทําใหมีเวลาในการ
รักษาจนผื่นสามารถหายได 

แกนเรื่อง (Theme) 

ชีวิตควรมีสมดุลในการทํางานและการใชชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองเพ่ือใหเกิดความพอดี 

ความขัดแยง (Conflict)  

ความขัดแยงระหวางคนกับคน เปนความขัดแยงระหวางยุนกับนายจาง เน่ืองจากนายจางยังไม
ถูกใจกับผลงานของยุนสงผลใหยุนตองแกงานใหใหมจนกวานายจางจะพอใจ และ ความขัดแยงระหวาง
ยุนกับเจ เน่ืองจากทั้งคูมีกจะมีปากเสียงกัน ทําใหเกิดความไมเขาใจกัน โดยเจต้ังครรภสงผลใหไม
สามารถทํางานได ทําใหยุนไมพอใจ สุดทาย ทั้งคูปรับความเขาใจกัน 

ความขัดแยงภายในจิตใจ เจซื้อเกี๊ยวกุงมาฝากยุนแตยุนไมสามารถรับประทานไดโดยเปนคําถาม
วา ตนน้ันควรกินเกี๊ยวกุงหรือไมสุดทายยุนตัดสินใจกินเกี๊ยวกุงสงผลใหมีผื่นเต็มตัว ยุนรับประทานยาตาม
หมอสั่งโดยฤทธ์ิของยาน้ันกลับสวนทางกับการทํางานของยุน ทําใหยุนสงงานทั้ง ๆ ที่มีความผิดพลาดไป
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ทําใหยุนรูสึกผิดอยูในใจ และ อาการผื่นของยุนหายเปนปรกติยุนไมตองมาตามนัดของหมดแตยุนกลับมี
อาการอกหักเน่ืองจากไมสามารถ มาเจอหมอได แตตนไมยอมรับความจริงวาตนน้ันอกหัก 

ตัวละคร (Character) 

โดยตัวละครมีลักษณะเปนตัวละครหลายมติิและมิติเดียว 

ตัวละครมิติเดียว  ตัวละครเจ ตัวละครที่มีความรวดเร็ว ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน รอบ
ครอบและเปนตัวละครชางสังเกต เปนคนพูดตรงไมออมคอม  และ ตัวละครพ่ีเปง  เปนตัวละครที่มี
ลักษณะเห็นแกตัวเองมากกวาสวนรวมในการทํางาน โดยนิสัยของตัวละครพ่ีเปงจะเปนตัวละครที่มีการ
พูดโนมนาวใจไดดี ชอบซ้ําเติมคนอ่ืนอยูเสมอตัวละครหลายมิติ ตัวละครยุน ยุน ตัวละครมีหลักลักษณะ
ชอบเอาชนะ ชอบทํางานเปนชีวิตจิตใจ เปนตัวละครที่ชอบเก็บตัว มีโลกสวนตัวสูง ชอบอยูกับตัวเอง มี
ความคิดที่ไมแนนอน การที่ตัวละครยุนมีลักษณะนิสัยแบบน้ีสงผลใหเขา ไมมีเพ่ือนในชีวิต ไมมีสีสันใน
ชีวิต แตในทางกลับกัน ก็ทําใหเขามีความรับผิดชอบในการทํางานที่สูงเชนกันและ หมออิม เปนคนที่ชอบ
เก็บอารมณไวกับตัวเอง เขาถึงไดยาก มักไมแสดงออกใหคนอ่ืนรูวาเธอคิดอะไร ซึ่งลักษณะนิสัยของ
หมออิมทําใหเธอน้ันมีความกดดันในการทํางาน ในการใชชีวิต  

ฉาก (Setting) 

ฉากที่เปนธรรมชาติ เปนฉากทะเล 

ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ โดยฉากสวนใหญในภาพยนตรจะเปนฉากสิ่งประดิษฐ เชน บาน วัด 
โรงพยาบาล รานสะดวกซื้อ  โดยเปนฉากภายนอกและภายใน 

ฉากที่เปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร ฉากตลอดทั้งเรื่องจะเปนฉากในหองทํางานของยุน สลับ
กับโรงพยาบาลและรานสะดวกซื้อ   

สัญลักษณพเิศษ (Symbol) 

โดยสัญลักษณที่ปรากฏในภาพยนตร มีดังน้ี ผื่น คอมพิวเตอร การจัดลําดับความสําคัญ ถวย
รางวัล การจับมือ  

มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) 

โดยภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละครยุนซึ่งเปนตัวละครหลักในเรื่อง มีมุมมองการเลาเรื่องจาก
มุมมองบุคคลที่ 1 

ภาพยนตร HAPPY OLD YEAR ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอยางไรไมใหเหลือเธอ 

โครงเรื่อง(Plot) 
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ตัวละครหลักตองการจะรีโนเวทบานใหกลายเปนออฟฟศโดยที่ตองการทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวใน
บานเพ่ือที่จะเตรียมรีโนเวทบาน แตสิ่งของเหลาน้ันกลับมีความทรงจํามากมายสงผลใหการทิ้งสิ่งของ
เหลาน้ีเปนไปไดอยางไมราบรื่นจึงเกิดฉนวนปญหาความสัมพันธระหวาง คนรัก ครอบครัว สุดทายจีนก็รี
โนเวทบานจนสําเร็จ 

แกนเรื่อง (Theme) 
การปลอยวางไมยึดติดกับสิ่งตาง ๆ เพ่ือสิ่งทีดี่กวาในวันขางหนา  

ความขัดแยง (Conflict) 

ความขัดแยงระหวางคนกับคน ความขัดแยงระหวางจีนกับแม จีนอธิบายการรีโนเวทบานแตไม
ของจีนกลับไมเขาใจกับสิ่งที่จีนทําสงผลใหทั้งคูมีปากเสียงกัน จีนและเจยปรึกษาเรื่องขายเปยโนของพอ
แตแมจีนไมใหขาย จีนตัดสินใจบอกเรื่องที่ตนน้ันโทรหาพอเพ่ือที่จะขายเปยโนทําใหเกิดปากเสียงระหวาง
จีนกับแม 

ความขัดแยงภายในจิตใจ จีนเก็บของทั้งหมดและขายใหคุณลุงรับซื้อของเกาแตจีนกลับรูสึกผิด
ทําใหจีนไมขายของทั้งหมดและนําเอาไปคืน เอ็มนําของเกาของจีนมาคืนจีนสับสนระหวางตัวเองวาควร
เปดกลองน้ันหรือไมสุดทายแลวจีนเลือกที่จะเปดกลองน้ัน 

ตัวละคร (Character)  

ตัวละครหลายมิติ ตัวละคร จีน  เปนตัวละครที่มีลักษณะ มีความเปนตัวเองและมีความเปนผูนํา
สูง มีความกลาตัดสินใจ กลาคิดกลาทํา แตอีกมุมหน่ึง จีนกลับกลายเปนคนที่เห็นแกตัวเอง เอาตัวเอง
เปนหลัก คิดอะไรมักจะทําสิ่งน้ัน แตลึกๆแลวจีนกลับมีสิ่งที่ออนโยน มีความใจเย็น อดทน  ตัวละครเอ็ม 
เปนตัวละครที่เก็บความรูสึก เก็บอารมณ ลักษณะของตัวละคร มีบุคลิกที่นุมนวล เงียบขรึม และสุขุม มี
ความเปนผูใหญสูง  ใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ และ ตัวละครแม เปนหญิงวัยสูงอายุที่มีความเปน
แมในรูปแบบชาวตะวันออกสูงและอมทุกข มีกําแพงภายในจิตใจ ยึดติดกับสิ่งเดิม ชอบอยูกับตัวเอง ทํา
อะไรซ้ําๆเดิม ๆ  อยูกับสิ่งเดิม ๆ  

ฉาก (Setting) 

• ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ โดยฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ เชน บาน ที่ทําการไปรษณีย รานอาหาร 

• ฉากที่เปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร ฉากตลอดทั้งเรื่องจะเปนการใชชีวิตในบาน เชน 
หองนอนของเจย หองนอนของจีน หองน่ังเลนที่เปลี่ยนเปนโตะกินขาว 

• ฉากที่เปนสภาพแวดลอมที่เปนนามธรรมฉากที่เปนสภาพแวดลอมที่เปนนามธรรมมักจะเปน
สิ่งที่เกี่ยวกับศาสนา เชน วัด โบสถ 
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สัญลักษณพเิศษ (Symbol) 

โดยสัญลักษณที่ปรากฏในภาพยนตร มีดังน้ี บานของจีน เปยโน ถุงดํา รูปถาย 

มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) 

โดยภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละครจีนซึ่งเปนตัวละครหลักในเรื่อง มีมุมมองการเลาเรื่องจาก
มุมมองบุคคลที่ 1 

ความเปนประพันธกรในภาพยนตรของนวพล ธาํรงรัตนฤทธิ ์

เทคนิค (Technique) 

Mary is Happy, Mary is Happy 

โครงเร่ืองเนนไปที่ เรื่องราวในโรงเรียน ปญหาชีวิตในวัยเรียน ปญหาภายในจิตใจของตัวเองการ
เลาเรื่อง เปนการเลาเรื่องแบบตามเสนเวลาโดยใชขอความทวิตเตอรเปนตัวดําเนินเรื่อง ตัวละคร พบวา
ลักษณะของตัวละครเนนไปที่ วัยรุนมัธยมปลาย ชนช้ันกลางขึ้นไป  ตัวละครเพศทางเลือก (LGBT) มี
ปญหาภายในจิตใจตัวเอง อาชีพขาราชการ ขนาดภาพพบวาขนาดภาพโดดเดนคือ Medium Long 
Shot (MLS)   มุมภาพที่โดดเดนคือ Eye Level Shot การเคลื่อนกลองพบวาเทคนิคการเคลื่อนกลองที่
โดดเดนคือ Handheld Camera สัญลักษณ พบวาสัญลักษณ ที่ปรากฏในภาพยนตรมีดังน้ี ชุดนักเรียน 
หนังสือ โรงเรียน รางรถไฟ ปายจงทําตาม 

HEART ATTACK ฟรีแลนซ..หามปวย หามพัก หามรกัหมอ 

โครงเรื่องเนนไปที่ ปญหาชีวิตในวัยทํางาน เรื่องราวความรักชายกับหญิง การเลาเรื่องเปนการ
เลาเรื่องแบบตามเสนเวลา ลักษณะของตัวละครเนนไปที่วัยผูใหญและวัยทํางานซึ่งมีปญหาเรื่องเวลา 
เปนชนช้ันกลางขึ้นไป มีอาชีพฟรีแลนซและหมอ  ขนาดภาพพบวาขนาดภาพที่โดดเดนคือ ขนาดภาพ 
Close Up (CU) มุมภาพพบวามุมภาพที่โดดเดนคือ Over Shoulder shot การเคลื่อนกลองพบวา
เทคนิคการเคลื่อนกลองที่โดดเดนคือ Handheld Camera และ การใชเทคนิคถายแบบยาว (Long 
Take) สัญลักษณ พบวาสัญลักษณ ที่ปรากฎในภาพยนตรมีดังน้ี คอมพิวเตอร ถวยรางวัล การจับมือ 

HAPPY OLD YEAR ฮาวททูิ้ง..ทิ้งอยางไรไมใหเหลือเธอ 

โครงเรื่องเนนไปที่ ปญหาชีวิตในวัยทํางาน เรื่องราวความรักชายกับหญิง ปญหาชีวิตครอบครัว 
การเลาเรื่องเปนการเลาเรื่องแบบตามเสนเวลา ตัวละครลักษณะของตัวละครเนนไปที่ 4ผูใหญวัยทํางาน
  ชนช้ันกลางขึ้นไป มีปญหาเรื่องครอบครัวและปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางชายกับหญิง 
รวมทั้งปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางเพ่ือน อาชีพทําเก่ียวกับการออกแบบ ขนาดภาพ ขนาดภาพที่
โดดเดนคือ ขนาดภาพ Close Up (CU) มุมภาพพบวามุมภาพที่โดดเดนคือ Over Shoulder shot การ
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เคลื่อนกลองพบวาเทคนิคการเคลื่อนกลองที่โดดเดนคือ การดอลลี่ (Dolling) และ การใชเทคนิคถาย
แบบยาว (Long Take)  สัญลักษณ พบวาสัญลักษณ ที่ปรากฎในภาพยนตรมีดังน้ี เปยโน รูปถาย ถุงดํา 
บาน 

สไตลสวนตัว(Personal style)  

 ขอมูลที่คนพบ ไดแก ‘ชอบเลาเรื่องโดยที่ไมจําเปนตองเลาผานหนังหรือหนังสือแตใชการเลา
ผานรูปในเฟซบุค’ ‘รูเลยวาเด๋ียวน้ีแกขึ้นแลวชอบดูสถาปตยกรรม’  

ความคิดทีล่ึกซึ้ง (Interior meaning) 

   ขอมูลที่คนพบ ไดแก ‘เรากําลังพูดถึงชีวิตวาเราคิดยังไงกับชีวิตเรามองโลกยังไงการใชชีวิตแลวก็
ความสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ พอพูดเรื่องความตายก็สะทอนเรื่องเหลาน้ีทั้งหมด’ ‘เติบโตมาในยุคที่หนัง CG 
กําลังเฟองฟู’ ‘เราเริ่มมาจากการเปนนักเขียนกอน’ ‘หลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัย ไดทํางานฟรีแลนซ’ 
‘ซันน่ี สุวรรณเมธานนท’ ‘ฮาวทูทิ้ง เปนเรื่องที่มาจากตัวเราเกือบจะที่สุดแลวมั้ง’  

โดยสไตลสวนตัว และ ความคิดที่ลึกซึ้ง เปนบทสัมภาษณของ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ที่มีความ
เช่ือมโยงกับภาพยนตรทั้ง 3 เรื่อง โดยที่จะมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละภาพยนตรเรื่องน้ัน ๆ ซึ่ง
ประกอบไปดวย ทัศนคติ ภูมิหลัง ประสบการณที่เจอ และ วัตถุดิบที่นวพลมักจะเลือกใช  

สรุปผลการวิจัย 

การเลาเรื่องในภาพยนตรของนวพลธาํรงรัตนฤทธิ ์

 โครงเรื่อง  

มีองคประกอบในการดําเนินเรื่องครบทั้ง 5  องคประกอบ ดังน้ี  การเริ่มเรื่อง การพัฒนา
เหตุการณ ภาวะวิกฤติ ภาวะคลี่คลาย การยุติเรื่องราว โดยภาพยนตรในแตละเรื่องจะมีลักษณะในการ
ดําเนินเรื่องที่แตกตางกันแตมีองคประกอบในการดําเนินเรื่องเหมือนกัน  เชน ภาพยนตรเรื่อง  Mary is 
Happy, Mary is Happy , HEART ATTACK ฟรีแลนซ..หามปวย หามพัก หามรักหมอ มีการเริ่มเรื่อง
ดวยการใชขอความในการเริ่มเรื่อง แต HAPPY OLD YEAR ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอยางไรไมใหเหลือเธอ เริ่มเรื่อง
ดวยการใชเสียง Voice over 

 แกนเรื่อง 

มีความหลากหลายและไมเหมือนกัน เชน ภาพยนตรเรื่อง MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY 
มีแกนเรื่องคือ ความไมแนนอนของมนุษย, HEART ATTACK ฟรีแลนซ..หามปวย หามพัก หามรักหมอ มี
แกนเรื่องคือ เราควรมีสมดุลในการทํางานและการใชชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองเพ่ือใหเกิดความพอดี,  
HAPPY OLD YEAR ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอยางไรไมใหเหลือเธอ มีแกนเรื่องคือ การปลอยวางไมยึดติดกับสิ่ง
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ตางๆ เพ่ือสิ่งที่ดีกวาในวันขางหนา นอกจากน้ีแกนเรื่องทั้งหมดจัดอยูในประเภทแกนเรื่อง เก่ียวกับความ
จริงของธรรมชาติของมนุษยสอดคลอง กับตัวละครทั้ง3เรื่องที่มีเหตุการณที่เกี่ยวของกับชีวิตของตนเอง  

ความขัดแยง (Conflict) 

ความขัดแยงที่ปรากฏในเรื่องมีดวยกัน 3 ประเภทคือ  ความขัดแยงระหวางคนกับคน ความ
ขัดแยงภายในจิตใจ ความขัดแยงกับพลังภายนอก โดยในภาพยนตรทั้ง 3เรื่อง ตัวละครหลักมีความ
ขัดแยงภายในจิตใจเหมือนกันทั้งสามเรื่อง โดยมักจะเปนเก่ียวกับดานความคิด การตัดสินใจในการทําสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงโดยยังไมมั่นใจในการกระทําน้ัน ความขัดแยงระหวางคนกับคนทั้ง 3 เรื่อง มีความขัดแยงกับคน
ใกลตัวเหมือนกัน โดยมักจะเปน เพ่ือนสนิท คนในครอบครัว และความขัดแยงกับพลังภายนอก ปรากฏ
ในภาพยนตรเรื่อง MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY โดย ความขัดแยงกับพลังภายนอก เก่ียวกับ
ธรรมชาติ เชน แสงพระอาทิตยหมด ไฟดับ 

ตัวละคร 

มีดวยกัน 2 ประเภทคือตัวละครมิติเดียวและตัวละครหลายมิติ จากตัวละครหลักในภาพยนตร
ทั้ง 3 เรื่อง มีประเภทตัวละครที่เหมือนกันคือตัวละครหลายมิติ โดยตัวละครมักจะมีความขัดแยงกับ
ตัวเอง ขัดแยงภายในจิตใจ มีการต้ังคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวละครหลักน้ัน มีวัยที่ใกลเคียงกันคือวัยรุน
และวัยทํางาน ซึ่งสวนใหญในภาพยนตรที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห โดยตัวละครหลักที่มีการดําเนินเรื่อง นว
พล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มักจะเลือกใชเปนตัวละครเพศหญิง สงผลใหตัวละครเพศหญิงมีจะลักษณะนิสัยที่
คลายคลึงกัน ในดานอารมณ ความคิด ที่มีความขัดแยงภายในจิตใจเหมือนกันและเปนตัวละครที่หลายมี
ติเหมือนกัน แตทวาตัวละครรองกลับมีลักษณะตัวละครเปนตัวละครมิติเดียวโดยมีลักษณะเปนผูตามโดย
มักจะทําตามสิ่งที่ตัวละครหลักสั่งหรือบอกเสมอ และมีการสนับสนุนสิ่งที่ตัวละครหลักกระทําอยูเสมอ 
ซึ่งตัวละครรองมีทั้งเพศชายและหญิง 

ฉาก (Setting) 

ฉากสวนใหญที่ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ เลือกใชในภาพยนตรเปนฉากที่เปนประดิษฐ โดยฉากที่
ปรากฏในภาพยนตรน้ันมีความเก่ียวของกับตัวละครตลอดเวลา ซึ่งอยูในชีวิตประจําวันตามยุคสมัยของ
ภาพยนตรเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งบางฉากที่ปรากฏในภาพยนตรอาจเปนฉากที่ไมสามารถเกิดขึ้นจริงได แต
โดยรวมทั้งหมด เปนฉากที่สงผลชวยเสริมความเปนตัวตนของตัวละครในแตละเรื่องไดดี และฉากจะเนน
ใหเห็นบริบทของสังคมไทยในเวลาน้ัน โดยทั้ง3เรื่องมีบริบทที่แตกตางกัน แตฉากในภาพยนตรสะทอน
บริบทสังคมใหผูชมไดรับรูอยางชัดเจน  

มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) 

ทั้ง 3  เรื่องมีมุมมองการเลาเรื่องที่เหมือนกันคือ มีมุมมองการเลาเรื่องจากบุคคลที่1  ซึ่งเปนการ
เลาเรื่องจากตัวละครหลัก 
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ความเปนประพันกรของนวพล ธาํรงรัตนฤทธิ์ 

ดานเทคนิค (Technique)  

นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ เลือกมาใชพบวาสวนใหญโครงเรื่องเนนไปที่ปญหาชีวิตของตัวละคร และ
เรื่องราวความรักระหวางเพศหญิงกับเพศชาย โดยที่ การเลาเรื่องเปนการเลาเรื่องตามเสนของเวลา ตัว
ละครมีลักษณะ ใชตัวละครเพศหญิงเปนตัวหลักในการดําเนินเรื่อง ชวงอายุเปนผูใหญวัยทํางาน เปนคน
ที่มีสถานะชนช้ันกลางขึ้นไป  ใชขนาดภาพเปน Close Up (CU) เน่ืองจากเปนขนาดภาพที่สามารถเก็บสี
หนาของตัวละครไดอยางชัดเจนสงผลใหผูชมสามารถรับรูถึงอารมณที่ผูกํากับตองการสื่อได มักจะอยู
ในชวงบทสนทนาระหวางเรื่อง โดยสอดคลองกับมุมภาพที่นวพลเลือกใชและมักจะใชมุมภาพแบบ Over 
Shoulder shot ซึ่งเปนมุมภาพเฉียงผานไหลสามารถเห็นสีหนาของตัวละครที่กําลังสนทนาไดอยาง
ชัดเจน การเคลื่อนกลองใชเทคนิค Handheld Camera ที่เปนการถือกลองถายสงผลใหมี
ภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา เน่ืองจากตัวละครสวนใหญ จะมีความเรงรีบ รวดเร็ว ซึ่งเขากับการกระทํา
ของตัวละครในสถานการณตาง ๆ และเทคนิคอีกอยางนึงที่นวพล เลือกใชที่โดดเดนคือ เทคนิคการถาย
ทําแบบยาว (Long Take) ซึ่งสงผลใหเห็นถึงความลื่นไหลของตัวละคร  

สไตลสวนตัว (Personal style)  

นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี เน่ืองจากเขาเติบโตมาในยุคที่กาวผาน
ความเปนอนาล็อกสูดิจิทัล สงผลใหภาพยนตรที่นวพลกํากับ มีสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีประกอบอยูใน
ภาพยนตรเหลาน้ันดวย โดยสิ่งที่เห็นไดชัดเจนที่สุดในภาพยนตรของนวพล น่ันก็คือภาพถาย กลอง
ถายรูป คอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะเปนทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล ซึ่งปรากฏในภาพยนตรสวนใหญ
ที่นวพลไดกํากับ 

ความคิดทีล่ึกซึ้ง (Interior meaning) 

นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มักจะใชประสบการณสวนตัวของตน เขามาใสในภาพยนตรที่ตนน้ันได
กํากับอีกดวย ซึ่งปรากฏในภาพยนตรอาจจะทั้งเร่ืองหรืออาจจะเปนฉากใดฉากหน่ึงในภาพยนตร  แตที่
โดดเดนอยางเห็นไดชัดคือ ตัวละคร ยกตัวอยางเชนเรื่อง MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY กอน
ที่นวพลจะมากํากับภาพยนตรเขาไดเปนนักเขียนมากอน ซึ่งสะทอนในตัวละครหลักที่ชอบจดสิ่งตาง ๆ ที่
ตัวละครไดเจอ หรือภาพยนตร  HEART ATTACK ฟรีแลนซ..หามปวย หามพัก หามรักหมอ ที่ตัวละคร
หลักมีอาชีพฟรีแลนซ เน่ืองจากนวพลจบจากมหาวิทยาลัยตนน้ันไดทํางานฟรีแลนซ จากการที่ นวพล 
ธํารงรัตนฤทธ์ิ ไดเติบโตมาในยุคที่ภาพยนตรที่ใช CG เฟองฟูน้ัน สะทอนใหในภาพยนตรที่นวพลไดกํากับ 
มีฉากที่ใชคอมพิวเตอรปรากฏอยูบอยครั้ง  ทัศนคติของนวพลที่มีตอความตาย นวพลสนใจเรื่องความ
ตายเปนอยางมาก ซึ่งในภาพยนตรทุกเรื่องที่ตนน้ันไดกํากับมีฉากที่เก่ียวกับความตายปรากฏในทุกเรื่อง
ที่นวพลไดกํากับอีก นักแสดงที่นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิเลือกใชประจํา คือ ซันน่ี สุวรรณเมธานนท เน่ืองจาก
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การแสดงที่เปนเอกลักษณ การแสดงทางทีหนา ทาทางตาง ๆ โดยมีความเขาถึงบทบาทของตัวละครใน
การแสดง นับวาซันน่ี สุวรรณเมธานนท เปนนักแสดงที่มีความสามารถในการแสดงสูง  สงผลใหนวพ
ลเลือกใช ซันน่ี ใหรับบทเปนตัวละครหลักถึง 3 เรื่อง ซึ่งนับไดวา ซันน่ี สุวรรณเมธานนท เปนวัตถุดิบที่ 
นวพลเลือกใช 

อภิปรายผล 

การเลาเรื่องในภาพยนตรของนวพล ธํารงรัตนฤทธิ ์

โครงเรื่อง   

โครงเรื่องในภาพยนตรของ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มีองคประกอบ 5ขั้นตอน  เพราะฉน้ันแตละ
เรื่องน้ันจะมีเน้ือหาที่แตกตางกันไปในแตละเรื่องโดยทั้ง3เรื่องที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหนํามาเช่ือมโยงกับ

ทฤษฎีการเลาเรื่องซึ่งสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบในการเลาเรื่องของ กุสตาฟ เฟรยแท็ก (Gustav 
Freytag) อางอิงถึงในเขมิกา จินดาวงศ ( 2551 (ที่แสดงโครงสรางการเลาเรื่องแบบด้ังเดิมรูปตัววีแสดงให
เห็นวาภาพยนตรของนวพลมีองคประกอบในการเลาเรื่องครบทุกองคประกอบ การที่มีองคประกอบครบ
ทุกองคประกอบสงผลใหโครงเรื่องมีความนาสนใจ ซึ่งผูชมสามารถมีอารมณรวมของภาพยนตรรวมไปกับ
การดําเนินเรื่องได เน่ืองจากภาพยนตรน้ันมีลูกเลนในการดําเนินเรื่องสงผลใหผูชมไมเบ่ือหนายเน่ืองจาก
องคประกอบในการเลาเรื่องมีครบทุกองคประกอบ  

แกนเรื่อง 

 พบวาแกนเรื่องในภาพยนตรนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มีความหลากหลายและไมเหมือนกัน ซึ่ง
นํามาเช่ือมโยงกับขอมูลแกนเรื่อง Boggs ( 2008  อางถึงใน  GU XINXI,   2560       (สามารถแบงออกได

เปน 2 ประเภทดังน้ี แกนเรื่องเก่ียวกับความจริงของธรรมชาติของมนุษย  และ แกนเรื่องเก่ียวกับปรัชญา
ทางจริยธรรมหรือปรัชญา โดยแกนเรื่องในภาพยนตรของ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มีความเก่ียวของและ
ครอบคลุม แกนเรื่องเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติของมนุษย   

ความขัดแยง 

ในภาพยนตรที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหมีความขัดแยงดวยกัน 3  ประเภท ความขัดแยงระหวางคน
กับคน ความขัดแยงภายในจิตใจ และ ความขัดแยงกับพลังภายนอก โดยสวนใหญ ภาพยนตรทั้ง  3  เรื่อง

มีความขัดแยงเปน ความขัดแยงภายในจิตใจ ซึ่งเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักทั้ง 3เรื่อง ซึ่ง
ตัวละครหลักมีการต้ังคําถามกับสถานการณที่เกิดขึ้น และมีความไมแนนอน ในการกระทําของตัวละคร
ในดานความคิด สอดคลองกับ ประพนธ ตติยวรกุลวงศ, 2553, หนา 27 อางอิงใน GU XINXI (2560) 
กลาววา ขั้วขัดแยงภายในจิตใจ คือ ขั้วขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของละคร ทําใหตัวละครเกิด ความ
สับสนหรือลําบากใจในการตัดสินใจ 
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ตัวละคร 

ตัวละครหลักในภาพยนตรทั้ง 3 มีลักษณะที่มีความขัดแยงภายในจิตใจ มีความขัดแยงกับตัวเอง 
มีการต้ังคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งกลาวไดวาส ตัวละครหลักสวนใหญเปนเพศหญิง มีลักษณะเปนตัว
ละครที่หลายมิติ ซึ่งสอดคลองกับ อี เอ็ม ฟอรสเตอร อางอิงในวรัทพร ศรีจันทร (2551) กลาววา ตัว
ละครหลายมิติ มีลักษณะหลากหลายแตละลักษณะอาจขัดแยงกันและคาดเดาไดยาก พัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงนิสัยหรือทัศนคติไดตามเหตุการณสรางความประหลาดแกผูชมได  นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ 
มักจะเลือกใชเปนตัวละครเพศหญิง โดยตัวละครเพศหญิงมีจะลักษณะนิสัยที่คลายคลึงกัน ในดาน
อารมณ ความคิด ที่มีความขัดแยงภายในจิตใจเหมือนกัน 

ฉาก 

ฉากสวนใหญที่ปรากฏในภาพยนตรทั้ง 3เรื่อง คือฉากที่เปนประดิษฐ โดยในแตละเรื่องจะมี
ลักษณะและบริบทที่แตกตางกันไป ซึ่งสวนใหญเปนฉากที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน จึงสะทอนเรื่องราว
และวัฒนธรรมของแตละเรื่องโดยผานฉากเชนตามยุคสมัยของภาพยนตรในแตละเรื่อง สอดคลองกับ 
พิษุรักษ  ปตาทะสังข , 2548, หนา 26  อางถึงใน  GU XINXI , (2560) ที่กลาววา ฉากมีความสําคัญใน
การใหความหมายกับเหตุการณและมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของตัวละคร  

มุมมองในการเลาเรื่อง  

พบวามุมมองการเลาเรื่องในภาพยนตรทั้ง 3เรื่องมีมุมมองที่เหมือนกันคือ  มีมุมมองการเลาเรื่อง
จากมุมมองบุคคลที่1  ซึ่งเปนการเลาเรื่องจากตัวละครหลัก โดยเหตุการณหลักที่ทําใหเกิดเรื่องราวตางๆ

ในภาพยนตรมาจากตัวละครหลักในเรื่องทั้งหมด ซึ่งพองกับ ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ ( 2558  (กลาววาเปน
การเลาเรื่องที่ตัวละครเอกเปนผูเลาเรื่องเอง  

ความเปนประพันกรของนวพล ธาํรงรัตนฤทธิ์ 

ความเปนประพันกรของนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ มีความเปนประพันธกรที่โดดเดนในดาน สไตล
สวนตัวและความคิดที่ลึกซึ้ง ทัศนคติ ประสบการณ โดยนวพลมักจะเลาเรื่องราวของตัวเองผานตัวละคร
หลักในภาพยนตรที่เขาไดกํากับ เชน ภาพยนตร HAPPY OLD YEAR ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอยางไรไมใหเหลือเธอ 
นวพลไดใหสัมภาษณวาภาพยนตรเรื่องน้ีเกือบทั้งเรื่องมีตัวเขาอยูในภาพยนตรเรื่องน้ันเน่ืองจากคอนเซ็ป
ในภาพยนตรไดมาจากพฤติกรรมของเขาที่ทุกปเขาน้ันเก็บบานในชวงสิ้นปโดยสอดคลองกับเน้ือเรื่องที่ตัว
ละครหลักรีโนเวทบานใหมจึงเก็บของไมใชแลวออกจากบานในชวงสิ้นปเหมือนกัน อีกทั้งนักแสดงที่นวพ
ลเลือกใชน้ัน เปนนักแสดงที่เคยผานตาหรือเคยรวมงานกับนวพลแลวเชนกัน 

เอกลักษณในการกํากับภาพยนตรของนวพลน้ัน มีความเปนตัวของตัวเองสูง ซึ่งปรากฏใน
ภาพยนตรอยางเห็นไดชัด การที่นวพลเขียนบทกอนที่จะรับหนาที่กํากับภาพยนตรน้ัน สงผลให
ภาพยนตรของนวพลน้ันมีลักษณะที่แตกตางจากภาพยนตรทั่วไปโดยจะเนนไปเรื่องความตายและ
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ประสบการณสวนตัวที่นวพลไดซึมซับมา อีกทั้งการที่นวพลเติบโตมาในยุค อนาล็อกกาวขามสูยุคดิจิทัล 
เปนอีกสิ่งที่สําคัญในการกํากับภาพยนตรของนวพลเชนเดียวกัน 

 นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ินับวาเปนนักประพันธกรที่ดีไมไดแคมีความสามารถในการกับกับ
ภาพยนตร เขียนบทภาพยนตรแคอยางเดียว แตมีความโดดเดนทั้งความคิด ทัศนคติ ความชอบ ที่กลั่น
ออกมาใสไวในภาพยนตรที่ใหผูชมไดรับชม โดยที่มีรางวัลการันตรีมากมาย และ การไดรับการยอมรับ
จากผูชมภาพยนตรทั่วประเทศ 

ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับ นวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ เทาน้ันซึ่งไมสามารถ
ครอบคลุมงานวิจัยที่เก่ียวกับภาพยนตรไทยไดทั้งหมด แตถือวาเปนตัวอยางสําหรับผูคนที่สนใจจะศึกษา
เรื่องเก่ียวกับภาพยนตรไทยในแงมุมใหม นอกจากน้ีเน่ืองจากขอจํากัดในการวิเคราะหเชิงลึก ผูวิจัยจึง
เลือกภาพยนตรเพียง 3 เรื่องในการวิเคราะหและทําการวิจัยจากผลงานที่โดดเดน ซึ่งผลจากการศึกษาน้ี
อาจถือเปนทางเลือกหน่ึงเพ่ือตอยอดการศึกษาสําหรับผูที่ตองการศึกษาภาพยนตรไทย โดยเฉพาะผลงาน
ที่กํากับโดยนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ  ซึ่งผูศึกษาตองนําขอมูลจากการวิจัยช้ินน้ีนําไปศึกษาตอเพ่ือที่จะได
ขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการเปดรับและการรับรูของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตอการสื่อสารของคณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปการศึกษา 2564 ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยสํารวจ
กลุมตัวอยางจํานวน 335 คนดวยแบบสอบถามออนไลน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ
เปรียบเทียบพหุคูณ และสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จบมัธยม
ปลาย ภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 เหตุผลอันดับหน่ึงในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตรฯ 
คือ หลักสูตรตรงตามความตองการ รูปแบบการดําเนินชีวิตเนนความบันเทิง สวนใหญเปดรับเว็บไซต
คณะฯเพ่ือหาขอมูล เปดรับเพจเฟซบุกคณะฯโดยกดไลกหรือติดตามเพจ ไมเคยเปดรับเฟซบุกไลฟ ‘เฮยครู
มา’ เปดรับไลนกลุมคณะฯทุกครั้งที่แจงเตือน เปดรับอินสตาแกรมคณะฯเกือบทุกวัน ไมคอยเปดรับยูทูบ
คณะฯ และไมเคยเขารวม Open House เน้ือหาที่รับรูมากที่สุด คือ หลักสูตรปริญญาตรีม ี3 กลุมวิชา คือ 
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การออกแบบและผลิตสื่อ และภาพยนตรดิจิทัล ภาพรวมกลุมตัวอยางรับรู
เน้ือหาการสื่อสารของคณะฯในระดับมาก  

คําสําคัญ: การเปดรับ, การรับรู, นักศึกษาปริญญาตรี, การสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร  
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Abstract 

This research investigated the exposure and perception of undergraduate 
students towards the communication of school of communication arts, University of 
the Thai Chamber of Commerce in the academic year 2021 .  The research employed a 
quantitative method. An online questionnaire was administered to a sample group of 
335 undergraduate students in the school. All data have been analyzed through 
descriptive statistics using frequency, percentage, and mean, including inferential 
statistics using one-way ANOVA, multiple comparisons, and Pearson product-moment 
correlation coefficient. The results revealed that the majority of respondents were 
female, finished secondary school, lived in Bangkok, and were first-year students. They 
chose to study at the school because of the course the most. Their common lifestyle 
was entertainment. The majority of respondents used the school’s website to find 
information, liked and followed the Facebook page, never watched Facebook live ‘Hei 
Kru Ma’, often read Line group, watched Instagram 4-6  days per week, rarely watched 
YouTube, and never joined ‘Open House’. The respondents perceived at the highest 
level that the school had 3 majors: digital marketing, media and design, and digital film. 
Overall, they perceived the communication of the school at a high level. 

Keywords: exposure, perception, undergraduate students, the communication of the 
school of communication arts 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การถือกําเนิดขึ้นของอินเทอรเน็ตอันเปนผลพวงมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงพัฒนาการของสื่อสังคมในชวงสองทศวรรษที่ผานมาทําใหการ
ติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและมีตนทุนคาใชจายที่ตํ่ามาก ทุกวันน้ีการใชเวลาอยูบนโลกออนไลน
ของผูคนเฉลี่ยวันละหลายช่ัวโมงเปนเรื่องปกติ โดยแตละคนก็จะใชงานผานหลากหลายอุปกรณไมวาจะ
เปนสมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ฯลฯ กิจกรรมบนโลกออนไลนก็มีทั้งใชในการติดตามขาวสาร
ประจําวัน แสวงหาความรูหรือขอมูลที่นาสนใจ แสวงหาความเพลิดเพลิน พบปะพูดคุยกับเพ่ือน ใชทํางาน 
เรียนหนังสือ ซื้อสินคาและบริการ ฯลฯ โดยอาจกลาวไดวาการเปดรับขาวสารและเรื่องราวตาง ๆ จาก
สื่อมวลชนไมวาจะเปนการอานหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฟงวิทยุ รับชมโทรทัศนและภาพยนตร ใน
รูปแบบเดิมลดนอยลงพอสมควรเพราะผูคนสามารถเขาถึงสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ตไดงายและสะดวก
อยางมาก 
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สําหรับสถาบันการศึกษาก็มีการใชประโยชนจากสื่อออนไลนมากขึ้น ย่ิงในสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 สื่อออนไลนย่ิงมีบทบาทมาก นอกจากการใชสื่อออนไลนในการเรียนการสอนแลว 
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีการใชสื่อสังคมในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาดวย เปนที่นาสนใจวานักศึกษา
ซึ่งอยูในชวงวัยรุนมีการใชสื่อสังคมอยางชัดเจน การศึกษาพบวาวัยรุนใชสื่อสังคมเพ่ิมขึ้นวันละ 12 ช่ัวโมง
ในวันหยุด โดยใชแสดงตัวตนใหเปนที่รูจัก สรางและรักษาความสัมพันธกับบุคคล ใชเช่ือมโยงเครือขาย 
ตอบสนองความสนใจใครรู และความบันเทิง (บุษบา สุธีธร, 2564) 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปดการเรียนการสอนมาต้ังแตวันที่ 17 มิถุนายน 
พ.ศ.2533 โดยหลักสูตรปริญญาตรีในปจจุบันมี 3 กลุมวิชา คือ นิเทศศาสตรการตลาด การสรางสรรค
และออกแบบสื่อ และภาพยนตรดิจิทัล สวนหลักสูตรปริญญาโทและเอกเปดสอนในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรการตลาด คณะนิเทศศาสตรฯมีปณิธานมุงมั่นเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพดาน
นวัตกรรมสื่อสารมวลชนและการสื่อสารทางธุรกิจเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยความรูในการสื่อสาร 
ความเขาใจในสังคม และความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสื่อบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและสํานึกรับผิดชอบ
ตอสวนรวม (คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2565) 

 สํานักคณบดี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ต้ังอยูที่อาคาร  9 ช้ัน 3 เลขที่ 
126/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในปการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถ
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการเรียน การสอบ การทํากิจกรรม หรือสวัสดิการตาง ๆ ผานสํานักคณบดี 
โทรศัพท หรือติดตามและพูดคุยสอบถามผานสื่อออนไลนของคณะนิเทศศาสตรไดหลายชองทาง เชน 
เว็บไซตคณะนิเทศศาสตร เฟซบุกแฟนเพจคณะนิเทศศาสตร รายการไลฟสด ‘เฮยครูมา’ ไลนกลุมคณะ
นิเทศศาสตร อินสตาแกรมคณะนิเทศศาสตร ยูทูบคณะนิเทศศาสตร เปนตน  

 ผูวิจัยมุงศึกษาการเปดรับและการรับรูของนักศึกษาที่มีตอการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ประจําปการศึกษา 2564 เพ่ือเขาใจพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักศึกษา 
รวมถึงผลการรับรูของนักศึกษาที่มีตอเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
จะนํามาใชในการปรับปรุงการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรฯใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือเปน
กรณีศึกษาใหกับหนวยงานที่ทํางานดานการสื่อสารผานสื่อออนไลนกับนักศึกษา 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

2. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อมวลชนและสื่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

3. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ของนักศึกษา
ปริญญาตร ี
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4. เพ่ือศึกษาการรับรูของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตอเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่มีลักษณะทาง
ประชากรแตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรแตกตางกัน 

2. การเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูเน้ือหาการสื่อสารของคณะ
นิเทศศาสตร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและการศึกษาที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. ขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทําใหทราบถึง
รูปแบบและเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรฯ หลักสูตรปริญญาตรีของคณะนิเทศศาสตรฯมีการ
สื่อสารกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีการแจงขาวสาร ใหคําปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นของ
นักศึกษาทั้งในรูปแบบออฟไลนและออนไลน สําหรับชองทางออนไลน ไดแก เว็บไซตคณะนิเทศศาสตร 
ซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับการสมัครเรียน เก่ียวกับคณะ หลักสูตร อบรมและบริการ ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
เฟซบุกแฟนเพจคณะนิเทศศาสตรใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนการศึกษา แนวปฏิบัติชวงสถานการณโค
วิด-19 ขั้นตอนและกรอบเวลาการลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา การเรียนการสอน การสอบ สวัสดิการ
นักศึกษา การจัดอบรม กิจกรรม ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน เปนตน และยังมีไลนกลุมคณะนิเทศศาสตร 
อินสตาแกรมคณะนิเทศศาสตร ยูทูบคณะนิเทศศาสตร และ Open House 

 2. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล เปนแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหผูรับสาร ซึ่ง
คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพทางการศึกษา ระดับรายได วิถีชีวิต เปนตน เปนปจจัย
ฝงผูรับสารที่สงผลตอการเลือกใชสื่อ (กิตติ กันภัย, 2556) นักวิชาการและนักการตลาดอาจเรียก
คุณลักษณะสวนบุคคลวาเปนลักษณะทางประชากรศาสตร สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตจัดเปนลักษณะ
ทางจิตวิทยาของผูรับสารที่มักจะถูกนํามาใชอธิบายแบบแผนของการใชสื่อ (ณัฐพล ใยไพโรจน, 2558) เร
เมอร (Reimer, 1995) อธิบายรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนและคนในยุคสมัยใหมวามีอยู 5 ดาน 
คือ 1.ดานวัฒนธรรม หมายถึง คนที่มักมีกิจกรรม สนใจ และแสดงความคิดเห็นดานวัฒนธรรม เชน ชม
การแสดงทางวัฒนธรรมหรือศิลปะ ฯลฯ 2.ดานสังคม หมายถึง คนที่มักมีกิจกรรม สนใจ และแสดงความ
คิดเห็นดานสังคม เชน เขารวมกิจกรรมทางการเมือง ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ 3.ดานบันเทิง 
หมายถึง คนที่มักมีกิจกรรม สนใจ และแสดงความคิดเห็นดานบันเทิง เชน ชมภาพยนตร ซื้อสินคาตาม
ความพอใจ ฯลฯ 4.ดานบานและครอบครัว หมายถึง คนที่มักมีกิจกรรม สนใจ และแสดงความคิดเห็น
ดานบานและครอบครัว เชน ใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมรวมกับบุคคลในครอบครัว ฯลฯ และ5.
ดานกีฬาและกิจกรรมกลางแจง หมายถึง คนที่มักมีกิจกรรม สนใจ และแสดงความคิดเห็นดานกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจง เชน เลนกีฬา ใสใจสุขภาพ ฯลฯ 
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3. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตีความหมายสาร เปนแนวคิดที่อธิบายเรื่องของการทําความ
เขาใจสารของผูรับสาร ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2546) ระบุเอาไววา กระบวนการตีความหมายสารมี 3 
ขั้นตอน คือ 1.การเลือกเปดรับ หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกรับสารตามความคิดเห็นและความ
สนใจของตน โดยจะหลีกเลี่ยงที่จะเปดรับสารที่ไมสอดคลองกับความคิดเห็นและความสนใจน้ัน 2.การ
เลือกรับรู หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกเปดรับและตีความสารใหเปนไปตามความคิดเห็นและความ
สนใจของตน โดยการเลือกรับรูเปน “กระบวนการซึ่งบุคคลแปล หรือตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่
ไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น หูไดยินเสียง ผิวหนังรับสัมผัส ฯลฯ ออกมาเปนพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หน่ึงที่มีความหมายหรือรูจักเขาใจได” (วิภาพร มาพบสุข, 2540: 232) ทั้งน้ีการรับรูของแตละคนยอมมี
ความแตกตางกัน และ3.การเลือกจดจํา หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกจดจําสารที่สนใจจะรับรู
และพรอมจะเขาใจ จากน้ันปจจัยดานจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม ไดแก ความคิด ความรูสึก ความเช่ือ 
คานิยม และความปรารถนาก็จะเขามามีบทบาทในการถอดรหัสสาร  

4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสื่อสังคมในยุคดิจิทัล เปนแนวคิดที่ใชอธิบายลักษณะของสื่อที่
ประชาชนมีการใชประโยชนในปจจุบัน โดยสื่อมวลชนจะมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 1. ทิศทางการ
สื่อสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารเปนแบบทางเดียว 2.ผูสงสารมีจํานวนนอยสงสารไปยังผูรับสารจํานวน
มากที่มีความแตกตางกัน 3.ผูสงสารและผูรับสารไมรูจักกันเปนการสวนตัว และ 4.ผูรับสารมีลักษณะ
เฉื่อยชา และการสื่อสารกลับเกิดขึ้นไดนอยมากและไมทันทีทันใด สื่อมวลชนไดแก หนังสือพิมพ 
นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร โดยผูสรางสรรคเน้ือหาในสื่อมวลชนมีบทบาทอยาง
มากในการกําหนดความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งน้ีสื่อมวลชนจะมีหนาที่สอดสองระวังระไว
สิ่งแวดลอม ประสานสวนตาง ๆ ในสังคม ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และใหความบันเทิง (Pavlik 
and McIntosh, 2011) สวนสื่อสังคมถือเปนวิวัฒนาการของอินเทอรเน็ตที่ทําใหปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ต
สามารถสราง มีสวนรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบนโลกออนไลนได สื่อสังคมมีหลายประเภท 
ไดแก อีเมล กระดานสนทนา แชตรูม บล็อก วิกิส เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ เชน เฟซบุก ยูทูบ 
ฯลฯ  (Pavlik and McIntosh, 2011) 

5. การศึกษาที่เก่ียวของ ไดแก ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2563) สํารวจพฤติกรรมและแนวโนม
การบริโภคสื่อของไทยพบวา คนไทยบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหวมากที่สุด รอยละ 85.9 รองลงมาคือสื่อ
กลางแจง รอยละ 84.3 สื่อทางเสียงและสื่อภาพยนตรในโรงภาพยนตรมีผูบริโภครอยละ 55.6 และรอย
ละ 51.5 ตามลําดับ สวนสื่อสิ่งพิมพมีผูบริโภคนอยที่สุด รอยละ 33.7 การศึกษาของภัทราพันธ หรุนรัก
วิทย (2557) เก่ียวกับการเปดรับขาวสาร การรับรู และทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังภาวะวิกฤต โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวย
แบบสอบถามจํานวน 300 ชุด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูช้ันปที่ 3 เขาศึกษา
โดยวิธีแอดมิชชันกลาง ศึกษาในสายวิชาเอกวิทยุโทรทัศน ภูมิลําเนากรุงเทพฯและปริมณฑล กลุม
ตัวอยางเปดรับเฟซบุกเปนอันดับแรก รับรูเก่ียวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในระดับดีมากและมี
ความเขาใจดีดานหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการศึกษา การสํารวจของบุษบา สุธีธร (2564) ที่พบวา
สถานการณการใชสื่อสังคมออนไลนของวัยรุนไทยในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีการใช
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เพ่ิมขึ้นวันละ 12 ช่ัวโมงในวันหยุด และใชสื่อสังคมในการแสดงตัวตน สรางและรักษาความสัมพันธกับ
บุคคล ใชเช่ือมโยงเครือขาย ตอบสนองความสนใจใครรู และความบันเทิง และการศึกษาของเสกสรร สายสี
สด (2564) พบวา นักศึกษาติดตามขาวสารเก่ียวกับโควิด-19 ทุกวัน วันละหลายครั้ง โดยติดตามผานเฟ
ซบุกและตระหนักรูเกี่ยวกับการระบาดน้ีในระดับที่มากที่สุด เปนตน 

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ  

 1. คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
หมายถึง ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพนักศึกษา และ
ลักษณะทางจิตวิทยา ไดแก เหตุผลในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตร และรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 2. การเปดรับสื่อมวลชนและสื่อสังคม หมายถึง การเปดรับสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ 
นิตยสาร/วารสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพออนไลน นิตยสารออนไลน/
วารสารออนไลน วิทยุกระจายเสียงออนไลน โทรทัศนออนไลน ภาพยนตรออนไลน และการเปดรับสื่อ
สังคม ไดแก เฟซบุก ไลน อินสตาแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร และต๊ิกต็อก  

3. การเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หมายถึง การเปดรับเว็บไซต
คณะนิเทศศาสตร เฟซบุกคณะนิเทศศาสตร เฟซบุกไลฟ ‘เฮยครูมา’ ไลนคณะนิเทศศาสตร อินสตาแก
รมคณะนิเทศศาสตร ยูทูบคณะนิเทศศาสตร และการเขารวมกิจกรรม Open House  

 4. การรับรูตอเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หมายถึง 
การรับรูเรื่องหลักสูตรปริญญาตรี กลุมวิชาเอก ทุนการศึกษา แนวปฏิบัติดานการเรียนการสอนชวงโควิด-
19 การลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา การเรียนการสอน การจัดสอบ สวัสดิการนักศึกษา การจัดอบรม 
กิจกรรม เรื่องราวของศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่นาสนใจ หลักสูตรปริญญาโทและเอก โดยแบงการรับรู
เปน 5 ระดับ คือ รับรูมากที่สุด รับรูมาก รับรูปานกลาง รับรูนอย และรับรูนอยที่สุด 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจดวยแบบสอบถามออนไลนแบบวัดผล
ครั้งเดียว ประชากรเปาหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร ที่กําลังศึกษาอยูใน
ปจจุบัน จากแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2561 (คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย, 2561) พบวา คณะนิเทศศาสตรมีนักศึกษาต้ังแตป 2561 ถึง 2564 อยูที่ประมาณ 1,680 
คน เมื่ออางอิงสูตรของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่ง
กําหนดวาประชากรที่มีขนาดเล็กที่ 1,700 คน ควรกําหนดตัวอยางที่ 313 คน ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึง
กําหนดขนาดตัวอยางไมตํ่ากวา 313 คน การสุมตัวอยางเปนแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยสุมตาม
ความสะดวก 

การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 
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1. การทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปให
ประธานกรรมการสื่อสารคณะนิเทศศาสตรพิจารณาคําถามในแบบสอบถามวาครอบคลุมประเด็นที่ไดมี
การสื่อสารกับนักศึกษาปริญญาตรีในปการศึกษา 2564 หรือไม เมื่อปรับปรุงเรียบรอยจึงนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรอีก 2 ทานประเมินวาขอคําถามในแบบสอบถามสามารถวัดไดตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไม แลวนําหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Concordance: IOC) ตาม
เกณฑของศิริชัย พงษวิชัย ( 2558  (ผลการทดสอบคา  IOC พบวาขอคําถามในแบบสอบถามทุกขอไดคา
คะแนนต้ังแต 0.67-1.00 อยางไรก็ตามผูวิจัยนําขอเสนอแนะจากทั้งสามทานมาปรับปรุงแบบสอบถาม
และนําไปใหตรวจสอบอีกครั้งจนไดสรุปวาขอคําถามทุกขอมีความเที่ยงตรงใชได 

2  .การทดสอบความเช่ือถือได   ) Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง
จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบภาษาที่ใชและลําดับขอคําถาม จากน้ันทดสอบความเช่ือถือไดในขอคําถาม
การวัดระดับการรับรูที่มีตอเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรฯ ดวยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-
Coefficient) จากสูตรของ Cronbach’s Alpha Formula (เพ็ญแข แสงแกว, 2541 (ดังน้ี  

 α =   N 1- ΣS2
i 

             N-1      S2
T 

โดย  α = คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือได 

ΣS2
i = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนที่วัดไดจากแตละขอ 

S2
T = คาความแปรปรวนของคะแนนจากขอคําถามทุกขอ 

N = จํานวนขอคําถาม 

 ผลการทดสอบความเช่ือมั่นในสวนของการรับรูตอเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรฯได
คา Alpha = .864 ดังน้ัน จึงสรุปวาแบบสอบถามมีความเช่ือถือได 

หมายเหตุ: งานวิจัยช้ินน้ีผานการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคนที่เปน
มาตรฐานสากล หมายเลขหนังสือรับรอง UTCC/Exemp004/2565 วันที่รับรอง 28 มกราคม 2565 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหกรรมการสื่อสารคณะนิเทศศาสตรนําตัวเช่ือมโยง (Link) ของ
แบบสอบถามไปเผยแพรผานสื่อสังคมของคณะนิเทศศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามตาม
ความสะดวก ภายหลังเผยแพรแบบสอบถามต้ังแตวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ 2565 ไดแบบสอบถามที่มีการ
ตอบครบถวนสมบูรณทั้งหมด 335 ชุด ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ 335 คน 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามแตละชุดมาลงรหัสตามที่กําหนดไว ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติแปล
ความหมายขอมูล และเขียนรายงานผลการวิจัยตามลําดับ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 335 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 174 คน 
คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 36.4 และเพศทางเลือก 
(LGBTQ) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.5 กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมาคือ ปวช./ปวส. จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 12.8 และ
การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.4  มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร จํานวน 181 คน 
คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมาคือจังหวัดอ่ืน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และปริมณฑล 
(สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี หรือปทุมธานี) จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 18.5 กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมาคือ นักศึกษาช้ัน
ปที่ 2 จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 31.9 นักศึกษาช้ันปที่ 3 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.9 
นักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และนักศึกษาช้ันปเกิน จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 1.5 เหตุผลในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตร ม.หอการคาไทยสามอันดับแรก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) คือ 
หลักสูตรตรงตอความตองการ จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 50.4 อยูกลางใจเมือง เดินทางสะดวก 
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 45.7 และมีเพ่ือน คนในครอบครัว หรือคนรูจักแนะนํา จํานวน 128 คน 
คิดเปนรอยละ 38.2 ตามลําดับ รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ที่พบ
มากที่สุดคือ ดานบันเทิง เชน ชมภาพยนตร ซื้อสินคาตามความพอใจ ทองเที่ยว ฯลฯ มีจํานวน 279 คน 
คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาคือ ดานบานและครอบครัว เชน ใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมใน
ครอบครัว ฯลฯ จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ดานสังคม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 28.7 
ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเปดรับสื่อมวลชน จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 97.6 สื่อมวลชนที่
เปดรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) คือ ภาพยนตรและภาพยนตรออนไลนมากที่สุด  จํานวน 236 คน คิด

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ        - ระดับการศึกษา 
- ภูมิลําเนา  - เหตุผลในการเรียน 
- สถานภาพนักศึกษา 
- รูปแบบการดําเนินชีวิต 

การเปดรับ 
- สื่อมวลชน    - สื่อสงัคม 

 

 
 

การรับรูเน้ือหาการสื่อสารของคณะ
นิเทศศาสตร 

การเปดรับ 
- สื่อของคณะนิเทศศาสตร 
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เปนรอยละ 70.4 รองลงมาคือ โทรทัศนออนไลน จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 46.6 และโทรทัศน 
จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 46.3 และเปดรับหนังสือพิมพนอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
4.5 สวนสื่อสังคมกลุมตัวอยางทั้งหมดมีการเปดรับ โดยเปดรับอินสตาแกรมมากที่สุด จํานวน 294 คน 
คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมาคือเฟซบุก จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 79.4 ยูทูบจํานวน 248 คน 
คิดเปนรอยละ 74.0 ไลน จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 62.7 ต๊ิกต็อก จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
55.5 และเปดรับนอยที่สุดคือ ทวิตเตอร จํานวน 174 คิดเปนรอยละ 51.9 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรเมื่อตองการหาขอมูล จํานวน 247 คน 
คิดเปนรอยละ 73.7 เปดรับเพจเฟซบุกคณะนิเทศศาสตรโดยกดไลกเพจหรือติดตามเพจเพ่ือจะไดเห็น
โพสตบน News Feed อยางสม่ําเสมอ จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 53.7 รองลงมาคือ เปดรับเมื่อ
ตองการหาขอมูล โดยการเขาชมในหนาเพจโดยตรง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 33.1 ไมเคยเปดรับ
รายการเฟซบุกไลฟ ‘เฮยครูมา’ จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมาคือรับชม 1-3 ตอน 
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 30.4 เปดรับไลนกลุมของคณะนิเทศศาสตรโดยอานทุกวันหรือทุกครั้งที่
เห็นการแจงเตือนมากที่สุด จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาคือ อาน 1-3 วันตอสัปดาห
หรือนอยกวา  จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 37.6 เปดรับอินสตาแกรมของคณะนิเทศศาสตรโดยรับชม  
4-6 วันตอสัปดาหมากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาคือรับชมทุกวัน จํานวน 87 
คน คิดเปนรอยละ 26.0 ไมคอยรับชมยูทูบของคณะนิเทศศาสตร จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 38.2 
รองลงมาคือไมเคยรับชม จํานวน 102 คิดเปนรอยละ 30.4 รับชมเมื่อตองการดูคลิปที่สนใจ จํานวน 94 
คิดเปนรอยละ 28.1 และไมเคยเขารวมกิจกรรม Open House จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 66.0 

เน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรที่กลุมตัวอยางรับรูมากที่สุด คือ หลักสูตรปริญญาตรี 
คณะนิเทศศาสตร มี 3 กลุมวิชา คือ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การออกแบบและผลิตสื่อ และ
ภาพยนตรดิจิทัล มีคาเฉลี่ย 4.391, S.D. = .8543 รองลงมาคือรับรูวาคณะนิเทศศาสตรมีทนุการศึกษาเรียน
ฟรี 100% และทุน 50% ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.045, S.D. = 1.1138 รับรูวาคณะนิเทศศาสตรมีการ
แจงขาวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.988, S.D. = .9285 เน้ือหาการสื่อสารที่
กลุมตัวอยางรับรูในระดับมากดวย ไดแก  คณะนิเทศศาสตรมีหลักสูตรปริญญาตรี 3  หลักสูตรคือ ภาค
ปกติ ภาควันเสารวันเดียว และภาควันอาทิตยวันเดียว คณะนิเทศศาสตรมีการประกาศแนวปฏิบัติดาน
การเรียนการสอนชวงสถานการณโควิด-19 คณะนิเทศศาสตรมีการแจงขาวสารเก่ียวกับขั้นตอนและ
กรอบเวลาของการลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา คณะนิเทศศาสตรมีการแจงขาวสารเก่ียวกับการจัด
สอบ คณะนิเทศศาสตรมีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก นิเทศศาสตรการตลาด คณะนิเทศศาสตร
มีการแจงขาวสารเก่ียวกับการจัดอบรม เชน อบรมการเขียนบท ฯลฯ คณะนิเทศศาสตรมีการแจง
ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมที่นาสนใจ เชน Teenage Fun มันส ยก คลาส ฯลฯ คณะนิเทศศาสตรมีการ
แจงขาวสารเก่ียวกับศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่นาสนใจ เชน มีช่ือเสียง ไดรางวัล ประสบความสําเร็จ 
คณะนิเทศศาสตรมีการแจงขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.982, 3.970, 3.958, 
3.919, 3.806, 3.722, 3.645, 3.642 และ 3.573 ตามลําดับ ภาพรวมกลุมตัวอยางรับรูเน้ือหาการสื่อสาร
ของคณะนิเทศศาสตรในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.886 
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สมมติฐานขอ 1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่มี
ลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสรุปไดดังน้ี 

 1.1 กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรไมแตกตางกัน 

1.2 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรไม
แตกตางกัน 

1.3 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาแตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรแตกตางกัน โดย
กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอ่ืน มีคาเฉลี่ยการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรสูงกวากลุมตัวอยางที่
มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.4 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพการเปนนักศึกษาปจจุบันแตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะ
นิเทศศาสตรแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาช้ันปที่ 3 มีคาเฉลี่ยการเปดรับสื่อของคณะ
นิเทศศาสตรตํ่ากวากลุมตัวอยางช้ันปที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานขอ 2 การเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูเน้ือหาการ
สื่อสารของคณะนิเทศศาสตร 

ผลการทดสอบสรุปไดดังน้ี 

การเปดรบัสื่อของคณะนิเทศศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศ
ศาสตรในทางบวก กลาวคือ ย่ิงกลุมตัวอยางเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรมากเทาไรก็จะย่ิงมีการรับรู
เน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรมากเทาน้ัน 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีขอคนพบที่นาสนใจ โดยนํามาอภิปรายภายใตกรอบแนวคิดและ
การศึกษาที่เกี่ยวของดังน้ี 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.9) รองลงมาคือเพศชาย (รอย
ละ 36.4) และเพศทางเลือก (LGBTQ) (รอยละ 11.5) สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาเพศหญิงมักมี
ความตองการรับสงขาวสารมากกวาเพศชาย (อรวรรณ ปลันธนโอวาส, 2537) สอดคลองกับการศึกษา
ของภัทราพันธ หรุนรักวิทย (2557) ที่ศึกษาการเปดรับขาวสาร การรับรู และทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายหลังภาวะวิกฤต ที่พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงเชนกัน และสอดคลองกับการศึกษาของฉันทนา ปาปดถาและคณะ 
(2561) ที่ศึกษาการรับรูขาวสารและการเปดรับขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธของนักศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ช้ีใหเห็นวากลุมตัวอยางเพศหญิงมีแนวโนมตอบแบบสอบถามเพ่ือ
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แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเปดรับขาวสารมากกวาเพศชาย อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง 1 ใน 10 คน 
ระบุวาตนเองเปนเพศทางเลือก สะทอนใหเห็นวานักศึกษามีการเปดเผยตนเองมากขึ้น ซึ่งกลุมเพศ
ทางเลือกถือเปนผูรับสารที่ผูสงสารควรใหความสาํคัญมากขึ้นในปจจุบัน สอดคลองกับมุมมองดานการตลาด
ที่เริ่มใหความสนใจกลุมผูบริโภคเพศทางเลือกมากขึ้น มารเก็ตเทียรออนไลน (Marketeeronline, 2563) 
ระบุวามีแบรนดจํานวนหน่ึงใหความสนใจเขาไปทําตลาดกับผูบริโภคกลุมเพศทางเลือก เชน เมืองไทย
ประกันชีวิต นํ้าตาลมิตรผล โคก เปนตน นอกจากน้ีผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย (รอยละ 84.8) รองลงมาคือ ปวช./ปวส. (รอยละ 12.8) และการศึกษานอกโรงเรียน 
(รอยละ 2.4) กลาวคือมาจากทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซึ่ง
เปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คอนขางมีความหลากหลายในเรื่องของเพศ
และการศึกษา 

ในเรื่องของภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังมี
ความรุนแรง ในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงมีการจัดการเรียนการสอนเปนแบบผสม 
(Hybrid learning) ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือจะเรียนออนไลนจากภูมิลําเนา
ของตนได ผลการวิจัยระบุวา ภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางสวนใหญคือกรุงเทพมหานคร (รอยละ 54.0) 
จังหวัดอ่ืน (รอยละ 27.5) และปริมณฑล (รอยละ 18.5) การเลือกเรียนออนไลนจากภูมิลําเนาแมวาจะมี
ความสะดวกและชวยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเช้ือโควิด-19 แตกลุมตัวอยางก็อาจไมไดรับขาวสาร
ประจําวันเหมือนกับการที่ไดเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ดังน้ันการที่คณะนิเทศศาสตรมีการแจงขอมูล
ขาวสารผานสื่อออนไลนอยางสม่ําเสมอ จึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
ตนเองไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยขอดีของสื่อออนไลนโดยเฉพาะสื่อสังคมคือ สามารถรับสง
ขาวสารและโตตอบกันแบบทันทีทันใดไดทุกที่และทุกเวลา อยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 (รอยละ 52.2) อาจเพราะเปนนักศึกษาใหม จึงใหความสําคัญกับการ
ติดตามชองทางออนไลนของคณะนิเทศศาสตรเพ่ืออัพเดทขาวสาร เชน เรื่องการลงทะเบียนเรียน การ
เพ่ิม-ถอนรายวิชา การเรียนการสอน การทํากิจกรรม ฯลฯ และยินดีเขารวมตอบแบบสอบถามมากกวา
กลุมอ่ืน อยางไรก็ตามผลการศึกษาในสวนน้ีไมสอดคลองกับภัทราพันธ หรุนรักวิทย (2557) ที่พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาช้ันป 3 

สําหรับเหตุผลในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตรฯ กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาเปนเพราะหลักสูตร
ตรงตอความตองการ (รอยละ 50.4) รองลงมาคือ อยูกลางใจเมือง เดินทางสะดวก (รอยละ 45.7) เพ่ือน 
คนในครอบครัว หรือคนรูจักแนะนํา (รอยละ 38.2) ตามลําดับ เหตุผลในการเรียน 3 อันดับแรกน้ีอาจ
กลาวไดวาเปนจุดแข็งของคณะนิเทศศาสตรฯ ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงระหวางมหาวิทยาลัยเอกชน 
ขณะที่วันและเวลาเรียนเอ้ือตอการทํางานไปดวยเปนเหตุผลในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตรฯที่พบนอย
ที่สุด อาจเปนเพราะนักศึกษาที่มาจากสายอาชีพหรือทํางานไปดวยเรียนไปดวยยังมีเปนสวนนอย 
การศึกษายังพบขอมูลที่นาสนใจวารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ที่พบ
มากที่สุดคือ ดานบันเทิง เชน ชมภาพยนตร ซื้อสินคาเพ่ือสนองความพึงพอใจ ทองเที่ยว ฯลฯ (รอยละ 
83.3) รองลงมาคือ ดานบานและครอบครัว เชน ใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมในครอบครัว ฯลฯ 



 

656 
 

(รอยละ 32.8) สะทอนใหเห็นวานอกเหนือจากการเรียนแลวกลุมเปาหมายมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนน
ความสนุกสนานผอนคลายและใชเวลากับครอบครัวคอนขางมาก ดังน้ันการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยัง
นักศึกษาจึงนาจะตองออกแบบใหมีรูปแบบและเน้ือหาที่ไมเครียด มีความสนุกสนาน ผอนคลาย และไม
ควรแจงขอมูลขาวสารในชวงเวลาของครอบครัว เชน ไมควรโพสตขาวสารในวันหยุดสุดสัปดาห หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ เปนตน 

สําหรับการเปดรับสื่อมวลชนและสื่อสังคมของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
เกือบทั้งหมดเปดรับสื่อมวลชน (รอยละ 97.6) สื่อมวลชนที่เปดรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) คือ 
ภาพยนตรและภาพยนตรออนไลนมากที่สุด (รอยละ 70.4) รองลงมาคือ โทรทัศนออนไลน (รอยละ 
46.6) และโทรทัศน (รอยละ 46.3) และเปดรับหนังสือพิมพนอยที่สุด (รอยละ 4.5) สอดคลองกับ
การศึกษาของประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2563) ที่พบวา คนไทยบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหวมากที่สุด (รอย
ละ 85.9) สื่อภาพยนตรในโรงภาพยนตร (รอยละ 51.5) สวนสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อที่มีผูบริโภคนอยที่สุด 
(รอยละ 33.7) และสอดคลองกับรายงานแนวโนมภูมิทัศนสื่อไทยป 2565 ของอินโฟเควส (Infoquest, 
2564) ที่ระบุวา ยอดการตีพิมพของหนังสือพิมพลดลงอยางมาก บางฉบับเลิกกิจการ และบางฉบับ
นําเสนอผานชองทางออนไลนแตเพียงอยางเดียว สะทอนวาจํานวนผูอานหนังสือพิมพฉบับกระดาษลดลง
คอนขางชัดเจน ในสวนของสื่อสังคม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีการเปดรับ โดยเปดรับ
อินสตาแกรมมากที่สุด (รอยละ 87.8) รองลงมาคือเฟซบุก (รอยละ 79.4) ยูทูบ (รอยละ 74.0) ไลน 
(รอยละ 62.7) ต๊ิกต็อก (รอยละ 55.5) และที่เปดรับนอยที่สุดคือ ทวิตเตอร (รอยละ 51.9) สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของบุษบา สุธีธร (2564) ที่พบวาสถานการณการใชสื่อสังคมออนไลนของวัยรุนไทยใน
ปจจุบันมีแนวโนมการใชเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยใชประโยชนดานบวกในการแสดงตัวตนใหเปนที่
รูจัก สรางและรักษาความสัมพันธกับบุคคล ใชเช่ือมโยงความเปนเครือขาย ตอบสนองความสนใจใครรู 
และความบันเทิง และสอดคลองกับรายงานแนวโนมภูมิทัศนสื่อไทยป 2565 (Infoquest, 2564) ที่พบวา 
พฤติกรรมการใชสื่อของคนไทยมีความหลากหลายมากขึ้น โดยบางคนติดตามขาวสารจากเฟซบุก บางคน
ติดตามจากยูทูปหรือทวิตเตอร และในแพลตฟอรมเดียวกันอาจมีหลายวัตถุประสงคการใชงาน และ
สอดคลองกับพาบลิกและแมคอินทอช (Pavlik & McIntosh, 2011) ที่ระบุวา ภูมิทัศนสื่อได
เปลี่ยนแปลงไปแลว โดยเสนแบงระหวางสื่อมีความไมชัดเจนมากขึ้น การสงสารไปยังกลุมเปาหมายใหมี
ประสิทธิภาพตองใชหลาย ๆ ชองทางรวมกันผลการวิจัยในสวนของการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรฯ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรเมื่อตองการหาขอมูล (รอยละ 73.7) 
เปดรับเพจเฟซบุกคณะนิเทศศาสตรโดยกดไลกเพจหรือติดตามเพจเพ่ือจะไดเห็นโพสตอยางสม่ําเสมอ 
(รอยละ 53.7) ไมเคยเปดรับรายการเฟซบุกไลฟ ‘เฮยครูมา’ (รอยละ 55.5) เปดรับไลนกลุมของคณะ
นิเทศศาสตรโดยอานทุกวันหรือทุกครั้งที่เห็นการแจงเตือนมากที่สุด (รอยละ 40.3) เปดรับอินสตาแกรม
ของคณะนิเทศศาสตรโดยรับชม  4-6 วันตอสัปดาหมากที่สุด (รอยละ 45.7) ไมคอยรับชมยูทูบของคณะ
นิเทศศาสตร (รอยละ 38.2) จะเห็นไดวาในบรรดาสื่อสังคมออนไลน เฟซบุกเปนชองทางสื่อสารที่กลุม
ตัวอยางติดตามมากที่สุด สอดคลองกับภัทราพันธ หรุนรักวิทย (2557) ที่พบวา กลุมตัวอยางเปดรับเฟ
ซบุกเปนอันดับแรกโดยรับรูเก่ียวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในระดับดีมาก ขอสังเกตจากผลการวิจัยใน
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ครั้งน้ีคือกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับเฟซบุกไลฟ ‘เฮยครูมา’ และไมคอยรับชมยูทูบของคณะนิเทศ
ศาสตรฯ คณะนิเทศศาสตรฯอาจตองโปรโมตและทํารายการใหมีความสนุกสนานมากขึ้น เพราะรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางเนนเรื่องของความบันเทิง นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญไมเคยเขารวม Open House (รอยละ 66.0) อาจเปนเพราะนักศึกษาสามารถหาขอมูลไดจาก
สื่ออ่ืน อาจไมทราบขาวสาร หรือไมสะดวกในการเขารวม 

ดานการรับรูตอเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรฯ ผลการวิจัยพบวา เน้ือหาการสื่อสาร
ของคณะนิเทศศาสตรที่กลุมตัวอยางรับรูมากที่สุด คือ หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มีวิชา 3 
กลุมวิชา คือ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การออกแบบและผลิตสื่อ และภาพยนตรดิจิทัล รองลงมาคือ
รับรูวาคณะนิเทศศาสตรมีทุนการศึกษา และขาวสารเก่ียวกับการเรียนการสอนในระดับมาก นอกจากน้ี
กลุมตัวอยางรับรูในเน้ือหาตอไปน้ีในระดับมากดวย ไดแก คณะนิเทศศาสตรมีหลักสูตรปริญญาตรี 3 
หลักสูตรคือ ภาคปกติ ภาควันเสารวันเดียว และภาควันอาทิตยวันเดียว ประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดาน
การเรียนการสอนชวงสถานการณโควิด- 19 ขั้นตอนและกรอบเวลาของการลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอน

รายวิชา การจัดสอบ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดอบรมที่นาสนใจ กิจกรรมที่นาสนใจ 
ขาวสารเก่ียวกับศิษยเกาและศิษยปจจุบัน และเรื่องของสวัสดิการของนักศึกษา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
รับรูเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรในระดับมาก ผลการวิจัยในสวนน้ีใกลเคียงกับการศึกษาของ 
ภัทราพันธ หรุนรักวิทย (2557) ที่พบวา นักศึกษารับรูเก่ียวกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในระดับดี
มากในดานอาจารยและสถานที่ และมีความเขาใจดีดานหลักสูตร สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและ
จัดบริการนักศึกษา นักศึกษา และการบริหาร ผลการวิจัยในสวนน้ีสะทอนใหเห็นวานักศึกษารับรูขาวสาร
ของคณะนิเทศศาสตรฯ เปนอยางดี 

ในสวนของการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากร
แตกตางกันมีการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรแตกตางกันโดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาจังหวัด
อ่ืนมีคาเฉลี่ยการเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรสูงกวากลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานครอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาช้ันปที่ 3 มีคาเฉลี่ยการเปดรับสื่อของคณะ
นิเทศศาสตรตํ่ากวากลุมตัวอยางช้ันปที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2546) ที่ระบุวา การที่ผูรับสารจะเขาใจสิ่งใดสิ่งหน่ึงเกิดจากกระบวนการ
ตีความหมายสาร ซึ่งประกอบดวยการเลือกเปดรับ การเลือกรับรู และการเลือกจดจํา โดยกระบวนการ
ดังกลาวจะเปนปจจัยที่กําหนดประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งน้ีการรับรูของบุคคลแตละคนยอมมีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับตีความอันเปนผลมาจากหลายปจจัยไมวาจะเปนปจจัยดานสังคมหรือลักษณะทาง
ประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ และปจจัยดาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลอหลอมทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ และวิถีการดําเนินชีวิต  

ทายสุดผลการวิจัยพบวา การเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูเน้ือหา
การสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรในทางบวก กลาวคือ ย่ิงกลุมตัวอยางเปดรับสื่อของคณะนิเทศศาสตร
มากเทาไรก็จะย่ิงมีการรับรูเน้ือหาการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรมากเทาน้ัน สอดคลองกับเสกสรร สายสี
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สด (2564) ที่ศึกษาพบวา นักเรียนนักศึกษาติดตามขาวสารเก่ียวกับโควิด-19 ทุกวัน ติดตามวันละหลาย 
ๆ ครั้ง โดยเฟซบุกเปนชองทางที่กลุมตัวอยางติดตามขาวสารมากที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางกลุมน้ีมีความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับการระบาดน้ีในระดับที่มากที่สุด และสอดคลองกับฉันทนา ปาปดถาและคณะ (2561) 
ที่พบวานักศึกษามีการเปดรับขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธในระดับมากและมีการรับรูขาวสารผานสื่อ
ประชาสัมพันธในระดับมากดวย 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

1  .ลักษณะการเปดรับสื่อออนไลนของคณะนิเทศศาสตรของกลุมตัวอยางคือ เปดรับเว็บไซต
คณะนิเทศศาสตรฯเมื่อตองการหาขอมูล เปดรับเพจเฟซบุกคณะนิเทศศาสตรฯโดยกดไลกเพจหรือ

ติดตามเพจ ไมเคยเปดรับรายการเฟซบุกไลฟ  ‘เฮยครูมา  ’เปดรับไลนกลุมของคณะนิเทศศาสตรฯโดย
อานทุกวันหรือทุกครั้งที่เห็นการแจงเตือน เปดรับอินสตาแกรมของคณะนิเทศศาสตรฯโดยรับชม  4-6 
วันตอสัปดาห ไมคอยรับชมยูทูบของคณะนิเทศศาสตรฯ และไมเคยเขารวมกิจกรรม Open House 
ดังน้ันคณะนิเทศศาสตรควรอัพเดทขอมูลขาวสารใหครบทุกชองทางอยางสม่ําเสมอ โดยเนนนําเสนอ
รูปแบบและเน้ือหาที่ไมเครียด สนุกสนานผอนคลายใหมากขึ้น และควรประชาสัมพันธรายการ
เฟซบุกไลฟ ‘เฮยครูมา’ และยูทูปของคณะนิเทศศาสตรใหมากขึ้น 

2. กลุมตัวอยางเสนอแนะวา คณะนิเทศศาสตรควรแจงขาวสารเก่ียวกับนักศึกษาและบุคลากร
ติดโควิดใหผูใกลชิดทราบอยางรวดเร็ว ควรตอบกลับใหรวดเร็วมากขึ้น หากเปนการสื่อสารเก่ียวกับการ
เรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมก็ควรเผื่อระยะเวลาประกาศไมใหกระช้ันจนเกินไป ควรระบุใหชัดเจน
วาเปนเรื่องเก่ียวกับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติหรือภาคเสารอาทิตย สื่อสารใหหลากหลายชองทาง 
และควรแจงขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของนักศึกษาใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การวิจัยครั้งน้ีศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งตอไปสามารถศึกษาดวย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสนทนากลุม เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย 
แปลกใหม และตอบโจทยความตองการของนักศึกษาไดมากขึ้น 

 2. การวิจัยครั้งตอไปอาจศึกษาในขอบเขตที่กวางขึ้น เชน ศึกษากับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะนิเทศศาสตร ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะตาง ๆ หรือศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผลการวิจัยนาจะมีประโยชนตอการพัฒนาการสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาไดมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จดวยดีเน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหจาก ศ.ดร.ไพโรจน วิไลนุช 
คณบดี คณะนิเทศศาสตร ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ผศ.ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ ประธาน
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เครื่องมือวิจัย และผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง เลขานุการคณะกรรมการสื่อสารฯ ที่เผยแพร
แบบสอบถามผานชองทางออนไลนของคณะนิเทศศาสตร รวมถึงกองสงเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ที่อํานวยความสะดวกในเรื่องของการพิจารณาโครงการวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัยในคน ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ 

Social Media Literacy of the Elderlies in Bangkok 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยเรื่องการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนและพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการสัมภาษณเชิงลึก
ผูสูงอายุ จํานวน 20  คน  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ ใชสื่อสังคมออนไลนผานแอพพลิเคชัน 
ไลน มากที่สุด รองลงมาคือ เฟซบุค  โดยใชเพ่ือติดตอรักษาความสัมพันธกับเพ่ือนๆ และญาติ ๆ  เปน
หลัก  รองลงมาคือการติดตามขาวสารตาง ๆ จากการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุมีประสบการณโดยรวมในการ
ใชสื่อสังคมออนไลนเปนไปในทางที่ดีโดยใชเพ่ือผอนคลายเหงาโดยมีความรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน
คอนขางดี  

คําสําคัญ:  ผูสูงอายุ   การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน 

Abstract 

This article is about the social media literacy among the elderly in Bangkok The 
objectives of this study were to study social media literacy and social media usage 
behavior of the elderly in Bangkok. This research is qualitative research by using in 
depth interviews 20 participants. The results show that most of the elderly used social 
media through the LINE application, followed by Facebook, mainly used to maintain 
relationships with friends and relatives, followed by news tracking. The elderly had a 
good overall experience of using social media, using it to relieve loneliness with 
relatively good social media awareness. 

Keywords:  Elderly, Social Media Literacy   
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

     สื่อสมัยใหมมีการหลอมรวมสื่อจึงมีผลกระทบเกี่ยวของผูคนจํานวนมาก สื่อสังคมออนไลน ถือวา
เปนสื่อสมัยใหมประเภทหน่ึง ประเทศไทยติดอันดับเปนประเทศที่มีคาเฉลี่ยในการใชอินเทอรเน็ต ดิจิทัล  
และสื่อสังคมออนไลนสูงที่สุดประเทศหน่ึงของโลก สงผลใหธุรกิจกาวสูความแขงขัน และ ตองปรับกล
ยุทธการตลาดใหตรงความตองการของผูบริโภค ทั้งน้ีสถาบันวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(CMMU)  ไดจัดทํางานวิจัยการตลาดกับกลุมผูบริโภคจํานวน 1,031 คน พบวาประชาชนจํานวน 92.8% 
สามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียผานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยแบงเปนกลุมผู
ที่ออนไลนเปนประจําทั้งวัน จํานวน 48.5% กลุมผูที่ออนไลนชวงหัวค่ําและกอนนอน จํานวน 35.9% 
และผูที่ออนไลนในชวงเชา จํานวน 8.4% จากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นับเปนจุด
เปลี่ยนที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยเนนใหนํ้าหนักกับการตลาดออนไลน โดยเฉพาะการตลาด
ออนไลนดวยผูที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน  (บุญย่ิง คงอาชาภัทร, 2562)  

  การรูทันสื่อ จึงเปนเรื่องสําคัญ  โดยเฉพาะการรูเทาทันสื่อสมัยใหมและรูเทาทันการสื่อสาร
การตลาดในสื่อสมัยใหม การรูเทาทันสื่อเปนวิธีการสรางภูมิคุมกันเสมือนสรางวัคซีนใหผูบริโภคมีการ
ตระหนักรูถึงทั้งประโยชนและโทษของการบริโภคสื่อ  การรู เทาทันสื่อน้ัน มีผูใหความหมายไว
หลากหลาย  อาทิ  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (2556) เห็นวา การรูเทาทันสื่อหมายถึง ทักษะหรือความสามารถในการใชสื่อ
อยางรูตัว และอยางต่ืนตัว โดยการใชสื่ออยางรูตัว หมายถึง 1. สามารถตีความ วิเคราะห แยกแยะ
เน้ือหาสาระของสื่อ 2. สามารถโตตอบกับมันไดอยางมีสติและรูตัว 3. สามารถต้ังคําถามสื่อถูกสรางได
อยางไร เชน ใครเปนเจาของสื่อ ใครเปนผูผลิต เปนตน และการใชสื่ออยางต่ืนตัว การรูเทาทันสื่อเปน
เรื่องของคนทุกวัย  โดยทั่วไปนักวิจัยมักจะใหความสนใจกับการรูเทาทันสื่อในเด็กและวัยรุน แตใน
งานวิจัยน้ี ผูวิจัยเล็งเห็นวาการเรียนรูสื่อและรูทันสื่อเปนเรื่องของคนทุกวัย นอกจากน้ี ผูสูงวัยในประเทศ
ไทยปจจุบันใหความสนใจและเขาถึงการใชสื่อสมัยใหมผานโทรศัพทมือถือมากขึ้น ทั้งการรับรูขาวสาร 
ติดตอสื่อสาร และการหาขอมูลดานการตลาดของสินคา ประกอบกับ การกาวเขาสูสังคมสูงวัย หรือการมี
ประชากรที่อายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป ไมตํ่ากวา 1 ใน 5 ในประเทศไทย   

   จากขอมูลพบวาภายในป 2568 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกือบ 15 ลานคน หรือมากกวา 20% 
เมื่อเทียบกับจํานวนคนทั้งประเทศ ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ โดยการคาด
ประมาณประชากรของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 66.5 ลานคน ในป 2563 เปน 67.2 ลานคน ในป 2571 
หลังจากน้ันจํานวนประชากรจะลดลงในอัตรารอยละ  -0.2 ตอป ซึ่งในป 2583 คาดประมาณวาจะมี
ประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ลานคนประชากรผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ในป 2563 มีจํานวนประชากร
ผูสูงอายุ 12 ลานคน (รอยละ 18) เพ่ิมเปน 20.42 ลานคน (รอยละ 31.28) ในป 2583 โดยในป 2562 
เ ป น ป แ ร ก ที่ จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร วั ย เ ด็ ก เ ท า กั บ ป ร ะ ช า ก ร ผู สู ง อ า ยุ ที่  11.3 ล า น ค น 
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( https://www.brandbuffet.in.th/2018/09/cmmu-insight-content-marketing-for-silver-age/ 
สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2563)  

   ดังที่ไดกลาวมาเบ้ืองตนวากลุมผูสูงวัยในประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้นและมีความสนใจดาน
เทคโนโลยีสื่อสมัยใหมมากขึ้น โดยเฉพาะการใชสื่อสังคมออนไลน อาทิ ไลน เฟซบุค อินสตาแกรม  
นอกจากน้ี สื่อสังคมออนไลนในปจจุบันไมใชแคสวนเสริมทางการตลาดเทาน้ัน แตธุรกิจจํานวนมากกําลัง
ใหความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลนอยางจริงจัง ทั้งการใชเพ่ือเปนชองทางทางการตลาด และเปนชอง
ทางการนําเสนอใหความรูแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงการมีบุคลากรโดยเฉพาะเพ่ือดูแลสื่อสังคมออนไลน 
นอกจากน้ี โลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสามารถครอบคลุมผูใชมาก ขึ้นเรื่อย ๆ  
ธุรกิจที่มีลูกคาเปนกลุมผูสูงวัย เชนผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกันชีวิต โรงพบาบาล ไดสรางสรรค
รูปแบบการตลาดใหม ๆ โดยใชการสื่อสารสมัยใหมกับกลุมลูกคาสูงวัย การใชสื่อสมัยใหมน้ันมีเรื่องที่ตอง
คํานึงถึงนอกจากเรื่องเทคโนโลยี ก็คือเรื่องการรูเทาทันสื่อสมัยใหม รวมถึงการรูเทาทันการสื่อสาร
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน การสื่อสารการตลาดในปจจุบันนอกจากใชเครื่องมือด้ังเดิม อาทิ การ
ประชาสัมพันธ การโฆษณา การจัดกิจกรรรมสงเสริมการตลาดแลว ยังไดใชวิธีการสื่อสารการตลาด
ออนไลนอยางกวางขวาง  และมีการสื่อสารการตลาดดวยวิธีการที่ทันสมัยและแยบยลมากขึ้น อาทิ การ
เปนสวนหน่ึงของเน้ือหา (Content Marketing)  การเปนผูสนับสนุนเน้ือหา (Sponsorship) การจาง
รีวิว (Reviewers) การใชผูมีอิทธิพลทางสื่อสมัยใหม  (Influencer)  ดังน้ันเรื่องน้ีอาจมีผลละเอียดออน
แกกลุมผูสูงวัยที่อาจจะยังไมรูเทาทันการสื่อสารการตลาดออนไลน  ดังที่พบเห็นปญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นใน
ขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับ การหลอกลวงฉอโกงในการซื้อขายออนไลน  การใหขอมูลที่เกินจริงโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือสินคาเก่ียวกับสุขภาพ ความเช่ือใจไวใจในผลลัพธของสินคามากเกินจริง
เพราะเช่ือถือในตัวบุคคลที่ถูกวาจางมารีวิวสินคาหรือบริการ  การสงตอขอมูลขาวเท็จ  การบุกบ่ัน สราง
ความแตกแยกในสังคม ซึ่งมีหลากหลายครั้งที่ผูเสียหายมักจะเปนกลุมผูสูงวัยที่หลายๆ คน อาจจะยัง
ไมไดตระหนักถึงภยันอันตรายจากสื่อออนไลนเทาที่ควร นอกจากน้ียังมีงานวิจัยในตางประเทศที่อางวา 
ผูสูงอายุมีการแชรภาพ สงตอภาพและขอมูลโดยไมไดตรวจสอบหรือกลั่นกรองความถูกตองในสัดสวนที่
สูงกวากลุมคนชวงอายุอ่ืน ๆ (Hern, 2019) ทั้งน้ีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากผูสูงอายุยังขาดทักษะการใชสื่อ
และบริโภคขาวสารหรือสารสนเทศอยางไมรูเทาทัน นอกจากน้ีอาจสะทอนใหเห็นถึงการขาดความ
ตระหนักในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูรับสาร และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของทั้งในแงการละเมิดสิทธิสวน
บุคคล และการสราง ความวิตกกังวล ในขณะที่การไมพิจารณาความนาเช่ือถือ หรือความเขาใจ
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงอันอาจกอใหเกิดการลอลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบได งานวิจัยเรื่องน้ีจึง
ตองการศึกษาการรู เทาทันสังคมออนไลนของผูสูงอายุ โดยศึกษาจากการสอบถามปญหาและ
ประสบการณการใชสื่อสมัยใหมและการสื่อสารการตลาดออนไลนของผูสูงวัย โดยศึกษา 5 มิติ  คือ มิติ
พ้ืนที่ (space) คือการตระหนักวาพ้ืนที่ในสื่อสมัยใหม คือพ้ืนที่สวนตัวบนพ้ืนที่สาธารณะ มิติเวลา(time) 
การรูเทาทันสื่อสมัยใหมคือการรูเทาทันถึงการใชเวลาในสื่อสมัยใหมกวามากหรือนอยเพียงไร มิติตัวตน 
(self) คือความรูสึกถึงตัวตนที่แทจริงของเราในโลกออนไลน มิติความเปนจริง (Reality) คือ การรับรู 
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รูเทาทันความจริง ขอเท็จจริง และมิติสังคม (Social) คือการรับรูความเปนสังคมในสื่อยุคใหม ที่ผูคนตาง
เปนทั้งผูผลิตและผูรับสื่อ   (ธาม เช้ือสถาปนสิริ, 2553)  เมื่อทราบถึงการรูเทาทันสื่อสมัยใหมและสื่อสาร
การตลาดในสื่อสมัยใหมสําหรับผูสูงวัยแลวยังจะนํามาใชในการพัฒนาแนวทางการเรียนรูเก่ียวกับการ
รูเทาทันสื่อสมัยใหมและรูเทาทันการสื่อสารการตลาดออนไลนของผูสูงวัย 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ  

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมุงศึกษาในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต  60 – 80 ป ที่ไดรับ
ความยินยอมจากผูรวมวิจัย โดยมีระยะเวลาเก็บขอมูล  3 เดือน ในชวง มีนาคม  - พฤษภาคม 2564 
โดยมีเขตการศึกษาอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   

นิยามปฏิบัติการ  

 การรูเทาทันสื่อ หมายถึง ความรูความเขาใจและความสามารถของผูสูงอายุในการใชทักษะใน
การคิดวิเคราะห วิพากษเน้ือหา ตีความและประเมินคุณคาของเน้ือหาที่นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน
ประเภทตาง ๆ อาทิ ไลน เฟซบุค อินสตาแกรม เปนตน  

 สื่อสังคมออนไลน หมายถึง  สื่อดิจิทัลที่เปนเครื่องมือเพ่ือใชในการสื่อสารของคนในเครือขาย
ทางสังคมที่ผูสูงวัยใชในการสื่อสารประจําวัน   

 ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหวาง  60-80 ป อาศัยอยูในกรุงเทพ และใชสื่อสังคม
ออนไลน  

แนวคดิและทฤษฎี    

           ผูวิจัยไดนําแนวคิดการรูเทาทันสื่อสมัยใหมมาใชเปนแนวคิดหลักประกอบการแนวคิดสื่อสังคม
ออนไลน   ธาม  เช้ือสถาปนสิริ (2553) ไดกลาววา มีประเด็น 5 มิติ ที่ตองคํานึง คือ มิติพ้ืนที่ (space) 
คือการตระหนักวาพ้ืนที่ในสื่อสมัยใหม คือพ้ืนที่สวนตัวบนพ้ืนที่สาธารณะ มิติเวลา(time) การรูเทาทันสื่อ
สมัยใหคือการรูเทาทันถึงการใชเวลาในสื่อสมัยใหมกวามากหรือนอยเพียงไร   มิติตัวตน (self)  คือ
ความรูสึกถึงตัวตนที่แทจริงของเราในโลกออนไลน  มิติความเปนจริง  (Reality) คือ การรับรู รูเทาทัน
ความจริง ขอเท็จจริง และมิติสังคม (Social)  คือการรับรูความเปนสังคมในสื่อยุคใหม ที่ผูคนตางเปนทั้ง
ผูผลิตและผูรับสื่อ  
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วิธีการศึกษา  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนปฏิบัติการเชิงคุณภาพ

อยางเปนระบบของการรวบรวมขอมูล การจําแนกขอมูลออกเปนหมวด (categories / themes) และ

การเช่ือมโยงขอมูลที่ไดเกี่ยวกับรูเทาทันสื่อสมัยใหมและการรูเทาทันการสื่อสารการตลาดออนไลนของผู

สูงวัย  โดยใชกรอบแนวคิดทักษะในการรูเทาทันสื่อ (Center for Media Literacy, 2008)  ในประเด็น 

1.ทักษะในการเขาถึง (Access Skill) 2. ทักษะในการวิเคราะห (Analysis Skill)  3. ทักษะการประเมิน

เน้ือหา (Evaluate Skill) 4. ทักษะการสรางสรรค (Create Skill) 5.ทักษะการมีสวนรวม (Participate 

Skill) มาใชนําเสนอเปนแนวทางในการพัฒนาแนวทางการรูเทาทันสื่อสมัยใหมและการสื่อสารการตลาด

ผานสื่อสมัยใหมของกลุมผูสูงวัย 

ผูใหขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีไดแก   

1. ผูสูงวัยที่มีอายุระหวาง 60–80 ป ที่อาศัยในกรุงเทพฯ โดยจะเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก จํานวน  20 คน โดยเปน โดยคําถามจะเปนลักษณะปลายเปด ประกอบดวยสวนที่เก่ียงของกับการ
เขาถึงและประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน การรูเทาทันสื่อสมัยสังคมออนไลนในมิติตาง ๆ ดังน้ี  
คือ มิติพ้ืนที่ (space)  มิติเวลา(time)  มิติตัวตน (self)  มิติความเปนจริง  (Reality) และมิติสังคม 
(Social)  ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเ ก่ียวกับเรื่องการรู เทาทันสื่อสมัยใหมและการโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคาและบริการผานสื่อสังคมออนไลน ความคาดหวัง ความพึงพอใจตอการใชบริการ 
การสอบถามเพ่ือวัดทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับการรูทันสื่อสังคมออนไลน   

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคการศึกษาและตรวจสอบขอมูลความถูกตองใน
ลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) ซึ่งเปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมา
แยกเปนประเด็นและตีความหมายของขอมูล  โดยมีลําดับขั้นตอนดังน้ี  

 1. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยนําคําสัมภาษณจากผูถูกสัมภาษณมาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความตางของแตละบุคคล และจัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะของขอมูล 

 2. นําขอมูลจากการสัมภาษณที่จัดลําดับความสําคัญแลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทาง
เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและ ผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะที่
คลายคลึงกันและความแตกตางกันของขอมูล 
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 3. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาตางๆ มาทําการวิเคราะหขอมูลรวมกัน
อยางเปนระบบและนําไปสูการเช่ือมโยงขอมูลเขาดวยกันแสดงความสําคัญของขอมูลไดชัดเจนย่ิงขึ้น 
ดังน้ัน ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณ และขอมูลจากเอกสารตางๆ จะถูกนํามา
วิเคราะหและประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธในแงตางๆ ตามขอเท็จจริง 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ เปนการศึกษาโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  จากการการสัมภาษณเชิงลึก ผูสูงอายุจํานวน  20  คน    ที่อาศัยในเขต
กรุงเทพ  ในประเด็นเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน โดยมีการแบงประเด็นคําถามดังน้ี  

1.  การเขาถึงและประสบการณในการใชสือ่สังคมออนไลน 

    ในประเด็นการเขาถึงและประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน ผูวิจัยไดถามคําถามเก่ียวกับ
การเขาถึง พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน อาทิ ทานใชสื่อสังคมออนไลนมานานรึยัง ใชอะไรบาง 
และใชผานอุปกรณอะไร ใครเปนคนแนะนําหรือชวนใหใช ทานใชสื่อสังคมออนไลนทุกวันหรือไม ชวย
เลาประสบการณการใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งดีและไมดี  ทานใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ืออะไร เชน สงรูป 
คุย หรือวาติดตามขอมูลขาวสาร โดยผูสูงอายุที่สัมภาษณสวนใหญ ใชสื่อสังคมออนไลนผาน
โทรศัพทมือถือแทบทุกคน โดยสื่อสังคมออนไลนที่ใชทุกคนคือ  แอพพลิเคชัน ไลน และมีอีกประมาณ 
10 ใน 20 คน ใชเฟซบุค โดยผูที่แนะนําใหใชหรือแนะแนววิธีการใชเปนประจํา ไดแก ลูก หลาน หรือคน
ในครอบครัวที่มีอายุนอยกวา โดยใชมาเปนเวลานานมากกวาหาป  สําหรับประสบการณ การใชสื่อสังคม
ออนไลน  ผูสูงอายุสวนใหญมีประสบการณทีดีในการใชสื่อสังคมออนไลน  โดยเฉพาะการใชไลน 
ผูสูงอายุใชเปนประจําโดยใชผานทางโทรศัพทมือถือ เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 
ผอนคลายความเหงาและชวยรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยประสบการณดานดี  คือการไดเจอไดติดตอ
เพ่ือนเกาๆ  กลุมเพ่ือนสมัยเรียน สมัยทํางานที่ไมไดติดตอกันเปนเวลานาน  นอกจากน้ีในชวง
สถานการณโรคระบาดโควิด 19  การไดใชสื่อสังคมออนไลนยังชวยใหไดพูดคุยถามไถสารทุกขสุกดิบกับ
ญาติสนิทตาง ๆ    

2.  ความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลน 

จากการสัมภาษณพบวาผูสูงอายุมีความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนในระดับ
หน่ึง  คือรูวิธีใช วิธีการสงภาพ  วิธีการโพสต  การสงตอใหหลายๆคน เปนตน  แตทั้งน้ี พบวา ระดับ
ความรูความเขาใจของแตละคนไมเทากัน  โดยพบวา ระดับการศึกษา หรือ อาชีพกอนหนา ประกอบกับ
ชวงอายุ มีสวนเก่ียวของกับ เรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน กลาวคือ  ผูสูงอายุในชวง  
60-65 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความเขาใจเรื่องการใชสื่อสังคมออนไลนและใชสื่อ
สังคมออนไลนไดคลองกวา ผูสูงอายุที่มีอายุ เกิน 65 ป หรือผูที่มีความรูระดับประถมศึกษา จากการ
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สอบถามความรูเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน บางเรื่อง พบวา  สวนใหญ ผูสูงอายุบางคน มีความรูขั้น
พ้ืนฐานจนถึงระดับปานกลาง อาทิ ทราบถึงความแตกตาง  ระหวางไลน กับ เฟซบุค  ทราบวาใชอยางไร 
เรื่องใดควรโพสต แตเมื่อถามความรูระดับลึกซึ้งอาทิ  เพจ คือ อะไร  การบูสทโพสตคืออะไร ผูสูงอายุ
สวนใหญไมรู หรืออธิบายไมถูกตอง มีเพียงบางคนที่มีการศึกษาสูง เคยเปนอาจารย เปนแพทย ตอบได
และมีความเขาใจดีพอสมควร จากความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลน พบวาผูสูง
วัยมีความรูความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลนระดับพ้ืนฐานถึงปานกลาง และปจจัย
ดานการศึกษา อาชีพ ความสนใจสวนตัว มีสวนทําใหระดับความรูและความเขาในสื่อสังคมออนไลนของ
ผูสูงวัยแตกตางกันไปในแตละคน  

3.  ความคาดหวัง ความพึงพอใจตอการใชสื่อสงัคมออนไลน  

       จากการศึกษา พบวา  ผูสูงอายุ มีความคาดหวังและความพึงพอใจในเชิงบวก โดยเฉพาะความ
คาดหวังในการ คลายเหงา ใชติดตอพูดคุยกับเพ่ือนๆ และใชและเปลี่ยนขาวสาร  จากสื่อตางๆ  ความพึง
พอใจในดานการใชประโยชน โดยรวมผูสูงอายุที่ทําการสัมภาษณมีความพึงพอใจตอการใชสื่อสังคม
ออนไลนในระดับสูง โดยสื่อสังคมออนไลนใหประโยชนในการติดตอสื่อสาร คลายเหงา คอยถามไถ
สารทุกขสุกดิบ  จากการพูดคุยสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุพบวา  ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการใชสื่อ
สังคมออนไลนในระดับที่สูง โดยเปรียบประหน่ึงสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะการใชไลน ไดเขามาเติม
เต็มความสุข ไดความรูสึกใกลชิดกับเพ่ือนเกาๆ ที่หางหายกันไปนาน ไดสงขาวคราว แมกระทั่ง การสง
ขอความดี ๆ  สงดอกไมทักทายประจําวันยามเชา  เปนเสมือนเรื่องสําคัญในชีวิต  มีทานหน่ึงกลาววา 
“วันไหนลืมสงขอความทักทายใหเพ่ือนคนไหนสักคน  จะรูสึกผิด ถานึกไดอีกวันตองรีบสงไปให”  (A6)  
อาจกลาวไดวาสื่อสังคมออนไลนมีสวนในการชวยคลายเหงาและชวยสรางความสุขในใจใหกับผูสูงวัยเปน
อยางดี  

4.  ทักษะการมีสวนรวม  และทักษะในมิติดานตางๆ 

จากการสัมภาษณพบวา ผูสูงวัยสวนใหญมีทักษะการมีสวนรวมกับสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะ
ทางแอพพลิเคชัน  ไลน มากที่สุด โดยมีการใชงานประเภทการต้ังกลุมไลนที่รวมเพ่ือนเกาๆ จากในอดีต 
เชน เพ่ือนสมัยเรียน เพ่ือนสมัยทํางาน  มีการใชตอเน่ืองทุกวัน  โดยขอความสวนใหญที่สงก็จะเปนการ
อวยพร การทักทาย การสงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน โดยเฉพาะดานการดูแลสุขภาพ  การสงคลิป
วีดีโอ ธรรมะ มิวสิควีดีโอ เปนตน         

เมื่อสอบถามวา ทานคิดวาเน้ือหาประเภทใดควรสงหรือไมควรสงในไลนกลุมผูสูงอายุสวนใหญ
แสดงความความเห็นพองกันดังน้ี  เรื่องที่ไมมีประโยชน เรื่องที่โพสตดวยความโมโห หรือ เรื่องการเมือง 
เปนเรื่องที่ไมควรโพสต  ซึ่งเมื่อถามผูสูงอายุ วาเคยโพสตเรื่องดังกลาวหรือไม ทั้งหมด ไดตอบวาไมเคย
โพสต แตเคยไดอานหรือเห็นเพ่ือนๆ โพสต  ขอความดังกลาวเหมือนกัน   
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นอกจากน้ีเมื่อถามถึงการเคยสงตอ แชรขอมูล หรือไม  และเรื่องอะไรที่สงตอผูสูงอายุสวนใหญ
มีประสบการณในสงตอแชรขอมูล โดยสวนใหญจะสงตอในไลน โดยเรื่องที่สงจะเปนภาพและขอความดี 
ๆ สงใหกันทุกๆ เชา โดยถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการทักทาย  โดยผูสูงอายุจะมีความ
ต้ังใจในการสงขอความดีๆ ในยามเชา และถามีคนสงมาใหแลวไมไดสงกลับจะรูสึกผิด    ทานหน่ึงกลาว
วา “ตองสงขอความทักทายตอนเชา  ถึงเพ่ือน ๆ สนิท  และเพ่ือน ๆ ก็จะสงกลับมาให  ถาวันไหน  มีคน
ที่เคยสงประจําแลวไมไดสงมาหลายวัน  ก็จะสงสัยวา ไมสบายหรือ เปนอะไรไปรึปาว  ซึ่ง ก็เปนไป
ตามน้ัน คือเพ่ือนที่ไมไดสงกลับ เพราะไมสบาย อยุโรงพยาบาล” (A8) 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหและประเมินเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน 

  จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูสูงวัยสวนใหญมีทักษะในการวิเคราะหและประเมินเน้ือหาที่

นําเสนอในสื่อสังคมออนไลนไดอยูในเกณฑที่ดี  โดยมีการไตรตรองและเลือกที่จะเช่ือในขอมูลที่มีการสง

ตอกันทางสื่อสังคมออนไลน  นอกจากน้ี ผูสูงวัยสวนใหญไมไดแชรขอมูลที่ดูไมนาเช่ือถือ หรือมีความสุม

เสี่ยงในดานกฎหมาย โดยผูวิจัยไดมีการสอบถาม อาทิ ทานคิดวาขาวสารตาง ๆ ที่สงตามไลน มีความ

เช่ือถือไดหรือไม  และมีวิธีการตัดสินใจในการรับรูขอมูลอยางไร    จากการสอบถาม ทําใหเห็นวา ผูสูง

วัยมีทักษะการวิเคราะหและประเมินเน้ือหาสื่อสังคมออนไลน  เน่ืองดวยความที่ผูสูงวัยมีประสบการณ

การใชชีวิตมานาน และมีความตระหนักถึงโทษภัยตาง ๆ  จึงมีความรอบคอบในการใชสื่อสังคมออนไลน 

โดยมีวิจารญาณในการไตรตรอง กลั่นกรองขอมูล และไมไดแชร หรือเช่ือเรื่องราวตาง ๆ ไดงายดาย  

และไมไดสงขอความที่อาจสงผลทางกฎหมาย จากการสัมภาษณเชิงลึกการรูทันสื่อสังคมออนไลนและ

การใชสื่อสังคมออนไลน ของผูสูงวัยในกรุงเทพฯ  พบวา ผูสูงวัย สวนใหญ ใชสื่อสังคมออนไลน ประเภท

ไลน มากที่สุด โดยใช เพ่ือติดตอรักษาความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และญาติ ๆ เปนหลัก  รองลงมาคือการ

ติดตามขาวสารตาง ๆ โดยไลนเปนชองทางที่ใชในการติดตอสื่อสารมากที่สุด รองลงมา คือ เฟซบุค ผูสูง

วัยมีประสบการณโดยรวมในการใชสื่อสังคมออนไลนเปนไปในทางที่ดี ราบรื่น  และใชเพ่ือผอนคลาย

เหงา นอกจากน้ี พบวาผูสูงวัยมีความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนระดับพ้ืนฐาน

ถึงปานกลาง และปจจัยดานการศึกษา อาชีพ ความสนใจสวนตัว มีสวนทําใหระดับความรูและความเขา

ในสื่อสังคมออนไลนของผูสูงวัยแตกตางกันไปในแตละคน   จากสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงวัยพบวา  ผูสูง

วัยมีความพึงพอใจตอการใชสื่อสังคมออนไลนในระดับที่สูง โดยเปรียบประหน่ึงสื่อสังคมออนไลน 

โดยเฉพาะการใชไลน ไดเขามาเติมเต็มความสุข ไดความรูสึกใกลชิดกับเพ่ือนเกาๆ ที่หางหายกันไปนาน  

ไดสงขาวคราว อาจกลาวไดวาสื่อสังคมออนไลนมีสวนในการชวยคลายเหงาและชวยสรางความสุขในใจ

ใหกับผูสูงวัยเปนอยางดี จากการสัมภาษณพบวาผูสูงวัยสวนใหญมีทักษะการมีสวนรวมในการใชสื่อสังคม

ออนไลน โดยเฉพาะไลน อยูในระดับที่สูงคือมีการใชไลนในการติดตอสงขอความตาง ๆ    ถึงเพ่ือน ๆ ทุก
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วัน  และทักษะทางสังคมในการใชสื่อสังคมออนไลน อยูในระดับที่คอนขางดี มีการรูจักวาเวลาใดควร

หรือไมควรสงขอความ สําหรับทักษะในเรื่องการการรูเทาทันโฆษณาสินคา  พบวาผูสูงวัยมีการรูเทาทัน

โฆษณา คือ รูวาเปนการโฆษณาและก็ตระหนักอาจจะเปนการใหขอมูลเกินจริงในบางสินคา เปนตน 

สําหรับเรื่องการวิเคราะหและประเมินเน้ือหาสื่อ ทําใหเห็นวา ผูสูงวัยมีทักษะการวิเคราะหและประเมิน

เน้ือหาสื่อสังคมออนไลน  เน่ืองดวยความที่ผูสูงวัยมีประสบการณการใชชีวิตมานาน และมีความตระหนัก

ถึงโทษภัยตาง ๆ จึงมีความรอบคอบในการใชสื่อสังคมออนไลน โดยมีวิจารญาณในการไตรตรอง 

กลั่นกรองขอมูล และไมไดแชร หรือเช่ือเรื่องราวตาง ๆ ไดงายดาย และไมไดสงขอความที่อาจสงผลทาง

กฎหมาย 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

         จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของกลุมผูสูงวัยวามีการใชสื่อ
สังคมออนไลนเปนประจํา โดยเฉพาะไลน และเฟซบุค  โดยมีการแนะนําวิธีการเขาถึงและการใชงาน
จากสมาชิกในครอบครัวที่อายุนอยกวา  โดยภาพรวมผูสูงวัยมีความพึงพอใจและมีประสบการณที่ดีใน
การใชสื่อสังคมออนไลน โดยใชประโยชนในการติดตอสื่อสาร คลายความเหงา เปนหลัก นอกจากน้ียัง
ใชเพ่ือติดตามขาวสาร สาระเกร็ดความรูเรื่องสุขภาพ     นอกจากน้ีเรื่องการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน 
พบวา ผูสูงวัยมีทักษะในการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในระดับนึง ในการปองกันความปลอดภัยของตน
และขอมูลสวนตัว พรอมกับการไมกระทําการผิดกฎหมายหรือละเมิดตาง ๆ  แตอาจมิไดมีทักษะระดับ
การวิเคราะห วิพากษขาวสารที่นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน โดยพบวา ผูสูงวัยมีทักษะในการคิด
วิเคราะหและประเมินความนาเช่ือถือของสื่อและขอมูลขาวสารที่ไดรับมากขึ้น มีการสังเกตขอมูลที่สื่อ
นําเสนอ  ไมไดเช่ือขอมูลที่นําเสนออยางงายดายโดยเฉพาะการโฆษณาหรือแนะนําสินคา รวมทั้งขอมูล
ที่มีการแชรตอสงกันมาเปนจํานวนมาก  โดยถาสงสัยในประเด็นใน ผูสูงวัยก็จะมีการสอบถามลูกหลาน
หรือสมาชิกในครอบครัว อยางไรก็ตามพบวาผูสูงอายุอาจจะไมไดตระหนักถึงวิธีการสื่อสารการตลาดที่
แยบยลของสินคาตาง ๆ ที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมานําเสนอสินคา โดยผูสูงอายุมุมมองในเชิงบวกตอการ
สื่อสารการตลาดวิธีการน้ี ถามองในมุมนักการสื่อสารการตลาด อาจกลาวไดวา การใชบุคคลมีช่ือเสียง
ยังคงเปนหน่ึงในเครื่องมือการสื่อสารการตลาดไปยังผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ  จากการวิจัยพบวา ผูสูง
วัยมีความรูเทาทันสื่อในระดับพ้ืนฐาน กลาวคือ  มีความรูและความเขาใจและมีทักษะการใชและรักษา
ความปลอดภัย ในขอมูลของตน สอดคลองกับแนวคิดของ  Punie and Redecker (2012)  กลาววา
การรูเทาทันดิจิทัล การใหความหมาย (Define) คือ ความสามารถในการ อธิบายหรือใหรายละเอียด
ของสารสนเทศได เชน อธิบาย วาอะไรคือความรู อะไรคือสิ่งที่ตองการคนหา อะไรคือ แหลงสารสนเทศ
และไมใชแหลงสารสนเทศ และการคนหา (Find) คือ ความสามารถในการสืบคน สารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมไปถึงการมีความ เขาใจ สําหรับประเด็น เรื่องทักษะการมีสวนรวมในการใชสื่อสังคม
ออนไลน  พบวา ผูสูงวัยใชสื่อสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารกับคนที่รูจักกันอยูแลว  โดยมีการแชร
ภาพคําอวยพร คําทักทาย หรือแชรขอความ คลิปวีดีโอ ที่คิดวาเปนประโยชน  เชน เรื่องสุขภาพ   
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ธรรมมะ เปนตน โดยจากการพูดคุย พบวาผูสูงวัย สวนใหญคอนขางมีการระวังตัวในการโพสตขอความ
ตาง ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะ และไมไดใหความสําคัญในการแชรเรื่องราวที่หมิ่นเหมตอการทําผิดกฎหมาย 
ซึ่งตางจากงานวิจัยของตางประเทศที่อางวา ผูสูงอายุมีการแชรภาพ สงตอภาพและขอมูลโดยไมได
ตรวจสอบหรือกลั่นกรองความถูกตองในสัดสวนที่สูงกวากลุมคนชวงอายุอ่ืนๆ โดยในงานวิจัยของ 
(Hern, 2019) ระบุวาสาเหตุสวนหน่ึงมาจากผูสูงอายุยังขาดทักษะการใชสื่อและบริโภคขาวสารหรือ
สารสนเทศอยางไมรูเทาทันและสะทอนใหเห็นถึงการขาดความตระหนักในผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผูรับสารและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของทั้งในแงการละเมิดสิทธิสวนบุคคล และการสราง ความวิตก
กังวล โดยในมุมมองของผูวิจัยอาจเปนไปไดที่ผูสูงอายุในกลุมที่ผูวิจัยสัมภาษณอาจมีความกังวลหรือมี
วิจารณญาณในการแชรและสงตอขอมูลของเรื่องราวที่ไดรับมาผานสื่อสังคมออนไลน สําหรับการ
ประเมินทักษะในการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงวัย ถาตามเกณฑของ Center for Media 
Literacy. (2008) แบงการรูเทาทันดิจิทัล ออกเปน 5 ทักษะ (Five skills of digital literacy) ดังน้ี 1) 
ใหความหมาย (Define) คือ ความสามารถในการ อธิบายหรือใหรายละเอียดของสารสนเทศได เชน 
อธิบาย วาอะไรคือความรู อะไรคือสิ่งที่ตองการคนหา  เปนตน 2) คนหา (Find) คือ ความสามารถใน
การสืบคน สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการมีความ เขาใจเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและการใชงาน
สื่ออินเทอรเน็ต 3) ประเมิน (Evaluate) คือ ความสามารถใน การตัดสินวาขอมูลมีความถูกตองหรือมี
ความนาเช่ือถือ เพียงใดและความสามารถในการคัดกรองหรือกลั่นกรอง สารสนเทศไดอยางถูกตอง 4) 
สรางสรรค (Create) คือ ความสามารถใน การสรางสารสนเทศดวยทักษะทางเทคโนโลยีที่สนับสนุน 
การนําสนองานไดโดยสามารถเลือกเครื่องมือดิจิทัลใน การทํางานได  5) สื่อสาร (Communicate) คือ 
ความสามารถใน การใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการนําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิด และความรวมมือใน
การสื่อสารใหสอดคลองกับ กลุมเปาหมายตาง ๆ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและ ความรับผิดชอบ
ตอการใชสื่อดิจิทัล    

 งานวิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของผูสูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยของ วรนารถ ดวงอุดม   )2555   (ที่ศึกษาในอดีตและเก่ียวกับการพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดแพร  ผลการศึกษา พบวาสื่อวิทยุ วิทยุชุมชน 

โทรทัศนมีบทบาทตอการพัฒนาชีวิตผูสูงอายุ โดยรวมสื่อเพ่ือผูสูงอายุยังมีไมเพียงพอและขาดความ

นาสนใจ สื อที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุควรสามารถตอบสนองการใชประโยชนของผูสูงอายุในดาน

ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จาการวิจัยที่ผานมาพบวาสื่อตางๆใน

อดีตยังไมคอยไดใหความสนใจหรือพัฒนาเน้ือหาที่เก่ียวของและเหมาะสมกับผูสูงอายุ แตในปจจุบันสื่อ

สังคมออนไลน เปนสื่อที่ผูสูงอายุสามารถเลือกเน้ือหาในการเสพสื่อไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยเปนการ

กาวขามผานมติของเวลาและสถานที่ และเปนสื่อที่สรางการเช่ือมโยงใหเกิดความเปนสังคมและเปนสื่อ

สองทางที่ทําใหผูสูงอายุไดทําหนาที่เปนทั้งผูสงสารและผูรับสารในเวลาเดียวกัน  
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  

        งานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูสูงวัยจํานวน 20 คน ประกอบกับการเก็บขอมูล
ในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19  จึงไมไดทําการสัมภาษณแบบรวมกลุมและการไปสัมภาษณเชิง
ลึกน้ัน ผูสูงอายุหลายทานไมไดอยากพูดคุยนาน และอยูในชวงมีความเครียดเก่ียวเรื่องการระบาดของ
โรค ซึ่งอาจสงผลแกสภาพจิตใจของผูถูกสัมภาษณ   ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตอาจมีการสํารวจโดยใช
วิธีการออกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณกลุม  รวมทั้งอาจเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นการใชสื่อสังคม
ออนไลน และทักษะการสรางสรรคการผลิตผลงานตางๆ ในสื่อสังคมออนไลน อาทิ การเปน youtuber, 
blogger ของผูสูงวัย  การวิจัยครั้งน้ีไดทําใหเห็นถึงศักยภาพของผูสูงอายุในใชและรูเทาทันสื่อสังคม
ออนไลน ทั้งน้ีทางหนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุ  ควรมีการผลักดันและ
ขับเคลื่อนเชิงนโนบาย ใหสังคมในวงกวางใหสรางการตระหนักถึงความสําคัญในการสรางสมรรถนะการ
รูเทาทันสื่อในกลุมผูสูงอายุ ดวยวิธีการสื่อสารสาธารณะ  และผลักดันใหเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ
เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอีกไมชา   

กิตติกรรมประกาศ  
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การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ของสื่อมวลชนไทย 

(Use of Data Visualization in News Reporting  in Thailand) 

 

รัตนวดี  นาควานิช0

1 

Rattanawadee  Nakwanit1 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการน้ีเสนอสภาพการสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) เพ่ือใชรายงาน
ขาว การศึกษาพบวาสภาพการสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) เพ่ือการรายงานขาวใน
ประเทศยังมีนอย เพราะมีขอจํากัดเรื่องเวลาและบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะหขอมูลและการใช
เครื่องมือการสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) นอกจากน้ีบทความยังเสนอกระบวนการและ
เทคนิคการสรางภาพจากขอมูลเพ่ือรายงานขาว ผูเขียนหวังวาบทความน้ีจะเปนฐานสําคัญของการศึกษา
ดานวิชาการ วิชาชีพเก่ียวกับการสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization)  เพ่ือรายงานขาว ทําให
สื่อสารขอมูลที่ชัดเจน นาสนใจและดึงผูรับสารใหมีสวนรวมกับเน้ือหา  

คําสําคญั : การสรางภาพจากขอมูล, วารสารศาสตรเชิงขอมูล, การรายงานขาว,  การเลาเรื่อง 

  

Abstract 

 This academic paper presents the current state of the use of data visualization 
in news reporting. The data revealed that use of data visualization in news media was 
not sufficient level. The newsrooms are lack of time to work with data, lack of technical 
skills, limited feature of data analyses and data visualization tools. Additionally, this 
study contributes the process and technique of utilizing data visualization in news 
reporting. The author hopes that this article will be a starting point or an important 
base for academic and professional communication information extracted from data to 
users in clear, interesting and engaging way.  

Keywords:  data visualization, data journalism, news reporting, storytelling 
                                                            
1 ผูชวยศาสตราจารย, คณะนิเทศศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: Rattanawadee_nak@utcc.ac.th 
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บทนํา  

 ทุกคนเขาถึงขอมูลมหาศาลไดงายเพียงปลายน้ิวสัมผัสสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตตางๆ ขอมูล
ออนไลนกลายเปนโลกอีกใบของทุกเพศทุกวัย เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเน่ืองในโลกดิจิทัลทําใหทุกคน
รวบรวม  วิเคราะห และดึงขอมูลมหาศาลมาใชประโยชน แตผูรับสารในโซเชียลมีเดียไมช่ืนชอบการอาน
ขอความยาวๆ  แตช่ืนชอบการดูภาพ วิดีโอ อินโฟกราฟก จากสภาพการณที่ผูรับสารตองการขอมูลที่
นาสนใจและงายตอความเขาใจผานการนําเสนอผานภาพและเสียงแทนขอความยาวๆ  แนวคิดการสราง
ภาพจากขอมูล (Data Visualization)  จึงตอบโจทยการสื่อสารขอมูลที่สมองมนุษยรับรูความหมายของ
ขอมูลผานภาพที่ชัดเจน นาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูรับสารมีสวนรวมมากขึ้น   การสรางภาพจากขอมูล 
(Data Visualization) จึงมีความสําคัญตอทุกวงการ โดยเฉพาะวงการการสื่อสารมวลชน  

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจภาพรวมของการสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization) เพ่ือรายงานขาว   ผูเขียนตองการนําขอมูลเบ้ืองตนนํารองการทําวิจัยเก่ียวกับสภาพการ
สรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) เพ่ือรายงานขาวในประเทศไทย  เทคนิคการสรางภาพจาก
ขอมูลเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาเกี่ยวกับการสรางภาพจากขอมูล (Data 
Visualization) ในงานดานนิเทศศาสตร ใหตอบโจทยการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและทักษะการแสดงภาพจากขอมูล (Data Visualization) 
ในวงการการสื่อสารมวลชน สําหรับขอมูลที่ใชในบทความน้ีสังเคราะหมาจากการทบทวนวรรณกรรม 
บทความวิจัย หนังสือ ตําราที่เก่ียวของกับการรายงานขาวเชิงวารสารศาสตรขอมูล (data journalism) 
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) และการสัมภาษณผูประกอบการและ
ผูบริหารสื่อมวลชน 

การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) คืออะไร 

 การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) เปนผลมาจากการรายงานขาวเชิงวารสาร
ศาสตรขอมูล (Data Journalism) ไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือสะทอนนัยยะสําคัญของ
ประเด็นขาว ผูสื่อขาวสามารถคนหาประเด็นขาวและวิเคราะหขอมูลมหาศาลในโลกออนไลนทําใหผูรับ
สารไดรับทราบขาวใหญที่นาสนใจและมีผลกระทบตอความเปนอยูของคนสวนใหญ  การสรางภาพจาก
ขอมูล (Data  Visualization) เปรียบเสมือนวิธีการนําเสนอขอมูลที่ไดจากรายงานขาวเชิงวารสารศาสตร
ขอมูล (Data Journalism) ใหผูรับสารทราบผานภาพที่เขาใจงาย  

 นักวิชาการจํานวนหน่ึงไดแสดงความเห็นถึงความสําคัญของการสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization) ดังที่ Uskali และ Kuutti ( 2015  ( ระบุวา การสรางภาพจากขอมูลเปนสวนสําคัญของ
การรายงานขาวเชิงวารสารศาสตรขอมูล   ผูสื่อขาวตองมีทักษะพ้ืนฐานการแสดงขอมูลดวยภาพ  
Lorenz (2020) พบวา การสรางภาพจากขอมูลเปนหน่ึงใน 3 มิติหลักของการรายงานขาวเชิงวารสาร
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ศาสตรขอมูล  Stalph ( 2018  ( กลาววา การสรางภาพจากขอมูลเปนพ้ืนฐานของการเลาเรื่องดวย
ขอเท็จจริงเพ่ือใหผูรับสารมีสวนรวม (data-driven stories)   

นักวิชาการและนักวิชาชีพทั้งชาวตางชาติและชาวไทยไดนิยามความหมายของการสรางภาพจาก
ขอมูล (Data  Visualization) ไวหลากหลายดังน้ี  

Kirk (2012) ใหความหมายวา การแสดงผลภาพเชิงปริมาณโดยการใชจุด เสน รูปราง ตัวเลข 
และขอความเพ่ือสอดรับกับกระบวนการทางสมองของมนุษยที่เขาใจดวยการสื่อสารขอมูลเปนภาพใน
ลักษณะแผนภูมิ  อินโฟกราฟก อินเทอรแอ็กทีฟ ซึ่งผูรับสารสามารถมีสวนรวมกับเน้ือหา 

Krum (2013) ใหความหมายวา การสรางภาพจากชุดขอมูลที่มีการนําเสนอคาของตัวเลข 

Weber, Engebretsen และ Kennedy (2018) ใหความหมายวา การแสดงขอมูลดวยภาพเพ่ือ
เสริมกระบวนการรับรู  ผูสงสารประยุกตใชขอมูลและนําเสนอเปนกราฟ แผนภูมิ แผนที่ หรือแผนผัง
ลําดับเวลาที่เกิดเหตุการณ (Timeline) 

Rodgers (2015) นิยามวา เปนวิธีการสํารวจขอมูลและนําเสนอความหมายของขอมูลดวยภาพ
ตามกระบวนการทางสมองที่มองเห็นขอมูลผานพ้ืนฐานการออกแบบดานศิลปะและการวิเคราะหขอมูล
เปนภาพ  

 Big Data  Thailand (2021)  ใหความหมายวา  การแสดงขอมูลในรูปแบบภาพน่ิง เชน 
แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม เพ่ือใหมนุษยสามารถเขาใจขอมูลไดงายขึ้น อธิบายแนวโนมทางสถิติ แสดง
รูปแบบเฉพาะขอมูลที่ยากจะเห็นดวยตาเปลา 

 The Momentum (2020) นิยามวา การสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) ไมใช
แคการทํารูปภาพหรืออินโฟกราฟก ประกอบขาวเทาน้ัน แตยังมีการเลาเรื่อง การยอยขอมูลใหเขาใจ 
รวมไปถึงการเรียนรูวิธีคิดและการทํางานรวมกับกราฟกดีไซเนอรและโปรแกรมเมอร 

 ภัควลัญชณ โชติพิชชานันช (2562) ใหความหมายวา การนําขอมูลในเชิงปริมาณ ทั้งที่จัดเก็บ
ไวในรูปแบบของขอมูลจํานวนนอยและขอมูลจํานวนมหาศาล (Big Data) มาประมวลผล จากน้ันจึง
นํามาแสดงผลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ  อินฟอรเมชันกราฟก หรือแมกระทั่งอินเทอรแอคทีฟกราฟก 
ที่ผูบริโภคสามารถคลิกหรือมีปฏิสัมพันธกับกราฟกน้ัน ๆ ได 

  กนกพร ประสิทธ์ิผล ผูอํานวยการสํานักสื่อดิจิทัล สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (สัมภาษณ, 17 
เมษายน  2565)  นิยามวา เปนการยอยขอมูลที่ซับซอนใหเขาใจงาย  นาสนใจจนผูรับสารนําไปแชรตอ 
ขอมูลที่นํามายอยไมไดหมายถึงเพียงตัวเลข แตรวมถึงขอความที่เปนประเด็นหลัก โดยนําเสนอเปน
ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ อินโฟกราฟก โมช่ันกราฟก รวมถึงอินเทอรแอคทีฟกรา
ฟกที่ผูรับสารใชน้ิวหรือเมาทเพ่ือกรอกขอมูลตาง ๆ ทําใหมีสวนรวมกับเน้ือหา  
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 สรุปไดวา การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) คือ การยอยขอมูลที่ซับซอนให
สมองของมนุษยรับรูดวยการมองเห็นเปนภาพในลักษณะกราฟ แผนภูมิ แผนที่ แผนผังลําดับเวลาที่เกิด
เหตุการณ (Timeline) อินโฟกราฟก คลิปเสียง แอนิเมชัน และอินเทอรแอคทีฟกราฟก ซึ่งผูรับสาร
เขาใจงายและมีสวนรวมกับเน้ือหา 

สภาพการใชภาพจากขอมูล (Data Visualization) เพื่อรายงานขาวในประเทศไทย  

องคกรสื่อสวนใหญมีความเขาใจถึงประโยชนของการรายงานขาวเชิงวารสารศาสตรขอมูล 
(Data  Journalism) ที่มีการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) และฝกอบรมที่จําเปนใหกับ
บุคลากรขาว (Gray  Chambers & Bounegru,2012) 

 แมองคกรสื่อทราบถึงความสําคัญของการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) แตหลาย
องคกรสื่อในประเทศไทยใชการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) เพียงเพ่ือประกอบขอความ
เทาน้ัน โดยใชการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) เพียงระดับงายๆที่มีแผนภูมิ ตาราง แผน
ที่ ภาพเคลื่อนไหว ทําใหการรายงานขาวไมมีความนาสนใจหรือ “วาว” ในสายตาของผูรับสารอยาง
ตอเ น่ือง อยางไรก็ตาม มีบางองคกรสื่อในประเทศไทยที่ ใชการสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization) ระดับสูงเพ่ือเลาขาวและสรางแบรนดองคกรสื่อที่ทันสมัยในชวงเปดตัว เชน ไทยรัฐทีวีใช
การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) เพ่ือนําเสนอประเด็น “ปลาทูไทย ใกลสูญพันธ” ชวง
เปดตัวสถานีทําใหไดรับความสนใจจากกลุมผูรับสารจํานวนมาก  หรือกรณีสถานีโทรทัศนชอง 9 ใชการ
สรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ดวยการทําโมเดล 3 มิติ  

สภาพการณการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) เพ่ือรายงานขาวในประเทศไทย
แตกตางจากการรายงานขาวในโลกตะวันตก ฮองกง และไตหวัน ที่นิยมลงทุนกับการสรางภาพจากขอมูล 
(Data  Visualization) ประกอบการรายงานขาวและสรางแบรนดองคกรอยางตอเน่ือง เชน สํานักขาวบี
บีซีใชการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) รายงานขาวสงครามยูเครนไดขอมูลครบถวนและ
นาสนใจผานการทําอินเทอรแอคทีฟกราฟก แผนที่ แผนภูมิ คลิปตางๆ  สื่อตะวันตกใชการสรางภาพจาก
ขอมูล (Data  Visualization) นําเสนอประเด็นคาครองชีพของคนยุโรปที่เพ่ิมขึ้นหลังเกิดสงครามยูเครน 
โดยใชขอความในการเลาเรื่องนอย แตไดขอมูลครบถวน นาสนใจ (วริษฐ  ลิ้มทองกุล, สัมภาษณ, 16 
เมษายน 2565)   

 การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ประกอบการรายงานขาวในประเทศไทยมีทั้ง
ปจจัยบวกและปจจัยลบ กลาวคือ  ปจจัยบวกที่สงผลตอการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  
ในหองขาวของประเทศไทย คือ 1. ผูรับสารมักรับสารผานโซเชียลมีเดียอานขอความนอย ชอบดูภาพ  
วิดีโอ และมีความตองการเสพขอมูลขาวที่ครบถวน แตเปนขอมูลที่งายตอความเขาใจผานการสรางภาพ
จากขอมูล (Data  Visualization)  2. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใชการสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization) มีราคาถูก 
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 สวนปจจัยลบที่สงผลตอการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  ตอการรายงานขาว 
คือ 1. ขาดบุคลากรที่มีทักษะการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  ผูสื่อขาวรุนเกาขาดทักษะ
การคิด วิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอเปนภาพ   คุนชินกับการเลาเรื่องผานขอความ แตกตางจากผูสื่อขาว
รุนใหม จะเห็นไดชัดวาการนําเสนอขาวดวยการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  ของคาย
สื่อใหม ๆ  เชน The STANDARD และ The MATTER   มีทีมงานเปนคนรุนใหมสามารถสรางภาพจาก
ขอมูล (Data  Visualization)  ไดนาสนใจและประหยัดตนทุนการผลิต  องคกรสื่อสารมวลชนมีความ
ตองการบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลเปนภาพที่เขาใจงาย  บัณฑิตของคณะ
นิเทศศาสตรขาดทักษะการคิดและนําเสนอขอมูลเปนภาพ  แมคายไทยรัฐไมไดเนนขาวเศรษฐกิจเปน
หลักก็จริง  ก็ไมรับบัณฑิตคณะนิเทศศาสตรมาเปนผูสื่อขาว  ขาวทุกประเภทไมวาจะเปนขาวการเมือง  
อาชญากรรม  กีฬาลวนมีความจําเปนตองวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเปนภาพ  คายไทยรัฐมีนโยบาย
ชัดเจนในการรับบัณฑิตจากคณะบัญชีหรือเศรษฐศาสตร  หลักสูตรคณะนิเทศศาสตรยุคใหมควรเพ่ิม
วิชาการใช Data  Visualization เพ่ือแสดงชุดขอมูล  เปนวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน  
ที่ผานมาพบวา ผูสื่อขาวที่จบนิเทศศาสตรไมมีใครเลือกแผนภูมิ แผนที่ มองนัยยะของตัวเลขเพ่ือสราง
ภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  เพ่ือเลาเรื่องในแพลตฟอรมออนไลนไดดี  การสรางภาพจาก
ขอมูล (Data  Visualization)  ไมไดมาใชในงานขาวเพียงอยางเดียว สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน โฆษณา  
ประชาสัมพันธ  สื่อสารการตลาดก็จําเปนตองใชองคความรูและทักษะดังกลาว     

 2. กระบวนการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ตองใชตนทุนและเวลาในการผลิต 
ดังน้ันการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ระดับสูง  จึงไมสามารถตอบสนองการรายงาน
ขาวประจําวันที่ตองการความรวดเร็วและถูกตอง (จิตสุภา วัชรพล, สัมภาษณ, 22 เมษายน 2565)
 เปนที่ชัดเจนวาการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) มีความสําคัญตอธุรกิจขาว ทุก
องคกรการสื่อสารมวลชนมีนโยบายสนับสนุนใหนําเสนอเน้ือหาบนโลกออนไลนดวยการใช  Data  
Visualization  ในโลกวิชาการทางดานนิเทศศาสตรมีการวิจัยเกี่ยวกับการรายงานขาวเชิงวารสารศาสตร
ขอมูล (data journalism) จํานวนไมนอย แตงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใช Data  Visualization  ใน
การรายงานขาวมีนอยมาก ผู เขียนไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization)   ในการรายงานขาว พบเพียงงานวิจัยของ Kumar and Gaur (2020)  วิเคราะหเน้ือหา
เชิงปริมาณเพ่ือเปรียบเทียบการสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) ของหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพภาษาฮินดีในอินเดียพบวา หนังสือพิมพภาษาอังกฤษสรางภาพจากขอมูล 
(Data  Visualization) มากกวาหนังสือพิมพภาษาฮินดีถึง 3 เทา  ทั้งหนังสือพิมพภาษาอังกฤษและ
หนังสือพิมพฮินดีใชการแสดงภาพจากขอมูลในการรายงานขาวเศรษฐกิจและการเงินมากที่สุด  รองลงมา
คือ ขาวการเมือง และขาวการพัฒนาตาง ๆ เชน การศึกษาและสาธารณสุขตามลําดับ  เพราะผูอาน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีมีสถานภาพสังคมเศรษฐกิจแตกตางกัน 
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กระบวนการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ในองคกรสื่อ  

การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  เปนสวนหน่ึงของการรายงานขาวเชิงวารสาร
ศาสตรขอมูล (data journalism)  โดย Grey, Chambers และ Bounegru (2012) อธิบายวา 
กระบวนการรายงานขาวเชิงวารสารศาสตรขอมูล (data journalism) แบงออกเปน 3 สวนคือ 1. การ
รวบรวมขอมูล (gathering data) 2. การกรองขอมูล (filtering data) 3. การสรางภาพจากขอมูล (Data  
Visualization)  ซึ่งเปนสวนสําคัญของการเลาเรื่อง    

การสรางตราสินคาขององคกรสื่อสวนหน่ึงมาจากความสําเร็จในการรายงานขาวเชิงขอมูล  ซึ่งใช
การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ดึงใหผูรับสารมีสวนรวมในเน้ือหา โดยกระบวนการ
สรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  เพ่ือประกอบการการรายงานขาวในองคกรสื่อน้ัน หากเปน
เพียงขาวกระแสทั่วไป ผูสื่อขาววิเคราะหขอมูลหรือตัวเลขเปนภาพ  แผนภูมิ  ตาราง โดยผูสื่อขาวที่คุน
ชินกับขอมูลจะทราบดีวาขอมูลแบบใดเหมาะกับการแปลงเปนภาพหรือแผนภูมิแบบใด หลังจาก
ออกแบบภาพคราวๆ แลวก็สงใหฝายกราฟกสราง Data  Visualization แบบงายๆเพ่ือประกอบขาวได
เลย ไมตองผานการประชุมหลายขั้นตอน เพราะขาวกระแสหรือขาวรายวันตองอาศัยความรวดเร็วในการ
นําเสนอ  แตขาวใหญที่นําเสนอผานสื่อมวลชนหลายขาวจําเปนตองมีการเลาเรื่องดวยการสรางภาพจาก
ขอมูล (Data  Visualization) ในระดับสูง เชน  โมช่ันกราฟก  ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานระหวางผูสื่อขาว
กับฝายตางๆ ดังน้ี (กนกพร ประสิทธ์ิผล สัมภาษณ, 17 เมษายน  2565)   

1. ผูสื่อขาวแตละคนเลือกเร่ืองที่นาสนใจของสังคมและมีชุดขอมูลเพียงพอ บางประเด็นอยูใน
กระแส แตไมมีชุดขอมูลหรือตัวเลขเปลี่ยนแปลงงาย  เชน ขาวเหนียวมะมวง  ตัวเลขผูติดเช้ือโควิด 
ทีมงานก็ตัดสินไมทํา Data  Visualization เพ่ือเลาเรื่อง เพราะไมคุมกับทรัพยากรที่เสียไป แตถาเปน
ประเด็นนโยบายของรัฐเก่ียวกับโรคโควิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งขอมูลและตัวเลขเปลี่ยนแปลงไมเร็ว
มากนัก  ก็พอสรางData  Visualization ได ดังน้ันการเลือกเรื่องเพ่ือสราง Data  Visualization เปน
เรื่องสําคัญ โดยทั่วไปการเลือกเรื่อง องคกรสื่อมักสํารวจเทรนดของผูรับสารและนโนยายขององคกร  
เชน สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เปนองคกรสื่อที่ไมแสวงหากําไร มีวาระหลักเก่ียวกับปากทอง  ทีมงาน
อาจทําประเด็นวัฒนธรรมการกินของคนกรุงเทพ เก็บไว ขอมูลไมลาสมัย ซึ่งตองเลือกเวลาในการ
นําเสนอ เชน วันอาหารโลก หรือเกิดกรณีปญหาฟูดไรเดอร  การประชุมเพ่ือเลือกประเด็นน้ันมีทั้ง
ผูสื่อขาวและฝายกราฟกเขาประชุมรวมกัน ทีมงานชวยกันเลือกประเด็น มีการแสดงความเห็นแยงหรือ
เพ่ิมเติมแงมุมที่จะรายงานขาวและรางการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  คราวๆ เชน 
ออกแบบขอมูล  เลือกโทนการนําเสนอใหสอดคลองกับอัตลักษณขององคกรสื่อ  

2. เมื่อความคิดเห็นในที่ประชุมตกผลึกก็เขียนสคริป และนําเขาที่ประชุมอีกรอบ  หากไมมี
ขอผิดพลาดใด ฝายศิลปทํา story board เพ่ือทําโมช่ันกราฟก พิจารณาวาแตละช็อตใสเสียงอะไร  ใช
เพลงใดประกอบ 
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3. เชิญ Visual Art Programmer เขาประชุมรวมกันเพ่ือคุยพรอมกันวาตองการแนวใด  Data 
Visualization มีจุดขายอยางไร โดยฝาย Visual Art Programmer ใชเวลาสรางภาพจากขอมูล
ประมาณ 2-3 สัปดาห หากไมมีการแกไขก็โพสตเพ่ือนําเสนอไดเลย แตหากมีการแกไขโปรแกรมเมอร
ตองเขียนโปรแกรมใหมทั้งหมด เพราะไมสามารถแกไขไดเหมือนงานตัดตอ ดังน้ันทีมงานจะคุยกันให
ชัดเจนเพ่ือลดปญหาที่โปรแกรมเมอรตองเริ่มเขียนโปรแกรมใหมทั้งหมด  

จากกระบวนการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ในองคกรสื่อขางตนสอดคลองกับ
การศึกษาของภัควลัญชณ โชติพิชชานันช (2562) ไดทํารายงานเฉพาะบุคคลเก่ียวกับกระบวนการสราง
ภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  ของสํานักขาว The Matter The Standard และ Thai 
Publica พบวา กระบวนการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ของสํานักขาวทั้ง 3  แหงมี
กระบวนการใกลเคียงกัน คือ เริ่มจากการต้ังคําถาม ตามมาดวยการสืบคนขอมูลในเชิงลึก จากน้ันจึงนํา
ขอมูลทั้งหมดที่ไดมาจัดการประมวลผล แลวสงตอใหดีไซเนอรออกแบบอินโฟกราฟก หรือนักพัฒนาเพ่ือ
เขียนโคด สราง Interactive Content ซึ่งคนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทความที่นําเสนอได ดังน้ันการ
ทํา Data  Visualization ที่ดีควรมีทีมงานครบทั้ง 4 ฝาย คือ ผูสื่อขาวหรือคนทําคอนเทนต  นัก
ออกแบบกราฟก (Graphic Designer) นักพัฒนาเว็บไซต (Developer) และผูเช่ียวชาญดานขอมูล 
(Data  Specialist) เพ่ือสรางสรรคผลงานออกมาใหสมบูรณที่สุด  นอกจากน้ีทุกฝายควรมีความรูเทาทัน
ขอมูล (Data  Literacy) รูวาจะจัดการชุดขอมูลที่ไดมาอยางไร เพ่ือหากระบวนการทํางานรวมกันและ
สื่อสารภายในทีมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสรางสรรคบทความหรือขาวออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ตามทฤษฎีเกสตอลท (Gestalt Theory) 

ผูสงสารในฐานะสื่อมวลชนตองเรียนรูเทคนิคการสรางภาพจากขอมูล ทฤษฎีเกสตอลท (Gestalt 
Theory) เปนทฤษฎีการรับรู ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการที่ผูรับสารมองกราฟ แผนภูมิ ฯลฯ ที่สื่อมวลชน
นําเสนอ ทฤษฎีน้ีพัฒนาขึ้นชวงตนศตวรรษที่ 20 โดยเกสตอลท นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ไดนํามา
ประยุกตใชกับสาขาวิชาตาง ๆ เชน  สารสนเทศ วิทยาศาสตรการมองเห็นและการรับรู  โดยหลักการ
รับรูที่มีการจัดกลุมภาพในสมองมนุษยตามทฤษฎีเกสตอลท (Gestalt Theory)  มี 6 ประการดังน้ี  
(Schwabish, 2021 : 22-28) 

1. ความเหมือน (Similarity)   กลุมขอมูลที่ทําใหสมองมนุษยเขาใจวาเปนกลุมเดียวกัน เพราะมี
ความเหมือนกันดานสี   ขนาด  รูปทรง การจัดเรียงเพ่ือแยกฟงกช่ัน  กลุมขอมูลที่มีผลตอการรับรูในการ
สรางภาพมากที่สุดคือ กลุมของสี แยกเปนกลุมมีสีและไมสี กอนที่สมองผูรับสารจะพิจารณารูปทรง  การ
สรางภาพจากขอมูลดวยหลักความเหมือน เชน ขนาดตัวอักษรเล็กใหญเพ่ือจําแนกระดับความสําคัญของ
หัวขอขาวออนไลนตางๆ การแยกลิงกขาวดวยสี  การจัดเรียงตัวอักษรดานซายหรือขวาของหนาจอยอม
แสดงวามีหนาที่แตกตางกัน การใชสีและพ้ืนหลังผิดทําใหผูรับสารเขาใจวาเปนคนละประเด็น  
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2. ความใกลชิด (Proximity)  กลุมขอมูลที่มีความใกลชิดกันดวยการใชเสน  พ้ืนหลัง  และพ้ืนที่
วางเพ่ือแยกกลุมขอมูล เมื่อเปรียบเทียบเทคนิคการใชความใกลชิดเพ่ือแยกกลุมขอมูลพบวา  การใชพ้ืนที่
วางเพ่ือแยกกลุมขอมูลมีความโดดเดนมากที่สุด  การใชพ้ืนที่วางเพ่ือแยกกลุมขอมูลไมจําเปนตองเปน
พ้ืนที่สีขาว  อาจใชสีอ่ืน ๆ หรือใชลายก็ได  พ้ืนที่วางไมจําเปนตองเทากันขึ้นอยูกับขนาดภาพและ
ตัวอักษร 

3. การลอมกรอบ (Enclosure)  การใชสี  วงกลมหรือรูปรางอ่ืน ๆที่แตกตางกัน เพ่ือลอมกรอบ
กลุมขอมูลที่แตกตางกัน 

4. การปกปด (Closure) การสรางภาพจากขอมูลบางครั้งใชการลบบางสวนออกไปใหกลายเปน
พ้ืนที่วางเพ่ือใหผูรับสารมองหากลุมขอมูลที่ขาดหายไปดวยจินตนาการหรือการเดาจากประสบการณของ
ผูรับสารแตละคน  

5. ความตอเน่ือง (Continuity) สายตาของมนุษยมองหาความตอเน่ือง การสรางภาพจากขอมูล
เปนแผนภูมิแทงจึงออกแบบแผนภูมิแตละแทงใหมีขนาดเทากันต้ังแตตนถึงปลายแทง  

6. บางสวนสะดุดตา (Preattentive  Process)  การออกแบบใหบางสวนของภาพสะดุดตา โดย
การใชสี ระดับความเขมจางของสี รูปทรง การลอมกรอบ  ความหนาของเสน  เครื่องหมาย  ทิศทาง  
ตําแหนง  สามมิติ  ความยาวและความโคงของเสน   ความหนาแนนและคมชัด   แผนภูมิแตละประเภท
มีหลักการสรางภาพจากขอมูลแตกตางกัน  เชน แผนภูมิเสน (Line Chart) ใชตําแหนงของจุดเพ่ือเนน
ขอมูล ในขณะที่แผนภูมิแทง (Bar  Chart) ใชความยาว   

ขอแนะขอหามที่มีตอการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) 

การรายงานขาวที่ตองการใหผูรับสารมีสวนรวม จําเปนตองแปลงขอมูลและสรางภาพจากขอมูล
ใหสะทอนนัยยะสําคัญของขอมูลใหเห็นดวยตา การสรางภาพที่แปลความหมายยาก  ซับซอนยอมทําให
การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ   การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) จะเพ่ิมพลังการเลาเรื่อง 
เปลี่ยนเรื่องราวใหนาสนใจและสรางผลกระทบตอผูรับสาร  ตามทฤษฎีการรับรูผูสงสารตองตระหนัก  
ตีความขอมูลและเลือกวิธีการนําเสนอขอมูลใหโดดเดน ดวยการนําขอมูลมาเลือกและดึงเฉพาะขอมูลเดน
แลวนําเสนอดวยภาพในลักษณะตางๆ เชน มีคําอธิบายคูกับแผนภูมิ  การใหสีที่แตกตางกันของแตละชุด
ขอมูล  กอนที่ผูสงสารสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  มีขอแนะขอหามเก่ียวกับการสราง
ภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ดังน้ี (Schwabish, 2021 : 29-43) 

 1. แสดงเฉพาะขอมูลสําคัญ (Show the Data)  ผูสงสารไมจําเปนตองแสดงขอมูลทั้งหมด
ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญ การใชสีในแผนภูมิที่แตกตางกันทําใหสื่อสารขอมูลผิดพลาด  

 2. ตัดองคประกอบภาพที่ไมจําเปน (Reduce the Clutter)  การใสองคประกอบที่ไมจําเปน
ลงในภาพทําใหเบ่ียงเบนความสนใจของผูรับสารจากขอมูลสําคัญและทําใหแผนภูมิรกรุงรัง เชน การใช
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เครื่องหมายสี่เหลี่ยม  วงกลม สามเหลี่ยม เพ่ือแยกความแตกตาง แตเครื่องหมายเหลาน้ันทับซอนกันทํา
ใหสื่อความหมายสับสน  หรือการใชแทบสีและขอความมากเกินไปทําใหไมสบายตา  

 

 

 

 

 

   

 

       ภาพที่ 1  แผนภูมิแทงท่ีนําเสนอเปนสามมิติท่ีบิดเบือนขอมูลและยากตอการอาน 

หมายเหตุ:  จาก Better Data  Visualizations (32) Schwabish,2021, Columbia University Press Publishers   

 แผนภูมิแทงเปรียบเทียบการเติบโตของการเรียนในเยอรมันและสหรัฐอเมริกาที่ผูสราง
แผนภูมิใชแถบสี 3 มิติสะทอนแสง ทําใหขอมูลบิดเบือน เชน มองตัวเลขไมตรงกับปายกํากับแกน แถบที่
หน่ึงไมแตะกับเสนกํากับแกน ประกอบกับจํานวนทศนิยมทําใหแผนภูมิดูรกรุงรัง  การใชแผนภูมิตอง
สรางสมดุลระหวางองคประกอบงานศิลปและกระบวนการทํางานของสายตาและสมองมนุษยเพ่ือเลือก
ชนิดของแผนภูมิ  แผนภูมิที่มีการเพ่ิมเปอรสเปกทิฟขางตน ทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อ
ความหมายและไมสบายตา ควรนําเสนอเปนแผนภูมิแทงพ้ืนฐานเหมาะสมกวา 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแทงพ้ืนฐานงายตอความเขาใจและการอาน 

หมายเหตุ:  จาก Better Data  Visualizations (33) Schwabish,2021, Columbia, University Press Publishers 
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 3. บูรณาการกราฟกและขอความ (Integrate the Graphics and Text)  การสรางภาพจาก
ขอมูล แมใชเสนและจุดเพ่ือสรางกราฟก แตคําอธิบายความที่ใสในกราฟกก็มีความสําคัญ Amanda Cox 
บรรณาธิการขอมูลของ New York Times เคยกลาวไววา คําอธิบายความ (The annotation layer) 
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด การเพ่ิมคําอธิบายที่เหมาะสมลงในแผนภูมิชวยสรางความเขาใจของผูรับสาร มี
ขอแนะนําเกี่ยวกับการบูรณาการกราฟกและขอความ 3  ประการดังน้ี  

3.1 ตัดขอมูลที่ไมสําคัญ ภูมิหลังออก เลือกเฉพาะขอความที่สําคัญ โดยทั่วไปซอฟตแวรการ
สรางภาพจากขอมูลจํานวนมากสรางคําอธิบายภาพไวรอบ ๆ แผนภูมิ โดยไมมีการ เช่ือมตอขอมูลอยาง
เปนเหตุเปนผล ผูสรางภาพจากขอมูลตองใสคําอธิบายในแถบสีบางจุด โดยเลือกคําอธิบายที่สําคัญที่สุด   
ผูสรางภาพจากขอมูลตองเช่ือมโยงเฉพาะขอมูลสําคัญและใสคําอธิบายความเทาที่จําเปน   

3.2  ต้ังช่ือแผนภูมิเหมือนพาดหัวขาว                    

3.3  เพ่ิมคําอธิบาย  ผูสงสารสรางแผนภูมิและต้ังช่ือแผนภูมิ ยังจําเปนตองมีคําอธิบายที่สั้น
กระชับเฉพาะจุดสําคัญ  John Burn-Murdoch  ผูสื่อขาว Financial Times กลาววา การใชสีและ
คําอธิบายทําใหเขาใจแผนภูมิมากขึ้น  การสรางกราฟกมีความสําคัญเทียบเทากับการสัมภาษณแหลงขาว 
ผูสื่อขาวตองเรียนรูการสรางภาพจากขอมูลใหผูรับสารเขาใจและนาสนใจ 

4. หลีกเลี่ยงแผนภาพสปาเก็ตต้ี การสรางภาพจากขอมูลควรหลีกเลี่ยงแผนภูมิเสนที่มีสีและ
ไอคอนมากมายเหมือนสปาเก็ตต้ี  เปนความยากที่นําเสนอขอมูลมากมายในแผนภูมิเดียว จึงจําเปนตองมี
แผนภูมิยอยเพ่ือขยายความใหแผนภูมิใหญ รวมทั้งคําอธิบายแผนภูมิ เพ่ือลดความยากในการอานที่ผูรับ
สารตองซูมเพ่ืออานขอมูลจากแผนภูมิใหญเพียงอยางเดียว  

นอกจากน้ี ผูเขียนไดขอความเห็นจากผูบริหารองคกรสื่อเกี่ยวกับขอแนะขอหามในการสรางภาพ
จากขอมูล (Data  Visualization) พอสรุปไดดังน้ี  

1. การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ขึ้นกับประเด็นขาวและชุดขอมูล  ประเด็น
ที่อยูในกระแสความสนใจ แตชุดขอมูลไมเพียงพอ องคกรสื่อไมควรการสรางภาพจากขอมูลในระดับสูง 
เชน ประเด็นเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตขาดโอกาสทางการศึกษาเน่ืองจากความขัดแยงในพ้ืนที่  
ตัวเลขที่รวบรวมไดจากประเด็นดังกลาวมีนอยและมีความนาสนใจนอยกวาอารมณ  สีหนา แววตาของ
เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดจากการสัมภาษณ การนําเสนอเน้ือหาและภาพขาวที่สะทอน
อารมณของผูตกเปนขาวจึงสรางความนาสนใจและขายไดมากกวาการสรางภาพจากขอมูล  ในทาง
กลับกันประเด็น “ปลาทูไทยใกลสูญพันธ”ที่สรางความต่ืนตาใหผูรับสารเก่ียวกับการสรางภาพจากขอมูล 
(Data  Visualization) ระดับสูงเพ่ือรายงานขาวกลับไมใชประเด็นที่อยูในกระแส แตทีมงานมีชุดขอมูล
เพียงพอ จึงใชการสรางภาพจากขอมูลไดดี (จิตสุภา วัชรพล,สัมภาษณ, 22 เมษายน 2565)  
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2. ไมสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  ตอประเด็นขาวที่เก่ียวของกับคดีความที่ยัง
ไมสิ้นสุด   หากเกิดความเปลี่ยนแปลงของคดีความ จะทําใหสื่อขาดความนาเช่ือถือ  

3.  อางที่มาของขอมูลและวันเวลาการนําเสนอภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ทุก
รูปแบบ เพ่ือปองกันขาวปลอม (กมล ชวาลวิทย, สัมภาษณ, 24 เมษายน  2565) 

4. ไมสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)  ประกอบการรายงานขาวที่เปนความสนใจ
ของปถุชน (Human Interest) และสรางดรามาเกินขอเท็จจริง เชน ขาวลุงพล  ขาวการเสียชีวิตของ
แตงโมนิดา  ยังไมพิสูจนขอเท็จจริง แตสื่อสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization)   ดวยเทคโนโลยี 
Immersive ที่สรางโลกเสมือน ดวยการเอาภาพเรือที่แตงโมน่ังกอนเสียชีวิตขยายถึง 30 เทาเพ่ือ
ต้ังสมมติฐานเหตุการณที่เกิดขึ้นบนเรือในเวลาค่ํามืด ทําใหคนย่ิงปกใจเช่ือวาเปนการฆาตกรรม ทั้งที่ศาล
ยังไมไดตัดสินคดีดังกลาว (มนตรี จุยมวงศรี, สัมภาษณ,  19 เมษายน 2565) 

พอสรุปไดวา การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) คือ การวิเคราะห ตีความชุด
ขอมูลที่ซับซอนเพ่ือนําเสนอเปนภาพที่เขาใจงายในลักษณะตาง ๆ  เชน กราฟ แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง
ลําดับเวลาที่เกิดเหตุการณ (Timeline) อินโฟกราฟก คลิปเสียง แอนิเมชัน และอินเทอรแอคทีฟกราฟก 
ซึ่ งผูรับสารเขาใจงายและมีสวนรวมกับเน้ือหา  โดยแนวทางการสรางภาพจากขอมูล (Data 
Visualization)  มีดังน้ี 

1. ดานเน้ือหา  เน้ือหาที่เหมาะสมสําหรับการสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) ตอง
เปนประเด็นที่นาสนใจ สดใหม มีชุดขอมูลเพียงพอ  และสามารถอางแหลงที่มาของขอมูลเพ่ือความ
นาเช่ือถือ สวนเน้ือหาที่ไมเหมาะสมสําหรับการสรางภาพจากขอมูลคือ ประเด็นขาวคดีความที่ยังไม
สิ้นสุดและสรางดรามาเกินขอเท็จจริงในขาวที่อยูในความสนใจของปถุชน (Human Interest)   

2. ดานรูปแบบ  การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) มีรูปแบบการใชงานใน
ลักษณะตางๆ  เชน กราฟ แผนภูมิ แผนที่ อินโฟกราฟกที่ใหขอมูล กระบวนการทํางาน หรือแผนภาพ
ลําดับเวลาที่เกิดเหตุการณ (Timeline)  คลิปเสียง แอนิเมชัน และอินเทอรแอคทีฟกราฟก ภาพรวมของ
การสรางภาพเปนขอมูลในลักษณะตางๆ ขางตน  ผูสงสารตองเลือกเฉพาะขอมูลสําคัญมาแสดงเปนภาพ 
ต้ังช่ือแผนภูมิเหมือนการพาดหัวขาวและใสขอความประกอบแผนภูมิเทาที่จําเปน  หลีกเลี่ยงแผนภูมิเสน
ที่มีสีและไอคอนมากมาย 

 จากขอมูลเบ้ืองตนพอคาดการณไดวา การสรางภาพจากขอมูล (Data Visualization) 
ระดับพ้ืนฐานเพ่ือการรายงานขาวของสื่อมวลชนไทยน้ันเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เพ่ือสอดรับกับพฤติกรรม
การรับสารผานสื่อออนไลนตางๆ ที่กลุมผูรับสารไมนิยมอานขอความยาวๆ  แตตองการรับสารที่เปนภาพ
และเสียงที่เขาใจงาย สั้นกระชับ  อยางไรก็ตาม การสรางภาพจากขอมูล (Data  Visualization) 
ระดับสูงเพ่ือประกอบการรายงานขาวของสื่อมวลไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนตางประเทศ เชน 
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Reuters,  South China Morning Post, The New York Times, The Washington Post,  BBC 
News,  USA Today  จําเปนตองรอเวลาการพัฒนาในอนาคต  เน่ืองจาก การสรางภาพจากขอมูลที่มี
เทคนิคระดับสูง สามารถกระตุนการมีสวนรวมของกลุมผูรับสาร ผูรับสารน้ันตองใชตนทุนและเวลาใน
การผลิต  แตอุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทยไมสรางรายไดเทาที่ควร  ผูสื่อขาวหน่ึงคนตองรับผิดชอบ
รายงานขาวขามสื่อ  คาจางสําหรับการสรางภาพจากขอมูลดวยเทคนิคระดับสูงราคาแพง   

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูรับสารยุคดิจทิัลสงผลใหการสรางภาพจากขอมูล 
(Data Visualization) จํานวนมหาศาลเปนวิธีการนําเสนอที่สรางการมีสวนรวมของผูรับสารได   
สถาบันการศึกษา/คณะนิเทศศาสตรควรออกแบบหลักสูตรใหมีรายวิชาเกี่ยวกับการสรางภาพจากขอมูล
ขนาดใหญ ซึ่งเนนการวิเคราะห ตีความมองหานัยยะสําคัญจากขอมูลและตัวเลข  ศึกษาหลักการ
ออกแบบ สรางสรรค และนําเสนอเน้ือหาขอมูลที่สกัดจากขอมูลขนาดใหญ ใหนาสนใจ สวยงาม และเข
าใจงายดวยภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวโดยอาศัยการใชเครื่องมือในการสรางภาพประเภทตาง ๆ บนสื่อ
ประเภทตาง ๆ  ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตองการทั้งของผูเรียนและผูใชบัณฑิตในยุคดิจทิัลไดอยาง
แทจริง  
 

เอกสารอางอิง  

Big Data (28 พฤษภาคม 2563).  Visual Analytics การวิเคราะหดวยภาพ.  [ออนไลน]. สืบคนจาก :  
https://bigdata. go.th/big-data-101/visual-analytics/ 

The Momentum (26 มกราคม 2562).  Data Visualization ใหภาพเลาเรื่องมากกวาเปนภาพประกอบ
เรื่อง.  [ออนไลน]. สืบคนจาก :   
https://themomentum.co/data-journalism- thanisara/ 

กนกพร ประสิทธ์ิผล, 17 เมษายน  2565. ผูอํานวยการสํานักสื่อดิจิทัล สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส. 
สัมภาษณ 

กมล ชวาลวิทย, 24 เมษายน  2565. บรรณาธิการขาวขอมูล สํานักขาวไทยพับลิกา. สัมภาษณ  

จิตสุภา วัชรพล, 22 เมษายน 2565.  เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธและการตลาดบริษัททริปเปล วี 
บรอดคาสท จํากัด. สัมภาษณ 

 ภัควลัญชณ โชติพิชชานันช (12 กรกฎาคม 2562).  การแสดงผลขอมูลแบบประยุกตดวยภาพกับการ
นําเสนอขาวของสื่อมวลชนไทย.  [ออนไลน]. สืบคนจาก :   
https://www. isranews.org/article/isranews-article/78388-datavis.html 

มนตรี จุยมวงศรี, 19 เมษายน 2565. บรรณาธิการศูนยขาวสืบสวน สํานักขาวอิศรา. สัมภาษณ 



 

685 
 

วริษฐ  ลิ้มทองกุล, 16 เมษายน  2565. ผูอํานวยการเว็บไชต ผูจัดการออนไลน. สัมภาษณ   

Amit Kumar Poonam Gaur. Data Visualization in Indian print media: a comparative 
 study of English and Hindi newspapers1 RUDN Journal of Studies in Literature 
 and Journalism 2020 Vol. 25 No. 3 554–566 [Online]. Available :   
http://journals.rudn.ru/literarycriticism 

Gray, J., Chambers, L., & Bounegru, L. (2012). The data journalism handbook: How 
 journalists can use data to improve the news. O'Reilly Media, Inc.  

Kirk, A. (2012) Data  Visualization : a successful design process. Packt Publishing. 
[Online]. Available :    
http://ebookcentral.proquest.com/lib/kadirhas/detail. action?docID=1108349. 

Krum, R. (2013) Cool Infographics : Effective Communication with Data Visualization 
and Design. Somerset, UNITED STATES: John Wiley & Sons,  Incorporated. 
[Online]. Available :    
http://ebookcentral.proquest.com/lib/kadirhas/ detail.action?docID=1566515. 

Kumar, A. (2014). The Jan Lokpal Andolan and alternate politics: Symbiotic 
 interactions, vernacular publics, and news media in the Jan Lokpal Andolan. 
 Democratic Transformation and the Vernacular Public Arena in India (pp. 111– 

 128). Routledge 

Lorenz, M. (n.d.). Why Journalists Should Use Data. Retrieved March 2, 2020,  ]Online .[
Available    : 
 https://datajournalism.com/read/handbook/one/introduction/why- journalists-
should-use-data 

Michailidis, G. (2008).Data Visualization through their graph representations. 
 Handbook of Data  Visualization. Springer, Berlin, Heidelberg. 103-120 

Rodgers, Y. (2015). Data News Trend: Releasing the Power of Visual Report: Facts 
 are Sacred: The Power of Data. Renmin University of China press, Beijing. 5  

Schwabish, Jonathan A. (2021). Better Data  Visualizations : a guide for scholars, 
 researchers, and works. Columbia University Press Publishers. 22-28 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/kadirhas/detail.%20action?docID=1108349
http://ebookcentral.proquest.com/lib/kadirhas/%20detail.action?docID=1566515
https://datajournalism.com/read/handbook/one/introduction/why-%09journalists-should-use-data
https://datajournalism.com/read/handbook/one/introduction/why-%09journalists-should-use-data


 

686 
 

Stalph, F. (2018). Classifying Data Journalism: A content analysis of daily data-
 driven stories. Journalism Practice 

Uskali, T.I., & Kuutti, H. (2015). Models and streams of data journalism. The Journal of 
 Media Innovations, 2(1), 77–88. 

Weber, W., Engebretsen, M., & Kennedy, H. (2018). Data stories: rethinking journalistic 
 storytelling in the context of data journalism. Studies in Communication 
 Sciences, 2018(1), 191–206. 

 

 

 
 



 

687 
 

การพัฒนาแบบวดัจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน             
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต  

Development of Scientific Mind Scale for Lower Secondary School 
 in the Three Southern Border Provinces 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ใหมีคุณภาพตามเกณฑ และ 2) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
ของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใน 3 จังหวัด          
ชายแดนใต ประจําปการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้นจํานวน 675 คน ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบ 3 ขั้นตอน 
(three-stage random sampling) เครื่องมือที่ใชคือ แบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนแบบวัดชนิด
สถานการณ ตัวเลือก 5 ระดับตามแนวคิดการวัดจิตพิสัยของ Krathwohl et al. (1964) ไดตรวจสอบ
คุณภาพโดยวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหา คาอํานาจจําแนกรายขอดวย t-test วิเคราะหความเที่ยงของ
แบบวัดทั้งฉบับดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางโดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(CFA) 

  ผลการวิจัยพบวา 1) แบบวัดที่ พัฒนาขึ้น ประกอบดวยองคประกอบจิตวิทยาศาสตร             
10 องคประกอบ คือ (1) ความอยากรูอยากเห็น (2) ความซื่อสัตย  (3) ความอดทน มุ งมั่น                  
และเพียรพยายาม (4) ความมีระเบียบ และละเอียดรอบคอบ (5) ความรับผิดชอบ (6) ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (7) ความมีเหตุผล  (8) ความใจกวาง (9) ความรวมมือชวยเหลือ และ(10) เจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตร องคประกอบละ 4 พฤติกรรมบงช้ี รวมทั้งสิ้น 40 พฤติกรรมบงช้ี โดยในระหวางสราง    
แบบวัดมีการตรวจคุณภาพ และปรับปรุง แกไข จนไดขอคําถามทั้งหมด 40 ขอ โดยคุณภาพของแบบวัด
ที่พัฒนาขึ้น มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา พบวาทุกขอผานเกณฑ มีคาอยูระหวาง 0.71-1.00 

                                                            
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
2, 3, 4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะศึกษาศาสตร หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกรายขอใชวิธีทดสอบ t-test ไดขอคําถามที่ผานเกณฑทุกขอ โดยมีคาความ
เที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.893 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคา Chi-Square=43.73, df=31,        
p-value=0.064, RMSEA=0.025, CFI=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.98, Chi-Square/df=1.41 

คําสําคัญ: การพัฒนาแบบวัด, จิตวิทยาศาสตร, 3 จังหวัดชายแดนใต  
 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to construct of scientific mind scale for 
Lower Secondary school in the three southern border provinces qualified according to 
the criteria 2) to check construct validity of scientific mind scale for Lower Secondary 
school in the three southern border provinces by confirmatory factor analysis. The 
sample were 675 student selected by three-stage random sampling technique. The 
students selected were studying in lower secondary school under the jurisdiction of the 
Secondary Education Office Service Area and Office of the Private Education in the 
three southern border provinces. The measurement scale designed the situational test 
as a five-multiple choice by applying instructional model based on affective domain by 
Krathwohl et al (1964). Verify the quality by content validity, discrimination and 
reliability with Cronbach’ alpha coefficient and parameter testing was accomplished by 
confirmatory factor analysis (CFA) 

  The findings were; 1) Scientific Mind Scale for Lower Secondary School in 
the Three Southern Border Provinces composed 10 components including (1) curiosity 
(2) honesty (3)patience, strive and persevere (4)orderliness and prudence                           
(5) responsibility (6) initiative (7) rationality (8) generosity (9) cooperation and                    
(10) good attitude toward science. Each component has 4 indicative behaviors, a total 
of 40 indicative behaviors. During the construction of the measurement, there were 
quality checks and improvements until a total of 40 item. The quality of Scientific Mind 
Scale for Lower Secondary School in the Three Southern Border Provinces. Content 
validity of the scale range from 0.71-1.00, t-test was used to analyze the discrimination 
and reliability was 0.893. 2) Confirmatory factor found Scientific Mind were consistent of 
the empirical data. Chi-Square= 43.73, df=31, p-value=0.064, RMSEA=0.025, CFI=1.00, 
GFI=0.99, AGFI=0.98, Chi-Square/df=1.41 
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ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใหเจริญกาวหนา
รวมทั้งสรางเสริมความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ โดยในดานของการจัด
การศึกษาของประเทศไทยน้ันมีการใหความสําคัญในวิชาวิทยาศาสตรเปนอยางมาก โดยรายวิชา
วิทยาศาสตรเปนหน่ึงในวิชาเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีซึ่งเปนกลุมสาระ
การเรียนรูหลักในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุงพ.ศ. 2560) โดยจะตอง
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 ดาน คือ 1 ) ดานความรูความคิด 2) ดานกระบวนการ
เรียนรู และ3) ดานเจตคติ โดยดานเจตคติจะเปนการวัดและประเมินเกี่ยวกับจิตสํานึกของบุคคลที่ใหเกิด
ลักษณะนิสัยหรือความรูสึกทางจิตใจจากการไดเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียน ซึ่งจะสอดคลองกับ
เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ระบุวาเพ่ือใหผูเรียนเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร        
มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) 

 สําหรับคําวาจิตวิทยาศาสตร น้ันมีผู ใหความหมายไวหลากหลาย ซึ่งในดานการศึกษา
วิทยาศาสตรน้ัน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2560) ไดใหความหมายของ        
จิตวิทยาศาสตรไววา เปนความรูสึกนึกคิด พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนคุณลักษณะหรือลักษณะ
นิสัยของบุคคลในทางวิทยาศาสตรที่เปนผลมาจากอารมณความรูสึกนึกคิดน้ัน ๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นมาในตัว
ผูเรียนเปนผลจากประสบการณและการเรียนรู หรือไดรับประสบการณการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร 
ซึ่งจะมีอิทธิพลตอความคิด การตัดสินใจ การกระทํา หรือพฤติกรรมของบุคคลตอความรูหรือสิ่งที่มีความ
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตรน้ันสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือเจตคติตอวิทยาศาสตร 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร ซึ่งในการวัดและประเมินผลจิตวิทยาศาสตรที่ผานมาสวนใหญจะทําการวัด
และประเมินแคเพียงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหน่ึง ซึ่งไมครอบคลุมพฤติกรรมดานจิตพิสัยที่จะสามารถ
นําแปลผลการมีจิตพิสัยดานวิทยาศาสตรในตัวผูเรียนได เพ่ือใหครอบคลุมพฤติกรรมดานจิตพิสัยที่
เก่ียวของกับการศึกษาวิทยาศาสตรทั้งหมดที่ผูสอนหรือผูเก่ียวของสามารถนําผลการประเมินมาบงช้ี
ระดับการมีจิตพิสัยดานวิทยาศาสตรในตัวผูเรียนและนําไปใชพัฒนาจิตพิสัยดานวิทยาศาสตรในตัวผูเรียน 
รวมถึงวางแผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอผูเรียนตอไปได (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) ซึ่งสอดคลองกับการที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวของจิตวิทยาศาสตรพบวา งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรมีหลายงานวิจัย 
ซึ่งสวนใหญเปนการศึกษาเก่ียวกับการวัดความรูสึก ความคิดเห็น เจตคติตอวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
การศึกษาคุณลักษณะใดลักษณะหน่ึงของจิตวิทยาศาสตรเทาน้ัน ซึ่งรูปแบบของเครื่องมือที่ใชสวนใหญ
เปนมาตรวัดแบบ Likert และแบบ Guttman (Gregory, 2004) ซึ่งรูปแบบของ Likert ไดรับความนิยม
สูงสุด มีรูปแบบเปนมาตรวัด 5 ระดับถึง 7 ระดับ เชน แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรของ Moore 
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(1997) สรางขึ้นใน ค.ศ. 1969 มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบ Likert 4 ระดับ จํานวน 60 ขอ สําหรับวัด
นักเรียนเกรด 7 ถึงระดับมหาวิทยาลัย ตอมาไดมีการนําแบบวัดของ Moore มาปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยน
เปนมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ ใชสําหรับนักเรียนเกรด 6 ถึง 9 สวนงานวิจัยที่เกี่ยว
ของกับการสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรในประเทศไทยน้ันไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง เชน ทราย
ทอง พวกสันเทียะ (2553) ไดสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ชนิด
สถานการณ 4 ตัวเลือก ตามระดับจิตพิสัยของ Krathowhl (1964), สุนารี มีใหม (2557) ไดสรางแบบ
วัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนิดสถานการณตัวเลือก 5 ระดับตาม
แนวคิดของ Krathwohl (1964),  เฉลิมศักด์ิ มะลิงาม (2558) ไดสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดศรีษะเกษ ลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณ ชนิด 4 
ตัวเลือก มีการตรวจใหคะแนนแบบสองคา(dichotomous scoring), ชลิดา ไชยพันธกุล (2559) ไดสราง
แบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดภูเก็ต ลักษณะแบบวัดเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ และวรรณพร เพ่ิมโสภา (2563) ไดสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณ จํานวน 30 ขอ มี 5 
ระดับขั้นความรูสึกหรือ 5 ตัวเลือก แตละงานวิจัยมีความแตกตางในสวนของผูที่จะนําแบบวัดไปใช 
รูปแบบของแบบวัด และองคประกอบของจิตวิทยาศาสตรที่นํามาใชสรางแบบวัด ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Wang et al (2005) พบวา แบบวัดบุคลิกภาพ Big 5 ที่ใชอยางกวางขวางใน
สหรัฐอเมริกาไมเหมาะสมที่จะนําไปใชกับคนในประเทศอ่ืนถาไมไดพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับคนใน
ประเทศน้ันเสียกอน และการศึกษาของ Lichtenstein et al (2008) พบวา แบบวัดเจตคติต่ิ
วิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นเปนเวลานานและใชสําหรับวัดคนที่มีอายุตางกัน จะทําใหประสิทธิภาพของแบบ
วัดแปรเปลี่ยนไปตามเวลา และกลุมของบุคคลจําเปนตองมีการพัฒนาแบบวัดใหมีความเหมาะสมกับวัย
ของผูตอบและมีความทันสมัยอยูเสมอ จากประเด็นดังกลาวจะเห็นไดวามีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
พัฒนาแบบวัดขึ้นเพ่ือใชเฉพาะกลุม ซึ่งผูวิจัยตองการที่จะพัฒนาแบบวัดที่สรางขึ้นเพ่ือนักเรียนในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใตในประเทศไทย ซึ่งยังไมมีแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุมดังกลาว
โดยเฉพาะ  

 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาสน้ันมีความแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในประเทศไทย เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมในพ้ืนที่          
3 จังหวัดชายแดนใตมีลักษณะพิเศษคือ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ใชภาษามาลายูใน
ชีวิตประจําวัน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตางกันออกไปจากถิ่นอ่ืน จําเปนที่ตองยึด
หลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับชีวิต อัตลักษณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความตองการ
ของทองถิ่นและประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะบนพ้ืนฐานของหลักศาสนาที่เช่ือมโยงหลักการทางศาสนา
เขากับวิชาสามัญและวิชาชีพ ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหมีการบริหารจัดการในลักษณะพิเศษที่
แตกตางไปจากพ้ืนที่อ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) สงผลใหในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต
ประกอบดวยโรงเรียน 3 แบบหลัก ๆ คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนโดยแบงเปนโรงเรียนเอกชน
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ประเภทสามัญ และประเภทสามัญควบคูศาสนา และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะ โดยมี
ความแตกตาง คือ โรงเรียนรัฐบาลจะจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่
โรงเรียนเอกชนจะจัดการเรียนรูเหมือนโรงเรียนสามัญแตเพ่ิมการสอนศาสนาอิสลามควบคูไปดวย        
สวนโรงเรียนสอนศาสนาจะสอนศาสนาอิสลามเพียงอยางเดียว โดยเมื่อสํารวจจํานวนนักเรียนที่เขารับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวาสวนใหญนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใตจะเขารับ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ทั้งประเภทสามัญ และประเภทสามัญ
ควบคูศาสนา รองลงมาคือโรงเรียนของรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

 จากเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยจึงสนใจที่จะสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต เพราะจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา ยังไมมีแบบวัดที่สราง
ขึ้นเพ่ือผูเรียนในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางขึ้นมา เพราะบริบทในดานตาง ๆ 
ของพ้ืนที่ดังกลาวมีความแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจในการเรียนตอหรือ
ประกอบอาชีพของนักเรียนใหตรงตามความถนัดหรือความสนใจของตนเอง และเพ่ือเปนแนวทางในการ
นําไปจัดการเรียนการสอนของคุณครูในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต 
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ 
 2. เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตนใน 3 จงัหวัดชายแดนใต ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวนนักเรียนประมาณ 16,171 คน และเปนโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาในระบบประเภทสามัญ และประเภทศาสนาควบคูสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ใน 
3 จังหวัดชายแดนใต จํานวนนักเรียนประมาณ 61,143 คน ประจําปการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้นจํานวน 
ประมาณ 77,314 คน ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยยึดแนวคิดของ Comrey และ Lee(1992) ไดให
ขอเสนอแนะวาในการวิเคราะหองคประกอบควรใชขนาด 1000 คนดีที่สุด และสุภมาส อังศุโชติ สมสวิล 
วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน(2554) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไววาควรไมนอยกวา   
100 คน ผูวิจัยจึงกําหนดขนาด จํานวน 675 คน ซึ่งอยูในชวงของขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งไดมาโดย
การสุมอยางตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (probability sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบ 3 
ขั้นตอน (three-stage random sampling)  
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบวัดจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
สําหรับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีองคประกอบจิตวิทยาศาสตรสอดคลองกับที่สถาบัน
สงเสริมการสอนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557) ไดกําหนดไว โดยผูวิจัยไดปรับปรุงใหมี
ความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น มีลักษณะเปนแบบวัดชนิดสถานการณ จํานวน 40 ขอ ตัวเลือก 5 ระดับตาม
แนวคิดการวัดจิตพิสัยของ Krathwohl et al (1964) ประกอบดวย 1) ระดับการรับรู 2) ระดับการ
ตอบสนอง 3) ระดับการเห็นคุณคา 4) ระดับการจัดระบบ) 5) ระดับการสรางลักษณะนิสัย โดยในแตละ
ขอคําถามจะมีการตรวจใหคะแนนมากกวา 2 คา  

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหา โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยาม           
เชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบงช้ีของจิตวิทยาศาสตร รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชในแตละขอ
คําถาม โดยผานผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทาน  

 2. วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยหาคาอํานาจจําแนกระหวางนักเรียนกลุมสูงและกลุม
ตํ่าของแบบวัดรายขอดวยสถิติที (t-test) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 22.0 for windows ใชวิธี
ทดสอบ t-test แบบเทคนิค 25% วิเคราะหดวยสถิติ t-test ที่ระดับความเที่ยงรอยละ 95 นําคําถามที่
ผานการคัดเลือกหาความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ ดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 22.0 for windows 

 3. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด    
จิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต ใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ดวยโปรแกรม LISREL 8.72 

สรุปผลการวิจัย  

 1. การสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต 
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ  

  แบบวัดที่ พัฒนาขึ้นเปนแบบวัดชนิดสถานการณ จํานวน 40 ขอ ประกอบดวย
องคประกอบของจิตวิทยาศาสตรจํานวน 10 องคประกอบ คือ 1) ความอยากรูอยากเห็น 2)ความซื่อสัตย 
3) ความอดทน มุงมั่น และเพียรพยายาม 4) ความมีระเบียบ และละเอียดรอบคอบ 5) ความรับผิดชอบ 
6) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 7) ความมีเหตุผล 8) ความใจกวาง 9) ความรวมมือชวยเหลือ และ            
10) เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดมาโดยการสังเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ไดกําหนดนิยามองคประกอบ และพฤติกรรมบงช้ีของแตละองคประกอบ ซึ่งสรุปไดองคประกอบละ 4 
พฤติกรรมบงช้ี รวม 40 พฤติกรรมบงช้ี  แตละขอคําถามจะมีตัวเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ใชวิธีการให
คะแนนแบบพหุวิภาค (คาคะแนน1–5) แตละตัวเลือกมีคะแนนที่แตกตางกัน 5 ระดับ โดยใชแนวคิดการ
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วัดจิตพิสัยของ Krathwohl et al. (1964) ซึ่งในแตละขอคําถามและตัวเลือกจะมีการนําบริบท สถานที่ 
และสถานที่สําคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ซึ่งผูเรียนสามารถพบเจอไดในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
สามารถทําใหผูตอบแบบวัดตอบไดตรงและเขาใจในขอคําถามมากย่ิงขึ้นดวย   

  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอคําถามในแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบงช้ีของจิตวิทยาศาสตร (IOC) โดยใชวิธีใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 
ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบงช้ีของจิตวิทยา
ศาสตร พบวา ขอคําถามจํานวน 40 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.71-1.00 โดย ซึ่งมีคาสูง
กวา 0.50 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาความสอดคลองของศิริชัย กาญจนวาสี (2552) 
แสดงวาขอคําถามทั้ง 40 ขอ สามารถวัดไดสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบงช้ีของ
จิตวิทยาศาสตรที่กําหนดไว 

  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ ของขอคําถามในแบบวัดจิตวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยหาคาอํานาจจําแนกระหวาง
นักเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่าของแบบวัดรายขอดวยสถิติที (t-test) ใชวิธีทดสอบ t-test แบบเทคนิค 
25% วิเคราะหดวยสถิติ t-test ที่ระดับความเที่ยงรอยละ 95 พบวา ขอคําถามแตละขอน้ันมีคา                    
p-value < .05 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไวดังตารางที่ 1 จึงสามารถนําขอคําถามไปใชได เมื่อนําคําถามที่
ผานการคัดเลือกหาคุณภาพความเที่ยงรายฉบับ ดวยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคพบวามีคา
ความเที่ยงรายฉบับ เทากับ .893 ซึ่งอยูในเกณฑที่สูง  

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอคําถามรายขอ  

องคประกอบ 
คําถาม    
ขอที ่

คาสถิติ t-test 
แปลผล ผลการคดัเลอืก 

t p value 

ความอยากรู
อยากเห็น 

1 
2 
3 
4 

3.749 
5.225 
6.774 

.001 

.000 

.000 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

2.815 .007 จําแนกไดด ี คัดเลือกไว 

ความซื่อสัตย 

5 
6 
7 
8 

8.916 
2.444 
3.258 
4.084 

.000 

.019 

.002 

.000 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

ความอดทน 
มุงมั่น  

และเพียร
พยายาม 

9 
10 
11 
12 

5.259 
2.547 

.000 

.015 
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

5.037 
3.093 

.000 

.000 
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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องคประกอบ 
คําถาม    
ขอที ่

คาสถิติ t-test 
แปลผล ผลการคดัเลอืก 

t p value 

ความมีระเบียบ  
และละเอียด

รอบคอบ 

13 
14 
15 
16 

3.402 
4.513 
8.173 
3.709 

.001 

.000 

.000 

.001 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

ความรับผิดชอบ 

17 
18 
19 
20 

9.623 
5.385 
6.666 
3.822 

.000 

.000 

.000 

.000 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

21 
22 
23 
24 

6.396 
5.224 

.000 

.000 
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

5.905 
3.237 

.000 

.002 
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

ความมีเหตุผล 

25 
26 
27 
28 

8.915 
3.852 
5.070 
4.083 

.000 

.000 

.000 

.000 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

ความใจกวาง 

29 
30 
31 
32 

6.512 
2.548 
4.097 
4.087 

.000 

.015 

.000 

.000 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

ความรวมมือ
ชวยเหลือ 

33 
34 
35 
36 

5.557 
3.878 
3.903 
2.801 

.000 

.000 

.002 

.008 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

เจตคติทีด่ีตอ
วิทยาศาสตร 

37 
38 
39 
40 

4.448 
4.652 
3.364 

.000 

.000 

.002 

จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี
จําแนกไดด ี

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

3.989 .000 จําแนกไดด ี คัดเลือกไว 
  

 2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  

  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต พบวาแบบ
วัดมีความตรงเชิงโครงสราง ซึ่งองคประกอบของจิตวิทยาศาสตร ประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ     
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1) ความอยากรูอยากเห็น 2) ความซื่อสัตย 3) ความอดทน มุงมั่น และเพียรพยายาม 4) ความมีระเบียบ 
และละเอียดรอบคอบ 5) ความรับผิดชอบ 6) ความคิดริ เริ่มสรางสรรค  7) ความมี เหตุผล                     
8) ความใจกวาง 9) ความรวมมือชวยเหลือ และ10) เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร โดยโครงสรางของแบบ
วัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเกณฑเปรียบเทียบโมเดลการวัดองคประกอบ
ของนงลักษณ  วิรัชชัย (2553) ซึ่งมีคา Chi-Square=43.73, df=31, p-value=0.064, RMSEA=0.025, 
CFI=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.98, Chi-Square/df=1.41 แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาดัชนีทดสอบโมเดลการวัดองคประกอบจิตวิทยาศาสตรเปรียบเทียบกับเกณฑของ 
     นงลกัษณ  วิรัชชัย (2553)              

 ดัชนีบงชี้ความเหมาะสมพอดี เกณฑ คาดัชน ี ผลบงชี ้

1. คาสถิติไค-สแควรχ2  43.73 สอดคลองดี 
2. คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ P > .05 0.064 สอดคลองดี 
3. คาไค-สแควรสมัพัทธ χ2/df < 2.00 1.41 สอดคลองดี 
4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี GFI > .90 0.99 สอดคลองดี 
5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่

ปรับแกแลว 
AGFI > .90 0.98 สอดคลองดี 

6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวน
ที่เหลือ 

RMR < .05 0.0088 สอดคลองดี 

7. ดัชนีรากที่สองของความคลาดเลื่อน
ในการประมาณคา 

RMSEA < .05 0.025 สอดคลองดี 

8. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิง
เปรียบเทียบ 

CFI > .90 1.00 สอดคลองดี 

χ2
 = 43.73, df=31, p=0.064, RMSEA= 0.025, CFI=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.98, χ2/df=1.41 

  

จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด
จิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษเปนอยางดี ซึ่งองคประกอบที่มีคานํ้าหนักสูงสุด คือ ความรวมมือชวยเหลือ (cooperation)     
มีคาเทากับ 0.79 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ (responsibility) มีคาเทากับ 0.76, ความอดทน มุงมั่น 
และเพียรพยายาม (patience, strive and persevere) กับเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร (good attitude 
toward science) มีคาเทากัน คือ 0.75, ความใจกวาง (generosity) กับความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(initiative) มีคาเทากับ 0.73, ความมีระเบียบ และละเอียดรอบคอบ (orderliness and prudence) 
กับความมีเหตุผล (rationality) มีคาเทากัน คือ 0.71, ความอยากรูอยากเห็น (curiosity) มีคาเทากับ 
0.65 และตํ่าสุดคือความซื่อสัตย (honesty) มีคาเทากับ 0.62 แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับ
นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต มีประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 

 1. สรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต     
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ 

  การสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต ปรากฏวาไดขอคําถามทั้งสิ้น 40 ขอ เปนขอคําถามในองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี                 
คือ 1) ความอยากรูอยากเห็น 2) ความซื่อสัตย 3) ความอดทน มุงมั่น และเพียรพยายาม 4) ความมี
ระเบียบ และละเอียดรอบคอบ 5) ความรับผิดชอบ 6) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 7) ความมีเหตุผล        
8) ความใจกวาง 9) ความรวมมือชวยเหลือ และ10) เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ซึ่งมีองคประกอบ
สอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) และนักวิจัยหลายทานนํา
องคประกอบจิตวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนา
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แบบวัดจิตวิทยาศาสตร เชน สุนารี มีใหม (2557) ไดพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม (2558) ไดพัฒนามาตรวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน และวรรณพร เพ่ิมโสภา (2563) ไดพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

  สําหรับแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัด
ชายแดนใตที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีจํานวน 40 ขอ จํานวนองคประกอบละ 4 ขอ ตามพฤติกรรมบงช้ีของแตละ
องคประกอบ ซึ่งขอคําถามแตละขอมีการปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญหลังจากได
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และตามขอเสนอแนะของนักเรียนหลังจากที่ไดนําไปทดลองใชกับกลุมที่
ไมใชตัวอยาง ซึ่งขอคําถามแตละขอน้ันมีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑที่กําหนด จึงสามารถนําไปใชในแบบ
วัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใตได 

  การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต ในแตละขั้นตอนมีการปรับปรุง แกไขขอคําถามแตละขอ ในขั้นตอนของการ
พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทาน ขอคําถามทั้ง 40 ขอผานเกณฑที่กําหนดไว 
คือ 0.50 ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงในสวนของขอคําถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งสวนใหญแนะนําใน
สวนของการใชภาษา การตัดคําฟุมเฟอย การใชคําศัพท ใหถูกตอง จากน้ันจึงนําพิจารณา                     
คาอํานาจจําแนก เพ่ือตรวจสอบวาขอคําถามแตละขอสามารถแยกระหวางนักเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่าได
หรือไม ซึ่งพบวาคําถามทั้ง 40 ขอ สามารถแยกระหวางนักเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่าได ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถนําไปใชวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดกับนักเรียนไดทุกคน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการนําไปใช และสามารถนําผลที่ไดจากการวัดไปใชพัฒนานักเรียนในระดับหองเรียนหรือ
ระดับสูงกวาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สําหรับความเที่ยงรายฉบับที่หาดวยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคพบวามีคาความเที่ยงรายฉบับ เทากับ .893 ซึ่งอยูในเกณฑที่สูง แสดงใหเห็นวาแบบวัดที่
สรางขึ้นน้ันสามารถวัดไดอยางคงเสนคงวา ดังน้ันแบบวัดฉบับน้ีสามารถนําไปใชกับนักเรียนที่ตองการวัด
จิตวิทยาศาสตรไดดี 

 2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(CFA) 
เพ่ือตรวจสอบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากนอยเพียงใด ซึ่งพบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงใหเห็นวาองคประกอบของจิตวิทยาศาสตรที่จะใชวัดกับนักเรียน
ใน 3 จังหวัดชายแดนใตสามารถใชโมเดลที่ผูวิจัยไดศึกษาไปใชในการสรางเครื่องมือและเปนแนวทางใน
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาจิตวิทยาศาสตรของผูเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสุนารี มีใหม (2557) 
ที่ไดสรางแบบวัดจิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ
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ของจิตวิทยาศาสตร 10 องคประกอบ เชนเดียวกันกับเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม (2558) ที่ไดสรางแบบวัด    
จิตวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดศรีษะเกษ และวรรณพร เพ่ิมโสภา 
(2563) ที่ไดพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม แตเมื่อศึกษารายละเอียดของแบบวัดและรายละเอียดของแตละขอ
คําถามพบวา ในองคประกอบเดียวกัน ผูวิจัยแตละทานจะใชคําถามที่แตกตางกัน เปลี่ยนแปลงตาม
บริบทที่จะนําแบบวัดไปใช ซึ่งเปนไปตามการศึกษาของ Lichtenstein และคนอ่ืน ๆ (2008) พบวา 
แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นเปนเวลานานและใชสําหรับวัดคนที่มีอายุตางกัน จะทําให
ประสิทธิภาพของแบบวัดแปรเปลี่ยนไปตามเวลา และกลุมของบุคคลจําเปนตองมีการพัฒนาแบบวัดใหมี
ความเหมาะสมกับวัยของผูตอบและมีความทันสมัยอยูเสมอ 

ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

      1.1 ผูเรียนสามารถนําผลที่ไดจากการทําแบบวัดไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาตนเองตอไป เชน การเลือกเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการเลือกประกอบอาชีพ
ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

      1.2 ผูสอนหรือสถานศึกษาสามารถนําผลที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาโปรแกรม
การเรียนรู หรือรูปแบบการเรียน เพ่ือพัฒนาหรือสงเสริมใหนักเรียนแตละคนพัฒนาไดตรงความตองการ 
และความสามารถของนักเรียนตอไป 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

     2.1 ควรพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตรควบคูกับแบบวัดผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา
วิทยาศาสตร เพ่ือสามารถนําผลมาหาความสัมพันธหรือความแตกตางของระดับความสามารถในนักเรียน 

     2.2 ควรวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร อาจใชวิธีการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ เปนตน 
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บทคัดยอ  
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 450 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
ดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
การศึกษาพบวา 1) แบบวัดแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 3 
องคประกอบ คือ การมีสวนรวมทางการเมือง กิจกรรมอาสา และการประทวงและการเรียกรอง โดยมีคา
ความเที่ยงเทากับ 0.87 0.81 และ 0.72 ตามลําดับ 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา 
การมีสวนรวมทางการเมือง กิจกรรมอาสา และการประทวงและการเรียกรอง โดยมีคาความเที่ยงเทากับ 
0.87 0.81 และ 0.72 ตามลําดับ 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา แบบวัดความเปน
พลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาน้ันมีความเหมาะสมในการใชใน
การศึกษาตอไป 
คําสําคญั: การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง, การวิเคราะหองคประกอบ, แบบวัดความเปนพลเมือง 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the confirmatory factor analysis of 

the active citizen measurement test of the senior high school students. Samples were 
450 of the senior high school students in Bangkok Metropolis and vicinity, selected by 
multi – stage random sampling. The instrument used to collect data was a 
questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic means, 
standard deviation and exploratory factor analysis.  
  The findings of this research found that 1) there were three components of the 
Active Citizen Measurement Test, they were the political participation, voluntary 
activities, and the protest and demanding. The reliability value wes 0.87, 0.81 and 0.72 
respectively. 2) The Active Citizen Measurement Test of the Senior High School 
Students which the researcher had developed, it was examined by the confirmatory 
factor analysis. It was appropriate for using in the educational research.  
Keywords:  The Analysis of the Construct Validity, The confirmatory factor analysis, 
          Active Citizen Measurement Test, Senior High School Students 
 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเปาหมายสําคัญประการหน่ึงคือ การมีระบอบ
การปกครองที่มีความเขมแข็งและมีความมั่นคง ปจจัยสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จไดคือ การ
สรางความเปนพลเมืองดีใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนในประเทศ (สถาบันพระปกเกลา, 2555) การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จไดน้ันจะตองสรางความเปนพลเมืองให
ประชาชนสามารถปกครองตนเองไดความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีคุณลักษณะที่สําคัญ 
คือ เปนบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม อีกทั้งดํารงตนเปน
ประโยชนตอสังคม ชวยเหลือเก้ือกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคม
ประชาธิปไตยซึ่งการสรางพลเมือง ใหมีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน มีหลักพ้ืนฐานอยู 3 
ประการ ไดแก เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยเคารพสิทธิเสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เปนธรรม 
รับผิดชอบตอตนเองผูอ่ืนและสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2556, บทนํา)  
 การพัฒนาความเปนพลเมืองมีความจําเปนตอสังคมไทยในปจจุบัน เพราะความเจริญกาวหนา
ทางวิชาการ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคนไทยใหมี
ความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเปนการปกครองของไทย 
ในปจจุบัน (สํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา, 2555: 3) นอกจากน้ี Bank J.A. 
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(Ed) (2004) ไดกลาววา สมาชิกของชาติและสมาชิกของชาติจะตองมีสิทธิที่จะไดรับความคุมกัน สวน
ความเปนพลเมือง (Citizenship) คือ การที่สมาชิกของชาติมีสิทธิประโยชน และภาระหนาที่ จิตสํานึก
พลเมือง (Civic Mindedness) คือ ความรูสึกภายในที่เกิดขึ้นกับบุคคล ในดานการมีจิตอาสาเพ่ือชุมชน 
และการเปนพลเมืองที่สมบูรณจะตองรูทั้งวิธีการเปนผูปกครอง (Ruler) และผูถูกปกครอง (Ruled) มี
ความเขาใจกับสถานะของตนเอง (ธเนศวร เจริญเมือง, 2548)  
 จากการศึกษาแนวคิดหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของพลเมืองต่ืนรู โดยสําหรับงานวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยไดนําคุณลักษณะของความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักการศึกษา และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ของสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2554) ดวงใจ เขมวิรัตน (2556) วลัย พานิช (2542: 226-235) 
สถาบันพระปกเกลา (2544: 116-117) ทิพยพาพร    ตันติสุนทร (2554: 55-56) ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล (2555: 31-35), Thai Civic Education (2556: 18-20),  J. J. Cogan (1997), Davies, 
Gregory,and Riley (2002: 44-48), Lange et al. (2013), Hoskins, Vilaba, Van Nijlen and 
Barber (2008) และ Westheimer and Kahne (2004) และไดนําแนวคิดความเปนพลเมืองต่ืนรูของ 
Kennedy, K. J. (2007) มาเปนกรอบในการพัฒนาคุณลักษณะ/สมรรถนะความพลเมืองต่ืนรู ซึ่ง
สอดคลองกับมุมมองของประเทศไทยในการพิจารณาในระดับสากลและแนวคิดที่มีการยอมรับจากนัก
การศึกษา 
  จากความสําคัญของความเปนพลเมืองต่ืนรู จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบ
ของความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เน่ืองจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนพลเมืองต่ืนรูยังไมมี
ผูศึกษาองคประกอบของความเปนพลเมืองต่ืนรู  อยางชัดเจน และการศึกษาครั้ง น้ีจะทําใหได
องคประกอบที่ชัดเจนตรงตามสภาพจริงมากที่สุด และไดขอมูลเชิงประจักษที่นําไปสูการพัฒนา
คุณลักษณะความเปนพลเมืองต่ืนรูของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษาและการหาแนวทางการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนพลเมืองต่ืนรู
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือวิเคราะหองคประกอบของแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
เนื้อหาที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดของความเปนพลเมืองต่ืนรูของ Kennedy, K. J. (2007) มาเปนกรอบในการ
สรางแบบวัดคุณลักษณะ/สมรรถนะความพลเมืองต่ืนรู และปรับปรุงใหสอดคลองกับมุมมองของประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถใชในการพิจารณาในระดับสากลได และเปนแนวคิดที่มีการยอมรับจากนักการศึกษา 
ไดแก   
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1. การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง พฤติกรรมของการเขารวมและการมีบทบาททางสังคม
ตอการเมือง ทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น และการใหขอเสนอแนะที่มีผลตอการพัฒนาในดานตาง ๆ  

2. กิจกรรมอาสา หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ตอชุมชน สังคม โดยแสดงใหเห็นถึงการเอา
ใจใสชวยเหลือ สนับสนุน ระดมทุน และการทํากิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสวนรวมตาม
กําลังและความสามารถของตนเอง  

3. การประทวงและการเรียกรอง หมายถึง พฤติกรรมของการรณรงค การประทวง และการ
เรียกรอง ในประเด็นที่ไมเปนธรรมตอสังคม โดยการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ และการรวมแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นดวยสันติวิธี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
     ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2564 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 304,600 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2564 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 450 คน ศิริชัย กาญจนวาสี (2555) 
กลาววา กลุมตัวอยางจะมีความเปนตัวแทนประชากร เมื่อผูวิจัยใชวิธีการสุมที่ดีควรนําแบบสอบไปใชกับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่จะนําไปใชจริง และควรมีกลุมตัวอยาง อยางนอย 50 คน 
เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหที่คอนขางคงที่และนาเช่ือถือ และใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi–
Stage Random Sampling) (มาเรียม นิลพันธ, 2558: 132) ดังตอไปน้ี  
         ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จําแนกตามจังหวัดใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 304,600 คน  
         ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุมจังหวัด โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี  
         ขั้นตอนที่ 3 ทําการสุมเขตโดยการใชวิธีการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
และทําการสุมโรงเรียนใชวิธีการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และใชการสุมแบบ
เจาะลง (Purposive Random Sampling) โดยแยกเปนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเลือก
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จังหวัดนนทบุรี รวมจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 450 ตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การศึกษาเอกสาร (documentary research) จากหนังสือ 
ตํารา วารสารวิชาการ บทความ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ รายงานผลการวิจัยตางๆ เพ่ือ
นํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและกําหนดประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับความเปนพลเมืองต่ืนรู
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
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รายการ (Checklist) ไดแก เพศ และระดับช้ันที่กําลังศึกษา ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะความเปน
พลเมืองต่ืนรู ประกอบดวย การมีสวนรวมทางการเมือง กิจกรรมอาสา การประทวงและการเรียกรอง 
แบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) (สุวิมล ติรกานันท, 2548) ประกอบดวย 5 หมายถึง 
ปฏิบัติตนมากที่สุด 4 หมายถึง ปฏิบัติตนมาก 3 หมายถึง ปฏิบัติตนปานกลาง 2 ปฏิบัติตนนอย และ 1 
ปฏิบัติตนนอยที่สุด  

ทั้งน้ีเครื่องมือไดรับการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญทางดานการสอนสังคมศึกษา 
ความเปนพลเมือง และการวัดและวิจัย จํานวน 3 ทาน พิจารณาไดขอคําถามไดจํานวน 12 ขอ โดยดัชนี
ของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of item–objective 
Congruence: IOC) ทุกขอสูงกวา 0.5 ซึ่งบงช้ีวาแบบวัดดังกลาวน้ันมีความตรงเชิงเน้ือหาเปนอยางดี  

 
 การเก็บขอมูลการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจัดสงแบบสํารวจแบบวัดความเปน
พลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 17 โรงเรียน แลวนํามาวิเคราะหลงรหัสขอมูลเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลตอไป  
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหและกําหนดองคประกอบของความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) สรุปผลได ดังน้ี  
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประกอบดวย เพศ และระดับช้ันที่ศึกษา พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.44 และเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 37.56 โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญ
กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 คิดเปนรอยละ 36.44 รองลงมาเปนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 คิดเปนรอยละ 34.89 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 28.67  
 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ แบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโดยสกัดองคประกอบดวยวิธีองคประกอบหลัก (PCA) 
และทําการหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากของแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา ขอมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยการ

ทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2=2,376, df=66, p <0.01) 
สามารถสรุปไดวาขอคําถามน้ันมีความสัมพันธกันเพียงพอตอการวิเคราะหองคประกอบ และเมื่อ
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พิจารณาถึงความพอเพียงของกลุมตัวอยางดวยดัชนี KMO ซึ่งมีคาเทากับ 0.67 ซึ่งมีความเหมาะสมใน
การวิเคราะหองคประกอบ และสามารถพิจารณาจํานวนขององคประกอบของแบบวัดความเปนพลเมือง
ต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางมีความหมาย  

การตรวจสอบโครงสรางของตัวแปร พบวา หลังจากสกัดองคประกอบมี 3 องคประกอบที่มี
คาไอเกน (Eigenvalues) ที่มากกวา 1 หรือเรียกวาเกณฑรากของโครงสรางแฝง (Latent root criterion) 
โดยคาไอเกนของ 12 องคประกอบเทากับ 4.92 1.88 1.14 0.78  0.61 0.55 0.48 0.39 0.34 0.33 
0.31 และ 0.26 ตามลําดับ ซึ่งผลการวิเคราะหดังกลาวพบวา โครงสรางจํานวน 3 องคประกอบโดยมีผล
การวิเคราะหและสกัดองคประกอบ ดังน้ี  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจตัวแปร  

ขอคําถาม 
องคประกอบ 

H2 
1 2 3 

1. ฉันใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงการเลือกต้ัง 
   กรรมการนักเรียนทุกครั้ง 

-0.03 0.79 0.05 0.62 

2. ฉันศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครคณะกรรมการ 
    นักเรียนกอนลงคะแนนเสยีงการเลือกต้ัง 
    คณะกรรมการนักเรียน 

0.15 0.63 0.28 0.50 

3. เมื่อฉันมีสิทธิในการเลือกต้ัง ฉันจะไปใชสทิธิ 
    ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในระดับชาติ และทองถิ่น   

0.09 0.81 0.10 0.68 

4. ฉันสนใจขอมูลของผูสมัครเลือกต้ังระดับชาติ/ 
    ทองถิ่น 

0.29 0.56 0.31 0.50 

5. ฉันอาสาสมคัรเขารวมกิจกรรมที่กอใหเกดิ     
   ประโยชนตอชุมชนและสวนรวม   

0.12 
 
 

0.22 0.80 0.71 

6. ฉันระดมทุนเพ่ือประโยชนตอสังคมในการชวยเหลือ 
    ผูที่ประสบปญหาในการดําเนินชีวิตหรือไดรับ 
    ความเดือดรอน 

0.28 0.10 0.82 0.76 

7. ฉันหาเวลาเพ่ือชวยเหลือสังคมสวนรวมอยางเต็ม 
    ความสามารถและกําลังของตนเอง 

0.28 
 

0.27 0.75 0.71 

8. ฉันลงช่ือเพ่ือเรียกรองตอความไมเปนธรรม 
    ที่เกิดขึ้นในสังคม 

0.71 0.21 0.24 0.60 

9. ฉันเขารวมการเดินขบวนหรือการชุมนุมที่สันติ 
    และปราศจากความรุนแรง 

0.80 0.07 0.19 0.68 
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ขอคําถาม 
องคประกอบ 

H2 
1 2 3 

10. ฉันแสดงออกเชิงสัญลักษณเพ่ือเปนการประทวง 0.87 0.18 0.05 0.78 
11. ฉันเห็นวาการการปดกั้นการจราจรเปนวิธีการ 
     หน่ึงของการประทวงที่สามารถทําได 

0.71 -0.21 0.30 0.63 

12. ฉันเขารวมกิจกรรมที่เกีย่วของกับการรณรงค 
     และจะเรียกรองความเปนธรรมใหเกิดขึน้ 
     ในสังคม  

0.83 0.21 0.18 0.77 

ความแปรปรวนหลังหมุนแกน 28.04 19.19 19.02 66.25 
ความเทีย่ง  0.87 0.81 0.72  
 
   ผลการสกัดองคประกอบจํานวน 3 องคประกอบและหมุนแกนแบบมุมฉาก พบวา องคประกอบ
ที่ 1 ประกอบดวย 5 ขอคําถามไดแกขอที่ 8-12 ซึ่งเปนขอคําถามที่มุงวัด มีคานํ้าหนักองคประกอบ
ระหวาง 0.71-0.87 มีความแปรปรวนรวม (Commonality: H2) ระหวาง 0.68-0.78 และมีคาความ
เที่ยงเทากับ 0.87 โดยขอคําถามทั้ง 5 ขอสามารถอธิบาย ความแปรปรวนไดถึงรอยละ 28.04  
  สําหรับองคประกอบที่ 2 ประกอบดวย 4 ขอคําถามไดแกขอที่ 1-4 ซึ่งเปนขอคําถามที่วัด มีคา
นํ้าหนักองคประกอบระหวาง 0.56 - 0.81 มีความแปรปรวนรวม (Commonality: H2) ระหวาง 0.50-
0.68 และมีคาความเที่ยงเทากับ 0.81 โดยขอคําถามทั้ง 4 ขอสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
19.19   
  สําหรับองคประกอบที่ 3 ประกอบดวย 3 ขอคําถามไดแกขอที่ 5-7 ซึ่งเปนขอคําถามที่วัด มีคา
นํ้าหนักองคประกอบระหวาง 0.75 - 0.82 มีความแปรปรวนรวม (Commonality: H2) ระหวาง 0.71-
0.76 และมีคาความเที่ยงเทากับ 0.72 โดยขอคําถามทั้ง 3 ขอสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
19.02 และทั้งสามองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนไดถึงรอยละ 66.25 ทั้งน้ีจากการ
พิจารณาถึงคานํ้าหนักองคประกอบทั้ง 12 ขอคําถาม พบวา ทุกขอคําถามมีคานํ้าหนักองคประกอบสูง
กวา 0.50 และสามารถสรุปไดวา มีนัยสําคัญทางสถิติและมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (Practical 
significant) หรือสามารถสรุปไดวาแบบวัดแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาน้ันมีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการใชในการศึกษาตอไป   
 
ขอเสนอแนะ  

 1. ผลการศึกษาพบวาแบบวัดความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายน้ันมี
ประสิทธิภาพสูง โดยมีความเที่ยงสูง มีความตรงเชิงโครงสรางเปนอยางดี รวมทั้งเปนแบบวัดที่งายตอการ
ประเมินและใชศึกษาความเปนพลเมืองต่ืนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรนําแบบวัดน้ีไปใชในในกําหนด
คุณลักษณะ/สมรรถนะความเปนพลเมืองต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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2. การวิจัยในครั้งตอไปอาจมีการเก็บขอมูลกับนักเรียนกลุมอ่ืน ๆ ตามภูมิภาคตาง ๆ ที่อยูใน
สังกัดอ่ืน ๆ เชน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาง ๆ เปนตน เพ่ือยืนยันความตรงเชิงโครงสรางจากขอมูลที่แตกตางกัน 
และนํามาหาขอสรุปภาพรวมในบริบทของประเทศไทยเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาความเปนพลเมือง
ต่ืนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตอไป 

3. ครูสังคมศึกษาสามารถนําขอมูลจากการวิจัยไปพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณลักษณะความเปน
พลเมืองต่ืนรูไดอยางเหมาะสม และตรงกับลักษณะของผูเรียนในปจจุบัน  

4. ควรมีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ ตามที่ผูวิจัยที่คาดการณไวหรือไม  
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ผลของการจัดการเรยีนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพื่อเสรมิสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
Effects of Simulation Game Learning Management  
Combined with Geography Tools and Technology  

to Enhance Geography Competency of Grade Twelve Students 
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Poomtep Seubkaew1, Gumpanat Boriboon 2 

 
บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลอง
รวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลอง
รวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชคือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร และ 2) 
แบบทดสอบสมรรถนะทางภูมิศาสตร วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (One-Way ANOVA Repeated Measurement)  
 ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ออกแบบใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรจํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ระยะเวลา 10 คาบ กําหนดสถานการณจําลอง 5 สถานการณ
และมีการเลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม 2) สมรรถนะทางภูมิศาสตรของ
นักเรียนจากผลการทดสอบกอนเรียนมีระดับที่สูงขึ้นเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณ
จําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(F(4.631, 157.448) = 17.941, p < .001, 𝜂p
2 = .345) 

คําสําคัญ: สมรรถนะทางภูมิศาสตร เกมสถานการณจําลอง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร  

                                                            
1คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the efficiency of simulation game 
learning management combined with geography tools and technology to enhance 
geography competency of grade twelve, and 2) to study the effectiveness of simulation 
game learning management combined with geography tools and technology to 
enhance geography competency of grade twelve. The subject was 35 of grade twelve 
students in semester 2 of the academic year 2021, in the Bangpakong Brovonvittayayon 
School.  

The data collecting instrument were 1) the lesson plans using simulation game 
learning management combined with geography tools and technology and 2) the 
geographic competency test. The data were analyzed the mean, standard deviation, 
using One-Way ANOVA Repeated Measurement for quantitative data analysis. 
 The results of the research found that : 1) simulation game learning 
management combined with geography tools and technology to enhance geography 
competency of grade twelve, designed in accordance with the course descriptions 
according to the curriculum of 5 learning management plans, duration of 10 lessons by 
imposing 5 simulation scenarios and selection of geography tools and technology 
appropriately and 2) student's geography competency with the pre-test learning 
increased when they got simulation game learning management combined with 
geography tools and technology to enhance geography competency at a statistical 

significance level of .05 (F(4.631, 157.448) = 17.941, p < .001, 𝜂p
2 = .345) 

Keywords: geography competency, simulation game learning, geography tools and  
                Technology 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

สังคมในยุคโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี วิทยาการ และสิ่งแวดลอม สวนหน่ึงเปนผลมาจากการอพยพของประชากร 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมขนสง การเคลื่อนยายผลผลิตสินคาและบริการ 
ทําใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการเช่ือมตอกันในระดับโลกมากขึ้น สิ่งเหลาน้ีทําใหผูคนทั่วโลกเกิดความ
แตกตางทางความคิด คานิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมและสังคม ประกอบกับปจจุบันมีการเติบโตและการ
แขงขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งตองแลกกับทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายและเสื่อมโทรม
อยางรวดเร็วเชนกัน สงผลใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม อันนําไปสูภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น 
จนกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประมาณคาไมได และยังจําเปนตองใชทรัพยากรใน



 

711 
 

การแกปญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองอีกดวย ซึ่งเปนการสรางภาระกับสังคมอยางไมมีที่
สิ้นสุด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 72) การเตรียมผูเรียนใหพรอมกับการดํารงชีวิตใน
โลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสอดคลองกับกระแส
โลกาภิวัตนเหลาน้ี จะตองสงเสริมผูเรียนใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับระบบการศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานของสากล สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ตองพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะและประสบการณที่สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน การศึกษาและการปฏิบัติหนาที่การงานได จะตองมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาสาระรวมถึง
แนวทางในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเปนกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ิมคุณภาพการศึกษาโดย
การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม ๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนําความรู 
ทักษะ และประสบการณมาใชเพ่ือพัฒนาสภาพชีวิตและความเปนอยู ตอบสนองตอการใชชีวิตในทุก
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตไดอีกดวย (กัญภร เอ่ียมพญาและคณะ, 2564: 352-359) 

ภูมิศาสตรเปนสาระหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มุงใหมี
ความเขาใจในเรื่องของมิติสัมพันธทางภูมิศาสตรกับสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ปรากฏอยูบนโลก 
ความสัมพันธตอกันและกันและตอการดํารงชีวิตของมนุษย แตในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับ
ปญหาในประเด็นเก่ียวกับวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง สะทอนให
เห็นถึงการจัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตรที่ไมประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังไมไดรับความสําคัญและความ
สนใจเทาที่ควร ทําใหกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหสอดคลองกับ
สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน โดยเนนการรูเรื่อง
ภูมิศาสตร เปนแนวทางจัดการศึกษาที่สามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น
บนโลกที่มีความสัมพันธกับที่ต้ัง เขาใจระบบธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบและการตัดสินใจเพ่ือ
สรางสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืนในฐานะพลเมืองโลก (อัญญา บูชายันตและคณะ, 2559: 387) หากพิจารณาถึง
การจัดการเรียนรูดานภูมิศาสตรในสหภาพยุโรปจะพบวาเปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนและพัฒนาการรู
เรื่องภูมิศาสตรโดยตรง เห็นไดจากผลการศึกษางานวิจัยของ Galani (2016) โดยผลการศึกษาพบวา การ
รูเรื่องภูมิศาสตรเปนทักษะที่สําคัญที่สุดสําหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในการสรางอัตลักษณของกลุม
ตาง ๆ และยังรวมถึงการพัฒนาสวนบุคคลของพลเมืองดวย นอกจากน้ีการรูเรื่องภูมิศาสตรยังทําหนาที่
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและเห็น
คุณคารวมกันระหวางความเปนพลเมืองของชาติและความเปนพลเมืองของสหภาพยุโรป ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Karen (2011) โดยผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีการสํารวจ
คุณลักษณะทางภูมิศาสตรของตนเอง สามารถถายทอดขอมูลที่เรียนรูในชมรมภูมิศาสตรได ไมเพียงแตใน
ช้ันเรียนภูมิศาสตรปกติเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงชีวิตประจําวันของนักเรียนดวย และการรูเรื่องภูมิศาสตร
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ของนักเรียนแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในทางปฏิบัติของนักเรียนตอโลกใบน้ี จากงานวิจัยขางตนจะ
เห็นไดวาการรูเรื่องภูมิศาสตรมีความสําคัญอยางย่ิงในศตวรรษที่ 21 เพราะจะชวยใหเกิดการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะผูเรียน เปนความรูพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูและตอบ
คําถามที่เกี่ยวของกับทําเลที่ต้ังหรือความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ บนพ้ืนผิวโลก ตลอดจนเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง ซึ่งการรูเรื่องตามกรอบของพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร 
ชุดความฉลาดรู (Literacy) ฉบับป พ.ศ. 2562 ไดอธิบายความหมายไววาเปนคุณสมบัติของบุคคลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาเรียนรูเน้ือหาและฝกจนเขาใจ ใชเปน สามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาชีวิตได มีองคประกอบ 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ สมรรถนะ และหากลองพิจารณาองคประกอบ
ดานสมรรถนะจะเห็นวาสมรรถนะมีลักษณะเปนการนําความรู ทักษะและคุณลักษณะที่สําคัญไป
ประยุกตใชในงานหรือสถานการณตาง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2562: 37 – 38) ดังน้ันการจัดการเรียนรู
ในสาระภูมิศาสตรตามเน้ือหาที่ทางกระทรวงศึกษาธิการไดมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานในปพุทธศักราช 2560 จึงควรมุงเนนไปที่การพัฒนาและเสริมสรางใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทาง
ภูมิศาสตร สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางรูเทาทัน การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะทางภูมิศาสตรจึงตองมุงเนนไปที่วิธีการทําใหผูเรียนเกิดการคิดอยางเปนระบบ มีความรูความ
เขาใจอยางถูกตอง โดยการใชสถานการณจําลองเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหผูเรียน
ไดลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูล และกติกาการเลน สะทอนความจริงและมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
ตาง ๆ ที่อยูในสถานการณน้ัน โดยใชขอมูลที่มีในการตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งการสอนโดยใช
สถานการณจําลองจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจในเรื่องทีมีความสัมพันธซับซอนไดเปน
อยางดี เกิดประสบการณโดยตรงในขณะทํากิจกรรม และมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ 
มากมาย เชน กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ เปนตน (ทิศนา แขมมณี, 
2560: 89) นอกจากน้ันการจัดการเรียนรูดวยสถานการณจําลองยังเปดโอกาสใหครูสามารถใชเทคนิค
เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาใหนักเรียนไดเกิดสมรรถนะทางภูมิศาสตร ผานการจัดการเรียนรูดวยเครื่องมือ
และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรที่เปนประโยชน ไดแก แผนที่ ตารางสถิติ กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ รูปถาย
ทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และสารสนเทศทางภูมิศาสตรบนอินเทอรเน็ต เปนตน การจัดการเรียนรู
ที่ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเหลาน้ีจะชวยเสริมสรางความรู ดึงความสนใจ และชวย
สงเสริมการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย (Wathore, 2012: 115 – 116) 

ดวยเหตุที่กลาวมาน้ีการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(สาระภูมิศาสตร) จึงตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทางภูมิศาสตร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการคิด
อยางเปนระบบ มีความสามารถในการแกปญหา และการตัดสินใจอยางชาญฉลาด เพ่ือสรางสรรค
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในฐานะพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดสมรรถนะทางภูมิศาสตร ควรจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบทของผูเรียน และกิจกรรมการเรียนรูน้ันตองเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย โดยจะตองเนน
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดใชเทคโนโลยี เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตรประกอบการ
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สืบคนและการนําเสนอขอมูล ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยเกม
สถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทาง
ภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 
   2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6  

เนื้อหาที่เก่ียวของ  
1. สมรรถนะทางภูมิศาสตร เปนการนําความรูทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร และ

คุณลักษณะทางภูมิศาสตร มาประยุกตใชไดในระดับที่สูงกวามาตรฐาน ตามสถานการณและการดําเนิน
ชีวิต โดยมุงศึกษาในเรื่องของเหตุปจจัย ความสัมพันธและความเช่ือมโยงกันระหวางธรรมชาติกับมนุษย 
ประกอบไปดวยองคประกอบทั้งหมด 3 สวน ดังน้ี 

  1.1. ดานความรูทางภูมิศาสตร ประกอบไปดวยเน้ือหาความรูที่สําคัญทางภูมิศาสตร 2 
ประเด็น ไดแก 1) ตําแหนงที่ต้ังและภูมิภาค เปนความรูและความเขาใจในการอธิบายตําแหนงที่ต้ังของ
สถานที่ไดอยางแมนยํา 2) ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับกิจกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย เปน
ความรูและความเขาใจในลักษณะการกระจายตัวของระบบนิเวศ มีความรูและความเขาใจในการกระทํา
ของมนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

  1.2. ดานทักษะทางภูมิศาสตร ประกอบไปดวยทักษะที่สําคัญ 4 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการ
สังเกต เปนฝกสังเกตสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น เพ่ือนําไปสูการต้ัง
คําถามทางภูมิศาสตร 2) ทักษะในการใชเทคนิค เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร เปนการใช 
รูปถาย แผนที่ และเครื่องมือตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลทางภูมิศาสตร นอกจากน้ียังรวมไปถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลทางภูมิศาสตรผานอินเทอรเน็ต และนําเสนอขอสรุปทาง
ภูมิศาสตรไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล 3) ทักษะการแปลขอมูลทางภูมิศาสตร เปนการแปล
ความหมายขอมูลของสิ่งที่ปรากฏอยูบนพ้ืน และ 4) ทักษะการคิดทางภูมิศาสตร เปนการคิดที่ใชความรู
ทางภูมิศาสตรในการระบุ วิเคราะห และทําความเขาใจประเด็นเก่ียวกับที่ต้ัง ทิศทาง ลักษณะทางกาย 
และชวงเวลา รวมไปถึงสามารถมองภาพรวมทางภูมิศาสตรผานการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใน
รูปแบบความสัมพันธและความเช่ือมโยงที่เกิดขึ้นของปรากฏการณทางภูมิศาสตรที่คลายคลึงกันระหวาง
พ้ืนที่ตางๆ  
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  1.3. ดานคุณลักษณะทางภูมิศาสตร เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักเรียน หลังจากที่
ไดรับการจัดการเรียนรูทางภูมิศาสตร โดยสามารถสังเกตไดจากการแสดงพฤติกรรมที่ตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและมนุษยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวอยูรวมกัน 
ความสามารถใชเทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตรไดอยางชํานาญและถูกตอง รวมไปถึงสามารถเขาถึง
ขอมูลทางภูมิศาสตรจากแหลงพิมพและแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

2. การจัดการเรียนรูดวยสถานการณจําลอง เปนการจัดกิจกรรมและสถานการณขึ้นมาให
ใกลเคียงความเปนจริง เพ่ือใหนักเรียนเกิดสมรรถนะทางภูมิศาสตร ทั้งความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
โดยใชเกมสถานการณจําลองรวมกับเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ซึ่งมีกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแก  

  2.1. ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมสถานการณจําลองที่จะใชสอนโดยกําหนดวัตถุประสงคขึ้น
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชา ครูผูสอนจะตองมีความรูความ
เขาใจในเน้ือหาและลําดับสถานการณไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหสถานการณจําลองเกิดความสมจริงที่สุด 
เมื่อมีสถานการณจําลองแลว ครูผูสอนจะตองกําหนดบทบาท กฎเกณฑ กติกา เง่ือนไขของนักเรียนใน
สถานการณจําลอง และทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณไวใหพรอมรวมทั้งการจัด
สถานที่ใหเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรม  

  2.2. ขั้นนําเขาสูสถานการณ สรางความสนใจและทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรม แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหขอมูลความรูพ้ืนฐานเรื่องที่จะเรียนแกนักเรียน หลังจากน้ัน
อธิบายเกี่ยวกับสถานการณจําลองที่นํามาใช และขอมูลที่จําเปนในการทํากิจกรรม  

  2.3. ขั้นปฏิบัติในสถานการณจําลอง เมื่อนักเรียนเขาใจภาพรวมสถานการณจําลองแลว 
ครูผูสอนเสนอสถานการณจําลองโดยอาจใชวิธีตอไปน้ี เชน เลาเรื่อง ดูภาพเหตุการณจริง เปนตน โดยใน
แตละสถานการณจําลอง นักเรียนจะไดรับบทบาทที่แตกตางกันในสถานการณ หรือบางกรณีครูผูสอนจะ
กําหนดบทบาทในสถานการณใหนักเรียนเพ่ือใหตรงความตองการกับจุดประสงคการเรียนรู หลังจากน้ัน
ใหนักเรียนศึกษาปญหาและหาแนวทางที่จะแกปญหาจากสถานการณจําลองที่กําหนด โดยอาจแบงเปน
กลุมยอย ๆ รวมกันแสดงความคิดเห็น ในขณะที่นักเรียนกําลังเลนสถานการณจําลองน้ัน ครูผูสอนควร
ติดตามอยางใกลชิด เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และจดบันทึกขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของนักเรียนไว นอกจากน้ันตองคอยดูแลใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น ใหคําปรึกษา
ตามความจําเปน รวมทั้งชวยแกปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และใหนักเรียนนําเสนอผลงานและแนวทาง
แกปญหาในสถานการณ  

  2.4. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผล ใหนักเรียนคิดทบทวนและวิเคราะหปญหาในขณะทํา
กิจกรรม ซึ่งการอภิปรายควรมุงประเด็นไปที่การเรียนรูของสถานการณวา อะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
สถานการณน้ัน ๆ ซึ่งนักเรียนควรไดเรียนรูจากบทบาทของตนในสถานการณเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้ง และการอภิปรายควรขยายตอไปวาควรปฏิบัติอยางไรจึงจะทําใหสถานการณเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได และ  
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  2.5. ขั้นสรุปผลกิจกรรม นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด โดยมุงเนนในเรื่องของการบูรณาการ 
เปรียบเทียบเน้ือหาของสิ่งที่เรียนรูกับการดําเนินชีวิตจริง ประยุกตเช่ือมโยงสถานการณจําลองกับ
เหตุการณจริงใหสัมพันธเกี่ยวของกัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตอไป 

3. เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร เปนวัสดุและอุปกรณที่ชวยในการศึกษาภูมิศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูความสามารถในการเช่ือมโยงและวิเคราะหสัมพันธระหวางความรูทาง
ภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร และสมรรถนะทางภูมิศาสตร ไดแก ตาราง กราฟ แผนภาพ แผนที่  
รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตประเภทเว็บไซตประยุกต 
(Web Application) ไดแก Google Map 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ปการศึกษา 2564 จํานวน 5 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
160 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 35 คน 
เปนหองเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนที่มีธรรมชาติในการเรียนรู บรรยากาศช้ันเรียนและภูมิ
หลังของนักเรียนที่คลายคลึงกัน และผูวิจัยไดมีการขอจริยธรรมในมนุษยกอนดําเนินการทดลอง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับ
การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร และ 2) แบบทดสอบสมรรถนะทางภูมิศาสตร 

3. การดําเนินการวิจัย 
  3.1 ขั้นการสรางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเกม

สถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ประกอบดวยเน้ือหาสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัสวิชา       
ส33102 ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร โดยเน้ือหาประกอบไปดวย 2 ประเด็นสําคัญ ไดแก ตําแหนงที่ต้ัง
ภูมิภาค และปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับกิจกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย จํานวน 5 แผน เมื่อ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เสร็จสมบูรณแลว ไดมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยการใชแบบประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรูในลักษณะมาตรประมาณคา 4 ระดับ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูมีระดับความ
เหมาะสมโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (M = 3.67, SD = .333) 

  3.2 ขั้นการสรางแบบทดสอบสมรรถนะทางภูมิศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบ
สมรรถนะทางภูมิศาสตรมีลักษณะเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพ่ือสรางเปนแบบทดสอบ
กอนเรียนจํานวน 15 ขอ แบบทดสอบระหวางเรียนตามสถานการณจําลอง 5 สถานการณ สถานการณ
ละ 15 ขอ รวมเปน 75 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 15 ขอ รวมแบบทดสอบทั้งหมดเปน
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จํานวน 105 ขอ โดยสรางใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา ผานการตรวจ IOC พบวามีคา IOC ของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งผูเช่ียวชาญไดให
ข อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข  จ า ก น้ั น นํ า แ บ บ ท ด ส อ บ ที่ ป รั บ ป รุ ง ไ ป ท ด ล อ ง ใ ช  
(try out) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน พบวามีคาความยากระหวาง 0.24-0.75 ซึ่งสามารถนําไปใชได 
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.54    และมีคาความเช่ือมั่นดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเทากับ 0.75 ซึ่งมีความเช่ือมั่นสูง 

  3.3 ขั้นการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 1) กอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู นําแบบทดสอบกอนเรียน ทดสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชเวลา 1 คาบ 
บันทึกคะแนนที่ไดเปนคะแนนกอนเรียน 2) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ
จัดการเรียนรูเอง ใชระยะเวลาในการทดลองจํานวน 15 คาบ สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เปน
เวลา 5 สัปดาห โดยมีการทดสอบระหวางการทดลอง ดวยแบบทดสอบระหวางเรียนตามสถานการณ
จําลอง 5 สถานการณ 3) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู นําแบบทดสอบหลังเรียน ทดสอบกับนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางโดยใชเวลา 1 คาบ บันทึกคะแนนเปนคะแนนหลังเรียนและ 4) ตรวจใหคะแนนการทํา
แบบทดสอบสมรรถนะทางภูมิศาสตร แลวนําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (One-Way ANOVA 
Repeated Measurement) โดยการวิเคราะหจากคะแนนของแบบทดสอบการรูเรื่องภูมิศาสตร เพ่ือหา
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 
 ผูวิจัยไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) จํานวน 5 แผนการ
จัดการเรียนรู ระยะเวลา 15 คาบ กําหนดสถานการณจําลอง 5 สถานการณและมีการเลือกใชเครื่องมือ
และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม แสดงรายละเอียดดังน้ี 
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ที่ เรื่อง 
มาตรฐาน

และ
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สถานการณจําลอง 
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีทาง

ภูมิศาสตร 

จํานวน
คาบ 

1 การจัดการภัย
พิบัติใกลตัว 

ส 5.1  
ม.4-6/2 
ส 5.2  
ม.4-6/2 

ปญหาทางกายภาพและภัย
พิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศและภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก และการจัดการภัย
พิบัติ 

เปนสถานการณที่ใหนักเรียน
เลือกวิธีรับมือกับผลกระทบเมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้น 

ภาพถายจาก
ดาวเทียม, แผนที่, 
ภูมิสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต, 
Google Map 

3 

2 การจัดการภัย
พิบัติไกลตัว 

ส 5.1  
ม.4-6/2 
ส 5.2  
ม.4-6/2 

ปญหาทางกายภาพและภัย
พิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศและภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก และการจัดการภัย
พิบัติ 

เปนสถานการณที่ใหนักเรียน
เลือกวิธีรับมือกับผลกระทบเมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้น 

ภาพถายจาก
ดาวเทียม, แผนที่, 
ภูมิสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต, 
Google Map 

3 

3 ประชากรและ
การต้ังถิ่นฐาน 
 

ส 5.2  
ม.4-6/1 
 

ประชากร และการต้ังถิ่น
ฐาน (การกระจายและ
เปล่ียนแปลงประชากร 
ชุมชนเมืองและชนบท และ
การกลายเปนเมือง) 

เปนสถานการณที่ใหนักเรียน
พิจารณารูปแบบการต้ังถิ่นฐาน 
จากลักษณะทางภูมิเทศ ขอมูล
และปจจัยตาง ๆ ตามที่
กําหนดให 

ภาพถายจาก
ดาวเทียม, แผนที่
ภูมิอากาศ, แผนที่
ภูมิประเทศ, ภูมิ
สารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต, 
Google Map 

3 

4 การกระจาย
ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  

ส 5.2  
ม.4-6/1 

การกระจายของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต การ
บริการและการทองเที่ยว) 

เปนสถานการณที่ใหนักเรียน
เลือกพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในแตละ
ภูมิภาค จัดโซนกลุมเศรษฐกิจ
แตละประเภทควรอยูในบริเวณ
ไหนของภาคถึงจะเหมาะสม
ที่สุด โดยพิจารณาจากปจจัย
ตาง ๆ อยางรอบดาน  

แผนที่, แผนผัง,  
ภูมิสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต,  
Google Map 

3 

5 การจัดการ
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่
ยั่งยืน 

ส 5.2  
ม.4-6/2 
ส 5.2  
ม.4-6/3 
ส 5.2  
ม.4-6/4 

มาตรการปองกันและแกไข
ปญหา กฎหมายและ
นโยบายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

เปนสถานการณที่ใหนักเรียน
เลือกตําแหนงที่ต้ังในชุมชนเพ่ือ
ต้ังสถานประกอบการที่
เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ โดยรอบชุมชน 

แผนผังเมือง,     
ภูมิสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต, 

3 

จากการทดลองใชการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัย
ไดตรวจสอบและหาคาประสิทธิภาพของกิจกรรม ทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวกับนักเรียนจํานวน  
35 คน โดยพิจารณาจากแบบทดสอบระหวางเรียน 5 ครั้งและผลการทดสอบหลังเรียน กําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ระดับประสิทธิภาพ 80/80 พบวา การจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลอง
รวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 79.62/83.40 
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ภาพประกอบ 1 การจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกบั 

การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

   2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  
 การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือ
และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
เปนการนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ออกแบบขึ้นมาเปนแผนการจัดการเรียนรู และทําการทดสอบ
สมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนกอนเรียน 1 ครั้ง ระหวางเรียน 5 ครั้งและหลังเรียน 1 ครั้ง เพ่ือนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามองคประกอบของสมรรถนะทางภูมิศาสตร
ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรูทางภูมิศาสตร ดานทักษะทางภูมิศาสตร และดานคุณลักษณะทาง
ภูมิศาสตร นําเสนอผลการวิเคราะหดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนจากการ
ทดสอบ กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

ระยะเวลาในการทดลอง คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
กอนเรียน 8.63 2.315 
ระหวางเรียนแผนที่ 1 8.66 2.071 
ระหวางเรียนแผนที่ 2 10.43 2.019 
ระหวางเรียนแผนที่ 3 10.37 2.157 
ระหวางเรียนแผนที่ 4 10.69 1.623 
ระหวางเรียนแผนที่ 5 10.94 1.552 
หลังเรียน 12.51 1.541 

 จากตารางที่ 1 พบวา สมรรถนะทางภูมิศาสตรของนิสิตเมื่อทดสอบกอนเรียนน้ัน มีระดับ
สมรรถนะตํ่าที่สุด (M=8.63, SD= 2.315) เมื่อทําการทดลองจํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู 15 คาบ
แลวพบวานักเรียนมีระดับสมรรถนะทางภูมิศาสตรสูงขึ้นตามลําดับดังปรากฏในตาราง และเมื่อทดสอบ
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หลังเรียนในกิจกรรมสุดทาย พบวา นักเรียนมีระดับสมรรถนะทางภูมิศาสตรสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด  
(M = 12.51, SD = 1.541) และมีการกระจายของคาเฉลี่ยที่ลดลงดวย แสดงดังกราฟตอไปน้ี 

 
กราฟ แสดง ระดับสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

 
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา 
 กอนการวิเคราะหความแปรปรวน ผูวิจัยได ตรวจสอบตามขอตกลงเบ้ืองตน พบวา การทดสอบ 
Compound Symmetry โดยใชสถิติ Mauchly’s Test of Sphericity พบวาไมเปน Compound 

Symmetry  χ2 (2) = 32.860, p = .036 ซึ่งเปนการละเมิดขอตกลงเบ้ืองตนของการใชสถิติ 
Repeated Measure ANOVA จึงปรับแกดวยการใชวิธีของ Greenhouse-Geisser (Howell, 2013, 
471-472) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําของสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน
จากการทดสอบ กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 384.196 4.631 82.965 

17.941 .000 .345 ความคลาดเคลื่อน 728.090 157.448 4.624 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนคาเฉลี่ยสมรรถนะทางภูมิศาสตร
ของนักเรียน กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนคาเฉลี่ยสมรรถนะทางภูมิศาสตรของ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางนอย1คู (F(4.631, 157.448) = 17.941, 

p < .001, 𝜂p
2 = .345) จึงทําการทดสอบรายคูตอไป 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการวัดซ้ํารายคูของคะแนนคาเฉลี่ยสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน  
กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

ระยะเวลาใน
การทดลอง 

 กอน
เรียน 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 1 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 2 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 3 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 4 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 5 

หลัง
เรียน 

M 8.63 8.66 10.43 10.37 10.69 10.94 12.51 

กอนเรียน 8.63 - 0.03 1.80* 1.74 2.06* 2.31* 3.88* 
ระหวางเรียน

แผนท่ี 1 
8.66  - 1.77* 1.71* 2.03* 2.28* 3.85* 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 2 

10.43   - -0.06 0.26 0.51 2.08* 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 3 

10.37    - 0.32 0.57 2.14* 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 4 

10.69     - 0.25 1.82* 

ระหวางเรียน
แผนท่ี 5 

10.94      - 1.57* 

หลังเรียน 12.51   
 

   - 
หมายเหตุ * p < .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา สมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น โดยหลังการ
ทดสอบระหวางเรียนครั้งที่ 2, 4 และ 5 รวมถึงการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังการทดสอบ
ระหวางเรียนครั้งที่ 2, 3, 4, 5 และหลังเรียนสูงกวาการทดสอบระหวางเรียนครั้งที่ 1 และการทดสอบ
หลังเรียนสูงกวาการทดสอบระหวางเรียนครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นนาสนใจในการอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับ
การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนการกําหนดสถานการณจําลองและมีระยะเวลาในการทดลองที่เหมาะสม รวม
ไปถึงการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเขามาใชในการจัดการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนเกิด
ความรู ความเขาใจและสมรรถนะทางภูมิศาสตรไดดีขึ้น โดยกลวิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะที่ตองการน้ัน สามารถใชการจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลายวิธี ซึ่งการจัดการเรียนรู
สถานการณจําลอง (Simulation) ถือเปนอีกหน่ึงในกลวิธีที่ทําใหผูเรียนเกิดสมรรถนะไดเชนกัน 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562: 67) เน่ืองจากการจัดการเรียนรูสถานการณจําลองมีลักษณะ
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถเลือกใชสื่อและอุปกรณที่หลากหลาย ชวยให
ผูเรียนปฏิบัติภาระงานได สําเร็จตามสมรรถนะที่กําหนด เนนกระบวนการเรียนรูใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนเปนระยะ เพ่ือใหผูเรียนไดปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานใหไดตามเกณฑ และสามารถใชการวัดผล
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แบบอิงเกณฑในการประเมินผลความสําเร็จของผูเรียนแตละคน สอดคลองกับอินทิรา บุณยาทร 
(2542: 103) ไดอธิบายไววาการจัดการเรียนรูสถานการณจําลองมีจุดเดนในการฝกนักเรียนใหเคารพใน
กฎ กติกา การมีนํ้าใจเปนนักกีฬาและการทํางานเปนกลุม นักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติ เรียนรูการ
ตัดสินใจ เรียนรูวิธีการแกปญหา นับเปนวิธีการเรียนรูที่เกิดความรูแบบคงทนและดึงดูดความสนใจ 
กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางจริงจัง และสอดคลองกับ Favier and Van der Schee 
(2014) ที่ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูภูมิศาสตรโดยใชเครื่องมือและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการ
พัฒนาทักษะการคิดอยางเชิงภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ซึ่ง Favier and Van der Schee 
กลาววาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถเขาถึงไดในชองทางดิจิทัลมากขึ้น จึงไดพัฒนาบทเรียนวิชา
ภูมิศาสตรที่ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงภูมิศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental design) แบงนักเรียน
ออกเปนกลุมทดลอง 139 คนและกลุมควบคุม 140 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียน และจัดการเรียนรู
ผานบทเรียนภูมิศาสตรที่พัฒนาขึ้น 3 ครั้งและทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนวิชา
ภูมิศาสตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
ภูมิศาสตรมีทักษะการคิดเชิงภูมิศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับ
การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา เมื่อทําการทดลองจํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู 10 คาบแลวพบวานักเรียน
มีระดับสมรรถนะทางภูมิศาสตรสูงขึ้นตามลําดับดังปรากฏในตาราง และเมื่อทดสอบหลังเรียนในกิจกรรม
สุดทาย พบวา นักเรียนมีระดับสมรรถนะทางภูมิศาสตรสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด แสดงวาการจัดการเรียนรู
ดวยเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรสงผลใหนักเรียนมี
สมรรถนะทางภูมิศาสตรสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Ferizat and Kuat (2021) เสนอวาการ
จัดการเรียนรูดวยการใชกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การใชเกมสรวมกับการใชเครื่องมือ การใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับการอภิปรายกลุม จะชวยเสริมสรางประสิทธิผลของสมรรถนะผูเรียน 
โดยจากการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 260 คน ผานการสํารวจความคิดเห็นและการทดลองในคาบ
เรียน พบวา กลุมตัวอยางมีสมรรถนะในการเรียนรูที่สูงขึ้นจากการใชกลวิธีและรูปแบบในการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ Bland (1997) ไดศึกษา
ประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนของเกมสถานการณจําลอง ในวิชาเศรษฐศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ีเปรียบเทียบ การสอนโดยใชเกมสถานการณจําลองกับการสอนแบบบรรยาย โดยเกม
สถานการณจําลองน้ี ไดรับการพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยเมมฟส เพ่ือใชในช้ันเรียนวิชาเศรษฐศาสตร ผล
การศึกษาพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนเจตคติที่มีตอการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
 1. การจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิผลตอนักเรียนจะตองใชระยะเวลาในการจัดการเรียนรูอยาง
นอย 5 แผนการจัดการเรียนรู จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะทางภูมิศาสตรของนักเรียน
อยางมีนัยสําคัญ 
 2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูตองมีการสังเคราะหองคประกอบของสมรรถนะใหชัดเจน
และสอดคลองกับหลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
 ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวิจัยในครั้งน้ีเปนการทดลองกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หากตองการ
นําแนวทางการจัดการเรียนรูไปใช ควรศึกษา วิเคราะหบริบทของกลุมตัวอยางที่วิจัยเพ่ือปรับเน้ือหาและ
เครื่องมือที่นํามาใชทดลองใหเหมาะสม 
 2. ควรมีการตรวจสอบความพรอมและปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนกอนการจัดการ
เรียนรูโดยใชเกมสถานการณจําลองรวมกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยกับนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดขอสรุปที่ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันประเทศไทยมีรานอาหารเปนจํานวนมากที่กําลังเผชิญกับสถานการณโควิด -19  สงผลให
รานอาหารดังกลาวตองปรับตัวใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในสถานการณปจจุบัน อีกทั้งยังตองปรับ
วิธีการจําหนายอาหาร โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดการพบปะกับลูกคาโดยตรง เพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรการและนโยบายของภาครัฐ สําหรับรานอาหารขนาดเล็กที่ขาดชองทางการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา
โดยตรง สงผลใหรานคามียอดขายลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนา
แอปพลิเคชันสําหรับสั่งอาหาร เพ่ือชวยลดปญหาดังกลาว โดยลูกคาสามารถสั่งอาหาร ชําระเงิน และ
เลือกวิธีการรับอาหารได ผานทางแอปพลิเคชันที่ไดพัฒนาขึ้น จากการนําแอปพลิเคชันน้ีไปทดสอบกับ
ผูใชงาน จํานวน 30 คน พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมาก  

คําสําคญั: รานอาหาร, สั่งอาหาร, แอปพลิเคชันบนมือถือ 
 
Abstract 

Under the COVID-19 pandemic circumstance, many restaurant businesses in 
Thailand have been forced to make changes to the way they operate. To survive in this 
crisis, several restaurants have added delivery and takeaway to their services to 
minimize contact between staffs and customers complying to COVID-19 state policy, as 
well as dealing with change in consumer behavior. For some small restaurants which 
cannot provide efficient direct ordering channels for customers, they are unable to 
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maintain proper revenues. In this regard, the researchers aim to develop a mobile 
application for food ordering which allows customers to order food, make payment and 
select pickup options through smartphone applications. An evaluation of this mobile 
application has been carried out with 30 users and found that they have high level of 
satisfaction. 
Keywords: Restaurant, Order Food, Mobile Application 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีรานอาหารจํานวนมากที่เผชิญกับสถานการณโควิด รานอาหารทุกราน 
ต้ังแตรานเล็กๆ ไปจนถึงรานใหญ ตองปรับวิธีการขายใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปน
หามทานอาหารภายในราน  ลดจํานวนคนภายในราน ลดการสัมผัส และขอบังคับอ่ืนๆ ตามมาตรการที่
รัฐบาลกําหนด 

รานแซบวัน รัชดา สาขาตรงขามบ๊ิกซีรัชดา ต้ังอยูที่ถนนรัชดาภิเษก ตรงขามบ๊ิกซีรัชดา 
กรุงเทพมหานคร รานอาหารแซบวันเปนรานอาหารสไตลอีสาน เปนรานอาหารขนาดเล็กที่มีรายการ
อาหารมากมาย ไมวาจะเปน ไกยาง สมตํา ยํา และอ่ืนๆ  รานแซบวันมีความโดดเดนตรงที่ใชวัตถุดิบสด
ใหม ใหปริมาณเยอะ และราคาสามารถเขาถึงไดทุกคน อยางไรก็ตาม ทางรานไดประสบปญหากับ
สถานการณโควิด ลูกคากลัวการสัมผัสกันโดยตรง สงผลใหลูกคามีจํานวนลดนอยลงเปนอยางมาก 

คณะผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาดังกลาว  จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการสั่ง
อาหารของรานแซบวัน สําหรับลูกคาที่ตองการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันบนมือถือ ชวยใหการทํางาน
ของรานอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับสั่งอาหาร กรณีศึกษา: รานแซบวัน 

 

ขอบเขตของงาน 

 สวนของผูใชงาน 

1. ผูใชงานสามารถสมัครสมาชิก เพ่ือเขาสูระบบ 
2. ผูใชงานสามารถเลือกรายการอาหาร ประเภทอาหาร และใสรายละเอียดเพ่ิมเติม 
3. ผูใชงานสามารถเลือกโปรโมชัน 
4. ผูใชงานสามารถเลือกรูปแบบการรับอาหาร 
5. ผูใชงานสามารถเลือกเวลาในการรับอาหาร 
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6. ผูใชงานสามารถเลือกประเภทการชําระเงิน 
7. ผูใชงานสามารถยกเลิกหรือแกไขรายการอาหารไดหลังจากกดสั่งอาหาร 
8. ผูใชงานตองกดยืนยันรายการอาหารอีกครั้ง หลังจากกดสั่งอาหารภายใน 5 นาที

ผูใชงานสามารถแชทขอความและโทรติดตอรานอาหาร 
9. ผูใชงานไดรับคะแนนสะสมทุกครั้ง เพ่ือนําไปใชในสวนลดคาอาหารในการสั่งอาหารครั้ง

ถัดไป 
 สวนของผูดูแลระบบ 

1. ผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลผูสมัครสมาชิกและแกไขขอมูลสมาชิก 
2. ผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายการสั่งอาหารและประวัติการสั่งอาหาร 
3. ผูดูแลระบบสามารถแกไขและยกเลิกรายการอาหารที่สั่ง 
4. ผูดูแลระบบสามารถแกไขรายการอาหารและโปรโมชัน 
5. ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเวลาเสร็จของรายการอาหาร 
6. ผูดูแลระบบสามารถติดตอผูใชไดทั้งแชทและโทรศัพท 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

Mobile Application เปนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เชน 
โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะชวยตอบสนองความตองการของผูบริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให
ผูใชโทรศัพทไดใชงายยิ่งขึ้น (พรอมเลิศ หลอวิจิตร  ,255 9) 

Thunkable เปนเครื่องมือสรางแอปพลิเคชันบนมือถือ เพ่ือติดต้ังบนสมารตโฟนที่ใช

ระบบปฏิบัติการ  Android, iOS โดยเครื่องมือที่ใชในการสรางน้ัน นอกจากเครื่องมือพ้ืนฐานแลว ยังมี

การเช่ือมตอไปยังผลิตภัณฑจาก Google, Twitter และ Microsoft โดยชุดคําสั่งหลังจากที่ออกแบบ

หนาจอดวยเครื่องมือตาง ๆ (SciMath ,2018) 

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส iOS มีช่ือเดิมวา iPhone OS เปนระบบปฏิบัติการสมารทโฟนของ

บริษัทแอปเปล  )Apple Inc.) หรือในช่ือเดิม  “แอปเปลคอมพิวเตอร   ) Apple Computer Inc.)” โดย

เริ่มตนพัฒนาสําหรับใชในโทรศัพทไอโฟน  )iPhone) เปดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่   29  มิถุนายน  2550 

(iPhone Droid, 2012) 

หลักการพัฒนาระบบแบบเอจายล  )Agile Development Process)  คือ แนวคิดของ

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรที่มีลักษณะการทํางานแบบวนซ้ํา โดยมุงเนนการพัฒนาซอฟตแวรใหมี

ความกาวหนาและเปนไปตามมาตรฐานที่วางไว เนนการสื่อสารระหวางผูพัฒนาซอฟตแวรกับผูใชงาน

หรือลูกคา เนนการสื่อสารมากกวาการใชเอกสาร และมีเอกสารที่เกี่ยวของไมมาก (Roger S. Pressman 

and Bruce  R.  Maxim, 2019) 
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Leong Wai Hong, 2016) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการสั่งอาหารดวยคอมพิวเตอรเพ่ือปฏิวัติ

ระบบการสั่งอาหารและเครื่องด่ืมแบบเดิมที่มีในปจจุบัน ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกบันทึกผาน

ระบบแมนนวลดวยกระดาษ ทําใหไมมีประสิทธิภาพในการจัดการราน ดังน้ัน ระบบสั่งอาหารไดรับการ

ออกแบบมา เพ่ือชวยใหการดําเนินธุรกิจในแงของมีการจัดการที่ดีขึ้นและงายตอการจัดการ ระบบน้ี

ออกแบบสําหรับรานอาหารและเครื่องด่ืม ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สามารถรองรับการใชงานกับทุก

อุปกรณผูบริโภคกลุมเปาหมาย และสั่งซื้ออาหารและเครื่องด่ืมไดดวยตัวเองผานการใชแอปพลิเคชัน 

(Michael Yosep Ricky, 2014) ไดทําการวิจัยเพ่ือสรางแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารบน

ระบบปฏิบัติการ Android ประกอบดวย ระบบการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดรานอาหาร 

สถานะการสั่งซื้อ การติดตามรายการสั่งซื้อ ผลการวิจัยน้ีคือ การชวยลูกคาไดสั่งซื้ออาหารไดอยาง

งายดาย รานอาหารไดรับขอมูลการสั่งซื้อและจัดสงอาหารไดตามรายการสั่งอาหารอยางถูกตองและตรง

เวลา 

(Brooke Glover Emery, et al, 2017) ไดกลาววา ในป 2558 Chick-fil-A ไดเปดตัวแอป

พลิเคชันบนมือถือ เพ่ือใหลูกคาสามารถสั่งซื้ออาหารและชําระคาอาหารไดดวยตนเอง ดวยประสิทธิภาพ

ของแอปพลิเคชัน ทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการใชบริการผานระบบน้ี และทําใหยอดขายเพ่ิมสูงขึ้น 

และความพึงพอใจของลูกคา โดยเฉพาะรูปแบบของหนาตา การสงสินคาตรงเวลา และระบบหลังรานยัง

สามารถทราบถึงยอดสั่งซื้อในรูปของกราฟ และสถิติการขายในแตละ วัน สัปดาห และเดือนได 

วิธีการดําเนนิการศึกษา 

ไดดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสั่งอาหารรานแซบวัน โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสั่งอาหาร และเพ่ิมความสะดวกสบายของลูกคาและรานคา
สําหรับการสั่งอาหาร โดยใชโปรแกรม Thunkable ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

1. เครื่องมือและอุปกรณ 

 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จําเปนตอการพัฒนาการสั่งอาหารราน
แซบวัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• Laptop Aspire A715-75G 

• Processor Intel(R) Core (TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz 

• Installed RAM 16.0 GB (15.8 GB Usable) 

• System Type 64-bit Operating System, x64-based Processor 

• Thunkable 
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
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ไดใชหลักการพัฒนาระบบแบบเอจายล  )Agile Development Process)  ในการพัฒนาแอป

พลิเคชันบนมือถือการสั่งอาหารรานแซบวัน ซึ่งแบงเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 

ไดวางแผนแอปพลิเคชันบนมือถือการสั่งอาหารรานแซบวัน โดยทําสปรินท  )Sprint) แบง

ออกเปน 3 Sprint  ดังภาพที่ 1 

Sprint 1 

 

 

 
 

 

 

Sprint 2 

 

 

 

 

 

 

Sprint 3 

ภาพท่ี 1 การวางแผนการทํางานออกเปน 3 รอบ 

จากภาพที่ 1 แสดงฟงกชันการทํางานของระบบทั้งหมด โดยคณะผูวิจัยไดแบงงานออกเปน 3 

Sprint  ไดแก เริ่มตนจากสปรินทที่ 1 เปนการทํางานเก่ียวกับการสมัคร Register การสรางหนา Login 

และเมนูอาหาร สปรินทที่ 2 เพ่ิมโปรโมชัน การเลือกรับอาหาร และการชําระคาอาหาร  และสปรินทที่ 3 

เพ่ิมสวนของการชําระเงินเกี่ยวกับการจายเงินสด Mobile Banking และการติดตอกับรานคา 
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ 

คณะผูวิจัยไดออกแบบการทํางานของระบบดวยการใชแผนภาพยูสเคส  )Use Case Diagram) 

ในการแสดงการทํางานของแอปการสั่งอาหารรานแซบวัน ดังภาพที่ 2 

   
ภาพท่ี 2 แผนภาพยูสเคสของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสั่งอาหาร 

กรณีศึกษา: รานแซบวัน 

แผนภาพยูสเคสของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการสั่งอาหารรานแซบวัน แสดงใหเห็นวา 

มีผูเก่ียวของกับระบบน้ี 2 กลุม ไดแก ผูดูแลระบบ (Admin) สามารถดูขอมูลผูสมัครสมาชิกและแกไขขอมูล

สมาชิก ดูขอมูลรายการสั่งอาหารและประวัติการสั่งอาหาร แกไขและยกเลิกรายการอาหารที่สั่ง แกไขรายการ

อาหารและโปรโมช่ัน กําหนดเวลาเสร็จของรายการอาหาร และติดตอผูใชไดทั้งแชทและโทร สําหรับในสวนของ

ผูใชงาน (User) สามารถสมัครสมาชิก เพ่ือเขาสูระบบ เลือกรายการอาหาร ประเภทอาหาร และใสรายละเอียด

เพ่ิมเติม เลือกโปรโมชัน เลือกรูปแบบการรับอาหาร เลือกเวลาในการรับอาหาร เลือกประเภทการชําระเงิน 

The Development of Mobile Application for Ordering Food 
Case Study: Zabb One 

 

   Select food 

Correct Cancel 

Confirm order 

 Chat and call 
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ยกเลิกหรือแกไขรายการอาหารไดหลังจากกดสั่งอาหาร ผูใชงานตองกดยืนยันรายการอาหารอีกครั้งหลังจากกด

สั่งอาหารภายใน 5 นาที และแชทขอความและโทรติดตอรานอาหารได ผูใชงานจะไดรับคะแนนสะสมทุกครั้ง 

เพ่ือนําไปใชในสวนลดคาอาหารในการสั่งครั้งถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ 

คณะผูวิจัยไดพัฒนาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารรานแซบวันในสวนของแพลตฟอรมโอเพนซอรส Tab 
Bar Navigator ดังภาพที่ 3 
 

ภาพท่ี 3  Tab Bar Navigator 

แอปพลิเคชันการสั่งอาหารรานแซบวัน ประกอบดวย ฟงกชันการทํางาน ไดแก สวน 1  Register สวนที่ 

2  Login สวนที่ 3  เมนู  สวนที่  4  โปรโมชัน สวนที่  5  เลือกรับอาหาร สวนที่  6  ชําระคาอาหาร สวนที่  7  ชําระ

เงิน และสวนสุดทายเปนสวนของติดตอเรา (รานคา) 
 

ขั้นตอนที่ 4 การใชงาน 

1. กอนที่จะใชงาน ผูใชงานจําเปนตองสมัครสมาชิก หรือ Username / Password ดังภาพที่ 4 

2. เปดหนา Login กรอกช่ือและรหัสผานเขาสูระบบ ดังภาพที่ 5 

3. จากน้ัน จะมีเมนูใหเลือกเมนูอาหาร และเขาไปดูโปรโมชันของอาหารได ดังภาพที่ 6-7 

4. เมื่อเลือกรับอาหารไดสําเร็จแลว จะเขามาในหนาเลือกรับอาหาร ที่แสดงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน รับ

ที่บาน สงที่บาน สงเมื่อเสร็จ ระบุเวลา หนาหลักของระบบในอ่ืน ๆ ดังภาพที่ 8 นอกเหนือจากเมนูอาหาร 

โปรโมช่ัน จะเปนเรื่องของการเลือกอาหาร ซึ่งทําไดโดยเลือกเมนูที่อยากรับประทาน 

5. หลังจากเลือกรับอาหารแลว จะไปที่หนาจอชําระคาอาหาร โดยมียอดชําระรวม และใหผูใชงานกรอก

สวนลด หากผูใชงานตองการแกไขรายการอาหาร จะมีปุมแกไข ดังภาพที่ 9 

6. หลังจากกรอกโคดสวนลดเรียบรอยแลว จะไปหนาเลือกประเภทการชําระเงิน โดยมีจายเงินสดหรือ 

Mobile Banking ดังภาพที่ 10 

7. ถาผูใชงานมีประเด็นปญหาหรือขอติชม สามารถไปทีห่นาติดตอเรา จะมีเบอรโทรของรานคาและ

สามารถแชทกบัทางรานคาได ดังภาพที่ 11                               
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันการสั่งอาหารรานแซบวัน 
กรณีศึกษา   :รานแซบวันโดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา   ) Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการตัดสิน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การแปลผลการหาคาเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

4.50-5.00  มีความเหมาะสมระดับมากทีสุ่ด 

3.50-4.49  มีความเหมาะสมระดับมาก 

2.50-3.49  มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

1.50-2.49  มีความเหมาะสมระดับนอย 

1.00-1.49  มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด 

 

ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บแอปพลิเคชันการสั่งอาหารรานแซบวัน 

กรณีศึกษา: รานแซบวัน 

หัวขอท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 คาเฉลี่ย        สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            เชิงคุณภาพ 

1. ความงายและความสะดวกในการใชงาน 
2. ความสวยงามของเว็บแอปพลิเคชัน 
3. ความปลอดภัยในการใชงาน 
4. ความรวดเร็วในการประมวลผล 
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอานไดงาย 
และสวยงาม 

4.00                      0.76                          มาก     
4.43                      0.73                          มาก 
4.50                      0.68                          มากท่ีสุด  

   4.46                    0.90                          มาก 
   3.48                    0.73                          ปานกลาง 

4.12                      0.76                          มาก 

 

จากตารางที่ 2 ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บแอปพลิเคชันการสั่งอาหาร 

จํานวน 30 คน พบวา หัวขอที่เปนที่พึงพอใจตอผูใชงานมากที่สุด ไดแก ความปลอดภัยในการใชงาน

ของแอปพลิเคชัน สําหรับความรวดเร็วในการประมวลผล ขนาด ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอานได
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งายและสวยงาม ความงายและความสะดวกในการใชงาน ผูใชงานมีความพึงพอใจระดับมาก โดยสรุป

หัวขอที่ประเมินทั้ง 5 ขอ พบวา มีคาเฉลี่ย 4.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 ลูกคามีความพึงพอใจใน

ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบระบบสั่งซื้ออาหารที่รานน้ีกับการที่ลูกคาเดินทางไปซื้อสินคาดวยตนเอง จะ

เห็นไดวา ลูกคาไมตองเดินทาง ออกจากบาน ไมตองเสียเวลารอรถประจําทาง และเสียเวลาในการ

เดินทาง  มีความปลอดภัยในชวงยุคโควิด -19  ระบาด โดยไมตองใกลชิดหรือเสี่ยงสัมผัสนําเช้ือกลับมา

บาน อีกทั้ง ระบบน้ีจะชวยใหลูกคาประหยัดเวลา และมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบของแอปพลิเคชันบนมือถือการสั่งอาหารรานแซบวัน กรณีศึกษา   :รานแซบ

วัน  ที่ออกแบบหนาจอดวยโปรแกรม Thunkable และจัดการฐานขอมูลดวย MySQL ทําใหการจัดการ

ขอมูลในสวนตางๆ ของระบบมีความรวดเร็วของแอปพลิเคชันและความปลอดภัย สงผลใหรานแซบวันมี

ความสะดวกนาใชมากขึ้นและมีการบริการที่รวดเร็ว ขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินระบบ พบวา 

เมนูอาหารมีนอยเกินไป คณะผูวิจัยจะเพ่ิมประเภทสินคาและชองทางการชําระเงินใหมีหลายธนาคาร

มากกวาน้ี พรอมทั้ง  เพ่ิมการใหคะแนนหลังการใชงานของลูกคา เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข

และพัฒนาระบบตอไปในอนาคต 
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การดดูซับบิวทานอลจากสารละลายอะซิโตน บิวทานอล เอทานอลดวยตัวดดูซับ 

พอลอิีเทอรบลอกเอไมดที่มีรูพรุน 
Adsorption of Butanol from Acetone-Butanol-Ethanol Solution by Porous 

Poly (ether block amide) Adsorbent 

 

สุจริต บายแสง0

1, อนวัช สังขเพ็ชร 1

2 

Sutjarit Baysaeng1, Anawat Sungpet2 

 

บทคัดยอ 

 ปญหาที่ทําใหไมสามารถผลิตไบโอบิวทานอลในเชิงพาณิชยไดคือการที่ไบโอบิวทานอลน้ันมี

ความเปนพิษตอจุลชีพที่ใชในกระบวนการหมัก ในงานวิจัยน้ีทําการเตรียมตัวดูดซับที่มีรูพรุนโดยเทคนิค

การเปลี่ยนวัฏภาคแบบเปยกจากสารละลายรอยละ 7 โดยมวลของ PEBAX® 2533 ในบิวทานอลและใช

เมทานอลเปนตัวไมทําละลาย จากการวิเคราะหลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับซึ่งเปนแผนฟลมบางดวย

เทคนิค SEM พบวาไดตัวดูดซับที่มีรูพรุนกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งแผนฟลม ตัวดูดซับที่ไดน้ันถูก

นําไปใชในการดูดซับบิวทานอลจากสารละลายที่ใชนํ้าเปนตัวทําละลายและประกอบดวยอะซิโตนบิวทา

นอล และเอทานอล คือ 1.0, 19.2 และ 1.7 กรัมตอลิตร ตามลําดับ การทดลองดูดซับเปนการทดลอง

แบบกะ (Batch Adsorption) ที่อุณหภูมิ 37 °C จากการศึกษาการดูดซับพบวาความสามารถในการดูด

ซับซับอะซิโตน เอทานอล และบิวทานอลของตัวดูดซับมีคาเทากับ 2.60, 2.48 และ 67.46 มิลลิกรัมตอ

กรัมของตัวดูดซับ ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาการดูดซับบิวทานอลมีความสอดคลองกับการดูดซับ

แบบฟรุนดลิชไอโซเทอมและสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสอง 

คําสําคัญ: บิวทานอล, กระบวนการดูดซับ, พอลิอีเทอรบลอกเอไมด, ตัวดูดซับ 

Abstract 

A long-standing problem that has held back commercial bio-butanol was the 

toxicity of bio-butanol to the culture in the fermentation process. In this study, porous 

                                                             
 1 E-mail: sutjarit0709@gmail.com, 

 2 E-mail: anawat.sun@kmutt.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
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adsorbents were prepared by the wet-phase inversion technique from 7wt % of PEBAX® 

2533 in butanol. The non-solvent used to induce the phase inversion was methanol. 

Analysis of the surface characteristics of the flat-sheet adsorbent by SEM technique 

revealed that the adsorbent was homogenously porous. The adsorbent was used to 

adsorb butanol from the aqueous solution containing 1.0, 19.2, and 1.7 g/L of acetone, 

butanol, and ethanol respectively. The batch adsorption was carried out at 37oC. The 

adsorption studies showed that the adsorption capacity for acetone, ethanol, and 

butanol were 2.60, 2.48, and 67.46 mg/g of sorbent, respectively. It was also found that 

the butanol adsorption was consistent with the Freundlich isotherm and Pseudo-

second order. 

Keywords: Butanol, Adsorption, Poly (ether block amide), Adsorbent 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันพลังงานหมุนเวียนไดรับความสนใจมากข้ึนเพราะเปนพลังงานที่นํามาใชเพื่อทดแทน

พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่สามารถ

หมุนเวียนและนํากลับมาใชใหมไดอีกโดยไมมีจํากัด ขณะที่พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนแหลง

พลังงานที่กําลังจะหมดไปในอนาคต อีกทั้งยังเปนแหลงพลังงานที่สรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมและ

กอใหเกิดผลกระทบเปนวงกวางตอสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศของโลก ผลกระทบที่เกิดข้ึนคือการ

ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงนํ้า [2] ปริมาณของคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ

เพิ่มข้ึนจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลและการทําลายปา เปนสาเหตุใหอุณหภูมิของทุกที่บนโลกเพิ่มข้ึน 

การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิมาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝน พื้นที่บนบกจะไดรับนํ้าใน

ปริมาณที่นอยลงและแหงแลง ในขณะที่พื้นที่ชายฝงจะไดรับนํ้าในปริมาณที่มากข้ึน [18] 

บิวทานอลมักถูกมองวาเปนเช้ือเพลิงสําหรับยุคตอไปของเอทานอล ไบโอบิวทานอลมีคุณสมบัติ

ดานพลังงานที่ใกลเคียงกับนํ้ามันเบนซินมากกวาเอทานอล คาพลังงานของบิวทานอล (29.2 เม็กกะจูล

ตอลิตร) มีคามากกวา 30 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับเอทานอล (21.2 เม็กกะจูลตอลิตร) และมีคานอยกวา 

10 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับนํ้ามันเบนซิน (32.5 เม็กกะจูลตอลิตร) คาออกเทนของบิวทานอลน้ัน

ใกลเคียงกับนํ้ามันเบนซนิมาก ซึ่งบงบอกถึงคุณสมบติัของเช้ือเพลงิที่คลายคลึงกนั อัตราสวนผสมระหวาง

อากาศและเช้ือเพลิงของบิวทานอลคือ 11.2 ซึ่งใกลเคียงกับนํ้ามันเบนซินมาก [25] การใชบิวทานอลไม
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จําเปนตองผสมกับนํ้ามันเบนซิน บิวทานอลมีความเปนข้ัวตํ่ากวาเอทานอลทําใหสามารถผสมกับนํ้ามัน

เบนซินในอัตราผสมใดก็ได ในขณะที่เอทานอลสามารถผสมไดสูงสุดที่ความเขมขนเพียง 85 เปอรเซ็นต 

บิวทานอลมีความดันไอและความสามารถในการกัดกรอนตํ่ากวา เอทานอล ดังน้ันจึงมีความปลอดภัยใน

การใชงานมากกวาการผลิตไบโอบิวทานอล จากกระบวนการหมักอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล (ABE) 

โดยแบคทีเรียคลอสทริเดียม (Clostridium) ซึ่งสามารถผลิตบิวทานอลในภาวะไรออกซิเจน นอกจากน้ี        

แบคทีเรียยังผลิตตัวทําละลายอื่น คือ อะซิโตนและเอทานอล เกิดเปนผลิตภัณฑอะซิโตน บิวทานอลและ

เอทานอลในอตัราสวน 3: 6: 1 ผลผลิตรวมของสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอล ประมาณ 

20-30 กรัมตอลิตร และความสามารถในการผลิตบิวทานอล 0.1-0.5 กรัมตอลิตรตอช่ัวโมง [6, 14, 21, 

22] ซึ่งตํ่ากวาเอทานอลที่ผลิตได 1.25-3 กรัมตอลิตรตอช่ัวโมง [7, 17] ความสามารถในการผลิต

สารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ชีวมวลที่ใช อุณหภูมิ และชนิด

ของจุลินทรียที่ใช [3] บิวทานอลไมสามารถผลิตไดในเชิงพาณิชย เน่ืองจากเมื่อความเขมขนของ

ผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนจนถึงจุดที่ เกิดความเปนพิษ เมื่อเซลลสะสมสารพิษจนมากพอ เซลลจะหยุดการ

เจริญเติบโตและตายเมื่อมีบิวทานอล 20 กรัมตอลิตร [11] 

พอลิอีเทอรบลอกเอไมดหรือ PEBAX® 2533 คือเทอรโมพลาสติก เปนบล็อกโคพอลิเมอร 80 

เปอรเซ็นตโดยมวลของพอลิเตตระเมทิลีนออกไซดและ 20 เปอรเซ็นตโดยมวลของพอลเิอไมด ซึ่งเปน

ไนลอน 12 และ 14 เปอรเซ็นตความเปนผลกึในพอลอิีเทอรบลอกเอไมด [19] พอลิอีเทอรบลอกเอไมดมี

ความไมชอบนํ้า และมีคุณสมบัติชอบสารอินทรีย เน่ืองจากบิวทานอลเปนแอลกอฮอลที่มีความไมชอบนํ้า 

จึงเลือกใชตัวดูดซับที่มีความไมชอบนํ้าในการแยกบิวทานอล ซึ่งมาจากการที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัว

ทําละลายหน่ึงๆ ไดน้ัน สารทั้งสองชนิดจะตองมีสมบัติเหมือนกัน ตามกฎ Like Dissolves Like บิว

ทานอลมีสายโซคารบอนยาวกวาจึงไมชอบนํ้ามากกวาเอทานอล ดังน้ัน ตัวดูดซับพอลิอีเทอรบลอกเอไมด

ที่มีความไมชอบนํ้าจึงมีความเหมาะสมสําหรับการนํามาใชดูดซับบิวทานอล 

งานวิจัยน้ีจะศึกษาการดูดซับบิวทานอลจากสารละลายอะซโิตน บิวทานอล เอทานอลดวยตัวดูด

ซับพอลิอีเทอรบลอกเอไมดที่มีรูพรุน เพื่อพัฒนาวิธีการแยกบิวทานอลออกจากสารละลายอะซิโตน บิว

ทานอล และเอทานอล โดยการรักษาความเขมขนของบิวทานอลในสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และ

เอทานอลใหตํ่ากวาระดับการยับย้ัง ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตบิวทานอลไดในปริมาณมากข้ึน และมีความ

เปนไปไดที่จะนําเทคโนโลยีน้ีไปใชสําหรับการผลิตบิวทานอลในเชิงพาณิชย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบวิธีการเตรียมตัวดูดซับพอลิอีเทอรบลอกเอไมดที่มีรูพรุนดวยวิธีการเปลี่ยนวัฏภาคแบบ

เปยก และทราบลักษณะทางกายภาพ เชน ขนาดรูพรุนและการกระจายรูพรุนของตัวดูดซับ 

2. เพื่อใหทราบอัตราการดูดซับบิวทานอล การเลือกดูดซับบิวทานอลเปรียบเทียบกับอะซิโตนและ      

เอทานอล และทราบความสามารถในการนํากลับมาใชใหมของตัวดูดซับ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อุณหภูมิในการหมักมีผลตอการผลิตตัวทําละลายอินทรีย ซึ่งอัตราการผลิตตัวทําละลายอินทรีย

และผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนในการหมักโดยใชนํ้าตาลเปนวัตถุดิบน้ันจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิที่ 

Clostridium Acetobutylicum เจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส [1, 9] McNeil และ 

Kristiansen [4] พบผลที่คลายกันน้ีในการหมักที่ใชอาหารสังเคราะหดวยเชนกัน โดยงานวิจัยดังกลาว

ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอุณหภูมิตอการผลิตตัวทําละลายโดย Clostridium Acetobutylicum 

ในชวงอุณหภูมิ 25-40 องศาเซลเซียส ซึ่งพบวาผลผลิตของอะซิโตนลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน แตปริมาณ

การผลิตไบโอบิวทานอลไมไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิ 

วราลี พยุงนิกร และคณะ [24] ศึกษาเมมเบรนที่เตรียมจากพอลิไวนิลคลอไรดดวยเทคนิคการ

เปลี่ยนวัฏภาคแบบเปยก โดยเตรียมเมมเบรนจากสารละลายของพอลิเมอรผสมระหวาง พอลิไวนิลคลอ

ไรดและพอลิไวนิลแอลกอฮอล โดยใชเมททิล-2-ไพโรลิโดนเปนตัวทําละลาย และนํ้าเปนตัวไมทําละลาย

ซึ่งตางก็มี ข้ัวทําใหเขากันไดเปนอยางดี เมื่อแชสารละลายพอลิเมอรที่ ข้ึนรูปเปนแผนลงในอางนํ้า  

เมททิล-2-ไพโรลิโดนจากสารละลายพอลเิมอรจะแพรเขาสูในนํ้า ขณะเดียวกันนํ้าจะแพรเขาสูสารละลาย

พอลิเมอรจนกระทั่งเกิดความไมสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส ทําใหสารละลายพอลิเมอรเกิดการแยกเฟส

เปนสองเฟส คือเฟสที่มีเน้ือพอลิเมอรมาก ซึ่งสวนน้ีจะเปลี่ยนเปนสวนของเน้ือเมมเบรน และเฟสที่มีตัว

ทําละลายมากซึ่งจะเปลี่ยนเปนรูพรุน จึงมีรูพรุนเกิดข้ึนในเน้ือของเมมเบรนซึ่งจะไดเมมเบรนที่มีรูพรุน

แบบไมสมมาตร 

Liu, Liu [13] ศึกษาการดูดซับโดยใชเมมเบรนพอลิอีเทอรบลอกเอไมดที่มีความหนา 100 

ไมโครเมตร ความเขมขนของนํ้าหมักไมเกินรอยละ 5 โดยมวลในสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอ

ทานอล ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส พบวาความสามารถในการดูดซับบิวทานอล เอทานอล และอะซิ
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โตนเทากับ 6.83, 0.56 และ 0.71 (กรัมของตัวทําละลายตอกรัมของพอลิเมอร) ตามลําดับ Nielsen, 

Larsson [16] ใชตัวดูดซับพอลิเมอร 4 ชนิด คือ XAD-4 ที่ไมชอบนํ้า (Cross-linked Polystyrene 

Resin) XAD-7 (Cross-linked Acrylic Ester Resin) โบโนพอรและไนเตรตโบโนพอร (Styrene-co-

divinylbenzene) เพื่อดูดซับบิวทานอลที่มีความเขมขนเริ่มตน 20 กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิหอง พบวา 

XAD-4 และโบโนพอรมีความสามารถในการดูดซับบิวทานอลดีที่สุด ซึ่งดูดซับ  บิวทานอลไว 83 และ 74 

มิลลิกรัมตอกรมั ตามลําดับ อยางไรก็ตามผลการศึกษาการใชตัวดูดซับในการหมักแสดงใหเห็นวา XAD-4 

ทําใหการเจริญเติบโตของเซลลและการผลิตบิวทานอลลดลง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. สารเคม ี

PEBAX® 2533 (ARKEMA, Singapore) อะซิโตน 99. 89(%v/v) เอทานอล 99. 89(%v/v) บิว

ทานอล 99. 89 (%v/v) และเมทานอล 99. 99 (%v/v) 

2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมฟลมท่ีมีรูพรุน 

 สารละลายที่มีพอลิอีเทอรบลอกเอไมด รอยละ 5-7 โดยมวลถูกเตรียมที่อุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียสโดยใชบิวทานอลเปนตัวทําละลายภายใตแรงกวนเพื่อใหสารละลายพอลิเมอรเปนเน้ือเดียวกัน 

และต้ังสารละลายพอลิเมอรทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อกําจัดฟองอากาศที่ขังอยู 

จากน้ันนําสารละลายไปใหความรอนดวยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เพื่อใหแนใจวาพอลิเมอรละลาย

อยางสมบูรณ แลวเทสารละลายพอลิเมอรประมาณ 3 มิลลิลิตร ลงบนแผนกระจกขนาด 6x6 เซนติเมตร 

นําแผนกระจกแชลงไปในเมทานอลที่มีปริมาตร 50 มิลลิลิตร เปนเวลา 1-3 วัน และต้ังทิ้งไวภายใต

สภาวะบรรยากาศปกติเปนเวลา 3 วันเพื่อใหฟลมแหง จากน้ันนําสารละลายที่ข้ึนรูปแลวไปแชในนํ้า 

จากน้ันนําฟลมออกจากแผนกระจกและทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง 

2.2 การไลบิวทานอลออกจากตัวดูดซับดวยไอนํ้า 

นําผาขาวบางวางบนอางควบคุมอุณหภูมิ โดยต้ังอุณหภูมิไวที่ 100 องศาเซลเซียส จากน้ันนําตัวดูดซับมา

วางบนผาขาวบางเปนเวลา 12 ช่ัวโมงหรือจนกวาจะไดมวลคงที่ เพื่อใหไอนํ้าไลบิวทานอลออกจากตัวดูด

ซับ ทิ้งตัวดูดซับไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง หลังจากน้ันตัดตัวดูดซับใหมีขนาดประมาณ 1x1 เซนติเมตร 

2.3 การวิเคราะห SEM  
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หลังจากการเตรียมตัวดูดซับ สัณฐานวิทยาของตัวดูดซับพอลิอีเทอรบลอกเอไมดถูกตรวจสอบโดยใช

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน สําหรับสัณฐานวิทยาแบบตัดขวางตัวอยางตัวดูดซับจะถูกหักใน

ไนโตรเจนเหลวและเคลือบดวยทองคํา  

2.4 การดูดซับดวยตัวดูดซับท่ีมีรูพรุน 

2.4.1 การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอล 

ความเขมขนของอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลในสารละลายที่ใชนํ้าเปนตัวทําละลาย คือ 1.0, 19.2 

และ 1.7 กรัมตอลิตร ตามลําดับ [1, 6, 7, 12, 14, 20-22] การดูดซับเปนการทดลองแบบกะ ทําการ

ทดลองที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตของ Clostridium 

Acetobutylicum [15] ปริมาตรของสารละลายที่ถูกดูดซับ คือ 100 มิลลิลิตร ความเขมขนของตัวดูด

ซับ คือ 125 กรัมตอลิตร ทําการดูดซับเปนเวลา 6 ช่ัวโมงและเก็บตัวอยางทุก 1 ช่ัวโมง จากน้ัน

สารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลถูกวิเคราะหเพื่อหาคาความเขมขนโดยใชเครื่องแกสโครมา

โตกราฟ และคํานวณหาคาความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับ นอกจากน้ีตัวดูดซับถูกนํากลับมาใช

ใหม (Regenerate) โดยใชไอนํ้าไลบิวทานอลออกจากตัวดูดซับที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

12 ช่ัวโมงหรือจนกวาจะไดมวลคงที่ 

2.4.2 การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับบิวทานอล 

ความเขมขนเริ่มตนของบิวทานอลในสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลเปลี่ยนแปลงต้ังแต 

3.0 ถึง 19.2 กรัมตอลิตร ปริมาตรของสารละลายที่ถูกดูดซับ คือ 100 มิลลิลิตร ความเขมขนของตัวดูด

ซับ คือ 125 กรัมตอลิตร การดูดซับเปนการทดลองแบบกะ ทําการดูดซับดวยตัวดูดซับเปนเวลา 5 

ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเก็บตัวอยาง จากน้ันสารละลาย อะซิโตน บิวทานอล และเอทา

นอลถูกวิเคราะหเพื่อหาคาความเขมขนดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ โดยใชสมการไอโซเทอมการดูดซับ

แบบแลงเมียรและสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชมาตรวจสอบความสามารถในการดูดซับของ

ตัวดูดซับ 

  2.4.3 การศึกษาจลนศาสตรในการดูดซับบิวทานอล 

ความเขมขนของอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลในสารละลายที่ใชนํ้าเปนตัวทําละลาย คือ 1.0, 19.2 

และ 1.7 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ปริมาตรของสารละลายที่ถูกดูดซับ คือ 100 มิลลิลิตร ความเขมขนของ

ตัวดูดซับ คือ 125 กรัมตอลิตร การดูดซับเปนการทดลองแบบกะ ทําการดูดซับเปนเวลา 6 ช่ัวโมง ที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส วัดคาความเขมขนของสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลทุก 20 
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นาที ดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ และตรวจสอบความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับโดยใช

แบบจําลองสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับหน่ึงและสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสอง 

 
รูปท่ี 1 แสดงการดูดซบับิวทานอล 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลของการเตรียมฟลมท่ีมีรูพรุน 

จากผลการเตรยีมฟลมพอลิเมอรพบวาเมือ่นําสารละลายที่มีพอลิอีเทอรบลอกเอไมดรอยละ 5-7 

โดยมวลที่ใชบิวทานอลเปนตัวทําละลายเทลงในกระจกขนาด 6x6 เซนติเมตร จากน้ันแชลงไปในตัวไมทํา

ละลายคือเมทานอล ทําใหบิวทานอลจากสารละลายพอลิเมอรแพรเขาสูเมทานอล ขณะเดียวกันเมทา

นอลจะแพรเขาสูสารละลายพอลิเมอร จนกระทั่งเกิดความไมสมดุลทางเทอรโม-ไดนามิกส ทําให

สารละลายพอลิเมอรเกิดการแยกเฟสเปนสองเฟส (Phase Inversion) คือเฟสที่มีเน้ือพอลิเมอรมาก ซึ่ง

สวนน้ีจะเปลี่ยนเปนสวนของเน้ือตัวดูดซับ และเฟสที่มีตัวทําละลายมากซึ่งจะเปลี่ยนเปนรูพรุน อีกทั้งยัง

พบวาสารละลายที่มีพอลิอีเทอรบลอกเอไมดรอยละ 7 โดยมวลเกิดรูพรุนกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้ง

แผนฟลม ซึ่งดีกวาสารละลายที่มีพอลิอีเทอรบลอกเอไมดรอยละ 5 โดยมวล เน่ืองจากปริมาณพอลิเมอร

นอยลง สารละลายกระจายตัวไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดการเปลี่ยนวัฏภาคแบบเปยกไมทั่วทั้งแผนฟลม (ไม

เปนเน้ือเดียวกัน) ดังน้ันจึงมีรูพรุนกระจายไมสม่ําเสมอทั่วทั้งแผนฟลมเพราะมีบางสวนเกิดเปนเน้ือพอลิ

เมอร จากผลการศึกษาเวลาในการแชสารละลายพอลิเมอรลงในเมทานอลพบวาเมื่อใชเวลาแช 1 และ 3 

วัน แผนฟลมพอลิเมอรจะมลีักษณะพื้นผวิและรพูรนุเหมือนกัน เน่ืองจากสารละลายพอลิเมอรจะเกิดการ

เปลี่ยนวัฏภาคแบบเปยกเสร็จสมบูรณโดยใชเวลาไมเกิน 1 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 

ก = ขวดรูปชมพู 

ข = แทงแมเหล็กกวน

สาร 

ค = เทอรโมมิเตอร 

ง = เครื่องกวน
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ตารางท่ี 1 ความเขมขนของการเตรียมสารละลายพอลิเมอรที่แชลงในเมทานอล และลักษณะของ

โครงสรางแผนฟลมพอลิอีเทอรบลอกเอไมด 

 

 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการดูดซับสารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอล 

ความเขมขนของตัวดูดซับที่ใชในการศึกษาความสามารถในการดูดซับสารละลายอะซิโตน บิว

ทานอล และเอทานอล คือ 125 กรัมตอลิตร อุณหภูมิของการดูดซับ คือ 37 องศาเซลเซียส ขนาดของตัว

ดูดซับประมาณ 1x1 เซนติเมตร ปริมาตรของสารละลายที่ถูกดูดซับ คือ 100 มิลลิลิตร และความเขมขน

ความเขมขน

สารละลาย

พอลิเมอร 

(wt %) 

เวลา

ท่ีแช 

)วัน(  

โครงสราง (SEM) 

ภาพตัดขวาง ภาพดานบน ภาพดานลาง 

5 1 

   

6 1 

   

7 1 

   

7 3 
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ของอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลในสารละลายที่ใชนํ้าเปนตัวทําละลาย คือ 1.0, 19.2 และ 1.7 

กรัมตอลิตร ตามลําดับ จากผลการทดลองพบวาความสามารถในการดูดซับ อะซิโตน เอทานอล และบิว

ทานอลของตัวดูดซับเทากับ 2.60, 2.48 และ 67.46 มิลลิกรัมตอกรัมของตัวดูดซับ ตามลําดับ เมื่อ

เปรียบเทียบความสามารถการดูดซับบิวทานอลของตัวดูดซับ  พอลิอีเทอรบลอกเอไมดกับตัวดูดซับใน

งานวิจัยอื่นดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาความสามารถในการดูดซับบิวทานอลของตัวดูดซับพอลิอีเทอรบ

ลอกเอไมดมีคาใกลเคียงกับตัวดูดซับชนิดอื่น ๆ ดังแสดงโดยตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ความสามารถในการดูดซบัของตัวดูดซับตาง ๆ [16] 

ตัวดูดซับ ความสามารถในการดูดซบั (mg/g) 

ตัวดูดซับพอลอิีเทอรบลอกเอไมด 67.46 (งานวิจัยน้ี) 

Amberlite XAD-4 83 

Amberlite XAD-7 69 

โบโนพอร 74 

ไนเตรตโบโนพอร 55 
 

3. ผลการศึกษาความสามารถในการใชซ้ําของตัวดูดซับ 

ตัวดูดซับถูกนํากลับมาใชใหม โดยใชไอนํ้าไลบิวทานอลออกจากตัวดูดซับที่อุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมงหรือจนกวาจะไดมวลคงที่ จากน้ันนําตัวดูดซับกลับมาใชในการดูดซับ

สารละลายที่มีความเขมขนของอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอล คือ 1.0, 19.2 และ 1.7 กรัมตอลิตร 

ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองพบวาความสามารถในการดูดซับของตัวดูด

ซับยังคงไมเปลี่ยนแปลงหลังจากการทดสอบซ้ํา 4 ครั้ง ซึ่งความสามารถในการดูดซับบิวทานอลเทากับ 

67.46±3.11 มิลลิกรัมตอกรัมของตัวดูดซับ  
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รูปที่ 2 ความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับสัมพันธกับการใชตัวดูดซับซํ้า 

4. ผลการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับบิวทานอล 

การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับบิวทานอล แบบจําลองไอโซเทอมของแลงเมียรและฟรุนดลิชถูก

นํามาใช โดยคาพารามิเตอรตางๆ ถูกประมาณตามผลการทดลอง ซึ่งไมไดมีการศึกษาไอโซเทอมการดูด

ซับของอะซิโตนและเอทานอล เน่ืองจากความเขมขนเริ่มตนของอะซิโตนและเอทานอลตํ่า อีกทั้งตัวดูด

ซับมีความสามารถในการดูดซับอะซิโตนและเอทานอลตํ่า ความเขมขนเริ่มตนของบิวทานอลใน

สารละลายอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอลเปลี่ยนแปลงต้ังแต 3.0 ถึง 19.2 กรัมตอลิตร ปริมาตรของ

สารละลายที่ถูกดูดซับ คือ 100 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ขนาดตัวดูดซับประมาณ 1x1 

เซนติเมตร และความเขมขนของตัวดูดซับ คือ 125 กรัมตอลิตร เพื่อหาคาพารามิเตอรของไอโซเทอมการ

ดูดซับที่อางอิงตามแบบจําลองของฟรุนดลิชไอโซเทอม ไดมีการเตรียมพล็อตกราฟดังแสดงในรูปที่ 3 

และคาประมาณของพารามิเตอรแสดงในตารางที่ 3 
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รูปที่ 3 ขอมูลการทดลองไอโซเทอมของตัวดูดซับพอลิอีเทอรบลอกเอไมด 

ตารางท่ี 3 คาประมาณของพารามิเตอรสําหรับไอโซเทอมการดูดซับ 

 

 

 

 

 

 

สําหรับแบบจําลองแลงเมียรไอโซเทอม พารามิเตอรของไอโซเทอมไมสามารถประเมินได

เน่ืองจากคาความจุสูงสุด (qm) เปนคาลบ แบบจําลองแลงเมียรไอโซเทอมจึงไมเหมาะสําหรับการดูดซับ

น้ี ดังน้ันฟรุนดลิชไอโซเทอมเหมาะสมทีสุ่ดกับขอมูลการทดลอง ซึ่งแสดงวาตัวถูกดูดซับเกาะอยูบนพื้นผิว

ของตัวดูดซับไดมากกวา 1 ช้ัน จากผลการทดลองพบวาความสามารถในการดูดซับเพิ่มมากข้ึนเมื่อความ

เขมขนเริ่มตนของบิวทานอลเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการดูดซับจะดําเนินตอไปเรื่อย ๆ  เมื่อเพิ่มความเขมขนของ

ตัวถูกดูดซับ แตปริมาณการดูดซับจะเพิ่มในอัตราสวนที่นอยลง ซึ่งการดูดซับเกิดเพิ่มมากข้ึนเพราะ

โมเลกุลของตัวถูกดูดซับยึดเกาะบนพื้นผิวของตัวดูดซับไดหลายช้ันทําใหสามารถดูดซับบิวทานอลเขาไป

ในพอลิเมอรไดมากข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับผลของตัวแปร n ที่อธิบายถึงความสามารถในการดูดซับ 

โดยคา n นอย (n = 0.5507) แสดงวาการดูดซับจะเกิดข้ึนไดดีที่ความเขมขนสูงๆ แตเกิดข้ึนไดนอยที่

y = 1.8159x - 0.0621

R² = 0.9956
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แลงเมียร ฟรุนดลิช 

qm (mg/g) = -17.0648 KF = 0.8668 

KL = -0.0868 n = 0.5507 

R2 = 0.9817 R2 = 0.9956 
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ความเขมขนตํ่า และคา 1/n  เทากับ 1.82 ซึ่งมากกวา 1 แสดงวาบริเวณพื้นผิวของตัวดูดซับมีปริมาณ

มากที่จะใชในการดูดซับ 

 

5. ผลการศึกษาจลนศาสตรในการดูดซับบิวทานอล 

 การศึกษาจลนศาสตรในการดูดซับบิวทานอล สมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับหน่ึงและ

อันดับสอง ซึ่งเปนสมการจลนพลศาสตรที่อธิบายการดูดซับที่ผิวของตัวดูดซับถูกนํามาใช โดย

คาพารามิเตอรตาง ๆ ถูกประมาณตามผลการทดลอง ความเขมขนของอะซิโตน บิวทานอล และเอทา

นอลในสารละลายที่ใชนํ้าเปนตัวทําละลาย คือ 1.0, 19.2 และ 1.7 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ปริมาตรของ

สารละลายที่ถูกดูดซับ คือ 100 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ขนาดของตัว  ดูดซับประมาณ 

1x1 เซนติเมตร และความเขมขนของตัวดูดซับ คือ 125 กรัมตอลิตร เพื่อหาคาพารามิเตอรของ

จลนศาสตรในการดูดซับที่อางอิงตามสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสอง   ไดมีการเตรียมพล็อต

กราฟดังแสดงในรูปที่ 4 และคาประมาณของพารามิเตอรแสดงในตารางที่ 4 

 

รูปที่ 4 ขอมูลการทดลองจลนศาสตรในการดูดซับของตัวดูดซับพอลิอีเทอรบลอกเอไมด 

 

 

 

y = 0.0146x + 0.0969

R² = 0.9995
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ตารางที่ 4 คาประมาณของพารามิเตอรสําหรับจลนศาสตรในการดูดซับ 

 

 

จากขอมูลผลการทดลองพบวาสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสอง (R2 = 0.9995) มีผล

การทดลองที่สอดคลองมากกวาสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับหน่ึง (R2 = 0.7457) เน่ืองจากมีคา 

R2 ใกลเคียง 1 มากกวา และคาความสามารถในการดูดซับที่คํานวณไดจากสมการอัตราเร็วปฏิกิริยา

เทียมอันดับสองเทากับ 68.49 มิลลิกรัมตอกรัมของตัวดูดซับ ซึ่งมีความใกลเคียงกับคาความสามารถใน

การดูดซับจากการทดลอง (67.46 มิลลิกรัมตอกรัมของตัวดูดซับ)  

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีไดเตรียมตัวดูดซับจากพอลอิีเทอรบลอกเอไมด เพื่อดูดซับบิวทานอลและชวยลดความ

เขมขนของบิวทานอลลงแบบตอเน่ือง ทําใหลดความเปนพิษตอจุลชีพที่ใชในกระบวนการหมักตัวดูดซับ

พอลิอีเทอรบลอกเอไมดที่มรีูพรนุถูกเตรียมโดยนําสารละลายที่มีพอลิอเีทอรบลอกเอไมดรอยละ 5-7 โดย

มวลที่ใชบิวทานอลเปนตัวทําละลายเทลงบนกระจก จากน้ันแชลงไปในตัวไมทําละลายคือเมทานอล ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนวัฏภาคแบบเปยกและพบวาสารละลายที่มีพอลิอีเทอร-บลอกเอไมดรอยละ 7 โดยมวล

เกิดรูพรุนกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งแผนฟลม ซึ่งดีกวาสารละลายที่มีพอลิอีเทอรบลอกเอไมดรอยละ 

5 โดยมวล  

จากผลการศึกษาการดูดซบัพบวาความสามารถในการดูดซับบิวทานอล เทากับ 67.46 มิลลิกรัม

ตอกรัมของตัวดูดซับ หลังจากเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับบิวทานอลของตัวดูดซับพอลิอีเทอรบ

ลอกเอไมดกับตัวดูดซับในงานวิจัยอืน่ [16] พบวาความสามารถในการดูดซับบิวทานอลของตัวดูดซับพอลิ

อีเทอรบลอกเอไมดมีคาใกลเคียงกับตัวดูดซับชนิดอื่น ๆ หลังจากการใชตัวดูดซับซ้ําคาความสามารถใน

การดูดซับของตัวดูดซับยังคงไมเปลี่ยนแปลง  

จลนพลศาสตรพารามเิตอร 

สมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับหน่ึง  สมการอัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสอง 

K1 (min-1) = 0.0106 K2 (g/mg.min) = 0.0022 

qe (mg/g) = 16.5386 qe (mg/g) = 68.4932 

R2 = 0.7457 R2 = 0.9995 
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นอกจากน้ียังพบวาการดูดซับบิวทานอลมีความสอดคลองกับแบบจําลองไอโซเทอมของการดูด

ซับแบบฟรุนดลิช แสดงวาตัวถูกดูดซับเกาะอยูบนพื้นผิวของตัวดูดซับไดมากกวา 1 ช้ัน โดยการดูดซับจะ

เกิดข้ึนไดดีที่ความเขมขนสูง ๆ แตเกิดข้ึนไดนอยที่ความเขมขนตํ่า และบริเวณพื้นผิวของ  ตัวดูดซับมี

ปริมาณมากที่จะใชในการดูดซับ อีกทั้งการดูดซับบิวทานอลยังมีความสอดคลองกับแบบจําลองการดูด

ซับของสมการอัตราเรว็ปฏิกิริยาเทียมอนัดับสอง ซึ่งคาความสามารถในการดูดซับที่คํานวณไดจากสมการ

อัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสองเทากับ 68.49 มิลลิกรัมตอกรัมของตัวดูดซับ ซึ่งมีความใกลเคียงกับคา

ความสามารถในการดูดซับจากการทดลอง 

ขอเสนอแนะ  

เพื่อใหความสามารถในการดูดซับของพอลอิีเทอรบลอกเอไมดสูงข้ึน โครงสรางของตัวดูดซับควร

มีความพรุนมากข้ึน ซึ่งปจจัยหน่ึงที่อาจทําใหตัวดูดซับมีโครงสรางที่มีความพรุนมากข้ึนคือตัวทําละลาย

และตัวไมทําละลายที่ใชในการเปลี่ยนวัฏภาคแบบเปยก ดังน้ัน งานวิจัยตอจากน้ีอาจเปนการศึกษาโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเตรียมตัวดูดซับที่มีความพรุนสูงข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลา
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การพยากรณราคาสนิคาเกษตรรายปของประเทศไทยดวยตัวแบบโครงขายประสาทเทียม

แบบปอนไปขางหนา 
Forecasting annual prices of agricultural commodities in Thailand using 

feedforward neural network  

0 1สันตชัย รัตนนนท1 , ธรณนิทร สจัวิริยทรัพย2 และวัฒนชัย พฤกษกานนท23 

Sanchai Rattananon1 Thoranin Sujjaviriyasup2 and Wattanachai Prukkanon3

บทคัดยอ 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยยังคงเปนภาคสวนที่สําคัญของเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกร

ผูผลิตจําเปนตองทราบสารสนเทศที่สําคัญประกอบการวางแผนการผลติ โดยราคาที่เกษตรกรขายไดเปน

หน่ึงในปจจัยที่สําคัญประกอบการตัดสินใจดําเนินการผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งราคาสินคา

เกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาวะการตลาด การพยากรณราคาลวงหนาที่แมนยํา

สงผลใหการตัดสินใจดําเนินการมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะการตลาดมากที่สุด งานวิจัยน้ี 

คนหาตัวแบบโครงขายประสาทเทียมที่เหมาะสมและประยุกตใชสําหรับการพยากรณราคาสินคาเกษตร

ลวงหนา ซึ่งผลการวิจัยบงช้ีวา ตัวแบบโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาที่มีประสิทธิภาพดีใน

กวาตัวแบบพยากรณทางสถิติและสามารถใหความถูกตองรอยละ 92 ถึง 96 ซึ่งสามารถนําสารสนเทศที่

ไดประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตของเกษตรกร 

คําสําคัญ:  ราคา สินคาเกษตร โครงขายประสาทเทียม 

Abstract 

 Agricultural section still plays significant role in gross domestic product of 

Thailand. Agriculturists must depend on important information with regard to production 

plan. Future farm gate’s price is an important information to support decision making on 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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production plan corresponding to marketing situation. However, the prices of agricultural 

commodities are uncertain and hard to forecast with simple methods. Consequently, the 

accurate forecasting of future prices of agricultural commodities plays important role in 

critical making decision. This research investigated and applied feedforward neural 

network to forecast future prices of agricultural commodities in Thailand. Moreover, the 

feedforward neural network is compared with statistical forecasting models based on 

three accuracy measures. The results revealed that the feedforward outperforms other 

statistical models and provides accuracy between 92% and 96%. Therefore, the 

feedforward neural network can be a promising model to support decision making on 

prices of agricultural commodities in Thailand. 

Keywords: Price, Agricultural commodities, Artificial neural network  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ภาคการเกษตรของประเทศไทยยังคงเปนหน่ึงในภาคสวนที่สําคัญของเศรษฐกิจ ถึงแมจะไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส (Covid-19) แตสินคาทางการเกษตรเปน

ปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิตของประชากร สงผลใหยังคงมีความตองการของตลาดทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยสินคาเศรษฐกิจจํานวนหน่ึงที่ประชาชนนิยมบริโภค ไดแก ไขไกสด สุกร ไกรุนพันธุ

เน้ือ และกาแฟ  

 จากความตองการที่ยังมีอยูของตลาดสงผลใหราคาสินคาทางการเกษตรมกีารปรับตัวตามสภาวะ

การของตลาดในแตละชวงเวลา [1] ซึ่งราคาที่ปรับเปลี่ยนสงผลโดยตรงตอรายไดของเกษตรกร การ

พยากรณราคาสินคาทางการเกษตรลวงหนาสามารถใชเปนสารสนเทศที่สําคัญประกอบการวางแผน

ทางการตลาดของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ [2] 

 การพยากรณดวยการวิเคราะหอนุกรมเวลาเปนหน่ึงในวิธีการที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 

เน่ืองจากมิติของขอมูลที่ใชในการศึกษาเพื่ออธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของขอมูลราคาที่กําลังศึกษา

มีเพียงมิติของขอมูลราคาต้ังแตปจจุบันยอนหลังไปในอดีต เพื่อสรางสมการความสัมพันธสําหรับการ

พยากรณราคาที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงมีความสะดวกในการใชงานคอนขางมาก 
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วิธีการพยากรณดวยการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงาย (SES) เปนหน่ึงในวิธีการ

พยากรณที่มีการประยุกตใช โดยใชการกําหนดนํ้าหนักของคาขอมูลในปจจุบันมากกวาขอมูลในอดีตตาม

ความสัมพันธแบบเอ็กโพเนนเชียล เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับของขอมูลอนุกรมเวลาในแตละ

ชวงเวลา แตวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงายไมสามารถอธิบายลักษณะการเปลีย่นแปลง

ของขอมูลราคาที่มีแนวโนมได 

วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลแบบมีแนวโนม (Holt) จึงนํามาประยุกตใชกับขอมูลราคา

สินคาเกษตรใหสามารถอธิบายลักษณะของขอมูลราคาที่มีแนวโนม เพื่อใหผลการพยากรณที่เหมาะสม

มากย่ิงข้ึน 

นอกจากวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลที่ใหความสําคัญกับการกําหนดนํ้าหนักของขอมูล

ที่กลาวมาขางตน วิธีการพยากรณ (Autoregressive Integrated Moving Average: ARIMA) ซึ่งเปน

ก า ร อ ธิบ ายส ห สั มพั น ธ ใ น ตั ว  (Autocorrelation) แล ะส ห สั มพั น ธ ใ น ตั วบ า ง ส วน  (Partial 

autocorrelation) ของขอมูลอนุกรมเวลา โดยตัวแบบ ARIMA ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพดีใน

การพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาเชิงเสนตรงและเปนหน่ึงในตัวแบบมาตรฐานในการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ ตัวแบบ ARIMA จึงมีความนาสนใจประยุกตใชในการพยากรณราคา

สินคาเกษตร [2-4] 

อยางไรก็ตาม ลักษณะรูปแบบความสัมพันธของขอมูลราคาสินคาเกษตรอาจไมไดมี

ความสัมพันธแบบเชิงเสนตรงเสมอไป ซึ่งความสัมพันธที่ไมเปนเชิงเสนตรงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ

การพยากรณของตัวแบบ ARIMA ประกอบกับตัวแบบทางสถิติทั้งตัวแบบการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนน

เชียลหรือตัวแบบ ARIMA มีขอสมมติฐานในการสรางตัวแบบพยากรณคอนขางมาก แตอยางไรก็ตาม 

โปรแกรมในปจจุบันไดรับการพัฒนาใหสามารถสรางตัวแบบ ARIMA แบบอัตโนมัติ 

ตัวแบบการเรียนรูของเครื่องจักรเปนหน่ึงในตัวแบบที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน ซึ่งมี

ขอกําหนดเบื้องตนของการสรางตัวแบบคอนขางนอย รวมทั้งมีความสามารถในการอธิบายขอมูลอนุกรม

เวลาที่มีความสัมพันธไมเปนเชิงเสนตรง จึงมีความโดดเดนที่เหนือกวาตัวแบบพยากรณทางสถิติ 

นอกจากน้ี ตัวแบบการเรียนรูของเครื่องมีความยืดหยุนในการใชงานมากกวาตัวแบบพยากรณทางสถิติ 
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ตัวแบบโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนา (FNN) เปนหน่ึงในตัวแบบการเรียนรูของ

เครื่องที่นิยมประยุกตใชกับขอมูลอนุกรมเวลา [5-10] จึงมีความนาสนใจประยุกตใชสําหรับการอธิบาย

ขอมูลอนุกรมเวลาของราคาสินคาเกษตรของประเทศไทย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดคนหาและประยุกตใชตัวแบบโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาสําหรับ

พยากรณราคาสินคาเกษตรรายปของประเทศไทย เพื่อเปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจวางแผนของ

เกษตรกร 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูลสําหรบัการศึกษา 

ขอมูลอนุกรมเวลาของราคาเฉลี่ยของสินคาเกษตรรายป ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2564  

จากเว็บไซตสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร [1] ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 ราคาเฉล่ียของสินคาเกษตรรายป 

2. วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงาย 

 ตัวแบบการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงายสรางจากสมการความสัมพันธของการ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนระดับของขอมูลอนุกรมเวลาดวยการใหคานํ้าหนักความสําคัญกบั
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ขอมูลอนุกรมเวลาในปจจุบันมากที่สุดและจะคอยๆลดความสําคัญลงตามความสัมพันธแบบเอ็กโพเนน

เชียล [11] ซึ่งมีสมการดังน้ี 

( ) ( )∑
−
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−+ −+−=
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0
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t

i

t
it

i
tt lyy ααα         (1) 

เมื่อ  1ˆ +ty คือ คาพยากรณ ณ เวลาที่ t+1   

0l  คือ คาเริ่มตน ณ เวลาที่ t เทากับศูนย 

  α  คือ คาการปรับเรียบของตัวแบบเอ็กโพเนนเชียล โดย 10 ≤≤α  

3. วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลแบบมีแนวโนม 

 ตัวแบบการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลแบบมีแนวโนมเปนการเพิ่มสมการของการอธิบาย

แนวโนมขอมูลมูลอนุกรมเวลาเพิ่มจากตัวแบบการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงาย [11] ซึ่งมี

สมการดังน้ี 

( )( )111 −− +−+= tttt blyl αα        (2) 

( ) ( ) 11 1 −− −+−= tttt bllb ββ    (3) 

tttht hbly +=+ |      (4) 

เมื่อ  tl   คือ คาประมาณของระดับของขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t  

tb  คือ คาประมาณของแนวโนมของขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t  

  α  คือ คาการปรับเรียบสําหรับการเปลี่ยนแปลงระดับขอมูล โดย 10 ≤≤α  

β  คือ คาการปรับเรียบสําหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของขอมูล โดย 10 ≤≤ β  

h   คือ คาการพยากรณไปขางหนา h  ชวงเวลา 

4. วิธีการพยากรณ ARIMA 
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 ตัวแบบ ARIMA ใชการอธิบายสหสัมพันธในตัวและสหสัมพันธในตัวบางสวน เพื่อกําหนดลําดับ

ที่สําคัญของขอมูลอนุกรมเวลา รวมทั้งการใชเทคนิคผลตางเพื่อแปลงขอมูลอนุกรมเวลาในอยูในสภาวะ

คงที ่เพื่อใหสามารถประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแบบ [11] โดยมีสมการดังน้ี 
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 เมื่อ  tY และ tε  คือ ขอมูลอนุกรมเวลาและคาความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t ตามลําดับ  

B และ µ   คือ การแปลงคาอนุกรมเวลายอนกลับ (Backward shift operator) และ

คาเฉลี่ย ตามลําดับ 

            d คือ ลําดับของผลตางของขอมูลอนุกรมเวลา  

          p และ q   คือ ลําดับของตัวแบบ ARIMA 

5. วิธีการพยากรณของตัวแบบโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนา 

 ตัวแบบโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาประกอบไปดวยจํานวนช้ันซอนตัว (Hidden 

layer) เพียงหน่ึงช้ัน ซึ่งภายในช้ันซอนตัวจะประกอบไปดวยจํานวนโหนด (Nodes) ต้ังแต 1 โหนดข้ึนไป 

เพื่อใชเปนโครงสรางของตัวแบบโครงขายประสาทเทียม เพื่อปรับปรุงคานํ้าหนักและคาเอนเอียงให

เหมาะสมกับขอมูลผานวิธีการBFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) ซึ่งจะใหคาผลรวม

กําลังสองที่นอยที่สุด [11] โดยมีสมการดังน้ี 
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เม่ือ  m และ D  คือ ขนาดขอมูลอนุกรมเวลายอนหลัง และจํานวนโหนดในช้ันซอนตัว 

ตามลําดับ  

jw0 และ ijw  คือ คาเอนเอียงภายในโหนดที่ j ในช้ันซอนตัว คาถวงนํ้าหนักของ

ขอมูลในช้ันปอนเขาที่ i ไปยังโหนดที่ j ในช้ันซอนตัว ตามลําดับ 

tx  คือ ขอมูลอนุกรมเวลาที่ t  
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0β และ jβ  คือ คาเอนเอียงของคาพยากรณในช้ันแสดงขอมูลและคาถวงนํ้าหนัก

ของขอมูลในช้ันซอนตัวของโหนดที่ j ตามลําดับ  

( )•g   คือ ฟงกชันไมเปนเชิงเสนตรงของแตละโหนดในช้ันซอนตัวดวยฟงกชันซิกมอยด 

(Sigmoid function) 

( )•h   คือ ฟงกชันเชิงเสนตรงของความสัมพันธระหวางแตละโหนดกับคาพยากรณ 

6. เกณฑการวัดประสิทธิภาพการพยากรณ 

 สําหรับการพิจารณาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมจําเปนตองใชการแบงชุดขอมูลออกมาเปน 2 

ชุด ซึ่งประกอบไปดวยชุดขอมูลสําหรับการสรางตัวแบบพยากรณในสัดสวนรอยละ 70 ของชุดขอมูล

ทั้งหมด และสวนที่เหลืออีกรอยละ 30 จะใชเปนขอมูลสําหรับการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ ซึ่ง

ขอมูลทดสอบจะไมเกี่ยวของกับชุดขอมูลสําหรับการสรางตัวแบบพยากรณ จนกระทั่งไดคาพยากรณที่

เหมาะสมจากตัวแบบพยากรณตางๆ สําหรับเปรียบเทียบความผิดพลาดของการพยากรณกับคาแรกของ

ขอมูลในชุดทดสอบ ภายหลังการเปรียบเทียบจึงนําขอมูลที่เฉลยมารวมเขากับชุดขอมูลสําหรับการสราง

ตัวแบบเดิมเพื่อปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยสําหรับพยากรณคาในลําดับถัดไปของชุดขอมูลทดสอบ โดยใช

เกณฑวัดความผิดพลาดดังน้ี [11] 

คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Error)  

( )tt YY ˆmeanMAE −=    (7) 

คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Squared Error)  

( ) 





 −=

2ˆmeanRMSE tt YY    (8) 

คาเฉลี่ยของรอยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error)  
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 เมื่อ tY  และ tŶ คือ คาอนุกรมเวลาและคาพยากรณ ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการประยุกตใชตัวแบบพยากรณตางๆ สําหรับการวิเคราะหและอธิบายขอมูลอนุกรมเวลา

ของราคาเฉลี่ยรายปของสินคาเกษตรของประเทศไทย ดังรูปที่ 2 ถึง 5  

 

 

รูปที่ 2 ผลการพยากรณราคาสุกรพนัธุลูกผสม 

 

 

รูปที่ 3 ผลการพยากรณราคาไขไกสด 
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รูปที่ 4 ผลการพยากรณราคาไกรุนพันธุเน้ือ 

 

 

รูปที่ 5 ผลการพยากรณราคาสารกาแฟ (โรบัสตา) 

โดยผลการวิเคราะหความผิดพลาดของการพยากรณดวยเกณฑการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ

พยากรณตางๆ ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 



 

761 

 

ตารางที่ 1 คาความผิดพลาดของการพยากรณ 

ขอมูล ตัวแบบ MAE RMSE MAPE 

สุกรพันธุลูกผสม 

ARIMA 6.293 7.249 9.509 

FNN 5.184 5.864 7.954 

Holt 6.799 8.314 10.674 

SES 6.754 7.432 10.171 

ไขไกสด 

ARIMA 18.556 25.441 6.533 

FNN 13.630 20.738 4.635 

Holt 28.381 32.771 10.252 

SES 17.310 21.444 6.079 

ไกรุนพันธุเน้ือ 

ARIMA 1.671 2.023 4.497 

FNN 1.427 1.538 3.785 

Holt 3.518 4.359 9.325 

SES 1.652 2.026 4.477 

สารกาแฟ(โรบัสตา) 

ARIMA 6.552 8.921 9.136 

FNN 3.170 5.143 4.301 

Holt 7.331 8.952 10.459 

SES 5.690 7.850 7.900 

 

อภิปรายผล 

 จากผลความผิดพลาดที่แสดงในตารางที่ 1 พบวา ตัวแบบการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล

อยางงายสามารถใหผลความผิดพลาดนอยกวาวิธีการปรบัเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลแบบมีแนวโนม ซึ่ง

อาจกลาวไดวา ขอมูลราคาสินคาเกษตรในชวงเวลาที่ศึกษาอาจไมคอยมีอิทธิพลของแนวโนมอยางเดนชัด 

สอดคลองกับคาสัมประสิทธ์ิการปรับเรียบของแนวโนมที่มีคาเขาใกลศูนย ซึ่งสวนใหญเปนการ

เปลี่ยนแปลงระดับของราคาในแตละชวงเวลา  

นอกจากน้ี ตัวแบบการปรับเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลอยางงายและตัวแบบ ARIMA ตางมี

ประสิทธิภาพดีในสถานการณที่แตกตางกัน รวมทั้งมีประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกันสําหรับการพยากรณ

ราคาไขไกสดและไกรุนพันธุเน้ือ 
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อยางไรก็ตาม ตัวแบบโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาที่มีประสิทธิภาพดีในการ

อธิบายขอมูลอนุกรมเวลาที่มีความสัมพันธแบบไมเปนเชิงเสนตรงกลับใหคาความผิดพลาดนอยที่สุดเมื่อ

เทียบกับตัวแบบพยากรณทางสถิติ ซึ่งอาจกลาวไดวา ขอมูลอนุกรมเวลาของราคาสินคาเกษตรมี

ความสัมพันธแบบไมเปนเชิงเสนตรง รวมทั้งตัวแบบโครงขายประสาทเทียมสามารถสรางสมการ

ความสัมพันธที่ซับซอนสําหรับการอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาเกษตรไดดีกวาตัวแบบ

พยากรณทางสถิติ  

นอกจากน้ี คาความผิดพลาดของคาเฉลี่ยของรอยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณสําหรับ

สินคาเกษตรทั้ง 4 ชนิด ใหคาความผิดพลาดประมาณรอยละ 4 ถึง 8 น่ันหมายความวา ตัวแบบโครงขาย

ประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาสามารถใหคาพยากรณที่ถูกตองรอยละ 92 ถึง 96 ซึ่งมีประโยชนตอ

การวางแผนและการตัดสินใจ จึงสามารถใชเปนตัวแบบสําหรับการพยากรณราคาสินคาเกษตรลวงหนา 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนของเกษตรกร 

ขอเสนอแนะ  

จากความนิยมประยุกตใชการพยากรณอนุกรมเวลาที่เพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน ประกอบกับการ

ประยุกตใชตัวแบบการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน ซึ่งประสิทธิภาพของตัวแบบอาศัยการพิจารณา

โครงสรางและการปรับปรุงคาพารามิเตอรตางๆ ที่มีความเหมาะสมกับขอมูล จึงควรมีการประยุกตใช

วิธีการคนหาคาที่เหมาะสมสําหรับการคนหาโครงสรางและคาพารามิเตอรที่เหมาะสมตางๆ ของตัวแบบ 
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การศึกษาการตดัสินใจใชระบบชวยในการตดัสินใจชวยในการตรวจสอบขอมูลสนิคา

กรณศีึกษา บริษัทเอาทซอรสแหงหนึ่ง 

 Study of Decision Using Decision Support System to Inspect of Product 

Information Case Study of an Outsourcing Company 

 

คณิน จินดารัตนวงศ01, สันติพฒัน อรุณธารี12     

Kanin Jindarattanawong1, Santipat Arunthari2 
 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งทดลอง จากบริการการตรวจสอบขอมูลสินคา โดยเปน

บริการกระบวนการทางธุรกิจเอาทซอรสจากบริษัทเอาทซอรสที่ใชเปนกรณีศึกษา ซึ่งในปจจุบันเกิด

ขอผิดพลาดอยูบอยครั้งจากการใชบุคลากรโดยไมมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาแกไขปญหาดังกลาว 

โดยการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทองคกรและกระบวนการตรวจสอบขอมูลสินคาของ

บริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึงกอนที่จะนําระบบชวยในการตัดสินใจมาประยุกตใช 2) ศึกษาเกี่ยวกับแนว

ทางการใชระบบชวยในการตัดสินใจในการตรวจสอบขอมูลสินคา 3) อธิบายการตัดสินใจใชระบบชวยใน

การตัดสินใจ รวมถึงประโยชนที่ไดรับ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง

จํานวน 2 ทาน ในดานการตัดสินใจใชระบบชวยในการตัดสินใจในงานตรวจสอบขอมูลสินคา และ

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐจํานวน 3 ทาน ในดานการประยุกตใชระบบชวยในการ

ตัดสินใจในกระบวนการตรวจสอบขอมูลสินคา ผลจากการสัมภาษณจึงไดกระบวนการการตรวจสอบที่มี

การประยุกตใชระบบชวยในการตัดสินใจและพิสูจนโดยการทดลองบางสวนในโปรแกรม RapidMiner 

ไดผลจากการทดลองมีความแมนยําในการตรวจสอบอยูที่ประมาณ 91% ข้ึนไป และใชระยะเวลา

ประมวลผลโดยประมาณ 6-106 นาที       

คําสําคัญ: ระบบชวยในการตัดสินใจ ,ปญญาประดิษฐ ,กระบวนการทางธุรกจิเอาทซอรส ,เทคโนโลยี 

              ดิจิทัล   

                                                             
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 This study is quasi experimental qualitative. This study focuses on product 

information inspection service which is a Business process outsourcing service that used 

as case studies. In the present, there are errors occurring frequently because it is done 

by personnel without digital technology. This study has objectives to 1) study the 

organizational context and product information inspection process of an outsource 

company which will apply decision support system, 2) study a guideline to apply the 

decision support system for product information inspection, and 3) explain the 

application of the decision support system and its advantages. This study is conducted 

using in-depth interview with two administrators from the outsource company in terms 

of the decision support system for product information inspection and three artificial 

intelligence experts in terms of the decision support system for product information 

inspection. From the interview, the result is the inspection process which applied to 

decision support system and proved experimentally in RapidMiner. An accuracy of the 

inspection is more than 91% and the processing time is 6-106 minutes.      

Keywords: Decision Support System, Artificial Intelligence,Business Process Outsourcing,   

                 Digital Technology 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันการจางงานจากภายนอกเขามามีบทบาทตอความสําเร็จขององคกร อีกทั้งยังชวยลด

ปญหาดานตนทุนเรื่องแรงงานที่จะเปนหน่ึงปญหาที่หลายองคกรตองจัดการ รวมทั้งการจางงานจาก

ภายนอกยังเปนการแบงเบากิจกรรมทางธุรกิจในบางสวนขององคกร ซึ่งงานตรวจสอบขอมูลน้ัน ก็เปน

อีกกิจกรรมหน่ึงที่หลายองคกรมักใชการจางงานจากภายนอกดําเนินกิจกรรมแทนบุคคลภายใน แต

เน่ืองจากในยุคดิจิทัล หลายองคกรมักใชขอมูลในการขับเคลื่อนองคกร ซึ่งเปนปริมาณขอมูลอันมหาศาล

ที่บริษัทเอาทซอรสตองรับมือ จากบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึงที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา ไดมีความ

รับผิดชอบในสวนการตรวจสอบขอมูลสินคาจากบริษัทผูวาจาง ซึ่งยังมีกระบวนการที่ใชบุคลากรในการ

ตรวจสอบ โดยไมมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยเหลือจึงทําใหเกิดขอผิดพลาดบอยครั้ง โดยที่
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ลักษณะงานน้ันจะมีรูปแบบการตรวจสอบที่เหมือนซ้ําเดิมในแตละครั้ง รวมถึงมีปริมาณที่จํานวนมากใน

การตรวจสอบแตละครั้ง ผูศึกษาจึงมีความเห็นควรที่จะนําระบบชวยในการตัดสินใจ หรือกระบวนการ

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเขามาแกไขปญหาในสวนดังกลาว 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาบริบทองคกรและกระบวนการตรวจสอบขอมูลสินคาของบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง

กอนที่จะนําระบบชวยในการตัดสินใจมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ดานการตรวจสอบ

ขอมูลสินคา 

 2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใชระบบชวยในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

ดานการตรวจสอบขอมูลสินคา ของบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง                               

 3.เพื่ออธิบายการตัดสินใจใชระบบชวยในการตัดสินใจ รวมถึงประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบ

ชวยในการตัดสินใจ มาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ดานการตรวจสอบขอมูลสินคา ของ

บริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

 ตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) เปนเทคนิคหน่ึงของการจําแนกขอมูล ถูกนํามาใชในการ

จําแนก โครงสรางของตนไมการตัดสินใจ มีโครงสรางคลายกับตนไมประกอบดวยโหนด (Node) และกิ่ง 

(Branch) โดยโหนดแสดงแอตทริบิวต (Attribute) ที่ใชในการตัดสินใจ โหนดแบงเปน 3 ประเภท 

ประเภทแรก คือ รูทโหนด (Root Node) เปนโหนดบนสุดซึ่งจะไมมีกิ่งเขามาหา ประเภทที่สอง คือ 

โหนดภายใน (Internal Node) เปนโหนดภายในที่มีกิ่งเขามาและออกไป และประเภทที่สาม คือ โหนด

ใบ (Leaf Node) หมายถึง โหนดที่สามารถจําแนกประเภทของขอมูลไดแลวหรือกลาวไดวาขอมูลที่โหนด

น้ันเปนประเภทเดียวกันเกือบทั้งหมด กิ่ง คือ เสนเช่ือมความสัมพันธระหวางแตละโหนดแตละกิ่งแทนผล

ที่ไดจากการทดสอบคาของแอตทริบิวต  

 แรนดอมฟอรเรส (Random Forest) เปนหน่ึงในกลุมของโมเดลที่เรยีกวา Ensemble learning 

ที่มีหลักการคือการเทรนโมเดลที่เหมือนกันหลายๆ ครั้ง (หลาย Instance) บนขอมูลชุดเดียวกัน โดยแต

ละครั้งของการเทรนจะเลือกสวนของขอมูลที่เทรนไมเหมือนกัน แลวเอาการตัดสินใจของโมเดลเหลาน้ัน

มาโหวตกันวา Class ไหนถูกเลือกมากที่สุด 
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 นาอีฟเบย (กิตติศักด์ิ 2557; นิตยา 2557; Flach, 2012; Mohammed et al., 2014; Oded 

et al.,2010) เปนวิธีจําแนกประเภทขอมูลที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง ซึ่งใชงานไดดีและเหมาะสมกับ

กรณีของเซตตัวอยางที่มีจํานวนมาก และมีสมมุติฐานที่วาแอตทริบิวต (Attribute) ของตัวอยางเปน

อิสระไมข้ึนตอกัน อัลกอริทึมน้ีใชทฤษฎีของเบยเขามาชวยในการเรียนรูจุดมุงหมาย ก็เพื่อตองการสราง

โมเดลที่อยูในรูปของความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข  

 โครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เปนอัลกอริทึม

ของการเรียนรูเชิงลึก โดยทํางานคลายกับการกวาดสายตามองของมนุษยโดยจะทําการแบงกลุมของ

คุณลักษณะออกไปวิเคราะหและทําการนําคุณลักษณะที่ไดใหมไปใชในการทํานายผล โดย CNN นนั มี

จุดเดนในดานของการทํา Feature Extraction จากชุดขอมูล โดยเนนไปที่การหาคุณลักษณะจากชุด

ขอมูลในรูปแบบของกลุมของขอมูล (Kalchbrenner et al., 2014) อัลกอริทึม CNN มีการแบงการ

ทํางานออกเปน 2 สวนไดแกFeature Extractionและ Classification โดย Feature Extraction ทํา

การดึงจุดเดนของรูปภาพออกมาวิเคราะห และสามารถทําใหชุดคุณลักษณะน้ันเล็กลงโดยไมเสีย

รายละเอียดของชุดขอมูลเดิม โดยมีตัวอยางในการนํา CNN ไปใชงานไดแกการจําแนกประเภทของ

รูปภาพ การตรวจจับวัตถุในรูปภาพ หรือการสรางรูปภาพเสมือน เปนตน 

 RapidMiner คือซอฟตแวรวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) ใชสําหรับการเตรียมขอมูล การ

เรียนรูเครื่อง การเรียนรูลึก การทําเหมืองขอความ และการวิเคราะหการทํานาย (Predictive analysis) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเพื่อการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชคําถาม

ปลายเปดเพื่อใหผูรับการสัมภาษณหรือผูใหขอมูลมีอิสระที่สามารถใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมไดลึกมากข้ึน และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ทั้ง  2 

กลุม ประกอบดวย 1.ผูบริหารบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง จํานวน 2 ทาน 2.ผูเช่ียวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ จํานวน 3 ทาน และพิสูจนโดยการทดลองบางสวนในโปรแกรม RapidMiner 

เวอรช่ัน 9.10.3 กับกระบวนการการตรวจสอบคําสําคัญ ประกอบดวย ช่ือสินคาจํานวน 5000 ลิสต 

สําหรับกระบวนข้ันแรก และช่ือสินคาเฉพาะหมวดจํานวน 1000 ลิสต สําหรับกระบวนการข้ันที่สอง 
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ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบริบททําใหทราบถึงปญหาของกระบวนตรวจสอบทีไ่มมีเทคโนโลยี หรือโปรแกรม

เพื่อทําใหความผิดพลาดของกระบวนการนอยลง และจากการสัมภาษณผูบริหารยังทราบถึงองคกรน้ันมี

บุคลกรในการสรางระบบชวยในการตัดสินใจแตองคกรยังไมมีความพรอมในดานอื่นที่เปนองคประกอบ 

เชน เงินทุน ความรูของพนักงานภาคปฏิบัติ ประสบการณในการใชเทคโนโลยี เปนตน โดยกระบวน

ตรวจสอบที่ทราบจากการศึกษามีทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบดวย 1.การตรวจสอบคําสําคัญ 2.การ

ตรวจสอบการอางอิงย่ีหอ 3.การตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 4.การตรวจสอบการเปลี่ยนสินคา 

1. การตรวจสอบคําสําคัญ เปนการตรวจสอบขอมูลสินคาเพือ่สนับสนุนระบบการคัดกรองสินคา

ในสวนของการจัดกลุมสินคาของผูใชบริการ โดยจะตรวจสอบในสวนของช่ือสินคา วามีการระบุ

ขายสินคามากกวา 1 ประเภท หรือไม และมีการใชคําที่ระบถึุงสินคาประเภทน้ันเกิน 3 คํา 

หรือไม โดยบุคลากร 1 ทาน ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบสูงสุด 2680 ลิสตตอวัน ดังภาพที่1 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงถึงโครงสรางงานตรวจสอบคําสําคัญ 

 

2. การตรวจสอบการอางอิงยี่หอ เปนการตรวจสอบขอมูลสินคาเพื่อสนับสนุนระบบการคัดกรอง

สินคาในสวนของการจัดกลุมสินคาของผูใชบรกิาร โดยจะตรวจสอบในสวนของช่ือสินคา มีการ

อางอิงถึงย่ีหอสินคาเกิน 3 คํา หรือไม โดยบุคลากร 1 ทาน ตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบ

สูงสุด 1440 ลิสตตอวัน ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงถึงโครงสรางงานตรวจสอบการอางอิงยี่หอ 

 

3. การตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เปนการตรวจสอบขอมูลสินคาเพื่อชวยในการคัดกรอง

สินคาที่อางองิคุณสมบัติผิดหรอืแอบอางสินคาอื่นทําใหการจัดระเบียบสินคาใหมีประสิทธิมาก

ข้ึนโดยจะตรวจสอบในสวนของรูปภาพสินคา และย่ีหอสินคาวามีความสอดคลองกับคุณสมบัติ

ในหมวดย่ีหอหรือไม โดยบุคลากร 1 ทาน ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบสงูสุด 1080 ลิสตตอ

วัน ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงถึงโครงสรางงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
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4. การตรวจสอบการเปลี่ยนสินคา เปนการตรวจสอบขอมูลสนิคาเพื่อชวยในการคัดกรองสินคาที่

มีการเปลี่ยนแปลงการขายสินตาจากเดิมโดยไมทําการลงขายสินคาใหม โดยจะตองตรวจสอบ

รูปสินคาเดิมและสินคาใหมวามีความสอดคลองกันหรือไม โดยบุคลากร 1 ทาน ตองรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบสงูสุด 1000 ลิสตตอวัน ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงถึงโครงสรางงานตรวจสอบการเปล่ียนสินคา 

 โดยหากพิจารณาจากกระบวนตรวจสอบ จะสามารถแบงกระบวนการออกเปนการตรวจสอบ 2 

ประเภทหลักๆ คือ ตรวจสอบคํา และตรวจสอบรปูภาพ โดยกระบวนการตรวจสอบประเภทที่ 1 และ2 

เปนการตรวจสอบคํา และกระบวนการตรวจสอบประเภทที่ 3 และ4 เปนการตรวจสอบรูปภาพ 

 โดยหากมีการใชระบบชวยในการตัดสินใจในกระบวนการการตรวจสอบคํา เสนอใหมีการเพิ่มใน

สวนของการเตรียมขอมูลเขามา เพื่อใหระบบเลือกตรวจสอบเฉพาะคําที่กําหนด และยังประยุกตใช

อัลกอริทึมของการเรียนรูของเครื่อง ประกอบดวย Decision Tree Random Forest และNaïve Bayes 

เพื่อใหระบบชวยในการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังภาพที่ 5 และ6 
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ภาพที่ 5 แสดงถึงงานตรวจสอบคําสําคัญเม่ือมีการใชระบบชวยในการตัดสินใจ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงถึงงานตรวจสอบการอางอิงยี่หอเม่ือมีการใชระบบชวยในการตัดสินใจ 

 

 โดยหากมีการใชระบบชวยในการตัดสินใจในกระบวนการการตรวจสอบรูปภาพ เสนอใหมีการ

ประยุกตใชอัลกอริทึมของการเรียนรูเชิงลึกประเภท CNN (convolutional neural network) เขามาใน

กระบวนการซึ่งเปนอัลกอริทึมที่มีความเหมาะสมกับการตรวจสอบรูปภาพ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง

และยังเปนที่นิยมใชกับงานประเภทรูปภาพ ดังภาพที่ 7 และ8 
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ภาพที่ 7 แสดงถึงงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑเม่ือมีการใชระบบชวยในการตัดสินใจ 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงถึงงานตรวจสอบการเปล่ียนสินคาเม่ือมีการใชระบบชวยในการตัดสินใจ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี จากการสัมภาษณผูบริหาร ผูบริหารไดแสดงความเห็นถึงแนวทางการแกไข

ปญหาดานการตรวจสอบขอมูลสินคา วาควรเพิ่มศักยภาพพนักงานในการตรวจสอบขอมูลสินคา 

เน่ืองจากไมมีความพรอมในดานตาง ๆ ที่มากพอจะใชระบบชวยในการตัดสินใจ และจากการศึกษาและ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญจึงไดแนวคิดที่จะประยุกตใชระบบชวยในการตัดสินใจจากแนวคิดปญญาประดิษฐ 

ซึ่งเปนแนวทางการแกไขปญหาดานการตรวจสอบขอมูลสินคาดังภาพที่ 1-4 อีกทั้งผูศึกษาไดเพิ่มการ

ทดลองขนาดยอมโดยใชโปรแกรม RapidMiner เพื่อทําใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยใชขอมูลช่ือสินคาของงานตรวจสอบคําสําคัญเปนตัวอยาง แตเน่ืองจากขอจํากัด
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ดานเวลา จึงไมสามารถทําไดทั้งกระบวนการ แตจะเปนการใช 3 อัลกอริทึมของการเรียนรูของ

เครื่องแบบเดียวกับการใชระบบชวยในการตัดสินใจ ซึ่งจะประกอบดวย กระบวนข้ันแรกที่จะตรวจสอบ

ในสวนของช่ือสินคา วามีการระบุขายสนิคามากกวา 1 ประเภท หรือไม โดยใชช่ือสินคาจํานวน 5000 

ลิสต 5 หมวดสินคา และกระบวนการข้ันที่สองที่จะตรวจสอบในสวนของช่ือสินคา วาระบุถึงสินคา

ประเภทน้ันเกิน 3 คํา หรือไม โดยใชช่ือสินคาเฉพาะหมวดจํานวน 1000 ลิสต ซึ่งไดผลลัพธความแมนยํา

ของอัลกอริทึมประมาณ 91% ข้ึนไป และใชระยะเวลาประมวลผลโดยประมาณ 6-106 นาที ดังภาพที่ 9 

และ10 

 
ภาพที่ 9 แสดงถึงคาความแมนยําของ 3 อัลกอรทิึมจากกระบวนข้ันแรก 

 
ภาพที่ 10 แสดงถึงคาความแมนยําของ 3 อัลกอริทึมจากกระบวนขั้นที่สอง 

 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลจาการศึกษาครั้งน้ี ไดทางแนวทางในการแกไขปญหากระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 3 

ทางเลือก ประกอบดวย 1.การเพิ่มศักยภาพพนักงานในการตรวจสอบขอมูลสินคา ซึ่งไดวิธีการและ

ประสิทธิภาพจากการสัมภาษณผูบริหาร 2.การสรางระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับตรวจสอบขอมูล

สินคา ซึ่งไดจากการศึกษาแนวคิดระบบชวยในการตัดสินใจ และปญญาประดิษฐ และจะไดกระบวนการ

ตามภาพดังกลาวรวมถึงประสิทธิภาพจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวชอง 3.การเลือกใชโปรแกรมสําเรจ็รปู 

RapidMiner ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
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 จากทั้ง 3 แนวทางไดผลลัพธ ดังน้ี ในแนวทางที่ 1 มีความแมนยําในการตรวจสอบอยูที่ประมาณ 

80-95 % มีความแมนยําสูง แตยังมีปญหาดานความเสถียร รวมถึงไมสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว

ทั้งดานคน และปริมาณงาน ในแนวทางที่ 2 มีความแมนยําในการตรวจสอบอยูที่ประมาณ 89-98 % มี

ความแมนยําสูง แตก็ยังมีปญหาดานความพรอมขององคกรในดานตาง ๆ  เชน เงินทุน ความพรอมของ

บุคลากร เปนตน และในแนวทางที่ 3 มีความแมนยําในการตรวจสอบอยูที่ประมาณ 91% ข้ึนไป มีความ

แมนยําสูง ใชทุนนอย และตรวจสอบไดรวดเร็ว แตอัลกอริทึมในโปรแกรมมีจํากัดทําใหตรวจสอบงานได

ไมทุกประเภท ถาหากพิจารณาจากแนวทางทั้ง 3 จะมีประสิทธิภาพของความแมนยําที่ใกลเคียงกัน แต

สําหรับแนวทางที่ 3 ที่ใชโปรแกรม RapidMiner มีทั้งประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลดานเวลา 

รวมถึงความเหมาะสมกับบริบทองคกรในปจจุบัน จึงตัดสินใจใหแนวทางที ่3 เปนแนวทางที่เหมาะสม

ที่สุดในปจจุบัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการตัดสินใจใชระบบชวยในการตัดสินใจชวยในการตรวจสอบขอมูลสินคา 

กรณีศึกษาบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดานระบบชวยในการตัดสินใจ 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และการสัมภาษณทั้งผูบริหารและผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

จึงทําใหทราบถึงทางเลอืก การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปอยางโปรแกรม RapidMiner ซึ่งมีประสิทธิภาพ

สูงดานความแมนยํา และมีประสิทธิผลดานเวลาที่สามารถประมวลผลไดโดยใช้ระยะเวลาสั้น ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวประสิทธิภาพดานความเร็วในการประมวลผล เมื่อเทียบกับการใชภาษา 

Python กับที่ RapidMiner สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็วกวาอยางมีนัยสําคัญ จะเห็นไดจาก

ผลลัพธที่ไดจากการทดลอง ที่ไดระยะเวลา 6-106 นาที ของการประมวลผลในกระบวนการการ

ตรวจสอบขอมูลสินคาที่เปนขอมูลชุดตัวอยาง และประสิทธิผลดานความแมนยําของอัลกอริทึมที่ใช ซึ่ง

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยดานระบบชวยในการตัดสินใจที่จะมีประสิทธิภาพอยูที่ 89% ข้ึนไป 

ซึ่งผลลัพธของทดลองใชโปรแกรม RapidMiner ออกมาไดอยูที่ 91% ซึ่งสอดคลองกันอยางเหน็ไดชัดเจน   

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการตัดสินใจใชระบบชวยในการตัดสินใจชวยในการตรวจสอบขอมูลสินคา 

กรณีศึกษาบริษัทเอาทซอรสแหงหน่ึง ผลสรุปไดเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปอยางโปรแกรม RapidMiner 

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงดานความแมนยํา และมีประสิทธิผลดานเวลาที่สามารถประมวลผลไดโดยใช
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ระยะเวลาสั้น ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการการตรวจสอบขอมูลสินคา แตก็ยังมีขอจํากัดในดาน 

ตาง ๆ อาทิ ไมสามารถวิเคราะหภาษาไทยได ไมมีอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการวิเคราะหขอมูลประเภท

รูปภาพ เปนตน และรวมถึงในกระบวนการทดลองน้ันมีเวลาอันจํากัดจึงทําใหกระบวนการวิเคราะห

ขอมูลประเภทคําน้ันทําไดอยางไมเชิงลึก แนวทางวิจัยในอนาคตน้ันจึงควรมีการปรับปรุงใหกระบวนการ

ตรวจสอบขอมูลประเภทคํามีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการวิเคราะหรูปภาพ

ที่ไมสามารถทําไดในโปรแกรมสําเร็จรูปอยาง RapidMiner 
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอสท้ังสถานีเปลี่ยนถาย 
และสถานไีมเปลี่ยนถาย กรณีศึกษา ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานีกรงุธนบุร ี

A Study of Physical Characteristics in the Catchment Areas of the 
Interchange and Non-Interchange BTS Skytrain Stations: A Case Study of 

Ratchadamri-Krung Thon Buri Segment 
 

ณพทัศน เล็กพูนเกิด0

1, สิงหนาท แสงสหีนาท1

2 
Nopphatat Lekpoonkird1, Singhanat Sangsehanat2   

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอสรัศมี 400 เมตร 
ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี ผานองคประกอบของลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของการพัฒนา
พ้ืนที่ รอบสถานีขนสงมวลชน ไดแก  กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแนนสูง การเ ช่ือมตอ 
สิ่งอํานวยความสะดวก และการเปลี่ยนถายที่ลดการใชพาหนะที่ใชเครื่องยนต (สํานักงานนโยบาย 
และแผนการขนสงและจราจร, 2564) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ 
ของพ้ืนที่รอบสถานี ระหวางสถานีเปลี่ยนถายและไมเปลี่ยนถาย ผลของการศึกษาพบวาพ้ืนที่รอบสถานี
ทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะรวมกัน คือ (1) จํานวนผูโดยสารของระบบหลัก (2) ระบบขนสงมวลชนหลัก 
และระบบขนสงมวลชนรอง ซึ่งเปนไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับ
พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครที่ทางผูศึกษา 
ไดกําหนดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แตพบวา (1) การใชประโยชนอาคาร (2) ขนาดบล็อกถนน 
(3) ที่จอดรับสงผูโดยสาร (4) เสนทางเดินเทา (5) ความกวางของทางเดินเทา และ (6) พ้ืนที่ใจกลาง 
รอบยานสถานีที่สงเสริมการเดินเทาและจักรยาน ซึ่งไมเปนไปตามกรอบพิจารณาฯ 
คําสําคญั: สถานีเปลี่ยนถาย, ลักษณะทางกายภาพ, การพัฒนารอบสถานีขนสงมวลชน 

 
Abstract 

This article studies the physical characteristics of the surrounding areas of 
6 BTS stations at the radius of 400 meters from Ratchadamri Station to Krung Thon Buri 
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Station through the important physical characteristic components of Transit Oriented 
Development including mixed-use and densify, linkages, amenities, and Non-Motorized 
Transit (NMT) (office of transport and traffic policy and planning, 2021). The purpose of this  
study is to study the physical characteristics of BTS Skytrain stations surrounding areas 
from Ratchadamri to Krung Thon Buri station and compare between interchange 
stations and non-interchange stations. The result of the study founds the surrounding 
areas of both types of stations have common characteristics are (1) number of 
passenger of main mass transit (2) types of main mass transit and feeder are consistent 
to the suitable physical characteristics framework of skytrain’s interchange and non-
interchange station surrounding areas in Bangkok, which the researcher determines from 
literature review. Whereas (1) building uses (2) road block size (3) kiss and ride (4) 
pedestrian route (5) pedestrian width (6) walking and cycling inner area are not 
consistent to the physical characteristics framework.  
Keywords: Interchange Station, Physical Characteristic, Transit Oriented Development  

 
บทนํา 

กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กายภาพและ
สังคมอยางรวดเร็ว มีรถไฟฟาเปนระบบขนสงมวลชนหลักที่มักใชเพ่ือการเดินทางระหวางที่พักอาศัยและ
แหลงงานในช่ัวโมงเรงดวน เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทางของประชากร 
ในเมือง สามารถชวยลดปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร รองรับการเจริญเติบโตของเมืองใน
อนาคตและยังสงผลใหเกิดการพัฒนาเมืองเน่ืองมาจากปริมาณผูโดยสารและความหนาแนนของ
ประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการเดินทางโดยรถไฟฟา  

รถไฟฟาบีทีเอสเปดใหบริการครั้งแรกในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2542 เปนระบบขนสงมวลชน
หลักที่สําคัญสําหรับประชากรในกรุงเทพมหานครใชในการเดินทางและมีอิทธิพลตอการพัฒนาเมือง 
เปนอยางมากโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่รอบสถานีแตในปจจุบันพ้ืนที่บริเวณรอบสถานีรถไฟฟาใน
กรุงเทพมหานครอาจมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชนเน่ือง
ดวยหลายปจจัย โดยเฉพาะปจจัยดานศักยภาพในการเปลี่ยนถายการเดินทางของสถานีซึ่งมีอิทธิพลตอ
ความแตกตางกันของจํานวนของผูโดยสารระหวางสถานีเปลี่ยนถาย (Interchange Station) คือ สถานี
ที่ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนถายการเดินทางกับระบบขนสงมวลชนหลักอ่ืนไดและสถานีไมเปลี่ยนถาย 
(Non-Interchange Station) คือ สถานีที่ผูโดยสารไมสามารถเปลี่ยนถายการเดินทางกับระบบขนสง
มวลชนหลักอ่ืนได และอาจสงผลตอการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีทําใหมีลักษณะทางกายภาพทางบาง
ประการไมอํานวยความสะดวกตอประชาชนที่ใชงานพ้ืนที่  
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จากขางตน จึงเปนที่มาของการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 
ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี โดยทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 400 เมตรรอบ
สถานี เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานี
กรุงธนบุรี และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานี ระหวางสถานีเปลี่ยนถายและไม
เปลี่ยนถาย ผานองคประกอบของลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสง
มวลชน โดยจําแนกสถานีออกเปน 2 ประเภท คือ สถานีเปลี่ยนถาย ประกอบดวย สถานีศาลาแดง ชอง
นนทรี และสะพานตากสิน ซึ่งเปลี่ยนถายกับรถไฟฟาเอ็มอารทีสถานีสามยาน รถโดยสารดวนพิเศษสถานี
สาทร และทาเรือสาทร ตามลําดับ และสถานีไมเปลี่ยนถาย ประกอบดวย สถานีราชดําริ สุรศักด์ิ และ
กรุงธนบุรี 

 

 
ภาพท่ี 1: ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 400 เมตร รอบสถานีราชดําริ ศาลาแดง ชองนนทรี สุรศักด์ิ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรี 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. กําหนดกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถาย 

และสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชนของพ้ืนที่รอบสถานีราชดําริ 

ศาลาแดง ชองนนทรี สุรศักด์ิ สะพานตากสิน และกรุงธนบุรี 
3. เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชนระหวางพ้ืนที่ 

รอบสถานีเปลี่ยนถาย ไดแก สถานีศาลาแดง ชองนนทรี และสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานี 
ไมเปลี่ยนถาย ไดแก สถานีราชดําริ สุรศักด์ิ และกรุงธนบุรี 

4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา 
คําถามของการศึกษา 

พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถาย (Interchange Station) ไดแก สถานีศาลาแดง ชองนนทรี 
และสะพานตากสิน และพ้ืนที่รอบสถานีไมเปลี่ยนถาย (Non-Interchange Station) ไดแก สถานีราชดําริ  
สุรศักด์ิ และกรุงธนบุรีซึ่งเปนพ้ืนที่ศึกษา มีลักษณะทางกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชน 
เปนไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถาย 
และสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครหรือไม อยางไร 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเนนไปที่ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชน (Transit-Oriented Development : TOD) โดยใช
องคประกอบของลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนสงมวลชน ไดแก 
กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแนนสูง การเช่ือมตอ สิ่งอํานวยความสะดวก และการเปลี่ยนถาย 
ที่ลดการใชพาหนะที่ใชเครื่องยนต (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2564)  
เปนองคประกอบหลักในการพิจารณาลักษณะทางกายภาพ และนํากรณีศึกษาจากงานวิจัย Promoting 
Transit Oriented Development Typology in the Transportation Planning ที่ไดทําการศึกษา
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟในกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และไดกําหนดเกณฑลักษณะโดยทั่วไปของ
พ้ืนที่โดยรอบสถานีในแตละประเภท (Taki and Maatouk, 2018) รวมทั้งรูปแบบของศูนยพาณิชยก
รรมของเมืองแหงการเดิน (Leinberger, 2012) เปนเกณฑในการออกแบบลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่รอบสถานีโดยกําหนดใหเมืองที่มีความหนาแนนสูงสุดแทนพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถาย และเมืองที่มี 
ความหนาแนนรองลงมาแทนพ้ืนที่รอบสถานีไมเปลี่ยนถาย นอกจากน้ียังรวมไปถึงนําแนวคิดเก่ียวกับ
สถานีเปลี่ยนถาย (Monzón, Hernández and Ciommo, 2016) ที่ไดอธิบายถึงองคประกอบทางกายภาพ 
บริเวณสถานีเปลี่ยนถายไว มาประกอบเพ่ือนําองคความรูที่ไดมาปรับปรุงและสรางเปนกรอบการพิจารณา 
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟา
ในกรุงเทพมหานคร  
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องคประกอบหลักของ TOD เกณฑ สถานีเปลี่ยนถาย  สถานีไมเปลี่ยนถาย  
กิจกรรมผสมผสาน 
ที่มีความหนาแนนสูง(Mixed-
Use and Densify) 

อาคาร 
FAR เฉล่ีย 3.5-6 2-4 
BCR สูงสุด 50% 50% 
จํานวนชั้นสูงสุด (ชั้น) ไมระบุ 8 

การใชประโยชนอาคาร 
สํานักงาน (%) 83% 58% 
รานคา (%) 1% 4% 
ที่อยูอาศัย (%) 6% 24% 
อ่ืน ๆ  (%) 10% 14% 

ประชากร 
จํานวนประชากร มากกวาสถานีไมเปล่ียนถาย 

ที่อยูใกลเคียง 
นอยกวาสถานีเปล่ียนถาย 

ที่อยูใกลเคียง 
จํานวนผูโดยสารของระบบหลัก มากกวาสถานีไมเปล่ียนถาย 

ที่อยูใกลเคียง 
นอยกวาสถานีเปล่ียนถาย 

ที่อยูใกลเคียง 
การเชื่อมตอ (Linkages) ขนาดบล็อกอาคารหรือกลุม

อาคาร (เมตร) 
75-150 เมตร 120-150 เมตร 

ระบบขนสงมวลชนหลัก มากกวา 1 ระบบ 1 ระบบ 
ระบบขนสงมวลชนรอง รถโดยสารประจําทาง 

แท็กซี่ 
จักรยานยนตรับจาง 

รถโดยสารประจําทาง 
แท็กซี่ 

จักรยานยนตรับจาง 
ที่จอดรับสงผูโดยสาร มีสําหรับขนสงมวลชนทุกระบบ มีสําหรับขนสงมวลชนทุกระบบ 
เสนทางเดินเทา ครอบคลุมรอบพ้ืนที ่ ครอบคลุมรอบพ้ืนที ่

สิ่งอํานวยความสะดวก 
(Amenities) 

ความกวางของทางเดินเทา 
(เมตร) 

7.5-10 เมตร 6-10 เมตร 

สัดสวนของพ้ืนที่สีเขียวเปดโลง
สาธารณะ (%) 

10-15% 10-20% 

ที่จอดรถยนต ไมจําเปน จําเปน 
ที่จอดจักรยาน จําเปน จําเปน 

การเปลี่ยนถายทีล่ดการใชพาหนะ
ที่ใชเครื่องยนต 
(Non-Motorized Transit : 
NMT) 

พ้ืนที่ใจกลางรอบยานสถานีที่
สงเสริมการเดินเทาและจักรยาน 

เชื่อมโยงสถานีหลักทุกระบบ 
กับระบบขนสงมวลชนรอง 

เชื่อมโยงสถานีหลัก 
กับระบบขนสงมวลชนรอง 

ตารางท่ี 1: กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีรอบสถานีเปลี่ยนถาย 
และสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 

 
ขั้นตอนการศกึษา 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาบีทีเอสทั้งสถานีเปลี่ยนถายและ
สถานีไมเปลี่ยนถายกรณีศึกษา ชวงสถานีราชดําริ ถึง สถานีกรุงธนบุรี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งผูศึกษาไดทําการกําหนดกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพ 
ที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 
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เพ่ือเปนเกณฑที่ใชในการระบุวาพ้ืนที่รอบสถานีในแตละแหงวามีลักษณะทางกายภาพในแตละประเด็นที่
เหมาะสมหรือไม หลังจากน้ันจึงทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ 400 เมตร รอบสถานี
รถไฟฟาบีทีเอสทั้ง 6 แหง ไดแก สถานีราชดําริ ศาลาแดง ชองนนทรี สุรศักด์ิ สะพานตากสิน และกรุง
ธนบุรี  โดยเปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาเพ่ือแสดงถึงความเหมาะสมหรือไม เหมาะสม 
ของลักษณะทางกายภาพดังที่กลาวไวขางตน รวมถึงเปรียบเทียบกันโดยแบงกลุมของพ้ืนที่รอบสถานี
ออกเปน 2 ประเภท คือ สถานีเปลี่ยนถาย และสถานีไมเปลี่ยนถาย โดยมีขอมูลที่ใชในการศึกษาดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2: ขอมูลและท่ีมาของขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 
การสรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษา วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีที่เปนพ้ืนที่ศึกษาจึงนํามาสู 
การสรุปผลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 6 แหง ตามกรอบการพิจารณาลักษณะทาง
กายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาใน
กรุงเทพมหานคร จึงสามารถตอบคําถามของการศึกษาไดวา “พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานี 
ไมเปลี่ยนถายที่เปนพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 6 แหงมีลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของการพัฒนาพ้ืนที ่

รายการขอมูล ที่มา 

1. กิจกรรมผสมผสานที่มีความหนาแนนสูง (Mixed-Use and Densify) 

1.1 อาคาร (FAR, BCR, จํานวนชัน้) สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

1.2 การใชประโยชนอาคาร สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

1.3 ประชากร  

- จํานวนประชากรของพ้ืนท่ีรอบสถาน ี สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
- จํานวนผูโดยสารของสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร 

2. การเชื่อมตอ (Linkages) 

2.1 ขนาดบล็อกของอาคารหรือกลุมอาคาร สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 

2.2 ระบบขนสงมวลชนในพ้ืนท่ีรอบสถาน ี สํารวจภาคสนาม และขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
2.3 ท่ีจอดรับสงผูโดยสาร สํารวจภาคสนาม 

2.4 เสนทางเดินเทา สํารวจภาคสนาม และขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Google Earth) 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) 
3.1 ความกวางของทางเดินเทา สํารวจภาคสนาม 
3.2 พ้ืนท่ีสีเขียวเปดโลงสาธารณะ สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
3.3 ท่ีจอดรถยนต สํารวจภาคสนาม และขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Google Earth) 
3.4 ท่ีจอดจักรยาน สํารวจภาคสนาม และขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Google Earth) 
4. การเปลี่ยนถายที่ลดการใชพาหนะทีใ่ชเครื่องยนต (Non-Motorized Transit : NMT) 
4.1 พ้ืนท่ีใจกลางรอบยานสถานีท่ีสงเสริม 

การเดินเทาและจักรยาน  

สํารวจภาคสนาม และขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Google Earth) 
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รอบสถานีขนสงมวลชนบางประการไมเปนไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพเหมาะสม
สําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร และตอง
ไดรับการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบางประการใหเปนไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะ 
ทางกายภาพเหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาที่เปนพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 6 แหง มีลักษณะทางกายภาพ
ที่มีความเหมาะสมตอการเปนพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถาย”  

หากเปรียบเทียบโดยการแบงประเภทของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาทั้ง 6 แหง ออกเปนพ้ืนที่
รอบสถานีเปลี่ยนถาย ไดแก สถานีศาลาแดง ชองนนทรี และสะพานตากสิน กับพ้ืนที่รอบสถานีไมเปลี่ยนถาย  
ไดแก สถานีราชดําริ สุรศักด์ิ และกรุงธนบุรี พบวา พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและไมเปลี่ยนถาย 
ที่เปนพ้ืนที่ศึกษาในทุกแหง มีลักษณะทางกายภาพที่เปนไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพ
ที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 2 ประการ ไดแก 

 จํานวนผูโดยสารของระบบหลัก ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที ่
ในบริเวณที่อยู ใกลเคียงกัน พบวา สถานีเปลี่ยนถายมีจํานวนผูโดยสารของสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 
ป พ.ศ. 2560 มากกวาสถานีไมเปลี่ยนถายที่อยูใกลเคียง เน่ืองจากพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถาย 
มีศักยภาพในการเปนจุดเริ่มตนในการเดินทาง จุดหมายในการเดินทาง และจุดเปลี่ยนถายใน 
การเดินทางกับระบบขนสงมวลชนหลักและระบบขนสงมวลชนรอง ซึ่งสามารถดึงดูดผูโดยสารไดมากกวา
พ้ืนที่รอบสถานีไมเปลี่ยนถายที่เปนจุดเริ่มตนในการเดินทาง จุดหมายในการเดินทาง และจุดเปลี่ยนถาย
ในการเดินทางกับระบบขนสงมวลชนรองเทาน้ัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2: เปรียบเทียบจํานวนผูโดยสารของรถไฟฟาบีทีเอสป พ.ศ. 2560 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 6 แหง 
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 ระบบขนสงมวลชนหลักและระบบขนสงมวลชนรอง ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท 
พบวา เน่ืองจากระบบขนสงมวลชนหลักซึ่งเปนปจจัยในการจําแนกประเภทของสถานีออกเปน 2 
ประเภท ไดแก สถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถาย จึงทําใหมีลักษณะที่เปนไปตามกรอบ 
การพิจารณาฯ คือ พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายมีระบบขนสงมวลชนหลักมากกวา 1 ระบบ คือ 
สถานีศาลาแดง ชองนนทรี และสะพานตากสิน ซึ่งเปลี่ยนถายกับรถไฟฟาเอ็มอารทีสถานีสามยาน 
รถโดยสารดวนพิเศษสถานีสาทร และทาเรือสาทร ตามลําดับ พ้ืนที่รอบสถานีไมเปลี่ยนถายมีระบบขนสง
มวลชนหลักเพียง 1 ระบบเทาน้ันคือ สถานีราชดําริ สุรศักด์ิ และกรุงธนบุรี สวนระบบขนสงมวลชนรอง 
พบวา พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท สามารถเขาถึงพ้ืนที่ไดดวย รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี ่
และรถจักรยานยนตรับจาง  

สวนพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและไมเปลี่ยนถายที่เปนพ้ืนที่ศึกษาในทุกแหง มีลักษณะ 
ทางกายภาพที่ไมเปนไปตามกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานี 
เปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 6 ประการ และจะตองไดรับ
การปรับปรุงอยางเรงดวนเพ่ือใหพ้ืนที่รอบสถานีมีความเหมาะสม ไดแก 

 การใชประโยชนอาคาร ของพ้ืนทีร่อบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบวา พ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถาย  
ไดแก สถานีศาลาแดงและชองนนทรีมีศักยภาพในการเปนยานสํานักงาน แตพ้ืนที่รอบสถานีสะพานตากสิน 
ไมมีศักยภาพดังกลาว เน่ืองจากอยูในยานเมืองเกาซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ สวนพ้ืนที่รอบสถานีไมเปลี่ยนถายทุกแหงมีศักยภาพในการเปนที่อยูอาศัย อยางไรก็ตาม 
พ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท ยังมีสัดสวนของการใชประโยชนอาคารประเภทสํานักงานตํ่ากวากรอบ
การพิจารณาฯ อยูมาก และมีสัดสวนของการใชประโยชนอาคารประเภทที่อยูอาศัยและประเภทอ่ืน เชน 
โรงแรม โรงเรียนและโรงพยาบาล เปนตน สูงกวากรอบการพิจารณาฯ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา พ้ืนที่รอบ
สถานีทั้ง 2 ประเภท ยังมีกิจกรรมการใชงานพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมตอการเปนพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาใน
กรุงเทพมหานครที่จะตองมีการใชงานประเภทสํานักงานเปนสวนใหญ เพ่ือใหเปนยานที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองและเกิดความคุมตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับบริเวณพ้ืนที่รอบสถานี
รถไฟฟา 

 ขนาดบล็อกถนน ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบวา มักมีขนาดที่กวางและไมจูงใจ 
ใหเกิดการเดินเทาในพ้ืนที่รอบสถานี เน่ืองจากมีเสนทางที่ซับซอน มีบล็อกที่ไมเช่ือมตอกันอยางสมบูรณ
เปนสวนใหญของพ้ืนที่รอบสถานีในทุกแหง นอกจากน้ียังพบซอยตันที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปหลายแหง 
และควรไดรับการปรับปรุงใหมีขนาดบล็อกที่เล็กลงและมีถนนที่ไมซับซอน เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
สงเสริมใหเกิดการเดินเทาภายในพ้ืนรอบสถานีทั้ง 2 ประเภท รวมถึงพ้ืนที่ขางเคียง และเกิดการเช่ือมโยง
กันระหวางพ้ืนที่รอบสถานีอยางทั่วถึง 
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ภาพท่ี 3: บล็อกถนนท่ีเปนไปตามกรอบการพิจารณาฯ ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 6 แหง 

 
 ที่จอดรับสงผูโดยสาร ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบวา มีเพียงที่จอดรับสง

ผูโดยสารสําหรับขนสงมวลชนระบบหลักทุกระบบ และที่จอดรับสงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
ประเภทรถเมลเทาน้ัน แตยังขาดที่จอดรับสงผูโดยสารสําหรับระบบขนสงประเภทอ่ืน เชน รถตู รถแท็กซี่ 
รถจักรยานยนตรับจางและรถยนตสวนบุคคล เปนตน โดยจะตองทําการจอดรับสงบริเวณริมถนนหรือที่
จอดรับสงผูโดยสารสําหรับรถประจําทางประเภทรถเมล ซึ่งสงผลใหเกิดการจราจรติดขัดและเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 เสนทางเดินเทา ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบวา มีเสนทางเดินเทาบริเวณ 
ถนนสายหลักในพ้ืนที่ แตสําหรับถนนสายรองหรือซอยขนาดเล็กมักพบเสนทางเดินเทาที่ไมสมบูรณหรือ 
ไมพบเสนทางเดินเทาที่อํานวยความสะดวกแกผูเดินทาง ทําใหพ้ืนที่ดังกลาวมีลักษณะที่ไมสงเสริมใหเกิด
การเดินเทา สงผลใหประชากรเนนการเดินทางโดยใชเครื่องยนตในการเขาถึงพ้ืนที่รอบสถานีแทน 
การเดินเทา เชน รถยนตสวนบุคคลรถจักรยานยนตรับจาง เปนตน  
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ภาพท่ี 4: เสนทางเดินเทาของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 6 แหง 

 

 ความกวางของทางเดินเทา ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท พบวา มีความกวางนอยกวา 
กรอบการพิจารณาฯ โดยพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายมีความกวางทางเดินเทาราว 2 – 6 เมตร สวนพ้ืนที่
รอบสถานีไมเปลี่ยนถายมีความกวางทางเดินเทาราว 1.5 – 6 เมตร ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางเดินเทา
อยูในหลายแหง ไมมีรมเงาและไมมีทัศนียภาพที่รมรื่น ทําใหพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะ 
ที่ไมสงเสริมใหเกิดการเดินเทา 
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ภาพท่ี 5: ตัวอยางสภาพทางเดินเทาของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 6 แหง 

 
 พื้นที่ใจกลางรอบยานสถานีที่สงเสริมการเดินเทาและจักรยาน ของพ้ืนที่รอบสถานีทั้ง 2 

ประเภท พบวา ไมมีพ้ืนที่รอบสถานีใดที่มีพ้ืนที่ใจกลางรอบยานสถานีที่สงเสริมการเดินเทาและจักรยาน 
และไมเช่ือมโยงระหวางระบบขนสงมวลชนหลักกับระบบขนสงมวลชนรองทุกระบบเขาดวยกัน เน่ืองจาก
ไมไดรับการวางแผนและออกแบบพ้ืนที่รอบสถานีเพ่ือสงเสริมการเดินเทาและจักรยาน ทําใหประชากร
บริเวณพ้ืนที่รอบสถานีเลือกใชการเดินทางแบบใชเครื่องยนต เชน รถยนตสวนบุคคล และรถโดยสาร
ประจําทาง เปนตน สงผลใหเกิดมลพิษจากการใชเครื่องยนตจํานวนมาก การจราจรติดขัดในช่ัวโมง
เรงดวน และเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกลาว 
 

ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของพ้ืนรอบสถานีในแตละแหง 
ทุกองคประกอบ เปรียบเทียบกับกรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที ่
รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานีไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

 

กรอบการพิจารณาฯ 
พ้ืนท่ีรอบสถานีเปลี่ยนถาย พ้ืนท่ีรอบสถานีไมเปลี่ยนถาย  

ศาลาแดง ชองนนทรี สะพานตากสิน ราชดําริ สุรศักด์ิ กรุงธนบุรี 
กิจกรรมผสมผสานท่ีมีความหนาแนนสูง (Mixed-Use and Densify) 

อาคาร 
FAR เฉลี่ย  -  -   

BCR สูงสุด - -    - 
จํานวนชั้นสูงสุด    - - - 

การใชประโยชนอาคาร 
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กรอบการพิจารณาฯ 
พ้ืนท่ีรอบสถานีเปลี่ยนถาย พ้ืนท่ีรอบสถานีไมเปลี่ยนถาย  

ศาลาแดง ชองนนทรี สะพานตากสิน ราชดําริ สุรศักด์ิ กรุงธนบุรี 
สํานักงาน - - - - - - 
รานคา - - - - - - 
ที่อยูอาศัย - - - - - - 
อื่น ๆ - - - - - - 

ประชากร 
จํานวนประชากร   -    

จํานวนผูโดยสารของระบบหลัก       

การเชื่อมตอ (Linkages) 
ขนาดบล็อกอาคารหรือกลุมอาคาร - - - - - - 
ระบบขนสงมวลชนหลัก       

ระบบขนสงมวลชนรอง       

ที่จอดรับสงผูโดยสาร - - - - - - 
เสนทางเดนิเทา - - - - - - 
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) 
ความกวางของทางเดินเทา - - - - - - 
สัดสวนของพื้นที่สีเขียวเปดโลงสาธารณะ  * - - - - - 
ที่จอดรถยนต    - -  

ที่จอดจักรยาน   - -   

การเปลี่ยนถายท่ีลดการใชพาหนะท่ีใชเคร่ืองยนต (Non-Motorized Transit : NMT) 
พื้นที่ใจกลางรอบยานสถานีที่สงเสริม 
การเดินเทาและจักรยาน 

- - - - - - 

ตารางท่ี 3: ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพตามกรอบการพิจารณาฯ ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาทั้ง 6 แหง เปรียบเทียบกับ 
กรอบการพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีเปลี่ยนถายและสถานี 
ไมเปลี่ยนถายของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ดังน้ี 

1. ควบคุมความหนาแนนของอาคารและการใชประโยชนอาคารใหเหมาะสมกับการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟา 

2. จัดใหมีที่จอดรับสงผูโดยสารสําหรับระบบขนสงมวลชนในทุกระบบ 
3. ออกแบบและวางผังบล็อกของอาคารหรือกลุมอาคารใหสามารถเช่ือมตอพ้ืนที่รอบสถานี

รถไฟฟาไดอยางทั่วถึงและจัดใหมีทางเดินเทาที่มีคุณภาพตลอดแนวบล็อก 
4. จัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวเปดโลงสาธารณะหรือพ้ืนที่นันทนาการสําหรับประชาชนบริเวณพ้ืนที่

รอบสถานีรถไฟฟาเพ่ือใชในการพักผอนหยอนใจ 
5. จัดใหมีที่จอดรถยนตและที่จอดจักรยานสําหรับผูที่ตองการเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล

หรือจักรยานมาเพ่ือใชงานพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟา รวมถึงใชบริการระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนที่ 
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6. จัดใหมีพ้ืนที่ใจกลางรอบยานสถานีที่สงเสริมใหเกิดการเดิน และอํานวยความสะดวก 
ตอการเดินทางและการเปลี่ยนถายแกผูใชงาน 
 

 
ภาพท่ี 6: ความสมัพันธขององคประกอบในการศกึษากับขอเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟา 

 

เน่ืองจากการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 
ใหเกิดขึ้นจริงน้ันมีความจําเปนที่จะตองทําการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ที่จําเปนตามขอเสนอแนะ 
ขางตน โดยจะตองคํานึงถึงขอจํากัดเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิที่ดินในแตละแหง เน่ืองจากเปนขอจํากัดสําคัญ 
ที่กําหนดลักษณะหรือแนวทางการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ตามขอเสนอแนะสําหรับพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟา 
ในแตละแหง ซึ่งจะตองมีการจัดหามาซึ่งที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสมดังกลาวแตกตาง
กันออกไปในแตละแหง และจะตองไดรับการศึกษาและวางแผนอยางครบถวนในทุกดานกอนเพ่ือทราบ
ถึงความเปนไปไดในการกอสราง ยกเวนการควบคุมความหนาแนนของอาคารและการใชประโยชน
อาคารใหเหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟา ซึ่งสามารถใชการออกขอกําหนดทางกฎหมาย 
เชน ผังเมือง หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เปนกรอบในการควบคุมได 
 
เอกสารอางอิง 
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การศึกษาอตัราสวนไฮโดรเจล PNIPAM/SA สําหรับการตรงึอนุภาคซิลเวอรนาโน 

บนเยื่อแผนผสม 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนของไฮโดรเจลเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมดและ

โซเดียมอะคริเลตที่เหมาะสมสําหรับการตรึงอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเย่ือแผนผสม โดยการเคลือบเย่ือ

แผนพอลิอีเทอรซัลโฟนดวย ene-functionalized dopamine จากน้ันเคลือบช้ันไฮโดรเจลเอ็นไอโซโพ

รพิลอะคริลาไมดและโซเดียมอะคริเลตบนเย่ือแผนดวยกระบวนการโคพอลิเมอไรเซชันเช่ือมขวางแบบ

อนุมูลอิสระ และดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโนลงบนเย่ือแผน จากการศึกษาเลือกที่จะสังเคราะหไฮโดรเจ

ลจากเอน็ไอโซโพรพิลอะคริลาไมดและโซเดียมอะคริเลตที่อัตราสวนความเขมขน 80/20 % mol ผลการ

ทดลองแสดงใหเห็นวาไฮโดรเจลสามารถยึดติดกับเย่ือแผนได และจากการทดสอบดวย XRD พบวา

สามารถดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโนบนพื้นผิวเย่ือแผนได 
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Abstract 

This research is aimed to study the ratio of PNIPAM/SA hydrogel for immobilization 

of silver nanoparticles on a composite membrane. Polyethersulfone membrane is initially 

coated with ene-functionalized dopamine. The hydrogel layer was synthesized by 

copolymerization between N-isopropyl acrylamide (NIPAM) and Sodium acrylate (SA) and 

then coated on the membrane by Free-radical crosslinking copolymerization followed by 

absorbing Ag ions onto the membrane. In this study, we choose to synthesize hydrogels 

from NIPAM and SA at a concentration ratio of 80/20 %mol. The results show that 

hydrogels are able to adhere to the membrane and by testing with XRD, it is found that 

Ag is adsorbed onto the membrane surface. 

Keywords: Polyethersulfone, Copolymerization, Hydrogel, Silver nanoparticles 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ปจจุบัน นํ้า เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะใชเพื่อประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ  ทั้งการใชนํ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม หรือใชในการอุปโภค ทําใหผูคนตระหนักถึง

ความสําคัญของนํ้า และเกิดความคิดที่จะใชนํ้าอยางคุมคาที่สุด โดยการนํานํ้ากลับมาใชใหมน้ันก็ตองนํา

นํ้าไปบําบัดเสียกอน ซึ่งกระบวนการเย่ือแผน (Membrane process) น้ี เปนกระบวนการที่ใชเย่ือแผน

เพื่อแยกสาร เพิ่มความเขมขน หรือทําสารใหบริสุทธ์ิข้ึน โดยกระบวนการเย่ือแผนเปนกระบวนการที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม เน่ืองจากไมเกิดของเสียเพิ่มเติมข้ึนจากระบบ (รศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท, 2541) 

แตปญหาหลักที่พบ คือ การเกิดตะกรัน (Fouling) จากการสะสม/อุดตันของตัวถูกละลายบนผิวหนาเย่ือ

แผนและภายในรูพรุน ซึ่งไมสามารถลางออกดวยนํ้าได ตองลางทําความสะอาดดวยสารเคมี อีกทั้งเย่ือ

แผนที่ทําจากพอลิเมอรทีช่อบนํ้าจะมีความตานทานตอสารเคมีและอุณหภูมิตํ่า ในอุตสาหกรรมจึงนิยมใช

เย่ือแผนที่ผลิตจากพอลิเมอรที่มีคุณสมบัติไมชอบนํ้าซึ่งมีความตานทานตอสารเคมีและอุณหภูมิมากกวา 

และอาศัยการปรับปรุงพอลิเมอรเพื่อลดการเกิดตะกรันแทน 

เย่ือแผนตานจุลินทรียเปนเย่ือแผนที่สามารถลดหรือยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรียบน

พื้นผิวได ซึ่งมีความสําคัญมากเน่ืองจากการสะสมจุลินทรียของเย่ือแผนจะลดการซึมผานของเย่ือแผน 

และเพิ่มการใชพลังงานของกระบวน ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาเย่ือแผนตาน

จุลินทรียซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและระยะเวลาในการใชงาน (Yin Jun, 2014) 
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โดยในงานวิจัยน้ีไดเลือกใชเย่ือแผนที่ไมชอบนํ้า นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี สามารถทน

ตอแรงเชิงกล ไฟฟา เปลวไฟ และสารเคมีไดอยางดี คือ พอลิอีเทอรซัลโฟน (Poly-ethersulfone, PES) 

แตอยางไรก็ตามหากไมมีการปรับปรุงพื้นผิวของเย่ือแผน PES การเกิดไบโอฟลม เน่ืองจากการยึดเกาะ

ของแบคทีเรียก็จะเปนปญหาที่สงผลใหประสิทธิภาพของเย่ือแผนลดลง ทําใหเกิดการอุดตันของเย่ือแผน 

จึงเลือกปรับปรุงพื้นผิวโดยการใชพอลิเมอร คือ พอลิเอ็นไอโซโพร-พิลอะคริลาไมด (Poly(N-isopropyl 

acrylamide), PNIPAM) และโซเดียมอะคริเลต (Sodium acrylate, SA)  ในการตรึงอนุภาคซิลเวอรนา

โน (Silver nanoparticles) ซึ่งมีความสามารถในการตานแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอัตราสวนของไฮโดรเจลเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมดและโซเดียมอะคริเลตที่เหมาะสม

สําหรับการตรึงอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเย่ือแผนผสม 

2. สรางองคความรูในการวิจัยดานเย่ือแผนผสมที่สามารถนําไปประยุกตใชในดานวัสดุฉลาด (Smart 

material) 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

1. พอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด (Poly(N-isopropyl acrylamide), PNIPAM)  

พอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด เปนพอลิเมอรที่มีความสามารถในการตอบสนองตออุณหภูมิ 

(Thermo-responsive polymer) ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในการนํามาผสมกับเย่ือแผนเพื่อเพิ่ม

คุณสมบัติในการทําความสะอาศตัวเองของเย่ือแผนในอุตสาหกรรมการกรอง หากเย่ือแผนถูกใชงานใน

กระบวนการกรองไปในระยะเวลาหน่ึง จะเกิดสิ่งสกปรกสะสมบนพื้นผวิของเย่ือแผน ซึ่งการกําจัดตะกรนั

ออกจากพื้นผิวของเย่ือแผนน้ีจําเปนตองใชสารเคมีในการทําความสะอาด แตการใชสารเคมีจะเปนการ

เพิ่มคาใชจาย ทั้งยังสงผลใหประสิทธิภาพและความสามารถในการดักจับตะกรันของเย่ือแผนลดลง จึงมี

การใสพอลิเมอรที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเขาไปเพื่อเอาชนะขอจํากัดเหลาน้ี ซึ่งพอลิ

เมอรที่มีความสามารถในการตอบสนองตออุณหภูมิไดน้ีจะสามารถขยายตัวหรือหดตัวไดเมื่ออยูในชวง

อุณหภูมิคาหน่ึงที่เรียกวา อุณหภูมิวิกฤต (LCST) ซึ่งอุณหภูมิวิกฤตของ PNIPAM อยูที่ 32 °C ที่ไมข้ึนกับ

นํ้าหนักโมเลกุลหรือความเขมขนของพอลิเมอร (ณัฐวิศิษฏ  ยะสารวรรณ, 2557) โดยโครงสรางโมเลกุล

ของ PNIPAM แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 โครงสรางทางเคมีของพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด 

 

2. โซเดียมพอลิอะคริเลต (Sodium acrylate, SA) 

โซเดียมพอลิอะคริเลต คือเกลือโซเดียมของกรดพอลิอะคริลิกที่มีโครงสรางทางเคมี แสดงดังรูป

ที่ 2 และมีการนําไปใชอยางกวางขวางในผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค โซเดียมพอลิอะคริเลต เปนพอลิอิเล็ก

โทรไลตประจุลบซึ่งประกอบไปดวยหมูคารบอกซลิิกทีม่ีประจุลบในสายโซหลัก มีสายโซของสารประกอบ

อะคริเลต และประกอบดวยโซเดียมซึ่งชวยใหสามารถดูดซับนํ้าไดในปริมาณมาก เมื่อละลายในนํ้าจะเกิด

สารละลายที่หนาและโปรงใสอันเน่ืองมาจากปฏิกิริยาไอออนิกของโมเลกุล โซเดียมพอลิอะคริเลตมี

คุณสมบัติทางกลที่ดีหลายประการ ขอดีบางประการเหลาน้ี ไดแก ความเสถียรทางกลที่ดี ทนความรอน

สูง และความชุมช้ืนสูง 

 
รูปที่ 2 โครงสรางทางเคมีของโซเดียมพอลิอะคริเลต 

 

จากงานวิจัยของ Ma Yunhao (2018) แสดงใหเห็นวาการรวมตัวของโซเดียมพอลิอะคริเลต 

0.3%wt ในเสนใยคอลลาเจน สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกลและความเสถียรทางความรอนของฟลม

คอมโพสิต โซเดียมพอลิอะคริเลตสามารถสรางฟลมและคอมโพสิตที่มีพอลิเมอรที่เปนประจุบวก โปรตีน 

และสารอื่น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอคุณสมบัติของฟลม นอกจากน้ีโซเดียมพอลิอะคริเลตยังมีศักยภาพ

ในการรวมตัวกบัไอออนของโลหะ เน่ืองจากมีคุณสมบัติเปนประจุลบที่เปนลักษณะเฉพาะ และยังแสดง

ใหเห็นวาไอออนของโลหะที่เติมลงในฟลมคอมโพสิตผสม Co-PAAS สามารถใชเปนทางเลือกในการเสรมิ

วัสดุคอมโพสิตที่มีคอลลาเจน Ag+ มีคุณสมบัติตานเช้ือแบคทีเรีย และสามารถปรับปรุงความเสถียรและ

ความโปรงใสของฟลม Co-PAAS ได 

3. วิธีการตานเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) 
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วิธีการตานเช้ือแบคทีเรีย ประกอบดวย 2 วิธีหลัก ๆ  คือ การใชอนุภาคนาโน และการใชพื้นผิว

ขรุขระ (Rough surface)  โดยอนุภาคนาโนมักถูกใชในการตานเช้ือแบคทีเรีย  และเปนที่ทราบกันดีวา

โลหะและออกไซดของโลหะบางชนิดมีความสามารถในการตานเช้ือแบคทีเรีย ในงานวิจัยน้ีจะใชอนุภาค

ซิลเวอรนาโนเพื่อตานเช้ือแบคทีเรีย  เน่ืองจากอนุภาคซิลเวอรนาโนน้ันหางาย ราคาถูก มีความเฉ่ือย 

และลดความเปนพิษตอเซลล  และยังสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก และ

แบคทีเรียแกรมลบได 

3.1. อนุภาคซิลเวอรนาโน  

เงิน ถูกนํามาใชเปนสารตานจุลชีพในการรักษาแผล  ในปจจุบันมีการศึกษาอนุภาคนาโนที่ทํา

จากเงิน (Silver nanoparticles) กันอยางกวางขวาง โดยอนุภาคซิลเวอรนาโนมีคุณสมบัติ คือ การ

กระจายตัว ลดความเปนพิษตอเซลลและความเฉ่ือย และยังมตีนทุนตํ่าซึ่งเอื้อตอการใชงานทางชีวภาพ

เมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ   และอนุภาคนาโนเงินยังยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ (E. 

coli) และเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก (S. aureus) (Qing Yun, 2018) 

3.2. การดัดแปลงอนุภาคนาโนสําหรบัการตานเช้ือแบคทเีรีย 

ปจจุบันไฮโดรเจลถูกใชอยางกวางขวางเพื่อดูดซับอนุภาคนาโน สําหรับวิธีการสงัเคราะหไฮโดร

เจลน้ันมีหลายวิธี ไดแก การเช่ือมขวางทางกายภาพ (Physical Crosslink) การเช่ือมขวางทางเคมี 

(Chemical Crosslink) การสังเคราะหโคพอลิเมอร (Copolymer) และการฉายรังสีผานสารละลายพอลิ

เมอรเพื่อกระตุนใหสายโซเกิดการเช่ือมขวางกันเปนโครงรางตาขาย (ธัญญภรณ    ศรีสุบิน, 2557) 

ตัวอยางเชน Zafar Muhammad (2014) สังเคราะหนาโนเจลจาก NIPAM ดวยวิธีพอลิเมอไร

เซชันแบบ free radical โดยมี NIPAM เปนมอนอเมอร Methacrylic Acid (MAA) เปนโคมอนอเมอร 

MBA เปน Crosslinking agent มี Sodium dodecyl sulfate (SDS) เปนสารลดแรงตึงผิว และดูดซับ

อนุภาคซิลเวอรนาโนในนาโนเจล ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของอนุภาคโดยการเปลี่ยน MAA และ SDS 

ตอ NIPAM และ Min He (2017) สังเคราะหพื้นผิวของเย่ือแผน PES ที่ตอบสนองตออุณหภูมิและตาน

เช้ือแบคทีเรีย สรางไฮโดรเจลบนพื้นผิวดวยวิธีพอลิเมอไรเซชันแบบ crosslink ของ NIPAM และ AANa 

โดยดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโนเขาไปในช้ันไฮโดรเจล จากการทดลองพบวาสามารถตานเช้ือแบคทีเรียได

อยางมีประสิทธิภาพ การเคลือบยังแสดงใหเห็นวาคุณสมบัติการปลดเซลลที่ตอบสนองตอความรอนไดดี  

ตัวอยางทั้งสองน้ีเปนการสังเคราะหไฮโดรเจลจากวัสดุซิลเวอรนาโนคอมโพสติ (ซิลเวอรไนเตรต) 

สําหรับคุณสมบัติตานเช้ือแบคทีเรีย 
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4. บทความท่ีเก่ียวของ 

Zeynab Yaghoubi (2019) ศึกษาเย่ือแผนผสมคอมโพสิตพอลิอีเทอรซัลโฟนที่มีความสามารถ

ในการทําความสะอาดตัวเองจากมอนอเมอรเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด (NIPAM) พรอมสงัเคราะหโค

พอลิเมอรทอนาโนคารบอนแบบผนังหลายช้ัน (MWCNT) เพื่อเพิ่มความชอบนํ้า โดยใชวิธีการผสมทาง

กายภาพ พบวาเย่ือแผนที่มีอนุภาค MWCNT-NIPAM จะมีคาฟลักซสูงกวาเย่ือแผนบริสุทธ์ิ นอกจากน้ียัง

ทําการตรวจสอบเย่ือแผนดวยวิธีการทําความสะอาดดวยความรอน ดวยการวัดคา COD ผานการกรอง

นํ้าเสียที่ทําจากนมหรือนํ้าเสียที่มีโบวินซีรัมอัลบูมิน (BSA) ผสมอยูพบวามีคาลดลง ซึ่งเปนขอยืนยันวา

การมีอยูของอนุภาค MWCNT-NIPAM ในเย่ือแผนผสมคอมโพสิตชวยเพิ่มคุณสมบัติความชอบนํ้าและลด

การอุดตันของตะกรันใหกับเย่ือแผน 

Qian Wang (2018) ผลิตเย่ือแผนพอลิอีเทอรซัลโฟนที่ตอบสนองตออุณหภูมิและตอตาน

แบคทีเรีย โดยสังเคราะหช้ันไฮโดรเจลดวยการโคพอลิเมอไรเซชันระหวางมอนอเมอรเอ็นไอโซโพร-

พิลอะคริลาไมด (NIPAM) ที่ตอบสนองตออุณหภูมิได กับ [2-(methacryloxy)ethyl] trimethyl 

ammonium chloride (DMC) ที่มีคุณสมบัติตานแบคทีเรีย พบวา Quaternary ammonium salts ใน

ช้ันไฮโดรเจลสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียที่ติดอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแยกแบคทีเรียที่ตาย

แลวออกไดโดยการลดอุณหภูมิใหตํ่ากวาอุณหภูมิวิกฤติ (LCST) ของ PNIPAM 

S.K. Bajpai (2011) ไดใชประโยชนจากพฤติกรรมการบวมและการหดตัวตามอุณหภูมิของพอลิ

เอ็นไอโซโพรพิลอะครลิาไมด Poly (N-isopropyl acrylamide) ในการกอตัวดวยวิธี in situ ของอนุภาค

ซิลเวอรนาโนภายในเครือขายไฮโดรเจล วิเคราะหคอมโพสิตอนุภาคซิลเวอรนาโนพอลิเมอรดวย FT-IR, 

XRD และ TEM โดยอนุภาคซิลเวอรนาโนมีเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 20 นาโนเมตร คอมโพสิตของอนุภาค

ซิลเวอรนาโนและพอลเิอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมดแสดงใหเหน็ถึงความสามารถในการตานเช้ือแบคทเีรยี 

Escherichia coli 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. สารเคมี 

Polyethersulfone membrane (Synder Filtration, USA), Dopamine hydrochloride, N-

methyl-2-pyrrolidinone (NMP) (AR), Triethylamine (99.5%), 4-Pentenoyl chloride (98%), 

Tris (hydroxylmethyl) aminomethane, N-isopropyl acrylamide (NIPAM) (97%), Sodium 
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acrylate (SA) (97%), N,N’-methylenebisacrylamide (MBA) (99%), 2-Ketoglutaric acid (KTA) 

(98.5%), Silver nitrate, และ Sodium borohydride (97%) 

2. วิธีการทดลอง 

2.1. ขั้นตอนการสังเคราะหไฮโดรเจล Poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) และ Sodium 

acrylate (SA) 

เตรียมสารละลายไฮโดรเจล ดวยการผสมมอนอเมอร N-isopropyl acrylamide (NIPAM) และ 

Sodium acrylate (SA) ในนํ้า DI โดยใช N,N’-methylenebisacrylamide (MBA) เปน Cross-linking 

agent และ 2-Ketoglutaric acid (KTA) เปน Initiator โดยเลือกอัตราสวนความเขมขนของไฮโดรเจล 4 

ความเขมขน ดังตารางที่ 1 เน่ืองจากตองการให PNIPAM เปนเน้ือเมทริกซของไฮโดรเจล และคอย ๆ  

เพิ่ม Sodium acrylate เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรงึอนุภาคซิลเวอรนาโน จากน้ันใช UV Radiation 

ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร เพื่อใหเกิดการโคพอลิเมอรไรเซชันแบบเช่ือมขามของไฮโดรเจล พรอม

บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของการเกิดไฮโดรเจล ทดสอบเปอรเซ็นความเปนเจลของไฮโดรเจลทั้ง 4 

อัตราสวน และเลือกอัตราสวนความเขมขนที่เหมาะสม 

ตารางท่ี 1 องคประกอบของสารละลายไฮโดรเจลจากการผสมมอนอเมอร NIPAM และ SA 

Code NIPAM (g) SA (g) MBA (mg) KTA (mg) Water (mL) 

PNIPAM 1.132 - 30.8 14.6 6 

PNIPAM-SA (90/10) 1.018 0.094 30.8 14.6 6 

PNIPAM-SA (80/20) 0.905 0.188 30.8 14.6 6 

PNIPAM-SA (70/30) 0.792 0.282 30.8 14.6 6 

2.2. ขั้นตอนการสังเคราะหเยื่อแผนพอลิเมอรคอมโพสิตท่ีตอบสนองตออุณหภูมิและตอตาน

แบคทีเรีย 

การทดลองสวนการสังเคราะหเย่ือแผนลิเมอรคอมโพสิตที่ตอบสนองตออุณหภูมิและตอตาน

แบคทีเรียน้ีถูกแบงออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

2.2.1. การเพิ่มพันธะคูลงบนพื้นผิวเย่ือแผน 

ลางเย่ือแผน PES ดวยนํ้า DI เปนเวลา 1 อาทิตยกอนใชงาน นําสารละลาย NMP 50 มิลลิลิตร 

ผสมกับสารละลาย Triethylamine ปริมาณ 2.85 มิลลิลิตร และละลาย Dopamine ปริมาณ 1.6 กรัม 

ลงในสารละลาย จากน้ันคอยๆ เติม 4-Pentenoyl chloride ปริมาณ 0.85 มิลลิลิตรลงไป ปฏิกิริยาจะ
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เกิดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวเจือจางสารละลายดวยนํ้า DI ปริมาณ 750 มิลลิลิตร ปรับคา 

pH เปน 8.5 ดวย Tris (hydroxymethyl) aminomethane แชเย่ือแผนลงในสารละลายเปนเวลา 4-5 

ช่ัวโมง เพื่อเพิ่มพันธะคูลงบนพื้นผิวเย่ือแผน ทําความสะอาดเย่ือแผนดวยนํ้า DI เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

2.2.2. การเคลือบช้ันไฮโดรเจลลงบนเย่ือแผน 

เตรียมสารละลายไฮโดรเจล ดวยการผสมมอนอเมอร N-isopropyl acrylamide (NIPAM) และ

โซเดียมอะคริเลต Sodium acrylate (SA) ในนํ้า DI โดยใช N,N’-methylenebisacrylamide (MBA) 

เปน Cross-linking agent และ 2-Ketoglutaric acid (KTA) เปน Initiator โดยเลือกใชอัตราสวนความ

เขมขนที่ไดจากขอ 2.1. แชเย่ือแผน PES ที่มีการเพิ่มพันธะคูแลวลงในสารละลายไฮโดรเจล และนําเย่ือ

แผนมาหุมดวยกระจกปดสไลด การโคพอลิเมอรไรเซชันแบบเช่ือมขามของพื้นผิวจะเกิดข้ึนระหวางแผน

กระจกทั้งสอง โดยใช UV Radiation ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร 

2.2.3. การดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโน (Silver nanoparticles) ลงบนพื้นผิวของเย่ือแผน 

แชเย่ือแผนเคลือบช้ันไฮโดรเจลในสารละลายซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) ความเขมขน 0.2 mM 

ในความมืดเปนเวลา 6 ช่ัวโมง ลางดวยนํ้า DI 3 ครั้ง แชเย่ือแผนลงในสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด 

(NaBH4) ความเขมขน 0.5 mM เปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพื่อให Ag+ ถูกรีดิวซกลายเปน Ag0 

2.3. การทดสอบคุณสมบัติของเยื่อแผน 

ทดสอบชนิดของหมูฟงกชันของเย่ือแผนในแตละข้ันตอนดวยเครื่อง FTIR (Fourier Transform 

Infrared Spectrophotometer) เพื่อดูผลของการสังเคราะหไฮโดรเจล การเพิ่มพันธะคูและการเคลือบ

ไฮโดรเจลบนเย่ือแผน ทดสอบชนิดสารประกอบ ดวยเครื่อง XRD (X-ray diffraction) เพื่อดูผลของการ

ดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเย่ือแผน 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการสังเคราะหไฮโดรเจล Poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) และ Sodium 

acrylate (SA) 

การศึกษาการสังเคราะหไฮโดรเจลจากมอนอเมอร N-isopropyl acrylamide (NIPAM) และ 

Sodium acrylate (SA) จ ากก า ร นํ า  NIPAM ผ ส มกับ  SA แล ะ ให เ กิ ดป ฏิกิ ริ ย า  Free radical 

polymerization โดยมีตัวริเริ่มปฏิกิริยา เปน KTA ตัวเช่ือมโยง (Crosslinked agent) เปน MBA และ

ใช UV Radiation ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร  พบวากอนเริ่มใช UV Radiation สารละลายไฮโดร

เจล PNIPAM-SA ทั้ง 4 อัตราสวนความเขมขน มีลักษณะเปนของเหลวหนืดสีขุน และเมื่อเริ่มใช UV 
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Radiation ได 1 ช่ัวโมง พบวาเกิดเจลที่มีลักษณะเปนกอน ๆ สีขาวขุน มีของเหลวดานบน เน่ืองจากเกิด

การโคพอลิเมอรไรเซชันระหวาง PNIPAM และ SA โดยใช UV Radiation เปนตัวกระตุนใหตัวริเริ่ม

ปฏิกิริยาทํางาน และเมื่อเวลาผานไปของเหลวที่อยูดานบนมีปริมาณนอยลงจนปริมาณของเหลวไมมีการ

เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมอนอเมอรทําปฏิกิริยากันจนหมดจึงเหลือเพียงนํ้าสวนเกินที่เหลือจากการทํา

ปฏิกิริยา 

 

1.1. ผลการศึกษาชนิดของหมูฟงกชัน ดวยเคร่ือง  FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectrophotometer) ของไฮโดรเจล PNIPAM-SA ท่ีอัตราสวนความเขมขนตาง ๆ 

จากการ ศึกษาชนิดของหมู ฟ ง ก ชัน  ด วย เครื่ อ ง  FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectrophotometer) ของไฮโดรเจล PNIPAM-SA ที่อัตราสวนความเขมขนตาง ๆ แสดงผลดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ภาพสเปกตรัมแสดงการสองผานของรังสีอินฟราเรดของไฮโดรเจล PNIPAM-SA  

ที่อัตราสวนความเขมขนตาง ๆ 

จากรูปที่ 3 แสดงถึงไฮโดรเจล PNIPAM-SA ที่อัตราสวนความเขมขนตาง ๆ  ซึ่งสังเคราะหดวย

วิธี Free radical polymerization จากการใช UV Radiation เมื่อทําการทดสอบพื้นผิวดวยรังสี

อินฟราเรด พบวาที่ 3280-3292 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ N-H ของหมูฟงกชันเอ

ไมด (II) ที่ 2870-3000 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ C-H ของแอลคีน ที่ 1642 cm-1 

พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ C=O ของหมูฟงกชันเอไมด (I) ที่ 1534 cm-1 พบแถบการ
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ดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ C=O ของหมูฟงกชันเอไมด (II) ที่ 1456 cm-1  พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่ง

แสดงถึงพันธะ C-N ของหมูฟงกชันเอมีน และที่ 1365-1386 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึง

พันธะ C-H ของ isopropyl –C(CH3)2 โดยไมพบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ C=C ที่ 1655 

cm-1  ในไฮโดรเจลที่สังเคราะหข้ึนอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวาสารละลายไฮโดรเจลที่ผสมมาจาก

มอนอเมอรแลวนําไปฉายแสง เกิดการโคพอลิเมอรไรเซชันจากมอนอเมอรเปนพอลิเมอรจริง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Manja Kurecic (2012) 

1.2. ผลการศึกษาเปอรเซ็นความเปนเจลของไฮโดรเจล PNIPAM-SA 

%Gel conversion เปนคาที่บงบอกถึงความสมบูรณของการเกิดเปนเจล สามารถหาคาไดโดย

การช่ังนํ้าหนักแหงของไฮโดรเจลที่สังเคราะหและหลังการทําใหบวมนํ้าอิ่มตัว ดังสมการดังน้ี 

%Gel conversion = 
นํ้าหนักของไฮโดรเจลแหง

นํ้าหนักของมอนอเมอร
   x 100 

โดยไดกราฟเปอรเซ็นความเปนเจลของไฮโดรเจล PNIPAM-SA ที่อัตราสวนความเขมขนตาง ๆ 

ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 เปอรเซ็นความเปนเจลของไฮโดรเจล PNIPAM-SA ที่อัตราสวนความเขมขนตาง ๆ 

จากการนําไฮโดรเจลที่สังเคราะหไดไปอบแหง เพื่อหาคาเปอรเซ็นความเปนเจลของไฮโดร-เจล 

PNIPAM และไฮโดรเจล PNIPAM-SA ที่อัตราสวนความเขมขน 90/10%, 80/20% และ 70/30% พบวา

ไดเปอรเซ็นความเปนเจล เทากับ 98.50%, 93.34%, 91.94% และ 87.90% ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 3 

ซึ่งพบวาเมื่อลดอัตราสวนความเขมขนของ NIPAM ตอ SA เปอรเซ็นความเปนเจลมีคาลดลงเล็กนอย 
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เน่ืองจากพอลิเมอรที่สังเคราะหไดมีการจัดเรียงตัวที่เปลี่ยนไป โดยที่อัตราสวนความเขมขน 80/20 

%mol มีแนวโนมเปอรเซ็นความเปนเจลลดลงนอยที่สุด จึงเลือกที่จะสังเคราะหไฮโดรเจลจากมอนอ

เมอร NIPAM กับ SA ที่อัตราสวนความเขมขน 80/20 %mol เพื่อใหไฮโดรเจลมีโซเดียมอะคริเลต

สําหรับการตรึงอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเย่ือแผนผสม พรอมทั้งมีเปอรเซ็นความเปนเจลที่เหมาะสม 

 

2. ผลการศึกษาการเพ่ิมพันธะคูลงบนพ้ืนผิวเยื่อแผน 

การทดลองในสวนน้ีเปนการเพิ่มพันธะคูลงบนพื้นผิวของเย่ือแผน ทําใหช้ันของไฮโดรเจล

สามารถยึดติดกับเย่ือแผนได โดยการเคลือบดวย ene-functionalized dopamine บนพื้นผิวของเย่ือ

แผนพอลิอีเทอรซัลโฟน (PES) จากการแชเย่ือแผนลงในสารละลายพันธะคู (ene-functionalized 

dopamine) พบวาเมื่อเวลาผานไปสารละลายพันธะคูเปลี่ยนจากสีใสเปนสีนํ้าตาลทึบแสง ซึ่งเกิดจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ภายใตบรรยากาศของโดพามีนไฮโดรคลอไรดกับสารละลาย Tris 

buffer (pH=8.5) ทําใหโดพามีนเกิดการออกซิไดซ โดยเย่ือแผนหลังเพิ่มพันธะคูมีลักษณะเปลี่ยนจากสี

ขาวเปนสีนํ้าตาลออน ซึ่งเกิดจากสารละลาย ene-functionalized dopamine 

 
รูปที่ 5 ภาพสเปกตรัมแสดงการสองผานของรังสีอินฟราเรดของเยื่อแผนที่เพิ่มพันธะคู 

โดยจากการศึกษาชนิดของหมูฟงก ชัน ดวยเครื่อง FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectrophotometer) ของเย่ือแผนที่เพิ่มพันธะคู แสดงผลดังรูปที่ 5 พบวาเมื่อทําการทดสอบพื้นผิว

ดวยรังสีอินฟราเรด เย่ือแผนพอลิอีเทอรซัลโฟนกอนเพิ่มพันธะคู ที่ 1576 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสง
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ซึ่งแสดงถึงพันธะ C-H ของ Aromatic ring ที่ 1484 และ 1411 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดง

ถึงพันธะ C=C ของ Aromatic ring ที่ 1319 และ 1295 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ 

C-O ของหมูฟงกชันอีเทอร ที่ 1146 และ 1103  cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ S=O 

ของ Sulfone group ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Noof A. Alenazi (2018) เชนเดียวกันกับเย่ือแผน

พอลิอีเทอรซัลโฟนหลงัเพิ่มพันธะคู โดยไมพบแถบการดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ C=C ที่ 1600-1680 

cm-1 อยางเห็นไดชัด ดังน้ันเพื่อเปนการยืนยันวาช้ันไฮโดรเจลสามารถยึดติดกับเย่ือแผนได จึงนําเย่ือ

แผนเพิ่มพันธะคูไปทดลองเคลือบช้ันไฮโดรเจลในข้ันตอนถัดไป 

3. ผลของการเคลือบชั้นไฮโดรเจลบนเยื่อแผน 

การทดลองในสวนน้ีเปนการเคลือบช้ันไฮโดรเจลจากมอนอเมอร N-isopropyl acrylamide 

(NIPAM) กับ Sodium acrylate (SA) บนเย่ือแผนที่มีพันธะคูดวยกระบวนการโคโพลิเมอไรเซชันแบบ 

Free radical crosslinking โดยการเคลือบเย่ือแผน PES ที่มีการเพิ่มพันธะคูแลวดวยสารละลายไฮโดร

เจลและประกบดวยแผนกระจก จากน้ันใช UV Radiation ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร 

 

 
รูปที่ 6 ภาพสเปกตรัมแสดงการสองผานของรังสีอินฟราเรดของเยื่อแผนที่เพิ่มพันธะคู  

และเคลือบช้ันไฮโดรเจล PNIPAM-SA 
 

จากการศึกษาชนิดของหมูฟงกชัน ดวยเครื่อง FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectrophotometer) ของเย่ือแผนที่เพิ่มพันธะคูและเคลอืบช้ันไฮโดรเจล PNIPAM-SA แสดงผลดังรปู
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ที่ 6 พบวาเมื่อทําการทดสอบพื้นผิวดวยรังสีอินฟราเรด ที่ 1411, 1484 และ 1576 cm-1 พบแถบการ

ดูดกลืนแสงซึ่งแสดงถึงพันธะ C=C ของ Aromatic ring ที่  1295 และ 1319 cm-1 พบแถบการดูดกลืน

แสงซึง่แสดงถึงพันธะ C-O ของหมูฟงกชันอเีทอร ที่  1103 และ 1146 cm-1 พบแถบการดูดกลืนแสงซึ่ง

แสดงถึงพันธะ S=O ของ Sulfone group เชนเดียวกันกับเย่ือแผนพอลิ-อีเทอรซลัโฟนกอนเพิ่มพันธะคู 

และพบแถบการดูดกลืนแสงซึง่แสดงถึงพันธะ C=O ของ Carboxylate group ของ Sodium acrylate 

(SA) ที่  1550 cm-1 แสดงวาช้ันไฮโดรเจล PNIPAM-SA สามารถยึดติดกับเย่ือแผนได จงึนําไปทดลองดูด

ซับอนุภาคซลิเวอรนาโนตอไป 

4. ผลของการดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโน (Silver nanoparticles) ลงบนพ้ืนผิวของเยื่อแผน 

การทดลองในสวนน้ีเปนการเคลือบเย่ือแผนดวยอนุภาคซิลเวอรนาโน (Silver nanoparticle) 

โดยใชสารละลายซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) และใชสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดร (NaBH4) เปนตัวรีดิวซ 

ซึ่งปฏิกิริยาที่ เกิดข้ึนคือ AgNO3 + NaBH4          Ag + ½H2 + ½B2H6 + NaNO3 โดยเรียกวิธีการ

เคลือบน้ีวา in situ formation silver nanoparticle ทําให –O และ =O ที่อยู ในโครงสรางของ 

Sodium acrylate (SA) เกิดการออกซิไดซ (Oxidize) อิเล็กตรอนใหกับซิลเวอรไอออน ทําใหเกิดเปน

อนุภาคซิลเวอรนาโนเกาะอยูบนพื้นผิวของเย่ือแผน 

4.1. ผลการศึกษาชนิดสารประกอบ ดวยเคร่ือง XRD (X-Ray Diffractometer) ของเยื่อแผนท่ี

เคลือบดวยอนุภาคซิลเวอรนาโน 

จากการศึกษาชนิดสารประกอบ ดวยเครื่อง XRD (X-Ray Diffractometer) ของเย่ือแผนที่

เคลือบดวยอนุภาคซิลเวอรนาโน แสดงผลดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 การเล้ียวเบนรังสีเอ็กซของเยื่อแผนที่ดูดซับอนุภาคซิลเวอรนาโน 

จากรูปที่ 7 แสดงถึงการมีอยูของอนุภาคซิลเวอรนาโนในช้ันไฮโดรเจล จากการนําเย่ือแผนไป

วิเคราะหการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซดวยเครือ่ง XRD พบวาเย่ือแผนที่เคลือบไฮโดรเจล PNIPAM-SA และ

อนุภาคซิลเวอรนาโนพบองศาการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซที่ 38.18° และ 43.1° บริเวณระนาบ (111) และ 

(200) ตามลําดับ แตไมปรากฎองศาการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซที่ 64.7° และ 77.8° บริเวณระนาบ (220) 

และ (311) ที่จะเปนการยืนยันวาสามารถเคลือบอนุภาคซิลเวอรนาโนลงบนเย่ือแผนได ตามงานวิจัยของ 

Kamyar Shameli (2012) อาจมีสาเหตุมาจากอนุภาคซิลเวอรนาโนมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับเน้ือเมท

ริกซคือเย่ือแผนพอลิอเีทอรซลัโฟนซึ่งมีปริมาณมาก ทําใหผลการทดสอบมีสัญญาณรบกวน (noise) มาก 

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีไดเคลือบไฮโดรเจลเอ็นไอโซโพรพลิอะคริลาไมดและโซเดียมอะคริเลตบนเย่ือแผนดวย

กระบวนการโคพอลิเมอไรเซชันเช่ือมขวางแบบอนุมูลอิสระ เพื่อตรึงอนุภาคซิลเวอรนาโนบนเย่ือแผนดวย

วิธี in situ formation จากผลการศึกษาพบวาเมื่อลดอัตราสวนความเขมขนของ NIPAM ตอ SA เปอร

เซ็นความเปนเจลมีคาลดลงเล็กนอย โดยที่อัตราสวนความเขมขน 80/20 %mol มีแนวโนมเปอรเซ็น

ความเปนเจลลดลงนอยที่สุด ในสวนของการเพิ่มพันธะคูบนพื้นผิวเย่ือแผนพบวาสามารถทําใหไฮโดรเจ

ลยึดติดกับเย่ือแผนได และเมื่อนําเย่ือแผนไปทดสอบดวย XRD พบวาสามารถดูดซับอนุภาคซิลเวอรนา

โนบนพื้นผิวเย่ือแผนได 
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ขอเสนอแนะ 

อาจเพิ่มความเขมขนของสารละลายพันธะคูซึ่งเปนตัวยึดติดระหวางเย่ือแผนและไฮโดรเจล เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการยึดติดไฮโดรเจลบนเย่ือแผน และอาจทําใหปริมาณอนุภาคซิลเวอรนาโนที่ยึด

เกาะบนเย่ือแผนมากข้ึน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการตานแบคทีเรียของเย่ือแผน 
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องคประกอบของความเสี่ยงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดท่ีสงผลตอความ
ลมเหลวในโครงการ 

The Component of Cloud Software Development Risk on Project Failure  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษางานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยเสี่ยงในโครงการพัฒนา

ซอฟตแวรบนระบบคลาวด รวมไปถงึเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการวางกลยุทธบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนา

ซอฟตแวรบนระบบคลาวด งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ซึ่งถูก

ทดสอบความถูกตองของเน้ือหา ไดดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามทุกขออยูระหวาง 0.500 ถึง 1.000 

และทําการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม ซึ่งไดคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.969 

และไดเก็บแบบสอบถามทางออนไลน ออฟไลน โดยมีกลุมตัวอยางเปน ผูที่เก่ียวของในกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร ที่มีประสบการณในโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดเทาน้ันดวยวิธีสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง และสุม จํานวนตัวอยางตามสัดสวนของขนาดประชากร ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ

กลับมา 400 ชุด และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา และสติถิเชิงอนุมาน ซึ่งการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจสามารถสรุปองคประกอบของปจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ประกอบไปดวยความเปน

สวนตัว และความซับซอนของความปลอดภัย และความเสี่ยงดานองคกร ความเสี่ยงดานเทคนิค และความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ โดยผลการวิจัยสามารถเสนอแนวทางเพ่ือชวยลดความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธตอบสนองความเสี่ยง 

ในโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด  

คําสําคญั:  การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาซอฟตแวร ระบบคลาดคอมพิวต้ิง โครงการลมเหลว 

 

Abstract 

 The objective of this research was to identify the risk management for cloud 
software development life cycle. This research is quantitative research. This research 
compiles the factors involved from the relevant literature and theory reviews. Then, the 

                                                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,E-mail: benrisa.lim@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร , E-mail: korapan@tu.ac.th 
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factors obtained from the interview with experts were put into questionnaires. And all 
questions tested the content validity (IOC) are between 0.500 - 1.000 And the reliability 
of the questionnaire the coefficient of Cronbach's Alpha is 0.969 And collected online 
and offline questionnaires with the sample group who is involved in the cloud software 
development life cycle by using a specific sampling method (Purposive Sampling). 
Received 400 completed questionnaires were obtained, and the data were analyzed by 
using the descriptive statistics and inferential statistics to study the components of 
variables. The exploratory component analysis (EFA) revealed that technology risk 
consisted of privacy, technology security difficulties. In addition, organization risk, 
technical risk, and operational risk. The research findings also suggested the ways to 
alleviate the cloud software development risk. For Cloud-based software development 
should be necessary to learn about the changes in technology all the time that makes 
risk management in software development in the cloud. can answer the problem 
according to the cloud software development process and. Which is a risk factor in the 
cloud software development process. 
 

Keywords: Risk Management, Software Development, Cloud Computing, Project Failure 
 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยมีอัตราการเติบโตอยางมาก 
ตลาด คลาวดคอมพิวต้ิง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เติบโดอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในกลุมผูใชบริการ
รายใหม เน่ืองจากเปนตลาดเกิดใหมที่กําลังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานไอที และเทคโนโลยี รวมถึง
อุปกรณ IOT (Internet of Thing) จะทําการผลักดันในองคกรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกหันมาลงทุนใช
งาน ซึ่งตลาดคลาวดคอมพิวต้ิงทั่วโลกมีมูลคาสูงถึง 371,400 ลานดอลลารลาสหรัฐ (Datamation, 
2021) โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการนําเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง เขามาใชงานในป 2020 รอยละ 
40 เปนธุรกิจผูใหบริการทางดานการเงิน รอยละ 18 เปนธุรกิจสื่อและผูใหบริการโทรคมนาคม รอยละ 
16 หนวยงานภาครัฐ และรอยละ 5 เปนธุรกิจอ่ืน ๆ ดังน้ันบริษัท องคกร ทั้งภาคและเอกชน ตาง ๆ จึง
เล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบขึ้นไปสูคลาวด เพ่ือชวยลดคาใชจายที่เปนตนทุนได สําหรับบริษัท 
องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน การนําเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง มาพัฒนาซอฟตแวรจึงกลายเปน
ชองทางรายไดใหกับธุรกิจที่มีมูลคาพอสมควรจากวิจัย จากวิจัย AcqNotes LLC ป 2021 ในโครงการ
พัฒนาซอฟตแวรลมเหลวมากถึงรอยละ 90 และ ในโครงการ คลาวดคอมพิวต้ิงขนาดใหญลมเหลวมาก
ถึงรอยละ 90 (AcqNotes LLC, 2021) ซึ่งเกิดจากการ บริหารในโครงการ การประเมินเวลาที่ไม
เหมาะสม เกิดจากตนทุนที่ ตํ่าเกินไป ทรัพยากรไมเพียงพอ ขอกําหนดตาง ๆ ที่ถูกมองขาม 



 

809 

 

ภาวะแทรกซอนทางเทคนิคที่ไมคาดคิด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนา ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในวงชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด เพ่ือใช
ในการพัฒนาการบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด และลดความเสี่ยงในการจัดการ
บริหารการพัฒนาบนระบบคลาวดในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยความเสี่ยงในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด (Cloud 
Software Development Life Cycle) 

2. เพ่ือเสนอแนะองคประกอบปจจัยความเสี่ยงในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบ
คลาวด 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

1. ระบบคลาวด (Cloud Computing) ระบบที่ทําการประมวลผลแบบกลุมเมฆซึ่งมีลักษณะ
การใหบริการในรูปแบบหน่ึงแกผูใชบริการคอมพิวเตอรผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยผูใหบริการ
จะทําการดําเนินการจัดสรร ทรัพยากรที่มีอยูใหผูใชงาน ซึ่งระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆน้ันมี
ลักษณะการใหบริการที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการใหบริการการทํางานแบบเสมือน (Virtualization) โดย
ผูบริการไมจําเปนตองรับรูหรือเขาใจในการทํางานเชิงเทคนิคของโครงสรางพ้ืนฐานและหลักการทํางาน
ของระบบประมวลผลของคลาวด (Mell and Grance, 2011) ซึ่ง (US National Institute of 
Standards and Technology (NIST), 2011) นิยามวา Cloud Computing เปนแบบจําลองที่ชวยให
เขาถึงเครือขายตามตองการไดอยางสะดวกและสะดวกไปยังพ้ืนที่ที่ใชรวมกันของทรัพยากรที่กําหนดคา
ได (เชน เครือขาย เซิรฟเวอร ที่เก็บขอมูล แอพพลิเคช่ัน และบริการ) ที่สามารถจัดเตรียม และ เผยแพร
ไดอยางรวดเร็วโดยใชความพยายามในการจัดการเพียงเล็กนอยหรือการโตตอบกับผูใหบริการ 
จัดรูปแบบบริการคลาวดออกเปนสามประเภท ไดแก Software as a Service (SaaS), Platform as a 
Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS) บริการแตละแบบมีความสามารถและ
สอดคลองกันเพ่ือใชเปนขอบเขตขององคกรและแสดงใหเห็นระดับของนามธรรมเหนือสภาพแวดลอม
การคํานวณ 

2. วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร (SDLC: Software Development Life Cycle) 

กระบวนการที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร โดยกําหนดขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือสามารถพัฒนาและสงมอบ

ซอฟทแวรไดอยางมีคุณภาพและสมบูรณ โดยทั่วไปแลวจะประกอบไปดวย 7 ขั้นตอนคือ การวางแผน 

(Planning) การเก็บรวบรวมและวิเคราะห (Analysis) การออกแบบซอฟตแวร (Design) การพัฒนา

ซอฟตแวร (Development) ทดสอบ (testing) นําขึ้นใชงาน (Deployment) และ บํารุงรักษา 

(Maintenance)  (Dhanamma Jagli, 2017) หากตองการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดน้ันควรจะ
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มีคุณภาพสามารถใช Model ขางตนนํามาใชใหเหมาะสมสําหรับโครงสรางที่กําลังพัฒนา โดย แตละ 

โมเดลน้ัน แตกตางกันออกไป เชน แบบ waterfall, spiral, rapid prototype, agile และ อ่ืน ๆ 

3. ความลมเหลวของโครงการ (Project Failure) เมื่อกลาวถึง โครงการการพัฒนาซอฟตแวร

บนระบบคลาวด (Cloud Software Development Project) น้ันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากมายทั้งกอน 

ระหวางและหลังในการพัฒนา เมื่อการวัดความสําเร็จของโครงการน้ันขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หากไม

เปนไปตามเปาหมายที่ไดทําการวัดไวน่ันแสดงถึงความลมเหลวของตัวโครงการ โดยงานวิจัยของ 

(Shishodia, A., Dixit, V. and Verma, P., (2018) ไดทําการสรุปวาความสําเร็จของโครงการมีดังน้ี 1. 

ดานคาใชจาย 2. ดานเวลา 3. ดานความพึงพอใจของลูกคา 4. ดานการแกปญหา 5. ดานขอบเขต 6. 

ดานคุณภาพ และงานวิจัยของ (Yang, H.-L. and Lin, S.-L., 2015) ไดทําการศึกษาเฉพาะโครงการ

อาจจะมีความแตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอม เปาหมาย วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งไดทําการวัด

ความสําเร็จน้ันขึ้นอยูกับการทําใหโครงการมีผลลัพธใหออกมาตามเปาหมาย โดยกําหนดขอบเขตในดาน 

1. ดานเวลา 2. ดานคาใชจาย 3. ดานคุณภาพ 4.ดานนวัตกรรมกรรม 5. ดานการตลาด หากไมเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไว จะเปนความลมเหลวของโครงการ 

4. ความเสี่ยง (Risk)  ความเปนไปไดที่จะทําใหเกิดความไมแนนอน เกิดขึ้นในโครงการการ

พัฒนาซอฟตแวรบนคลาวดที่สงผลใหการพัฒนาน้ันประสบผลสําเร็จ (Successful) หรือลมเหลว 

(Failure) ได (Marinich, 2020) ในสถานการณ หรือเหตุการณทั่ว ๆ ไปที่สามารถพบได ซึ่งมีความไม

แนนอน และมีผลเชิงลบตอกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ ซึ่งขึ้นอยูกับโอกาสที่

จะเกิดขึ้น (Likelihood)  และผลกระทบ (Impact) ที่จะตาม มา (Project Management Institute 

[PMI], 2008) ซึ่งการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบดลาวดน้ัน มีความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Technology 

Risk) ซึ่งเกิดจากความไมแนนอนของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง (Technology Change) ไปตาม

ระยะเวลาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลาทําใหผูพัฒนาเองน้ันอาจจะไมสามารถคาดเดาหรือ

ทํานายถึงระยะของวงจรชีวิตของเทคโนโลยีได (Technology Life Cycle) สอดคลองกับงานวิจัย 

(Anthony Jnr, 2018) ความเสี่ยงเทคโนโลยีอาจเกิดขึ้นไดหากมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมีการขยาย

เทคโนโลยี เชิงพาณิชยที่ปลอยออกสูตลาด อาจจะเกี่ยวของกันกับในเชิงออกแบบ หรือการเกิดเหตุการณ

ที่ไมคาดคิดจากสวนขยายที่มีสวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ขยาย (Technology Change) นอกจากน้ี

การพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดยังมี ความเสี่ยงดานองคกร (Organization Risk) ความเสี่ยง

เหลาน้ีอาจทําใหเกิดความเสียหายความไมแนนอนและการสูญเสียโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบตอ

วัตถุประสงค และความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียอยางสําคัญการบริหารความเสี่ยงมีความคิดแบบมอง

ไปขางหนา  ซึ่งสอดคอลงกับงานวิจัย (Reitsma, E., Hilletofth, P., 2018)  ในสวนความเสี่ยงดาน

เทคนิค (Technical Risk) ซึ่งการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดน้ันตองอาศัยเทคนิค เพ่ือทําการ

เขาใจ ความซับซอนของการพัฒนาซอฟตแวร การใชงานเครื่องมือตาง ๆ หากไมมีความสามารถทาง
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เทคนิคและการจัดการ ศักยภาพ จะเปนปจจัยความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดได โดย

สอดคลองกับวิจัย (Anthony Jnr., 2018)  ซึ่งพบวาการพัฒนาซอฟตแวรมีความเสี่ยงทางดานเทคนิคที่

เก่ียวของ จึงจําเปนตองอาศัยความเช่ียวชาญ และความรูมากพอที่จะทําการพัฒนา รวมถึง ความเสี่ยง

ดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกํากับดูแล

กิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุมที่ดี (โกศล ดีศีลธรรม, 2015) อาจเกิดจาก

ความลมเหลวหรือความไมเหมาะสมของบุคลากร รวมถึงความสามารถและจริยธรรมของบุคลากร 

ดังน้ัน การพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด น้ัน อาจจะจําเปนตองมองในหลาย ๆ ของความ

เสี่ยง เพ่ือปองกัน ลด เลี่ยง ที่จะทําใหเกิดความลมเหลวของโครงการทั้งในชวงกอนการพัฒนา ระหวาง

การพัฒนาและหลังการพัฒนา โดยความเสี่ยงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดจะมีปจจัยดาน

เทคโนโลยี (Technology Risk), ดานองคกร (Organization Risk),  ดานเทคนิค (Technical Risk) 

และดานปฏิบัติการ (Organization Risk)  ตามกรอบวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ผูวิจัยไดทําการดําเนินการทบทวนกรอบแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่

เก่ียวของเก่ียวกับ การพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด ความเสี่ยงการพัฒนาซอฟตแวร กระบวนการ

การพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใหไดปจจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของกับหัวขอที่ตองการศึกษา โดยประชากรและ

กลุมตัวอยาง งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลผาน 

แบบสอบถาม (Questionnaire) จาก ผูที่เก่ียวของในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จากผูทํางานดาน

เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. 2562 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งการเก็บของมูลเปน ผูมี
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ประสบการณในโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง น้ันใช

หลักการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี Maximum Likelihood ของ (R.H. Lindeman, P.F. Merenda, 

R.Z. Gold. 1980)  โดยไดระบุวา การวิเคราะหสถิติประเภทพหุตัวแปร ควรกําหนดตัวอยางประมาณ 20 

เทาของตัวแปรสังเกตได (Observed Variable) 

การพัฒนาเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ  เพ่ือทําการพิจารณาความถูกตองดานเน้ือหา 

ความเขาใจของขอคําถาม โดยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ของขอคําถามทุกขออยูระหวาง 0.500–1.000 ซึ่งผานเกณฑการทดสอบ และ ไดทําการทดสอบความ

นาเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับกลุมทดสอบที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชใน

งานวิจัยจํานวน 30 คน โดยการทดสอบไดคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ที่ไดรับมีคาเทากับ 

0.969 ซึ่งผานเกณฑการทดสอบ เน่ืองจากมีคามากกวา 0.700 (Nunnally, 1978) จากน้ันผูวิจัยไดทํา

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง (Sample) จํานวน 400  

2. การวิเคราะหขอมูล 

   (1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
บรรยายลักษณะเบ้ืองตนของประชากรที่ศึกษาจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแบบสอบถาม เพ่ือ
เปนการอธิบายคาของขอมูล โดยชุดคําถามน้ันจะถูกแบงตามกลุมของประเภทปจจัยเสี่ยงในการพัฒนา
ซอฟตแวรบนระบบคลาวด โดยทําการวัดความเห็นของผูสอบถามสอบถามทั้งโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยง (Probability) และผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง (Impact) ตามเกณฑวัดระดับความเสี่ยง นํา
ผลที่ไดน้ันมาคํานวณทางสถิติดวยการคูณระหวาง โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Probability) คูณกับ ผล

กระผลของการเกิดความเสี่ยง (Impact) ดัง สูตร 𝑅𝑗𝑖 = 𝑃𝑗𝑖 × 𝐼𝑗𝑖  (PMI, 2008) และนําไปวิเคราะห

ขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือวิเคราะหขอมูล
นํามาศึกษาวาองคประกอบรวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ โดยการจัดกลุม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันเปนกลุมเดียวกัน จากน้ันนําผลที่ไดมาทําการสรุปผลวิจัย และนําผลที่ไดไป
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือเสนอแนวทางเพ่ิมเติม 
 

สรุปผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่ผูทีเ่กี่ยวของในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
และเปนผูมีประสบการณในโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดโดยทําการแจกแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลนและออฟไลน 

1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มากที่สุดคือ 
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• เปนเพศชาย จํานวน 246 คน คิดเปน 69.75 %  

• มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 389 คน คิดเปน 97.25 % 

• อายุระหวาง 31–40 ป จาํนวน 230 คน คิดเปน 82.50 % 

• ตําแหนงงานในปจจุบัน นักทดสอบระบบ จํานวน 98 คน คิดเปน 24 % 

• ระดับงานปจจุบัน ระดับปฏิบัติการ มีจํานวน 243 คน คิดเปน 60 % 

• จํานวนสมาชิกในทีมพัฒนาอยูใน 5 – 8 จํานวน 283 คน คิดเปน 71 % 

• ประสบการณในโครงการพัฒนาซอฟตแวรอ 6 – 15 ป จาํนวน 231 คน คิดเปน 58 % 

• ประสบการณในโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด 6 – 15 ป จํานวน 231 คน คิดเปน 58 % 
2. การวิเคราะหขอมูลดวยปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

 ขอมูลที่ไดจากเก็บแบบสอบถามถูกนํามาทดสอบความเหมาะสม และความสัมพันธขององคประกอบ
ตามกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA 
และผลการวิเคราะหพบวาคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy หรือ KMO ขอ
คําถามช้ีวัดทั้ง 4 ปจจัย คาเทากับ 0.975 

 
ตารางที่ 1 แสดงคา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 

KMO and and Bartlett’s TestofSphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.975 

Bartlett’s TestofSphericity Approx. Chi-Square 14554.820 

Df 630 

Sig. 0.000 
 

จากการวิเคราะหโดยวิธีหมุนแกนดวยวิธี Varimax ทําใหสามารถสรุปองคประกอบไดดังน้ี ปจจัย
ความเสี่ยงดานทคโนโลยี ประกอบดวย 15 ตัวแปร มีคา KMO เทากับ 0.959 ปจจัยความเสี่ยงดานองคกร มีคา 
KMO เทากับ 0.920 ปจจัยความเสี่ยงดานเทคนิค มีคา KMO เทากับ 0.950 และ ปจจัยความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ มีคา KMO เทากับ 0.970 ซึ่งคา KMO ของทั้ง 4 ปจจัย มีคามากกวา 0.500 ตามเกณฑที่กําหนด 
และผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity มีคา Significant เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.005 
แสดงใหเห็นวาขอคําถามช้ีวัดทั้งหมดมีความ เหมาะสมและสามารถใชอธิบายปจจัยได 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Technology Risk) กลุมท 1 คือ 
ความปลอดภัยและความยากของเทคโนโลยี (Security& Technology Difficulties) ประกอบดวย 9 ตัว
แปร ซึ่งเปนเรื่องของความปลอดภัยและความยากของเทคโนโลยี ซึ่งตัวแปรที่สําคัญที่มีคาสูงสุดคือ มีการ
เขาถูกขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตการพัฒนาเทคโนโลยีน้ันมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยอาจเกิด
จากบุคคลภายนอก หรือผูไมหวังดีเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาติ ซึ่งมีคา Factor Loading เทากับ 
0.831  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคา Factor Loading ของ ความปลอดภัยและความยากของเทคโนโลยี (Security& 

Technology Difficulties) 

ความปลอดภัยและความยากของเทคโนโลยี (Security& 
Technology Difficulties) 

Factor 
Loading 

 
ความปลอดภัยและความยากของเทคโนโลยี 
(Security& Technology Difficulties) 

Factor 
Loading 

มีการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 0.831  
ความซับซอนของเทคโนโลยีคลาวดที่จะนาํมาใช
งานรวมกันพัฒนาซอฟตแวร 

0.319 

พบชองโหวในความไมปลอดภัยของผูใหบริการคลาวด 0.816  
ความไมแนนอนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
ซอฟตแวร   

0.343 

ระบบคลาวดมีความซับซอน 0.797  ไมมีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล 0.331 
ไมมีการเปลี่ยนแปลง Password เขาใชงาน โดยใชรหัสเดิม
ซํ้าๆ 

0.778  
ขาดการควบคุม รักษาความปลอดภยัของขอมูล 
โปรแกรม/รายละเอียดของซอฟตแวร 

0.322 

ไมมีการกําหนดรหัสเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูล หรือ
โครงสรางของซอฟตแวรไดโดยตรง 

0.749  Note: 𝛼 = 6.005, Variance Explained = 40.036% 

  
 

กลุมที่ 2 ความเปนสวนตัว (Privacy) ประกอบดวย 6 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องของความเปนตัวสวนของผู
ที่พัฒนาและซอฟตแวรและผูใชงานซอฟตแวรบนระบบคลาวด โดยตัวแปรที่สําคัญที่มีคาสูงสุด คือ ไมมีการ
ประเมินระดับความออนไหวของขอมูลที่ผูใชบริการเอาไปจัดเก็บบนคลาวด ในกรณีที่มีการพัฒนา
ซอฟตแวรบนระบบคลาวดน้ันจะตองมีการประเมินประเภทของขอมูลวาขอมูลใดอยูในระดับไหนเพ่ือทํา
การจัดต้ัง หรือขอกําหนดความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล มีคา Factor Loading เทากับ 0.793 ดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงคา Factor Loading ของ ความเปนสวนตัว (Privacy) 

ความเปนสวนตัว (Privacy) 
Factor 
Loading 

 
ความเปนสวนตัว (Privacy) 

Factor 
Loading 

ไม มีการประเมินระดับความออนไหวของขอมูลที่
ผูใชบริการเอาไปจัดเก็บบนคลาวด 

0.793  
ไมมีการประเมินความโปรงใสในดานการควบคุมความ
เปนสวนของผูใหบริการคลาวด 

0.719 

ไม มีการกําหนดผู รับผิดชอบในกรณีขอมูลสูญหาย 
สูญเสีย หรือมีการละเมิดความเปนสวนตัว 

0.792  
การสงผานขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ขอมูล   

0.698 

ไมมีมาตรฐานการบริหารจัดการและการควบคุมขอมูล
สวนตัวที่นํามาใชพัฒนาซอฟตแวร 

0.737  ขอมูลระดับสูงมีการรั่วไหลไปสูภายนอก 0.659 

Note: 𝛼 = 4.721, Variance Explained = 31.472 % 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยความเสี่ยงดานองคกร (Organization Risk) สามารถยืนยัน
การจัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 1 ปจจัย ประกอบดวย 6 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ตองการ
เพ่ิม Feature นอกเหนือจาก Requirement เดิม หลังจากทดสอบใชงานระบบ ความเสี่ยงน้ีเกิดขึ้นใน
การพัฒนาซอฟตแวร เน่ืองจากเวลาผานไปชวงนึงความตองการเดิมน้ันเปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนา
ไมตรงความตองการทําใหตองการเพ่ิมขอบเขตเพ่ิมจากเดิม โดยมีคา Factor Loading เทากับ 0.895 ดัง
ตารางที ่4  
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ตารางที่ 4 แสดงคา Factor Loading ของ ปจจัยความเสี่ยงดานองคกร (Organization Risk) 

ความเสี่ยงดานองคกร (Organization Risk) 
Factor 
Loading 

 
ความเสี่ยงดานองคกร (Organization Risk) 

Factor 
Loading 

PO ตองการเพิ่ม Feature นอกเหนือจาก 
Requirement เดิม หลังจากทดสอบใชงานระบบ 

0.895  
PO ตองการ Feature เพือ่ความสะดวกในการทํางาน 
แตทีม IT มองวาไมคุมทุนเพราะตองใชทรัพยากรในการ
พัฒนาเกินความจําเปน 

0.879 

ทีมพัฒนามี Product roadmap / Direction ที่ ไม
ชัดเจน 

0.887  
PO/PM/Sale เสนอ Feature เพิ่มเติมนอกเหนือ
ขอบเขตสัญญาใหกับลูกคาแตไมแจงรายละเอียดใหทีม
พัฒนาทราบ 

0.868 

การเปลี่ยนแปลงผูพัฒนาในระหวางโครงการบอยครั้ง 0.884  
การขาดความรับผิดชอบของผูพัฒนาในงานทีไ่ดรับ
มอบหมายในโครงการ 

0.863 

Note: 𝛼 = 4.643, Variance Explained = 77.378 % 

จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยความเสี่ยงดานเทคนิค (Technical Risk) สามารถยืนยันการ
จัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 1 ปจจัย ประกอบดวย 10 ตัวแปร ซึ่งเปนเรื่องความเสี่ยงดานเทคนิค โดย
การที่พัฒนาซอฟตแวรน้ันตองอาศัยเทคนิคเฉพาะ รวมถึงเทคนิคในการใชงานเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชรวมกันกับ
การพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ ผูพัฒนาขาดเทคนิคเฉพาะดานในแตละ
เฟสของการพัฒนาซอฟตแวร มีคา Factor Loading เทากับ 0.882 ดังตารางที ่5  

 
 

ตารางที่ 5 แสดงคา Factor Loading ของ ปจจัยความเสี่ยงดานเทคนิค (Technical Risk) 

ความเสี่ยงดานเทคนิค (Technical Risk) 

Factor 
Loading 

 

ความเสี่ยงดานเทคนิค (Technical Risk) 

Factor 
Loading 

ผูพัฒนาขาดเทคนิคเฉพาะดานในแตละเฟสของการพัฒนา
ซอฟตแวร 

0.882  
ทีมผูพฒันาขาดความเขาใจในลักษณะธุรกิจของผู
วาจางที่จะนําซอฟตแวรไปใชงาน 

0.857 

ผูพัฒนาขาดทักษะในการแปลง Business requirement 
ไปสู Technical Requirement 

0.869  
ผูพัฒนาขาดเทคนิคการนาํเครื่องมือที่เกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการพัฒนาซอฟตแวร 

0.855 

การพัฒนาซอฟตแวรอาจจะไมสามารถใชงานรวมกันได 
(compatibility) กับอุปกรณมือถือที่หลากหลาย หรือ 
Hardware ไมรองรับ 

0.865  เทคโนโลยีใหมไมสามารถแทนที่เทคโนโลยีเดิมได 0.843 

ผูพัฒนาขาดทักษะเก็บ Business req  ใหครบถวน 0.862  
การประเมินโครงสรางในการใชงานระบบไม
ครอบคลุมในการพัฒนาและใชงานจริง   

8.842 

ผูพัฒนาขาดความเขาใจในโครงสรางของระบบคลาวด 0.860  
ผูพัฒนาขาดความรูเฉพาะดานเกี่ยวของกับระบบ
คลาวด 

0.839 

Note: 𝛼 = 7.353, Variance Explained = 73.536% 

จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) สามารถ
ยืนยันการจัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 1 ปจจัย ประกอบดวย 6 ตัวแปรซึ่งเปนเรื่องของความเสี่ยงการ
ปฏิบัติการ โดยการพัฒนาซอฟตแวรน้ัน หากการจัดการ บริหารไมดีพอ หรือแมแตบุคคลไมเพียงพอตอการ
พัฒนา เปนความเสี่ยงที่ทําใหโครงการลมเหลว ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ มีการอนุมัติงานในแตละเฟสชา
กวาที่กําหนด มีคา Factor Loading เทากับ 0.894 ดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 แสดงคา Factor Loading ของ ปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
Factor 
Loading 

 
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

Factor 
Loading 

มีการอนุมัติงานในแตละเฟสชากวาที่กําหนด 0.894  
มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในสัญญาโครงการเพิ่มมาก
ข้ึนทําใหระยะเวลาในการพัฒนาเพิ่มมี 

0.869 

บุคลากรในทีมพัฒนาไมเพียงพอตอโครงการ 0.876  
บุคคลากรมีความสามารถไมตรงกับลกัษณะงานใน
โครงการ 

0.868 

การปรับเปลี่ยน Feature มากข้ึนทําใหระยะเวลาใน
การพัฒนาเพิ่ม 

0.872  ทีมพัฒนามีการกําหนดบทบาทในหนาที่ไมชัดเจน 0.849 

Note: 𝛼 = 4.558, Variance Explained = 75.967 % 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยความลมเหลวของโครงการ (Project Failure) สามารถ
ยืนยันการจัดกลุมขอคําถามที่เหมาะสมได 1 ปจจัย ประกอบดวย 8 ตัวแปรซึ่งความลมเหลวของโครงการ 
น้ันสงผล ถึงขอบเขตที่เพ่ิมเติมทําใหระยะเวลที่ลาชาออกไป รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกิน หรือไมพอตามที่
กําหนด และยังกระทบตอคุณภาพของซอฟตแวรอีกดวย  ซึ่งตัวแปรที่มีคาสูงสุดคือ มีการอนุมัติงานในแตละ
เฟสชากวาที่กําหนด มีคา Factor Loading เทากับ 0.894 ดังตารางที่ 7  

 

ตารางที่ 7 แสดงคา Factor Loading ของ ปจจัยความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความลมเหลวของโครงการ (Project Failure) 
Factor 
Loading 

 
ความลมเหลวของโครงการ (Project Failure) 

Factor 
Loading 

ซอฟตแวรทํางานที่ผิดพลาดบอยครั้ง 0.872  คาใชจายที่เกิดข้ึนในโครงการเกินกวาที่กําหนด 0.848 
ซอฟตแวรไมเหมาะกับธุรกิจ หรือ งานที่นํามาใช 0.869  งบประมาณมีไมเพียงพอตอคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 0.844 

ซอฟตแวรไมเหมาะกับธุรกิจ หรือ งานที่นํามาใช 0.854  
ซอฟตแวรที่พัฒนามีการขยาย Feature นอกเหนอื ตาม
สัญญาหรือขอตกลงที่ทําไว 

0.827 

ซอฟตแวรที่พัฒนาข้ึนในโครงการมีความลาชากวาที่
กําหนดตามสัญญาหรือขอตกลงที่ทําไว 

0.852  
ซอฟตแวรที่พัฒนาข้ึนมี Feature ที่ไมครบถวนตาม
สัญญาหรือขอตกลงที่ทําไว 

0.824 

Note: 𝛼 = 5.763, Variance Explained = 72.039 % 
 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาและวิจัยในเรื่องของ “องคประกอบของความเสี่ยงการพัฒนาซอฟตแวรบน

ระบบคลาวดที่สงผลตอความลมเหลวในโครงการ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลการวิจัยบนพ้ืนฐาน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบทางวิชาการและดําเนินการสัมภาษณผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับงานวิจัยโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือเสนอแนะองคประกอบปจจัยความเสี่ยงในโครงการ

พัฒนาซอฟตแวรบนคลาวดตามวัตถุประสงคของงานวิจัยไดดังน้ี 

 1. ปจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Technology Risk) จากการศึกษาพบวาองคประกอบทั้งหมดของ

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของสอดคลองกัน โดยองคประกอบดาน ความ
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ปลอดภัยและความยากของเทคโนโลยี (Security& Technology Difficulties) แสดงใหเห็นวา การ

พัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดมีความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาจเกิดจากเขาถึงขอมูลที่ไมไดรับ

อนุญาตจากทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการพัฒนาซอฟตแวรมีความเสี่ยงเน่ืองจากการพัฒนามีความ

ยาก และซับซอนมาก อาจจะทําใหตองมีการเพ่ิมขอบเขต และระยะเวลาในการพัฒนามากย่ิงขึ้น การ

พัฒนาซอฟตแวรยังมีความเสี่ยงดานความเปนสวนตัว (Privacy) ของผูที่พัฒนาและซอฟตแวรและผูใชงาน

ซอฟตแวรบนระบบคลาวด ผูใชงานมีความกังวลในเรื่องของขอมูลสวนตัว ขอมูลที่มีความออนไหว ไมมีการ

จัดเก็บตามความระดับขอมูล ขอมูลรั่วไหล ไมมีการสงผานขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงผูใหบริการไมมี

การเก็บขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ (Anthony Jnr., 2018) ความเสี่ยงเทคโนโลยี

อาจเกิดขึ้นไดหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือการเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดจากสวนขยายที่มีสวนเก่ียวของ

กับเทคโนโลยีที่ขยาย (Technology Change) ทําใหเกิดความไมปลอดภัย และความยากของการพัฒนา

มากย่ิงขึ้น 

 2. ปจจัยความเสี่ยงดานองคกร (Organization Risk) ความเสี่ยงเหลาน้ีอาจทําใหเกิดความเสียหาย

ความไมแนนอนและการสูญเสียโอกาส การสรางคุณคาเพ่ิม  รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงค และ

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียอยางสําคัญการบริหารความเสี่ยงมีความคิดแบบมองไปขางหนา  โดย

บงช้ีปจจัยของความเสี่ยงวาเหตุการณใดที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีผลทางลบ การนําระบบคลาวดเขามาพัฒนา

ผูมีอํานาจตัดสินใจในองคกรตางสงสัยและสับสนเกี่ยวกับระบบคลาวด (Conflict within Organization) 

เน่ืองจากไมมีขอมูลเพียงพอและครอบคลุมเกี่ยวกับ คลาวด 

 3.  ปจจัยความเสี่ยงดานเทคนิค (Technical Risk) การจัดการความเสี่ยงทางดานเทคนิค (Risk 

Management Technical) สามารถสรางความเช่ียวชาญ ความชํานาญ ทางดานเทคนิค ใหแกทีม

ผูพัฒนาได และจะสงผลลัพธตอโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดไดโดยตรง ซึ่งเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญเปนอันดับแรก หากผูพัฒนา ขาดเทคนิคความเช่ียวชาญ ขาดเทคนิคการประเมินเทคโนโลยี

ของระบบ ขาดความเขาใจในโครงสรางของระบบคลาวด อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงมากที่จะทําใหโครงการ

ไมประสบความสําเร็จ เพราะ ผูพัฒนาขาดเทคนิคความเช่ียวชาญ อาจสงผลทําใหซอฟทแวรไมได

คุณภาพ สอดคลองกับการพัฒนาซอฟตแวรมีความเสี่ยงทางดานเทคนิคที่เก่ียวของ จึงจําเปนตองอาศัย

ความเช่ียวชาญ และความรูมากพอที่จะทําการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด (Bokolo A. Jnr., 

Noraini C. P., Mustafa S. K., Hamid A. A. A, Hamzah Z., 2016) 

 4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) เกี่ยวของกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพกระบวนการของซอฟตแวร ความแมนยํา และประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผานไปของการพัฒนา

ซอฟตแวร ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ (Alam, M., Mahak, Haidri, R.A. and Yadav, D.K., 2021) ความ

เสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งทางตรงและทางออม ที่เกิดจากกระบวนการ
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ภายใน เชน บุคลากร, ระบบ และเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอก เชน การเปลี่ยนแปลงเวลาของ

โครงการ ตองการที่กําหนดเปลี่ยนไป 

ขอเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด 
จากมุมมองของความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยทําการศึกษาหาปจจัยความเสี่ยง โดย การวิเคราะห
โมเดลสมการเชิงโครงสราง Structural Equation Model (SEM) เพ่ิมเติม จากน้ันทําการประเมินผล
ระดับความของแตละปจจัย โดยเพ่ือทําการตอบรับความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง (Monitor Risk) 
โดยนําการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดจากงานวิจัยน้ีเมื่อทราบผลการ
วิเคราะหทางสถิติ รวมแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเปนที่เรียบรอยแลว นําผลที่ไดไปทําการยืนยัน
โมเดล และสัมภาษณเพ่ือนําเอาประเด็นและขอคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาพัฒนาแผนกลยุทธตอบสนอง
ความเสี่ยง เพ่ือตอยอดงานวิจัยในสวนของการติดตามและประเมินผล รวมถึงศึกษาความเปนไปไดของ
ปจจัยความสําเร็จ (Critical Factor) การพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด จากปจจัยเสี่ยงที่ไดจาก
งานวิจัยน้ี ทราบถึงปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด ขอเสนอแนะในงานวิจัย
ครั้งตอไป การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาในมุมมองโดยรวมของกระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรบน
ระบบคลาวดปจจัยที่สงผลตอความลมเหลวในโครงการพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวดเทาน้ัน จึงควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในมุมมองของแตละเฟส 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรมทางไซเบอรของผูใชสมารตโฟนในประเทศไทย การศึกษาครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยางคือ ผูใชงานสมารตโฟนในประเทศไทย จํานวน 400 คน แนวคิดที่ใชในการศึกษา
คือ ทฤษฎีแบบแผนในการดําเนินชีวิตและทฤษฎีปกตินิสัย การพ่ึงพาการใชสมารตโฟนในชีวิตประจําวัน 
และกลไกการปองกันทางไซเบอร โดยประยุกตใชกับแบบสอบถามเพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยการใชถดถอยโลจิสติกสแบบสองกลุม (Binary Regression)  

ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรมทางไซเบอร ในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีกลไกการปองกันทางไซเบอรในระดับ
ปานกลาง แตพฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงตนวาเปนเปาหมายที่
เหมาะสมตอการตกเปนเหย่ือ พฤติกรรมที่อาจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ และพฤติกรรมที่เคยเขาใกล
ความเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อ อยูในระดับนอย สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมที่อาจทําให
ตนเองตกเปนเหยื่อและพฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสมมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตกเปน
เหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร แตกลไกการปองกันทางไซเบอรมีอิทธิพลเชิงลบตอการตกเปนเหย่ือ
จากอาชญากรรมทางไซเบอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract  

 The objective of this independent study is to study risk behavior that lead to 
cybercrime victimization of smartphone users in Thailand; this study is conducted using 
quantitative research. The sample for this study consists of 400 smartphone users in 
Thailand. The concepts used in this study are Lifestyle-routine activity theory, 
Smartphone dependent on daily life activity, and cyber defense mechanism. These 
concepts are applied into questionnaire used in data collection, where the following 
statistical analysis were applied to analyze collected data: frequency; percentage; 
average; standard deviation; Binary Logistic Regression Analysis. 

This study shows that in general the sample group display risk behaviors that 
associated with cybercrime victimization and apply cyber defense mechanism in 
moderate level. However, the sample group seldomly display the following behaviors: 
lack of capable guardian; target attractiveness; proximity to motivated offender, and 
exposure to motivated offender. The result of hypothesis test shows that lack of 
capable guardianship and proximity to motivated offender have positive impact toward 
cybercrime victimization, whereas cyber defense mechanism has negative impact 
toward cybercrime victimization with a statistically significant at 0.05. 
 

Keywords: risk behavior, smartphone, cybercrime 
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันสมารตโฟนกลายเปนสิ่งที่จําเปนในการใชชีวิตประจําวันของเรา ผูคนมีความ
จําเปนตองพ่ึงพาสมารตโฟนในการใชชีวิตประจําวันในหลากหลายวัตถุประสงคเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งใน
เรื่องของสวนตัวไมวาจะเปน การติดตอสื่อสาร,การคนควาหาขอมูล,การสั่งอาหาร,การทําธุรกรรม
ทางการเงิน รวมไปถึงการสรางความบันเทิงเพลิดเพลินใจใหกับผูใช อีกทั้งสมารตโฟนยังเปนอุปกรณที่
สําคัญเกี่ยวกับการทํางาน ผูใชงานหลายคนนําสมารตโฟนของตนมาอํานวยความสะดวกใหกับการทํางาน 
(BYOD) ดวยความจําเปนในการพ่ึงพาสมารตโฟนในการใชชีวิตประจําวันของผูใชงานเปนจํานวนมาก 
สงผลใหสมารตโฟนกลายเปนเปาหมายหลักของอาชญากรรมทางไซเบอร ผูใชงานหลายรายไดรับ
ผลกระทบและตกเปนเหย่ือของอาชญากรรมทางไซเบอรผานสมารตโฟน โดยรับการโจมตีจาก
อาชญากรรมทางไซเบอรในหลากหลายรูปแบบไมนอยไปกวาบนคอมพิวเตอรเลย  

งานวิจัยฉบับน้ีจึงศึกษาหาพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซ
เบอรบนสมารตโฟน เพ่ือใหผูใชงานสมารตโฟนตระหนักถึงความเสี่ยงจากการตกเปนเหย่ือที่เกิดขึ้นจาก
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พฤติกรรมของตน เพ่ือสามารถลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตกเปนเหยื่อของ
อาชญากรรมทางไซเบอรบนสมารตโฟน 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอรของผูใช
สมารตโฟนในประเทศไทย 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

3.1 ทฤษฎีแบบแผนในการดําเนินชีวิตและทฤษฎีปกตินิสัย Lifestyle-Routine Activity 
Theory โดย Cohen, Kluegel and Land (1981) ทฤษฎี L-RAT น้ีมาจากการผสมกันของสองทฤษฎี 
ไดแก RAT และ LET เน่ืองจาก RAT น้ันมุงเนนในการระบุคุณลักษณะของอาชญากรรม โดยนําเสนอ 3 
ปจจัยที่นําไปสูการเกิดอาชญากรรม ไดแก ผูกระทําที่มีแรงจูงใจ เปาหมายที่เหมาะสม และขาดการ
ปองกันที่เหมาะสม ในขณะที่ทฤษฎี LET ระบุวาการตกเปนเหย่ือน้ันเปนผลลัพธจากลักษณะการใชชีวิต 
(lifestyle) ของเหย่ือที่พาตนเองไปอยูในสถานการณที่เปนอันตราย ดังน้ันทฤษฎี L-RAT จึงเสนอปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหตกเปนเหย่ือน้ันประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก การทําใหตนเองเปนเหย่ือ ความใกลเคียงใน
การตกเปนเหย่ือ แสดงตนวาเปนเปาหมายที่เหมาะสม และ การขาดการปองกันที่เหมาะสม 

3.2 ขอมูลสถิติการใชสมารตโฟนของประชาชนคนไทย โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (2563) 
ประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป ที่ใชโทรศัพทมือถือพบวา ประเภทโทรศัพทมือถือที่ใชสวนใหญใช
โทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone รอยละ 86.4 โดยมีกิจกรรมในการใชโทรศัพทมือถืออ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการใชโทรออกและรับสายเขาเปนหลักแลว สวนใหญใชฟงกชันบนโทรศัพทมือถือ เชน 
เครื่องคิดเลข กลอง นาฬิกาปลุก เปนตน รอยละ 87.8 รองลงมาใชบริการขอความสั้น (Short Message 
Service : SMS) รอยละ 72.2 ใชบริการสืบคน/แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต (Data 
Internet) เชน อีเมล เกมออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรก เปนตน รอยละ 67.0 ผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญใชที่
บาน/ที่พักอาศัย รอยละ 95.6 รองลงมาใชตามสถานที่ตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ รอยละ 89.6 และใชที่
ทํางาน รอยละ 33.1 สวนกิจกรรมที่ใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ ใชโซเชียลเน็ตเวิรก (Facebook, Twitter, 
LINE, Instagram) รอยละ 92.0 รองลงมาคือโทรศัพทผาน Internet (VolP) เชน โทรผาน Line, 
Facebook ,Facetime, WhatsApp เปนตน รอยละ 90.9 ใชดาวนโหลดหรือสตรีมมิ่ง รูปภาพ/หนัง/
วีดีโอ/เพลง/เกมส เลนเกมส ดูหนัง รอยละ 74.3 สําหรับความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต พบวา มีผูใช
อินเตอรเน็ตทุกวันรอยละ 89.3 รองลงมาใชอยางนอยสัปดาหละครั้ง รอยละ 10.1 และในจํานวนผูที่ใช
อินเตอรเน็ต 49.7 ลานคน พบวา สวนใหญเปนผูไมเคยซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเตอรเน็ต รอยละ 
43.5 โดยเปนผูหญิง รอยละ 58.4 และผูชาย รอยละ 41.6 ผูที่เคยซื้อสินคาหรือบริการทางอินเตอรเน็ต 
ระบุวา เคยซื้อสินคาหรือบริการประเภทเครื่องแตงกาย รองเทา อุปกรณกีฬา เครื่องประดับ มากที่สุด 
รอยละ 80.4  
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3.3 แนวคิด Cyber Defense Mechanism โดย Fieke Jansen and Helen kilbley (2018) 
การปองกันตนเองทางอินเตอรเน็ต : การทําใหสมารตโฟนปลอดภัยมากขึ้น 
Cybersecurity Self-Defense: How to Make Your Smartphone More Secure 

3.3.1 การต้ังคารหัสผานใหยากตอการคาดเดา (Strengthen Your Password Settings) 
3.3.2 การเขารหัสขอมูล (Encrypt It) 
3.3.3 หารหัสเฉพาะตัวของโทรศัพทมือถือ (Find Your Phone’s Unique Numbers) 
3.3.4 พิจารณาการไมสํารองขอมูลบนคลาวด (Consider Disabling Cloud Backups) 
3.3.5 จํากัดการใชติดตามสถานที่ (Limit Location Tracking) 
3.3.6 ไมใชช่ือจริงของตนในการต้ังช่ืออุปกรณ (Change Your Phone’s Name) 
3.3.7 จํากัดการจดจําขอมูลการใชอินเตอรเน็ต Minimize Browser Leakage 
3.3.8 จัดการสิทธ์ิการเขาถึงของแอพพลิเคช่ัน (Choose Your Apps, and Manage 

Their Permissions, Wisely) 
3.4 ทฤษฎี Binary Regression การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (logistic regression 

analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะห ที่แตกตางไปจากเทคนิคการวิเคราะห การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) เน่ืองจากตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งก็คือ เปนตัวแปรเชิงกลุมน่ันเอง การ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบงเปน 2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิ (binary  
logistic regression analysis) และ (2) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกพหุกลุม (multinomial 
logistic regression analysis) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทั้ง 2 ประเภท แตกตางกันในดานตัว
แปรตาม โดยที่การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกทวิใชกับตัวแปรตามที่แบงออกเปน 2 กลุมยอย 
(dichotomous variable) มี 2 คา คือ มีคาเปน 0 กับ 1 เชน กลุมที่มีเหตุการณกับกลุมที่ไมมีเหตุการณ 
สวนการวิเคราะหโลจิสติกแบบพหุกลุมใชกับตัวแปรตามที่มีหลายคามากกวา 2 กลุม (polytomous 
variable) และการวิเคราะหโลจิสติกมีเปาหมาย ก็คือ เพ่ือทํานายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ ซึ่งก็
คือตัวแปรเกณฑโดยอาศัยสมการโลจิสติกที่สรางขึ้นจากชุดตัวแปรทํานาย (x’s) ที่มีขอมูลเปนตัวแปรที่มี
ขอมูลอยูในระดับชวง (interval scale) เปนอยางนอยหากเปนขอมูลเชิงกลุมจะตองแปลงเปนตัวแปรทวิ
ที่มีคา 0 กับ 1 กอน โดยที่ระหวางตัวแปรทํานายจะตองมีความสัมพันธกันตํ่า โดยใชเกณฑคา r ไมเกิน 
.65 หรือ คา r ไมเกิน .80 ซึ่งถาหากเกิดความสัมพันธกันสูงจะทําใหเกิดปญหา multicollinearity และ
ในการวิเคราะหจะตองใชขนาดตัวอยางหรือ n มากกวาหรือเทากับ 30 เทา ของจํานวนตัวแปรทํานาย 
ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ีสนใจการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอรหรือไม จึงเลือกใชการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกทวิ 
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5. กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ระเบียบวิธีการศึกษา 

6.1 รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแนวทางการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

6.2 กลุมตัวอยาง ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทย กลุม
ตัวอยางไดจากการคํานวนจากสูตรของยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จะ
ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ทั้งสิ้น 400 ราย และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) คือ เลือกแจกแบบสอบถามในรูปแบบ Link Online ผานระบบGoogle 
Form จากน้ัน สง Link Online ใหกับประชาชนในประเทศไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตอบ
แบบสอบถาม ผานทางชองทางออนไลนตาง ๆ  เชน Line Chat , Line Openchat, Facebook Chat 
และ กลุมสังคมใน Facebook ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภัยไซเบอร  

6.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคําถามชนิดปลายปด (Closed-ended 
Questions) แบบสอบถามสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแบงเน้ือหา
ออกเปน 3 สวน มีรายละเอียดดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ ไดแก เพศ อาชีพ มีระดับการวัดเปน Nominal 
scale และ อายุ ระดับการศึกษา รายได มีระดับการวัดเปน Ordinal scale โดยเปนแบบสอบถามปลาย

Exposure to a motivated offender  
พฤติกรรมที่อาจทําใหตนเองตกเปนเหยื่อ 

Proximity to a motivated offender 
พฤติกรรมที่เคยเขาใกลความเส่ียงที่จะตกเปนเหยื่อ 
 

Target Attractiveness 
พฤติกรรมที่แสดงตนวาเปนเปาหมายทีเ่หมาะสมตอการตกเปนเหยื่อ 

ตัวแปรตน (X) : ทฤษฎี LRAT 

Lack of a capable guardian 
พฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสม 
 

Cyber Defense Mechanism 
กลไกการปองกันทางไซเบอร 

Cyber Victimization 
การตกเปนเหยื่อจากอาชญากรรมทางไซเบอร 

ตัวแปรตาม (Y) 
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ปด (Close-Ended Question) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice 
Question) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรม
ทางไซเบอรของผูใชสมารตโฟน ไดแก พฤติกรรมที่อาจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ พฤติกรรมที่เคยเขาใกล
ความเสี่ยงที่จะตกเปนเหย่ือ พฤติกรรมที่แสดงตนวาเปนเปาหมายที่เหมาะสมตอการตกเปนเหย่ือ 
พฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสม และ กลไกการปองกันทางไซเบอร จํานวน 26 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ (นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก 
และ มากที่สุด) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร จํานวน 5 ขอ คําถาม
เปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple Choice Question) 

6.4 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) และผูเช่ียวชาญทางดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร จํานวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองกันระหวางขอคําถามกับเน้ือหาของงานวิจัย คุณภาพของ
เครื่องมือวัดที่ไดถูกตองตรงตามเน้ือเรื่องที่ตองการความสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย และการใช
เครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด  แลวนํามาหาคา IOC (Item-Objective 
Congruence Index) โดยมีคา IOC เฉลี่ยรวม 0.95 ถือวาเหมาะสมสามารถนําไปใชได 

6.5 สถิติที่ใชในการวิจัย การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทํา
การทดสอบสมมติฐานโดยใชการถดถอยโลจิสติกสแบบสองกลุม (Binary Regression) 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1  ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุด 

 
ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 
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 7.2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรของ
ผูใชสมารตโฟนในประเทศไทย 
 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรมทางไซเบอร ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอตามคาเฉลี่ย ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรของผูใชสมารตโฟน
ในประเทศไทย 
 

 7.3  ขอมูลเกี่ยวกับการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร 
 

ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร 

 
7.4  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรมีอิทธิพลตอ

การตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกเผยแพรขอมูลสวนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน
โดยไมไดรับการยินยอม 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสสําหรบัตัวแปร 
ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

คาคงที่ 5.251 .719 53.312 1 .000 190.802 
1. พฤติกรรมทีอ่าจทําใหตนเองตกเปนเหยื่อ 
(X1) 

-.179 .254 .497 1 .481 .836 

2. พฤติกรรมทีเ่คยเขาใกลความเสี่ยง (X2) -.405 .268 2.294 1 .130 .667 
3. พฤติกรรมทีแ่สดงตนเปนเปาหมายเหมาะสม 
(X3) 

.475 .338 1.971 1 .160 1.607 

4. พฤติกรรมทีข่าดการปองกันตนเอง (X4) -.449 .315 2.028 1 .154 .638 
5. กลไกการปองกันทางไซเบอร (X5) -1.457 .146 99.111 1 .000 .233 
 
  ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรที่มีนัยสําคญัทางสถิติน้ัน พบวา ตัวแปรกลไกการปองกันทาง
ไซเบอร มีคาสมัประสิทธ์ิเปนลบ (Exp(B) แสดงวาตัวแปรอิสระดังกลาวมีอิทธิพลตอการตกเปนเหย่ือจาก
อาชญากรรมทางไซเบอร หมายความวา ถาลดคะแนนลง 1 คะแนน จะทําใหเกิดโอกาสการตกเปนเหย่ือ
จากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกเผยแพรขอมูลสวนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลนโดยไมไดรับการ
ยินยอม 0.233 เทา 
 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกส ไดสมการ ดังน้ี 

  Logit (YC) = 5.251 – 1.457X5 
 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรมีอิทธิพลตอ

การตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานโทรศัพทสมารตโฟน ถูกเขาระบบโดยอาชญากรรม
ทางไซเบอร 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสสําหรบัตัวแปร 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
คาคงที่ 2.013 0.881 5.221 1 0.022 7.486 
1. พฤติกรรมทีอ่าจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ 
(X1) 0.400 0.388 1.064 1 0.302 1.492 
2. พฤติกรรมทีเ่คยเขาใกลความเสี่ยง (X2) -0.257 0.274 0.875 1 0.349 0.774 
3. พฤติกรรมทีแ่สดงตนเปนเปาหมายเหมาะสม 
(X3) -0.327 0.442 0.546 1 0.460 0.721 
4. พฤติกรรมทีข่าดการปองกันตนเอง (X4) -0.252 0.421 0.36 1 0.549 0.777 
5. กลไกการปองกันทางไซเบอร (X5) -0.568 0.2 0.062 1 0.305 0.764 
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  ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติน้ัน พบวา ไมมีตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการ
ตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานโทรศัพทสมารตโฟน ถูกเขาระบบโดยอาชญากรรมทางไซ
เบอร 
 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรมีอิทธิพลตอ
การตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานขอมูลธุรกรรมทางเงินตาง ๆ ถูกเขาระบบโดย
อาชญากรรมทางไซเบอร 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสสําหรบัตัวแปร 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
คาคงที่ 3.291 1.008 10.666 1 0.001 26.872 
1. พฤติกรรมทีอ่าจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ 
(X1) -0.056 0.358 0.024 1 0.876 0.946 
2. พฤติกรรมทีเ่คยเขาใกลความเสี่ยง (X2) -0.041 0.272 0.022 1 0.881 0.960 
3. พฤติกรรมทีแ่สดงตนเปนเปาหมายเหมาะสม 
(X3) -0.031 0.466 0.004 1 0.947 0.970 
4. พฤติกรรมทีข่าดการปองกันตนเอง (X4) -0.431 0.45 0.916 1 0.339 0.650 
5. กลไกการปองกันทางไซเบอร (X5) -0.252 0.204 0.527 1 0.017 0.286 

 
  ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรกลไกการปองกันทางไซเบอร มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ 
(Exp(B) แสดงวาตัวแปรอิสระดังกลาวมีอิทธิพลตอการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดาน
ขอมูลธุรกรรมทางเงินตาง ๆ ถูกเขาระบบโดยอาชญากรรมทางไซเบอรหมายความวา ถาลดคะแนนลง 1 
คะแนน จะทําใหเกิดโอกาสการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานขอมูลธุรกรรมทางเงินตาง 
ๆ ถูกเขาระบบโดยอาชญากรรมทางไซเบอร 0.286 เทา 
 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกส ไดสมการ ดังน้ี 
  Logit (YC) = 2.013 – 0.252 X5   
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สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรมีอิทธิพลตอ
การตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกคุกคาม ขมขู เรียกคาไถจากอาชญากรรมทาง
ไซเบอร 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสสําหรบัตัวแปร 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
คาคงที่ 2.173 0.959 5.136 1 0.023 8.787 
1. พฤติกรรมทีอ่าจทําใหตนเองตกเปนเหยื่อ 
(X1) 0.031 0.37 0.007 1 0.933 1.031 
2. พฤติกรรมทีเ่คยเขาใกลความเสี่ยง (X2) -0.266 0.313 0.721 1 0.396 0.767 
3. พฤติกรรมทีแ่สดงตนเปนเปาหมายเหมาะสม 
(X3) -0.262 0.473 0.307 1 0.579 0.769 
4. พฤติกรรมทีข่าดการปองกันตนเอง (X4) 0.141 0.46 0.094 1 0.760 1.151 
5. กลไกการปองกันทางไซเบอร (X5) -0.464 0.209 4.941 1 0.026 1.590 
 
  ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติน้ัน พบวา ตัวแปรกลไกการปองกันทาง
ไซเบอร มีคาสมัประสิทธ์ิเปนลบ (Exp(B) แสดงวาตัวแปรอิสระดังกลาวมีอิทธิพลตอการตกเปนเหย่ือจาก
อาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกคุกคาม ขมขู เรียกคาไถจากอาชญากรรมทางไซเบอร หมายความ
วา ถาลดคะแนนลง 1 คะแนน จะทําใหเกดิโอกาสการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดาน
การถูกคุกคาม ขมขู เรียกคาไถจากอาชญากรรมทางไซเบอร 1.590 เทา 
 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกส ไดสมการ ดังน้ี 
  Logit (YC) = 2.013 – 0.464 X5   

 

สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอรมีอิทธิพลตอ
การตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกแอบอาง นําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชน
ทางสื่อออนไลน โดยไมไดรับการอนุญาต 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกสสําหรบัตัวแปร 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
คาคงท่ี 4.757 0.782 36.98 1 0.000 116.361 
1. พฤติกรรมท่ีอาจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ (X1) 0.356 0.304 1.373 1 0.241 1.427 
2. พฤติกรรมท่ีเคยเขาใกลความเสี่ยง (X2) 0.535 0.23 5.43 1 0.020 0.586 
3. พฤติกรรมท่ีแสดงตนเปนเปาหมายเหมาะสม (X3) 0.287 0.352 0.665 1 0.415 1.332 
4. พฤติกรรมท่ีขาดการปองกันตนเอง (X4) 1.251 0.33 14.373 1 0.000 0.286 
5. กลไกการปองกันทางไซเบอร (X5) -0.267 0.144 3.463 1 0.050 0.765 
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 ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรที่มีนัยสําคญัทางสถิติน้ัน พบวา ตัวแปรกลไกการปองกันทาง
ไซเบอร มีคาสมัประสิทธ์ิเปนบวก และเปนลบ (Exp(B) แสดงวาตัวแปรอิสระดังกลาวมีอิทธิพลตอการตก
เปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกแอบอาง นําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนทางสื่อ
ออนไลน โดยไมไดรับการอนุญาต หมายความวา  
 ถาเพ่ิมพฤติกรรมที่เคยเขาใกลความเสี่ยงทีจ่ะตกเปนเหยื่อ 1 คะแนน จะทําใหเกิดโอกาสการ
ตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกแอบอาง นําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนทาง
สื่อออนไลน โดยไมไดรับการอนุญาต 0.586 เทา 
 ถาเพ่ิมพฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสม 1 คะแนน จะทําใหเกิดโอกาสการ
ตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร ดานการถูกแอบอาง นําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนทาง
สื่อออนไลน โดยไมไดรับการอนุญาต 0.286 เทา 
 ถาลดคะแนนลง 1 คะแนน จะทําใหเกิดโอกาสการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร 
ดานการถูกแอบอาง นําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนทางสื่อออนไลน โดยไมไดรับการอนุญาต 0.765 
เทา 

 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติกส ไดสมการ ดังน้ี 

  Logit (YC) = 4.757 +  0.535 X2  + 1.251 X4  – 0.267 X5 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
8.1 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือ ในระดับ

นอย ซึ่งพฤติกรรมที่อาจทําใหตนเองตกเปนเหย่ือจะเปนพฤติกรรมที่ประชาชนขาดความระมัดระวังใน
การใชงานเก่ียวกับไซเบอรทั้งการไมตรวจสอบแหลงที่มาของสื่อออนไลนที่เขาใชงาน การผูกบัญชีทาง
การเงินกับเว็ปไซตหรือระบบที่ขาดความปลอดภัยหรือการสงตอโทรศัพท/คอมพิวเตอร ใหกับบุคคลอ่ืน
โดยไมมีการลบขอมูล ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีจะทําใหอาชญากรรมทางไซเบอรสามารถเขาถึงขอมูลสวน
บุคคลทางระบบอินเตอรเน็ตและอุปกรณสมารตโฟนของประชาชนที่มักจะมีขอมูลสวนบุคคลที่บันทึกไว 
เมื่อประชาชนขาดความระมัดระวังในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจะทําใหงายตอการตกเปนเหย่ือจาก
อาชญากรรมทางไซเบอร สอดคลองกับงานวิจัยของกชพรรณ มณีภาค และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล (2562) 
พบวา กลุมตัวอยางที่เคยตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางอินเตอรเน็ต จะเปนกลุมตัวอยางที่มี
พฤติกรรม บุคลิกภาพ และลักษณะทางชีวภาพ ที่เหมาะสมในการตกเปนเหย่ือฯ เชน มีพฤติกรรมการไม
ระมัดระวังในเขาสูโลกอินเตอรเน็ต มีบุคลิกภาพที่ขาดความมั่นใจในตนเอง ไวใจคน และเช่ือใจบุคคลอ่ืน 
และนิยมบอกขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคคลที่รูจักทางอินเตอรเน็ต 

8.2 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่เคยเขาใกลความเสี่ยงที่จะตกเปนเหย่ือ ใน
ระดับนอยซึ่ง พฤติกรรมที่เคยเขาใกลความเสี่ยงที่จะตกเปนเหย่ือจะหมายถึงพฤติกรรมของประชาชนที่
ขาดความระมัดระวังในการสืบคนขอมูลทางสื่อสังคมออนไลน การไวใจบุคคลในสื่อสังคมออนไลนอยาง
ใหขอมูลสวนบุคคลผานทางโทรศัพทโดยที่ไมไดตรวจสอบความนาเช่ือถือของผูขอขอมูล การอนุญาตให
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บุคคลอ่ืนใชงานโทรศัพทสมารตโฟนไดตลอดเวลา การใหพนักงานขายหรือบุคคลภายนอกต้ังคาการใช
งานโทรศัพทสมารตโฟน พฤติกรรมเหลาน้ีจะทําใหอาชญากรทางไซเบอรเกิดความสนใจเพราะสามารถ
เขาถึงขอมูลของเหย่ือไดงาย เพราะเหย่ือขาดการใสใจในการปกปดขอมูลสวนบุคคลของตนเอง 
สอดคลองกับงานวิจัยของวนัสนันท กันทะวงศ (2563) พบวา ลักษณะของเหย่ือที่ถูกหลอกลวงการเก็ง
กําไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สวนใหญพ่ึงพาเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวก ไดแก อินเตอรเน็ต เทคโนโลยีทางการเงิน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ซึ่งประโยชน
ของเทคโนโลยีทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงายจากผูกระทําผิดที่หลอกลวงผานทางสังคม
ออนไลน ซึ่งจะมีเทคนิคและจิตวิทยาในการชักจูงใหประชาชนสามารถตกเปนเหยื่อไดงาย 

8.3 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่แสดงตนวาเปนเปาหมายที่เหมาะสมตอการ
ตกเปนเหย่ือ ในระดับนอย ซึ่งการหาเหย่ือของอาชญากรทางไซเบอรในปจจุบันจะเนนหาเหย่ือจากขอมูล
ที่เหย่ือเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ซึ่งการที่ประชาชนเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทางสื่อสังคม
ออนไลนไมวาจะเปนขอมูลทางการเงิน ขอมูลรูปแบบการดําเนินชีวิต ขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ รวมถึง
เช่ือถือขอมูลที่สงตอทางสื่อออนไลนแลวใสขอมูลสวนตัวใน Platform เหลาน้ันจะทําใหอาชญากรทางไซ
เบอรสามารถนําขอมูลเหยื่อไปประมวลผลและหาแนวทางการชักจูงใหเหย่ือเช่ือถือ ไววางใจและหลงเช่ือ
ในขอมูลที่อาชญากรให สงผลใหประชาชนตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอรในที่สุด สอดคลอง
กับแนวคิดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (2560) กลาววา เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตสรางความสะดวกสบาย
รวดเร็ว มีอิสระในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีอิสระในการเผยแพรรูปแบบการใชชีวิต แตอีกดาน
อินเตอรเน็ตก็สามารถกลายเปนขอดีของอาชญากรอินเตอรเน็ตตาง ๆ ที่ตองการขอมูลเหลาน้ีไปใช
ประโยชนในการสรางอาชญากรรมทางอินเตอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของสุมนทิพย จิตสวาง (2564) 
พบวา ผูที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคคอลเซ็นเตอรขามชาติอาจเกิดจากกิจวัตรประจําวันในการดํารงชีวิต
ของเหย่ืออาชญากรรมที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอาชญากรรม โดยมีพฤติกรรมที่อาจขาดความสามารถใน
การดูแลทรัพยสิน ขาดการปกปองขอมูลสวนบุคคล เน่ืองจากถูกแกงคคอลเซ็นเตอรหลอกลวงทําให
หลงเช่ือและตองตกเปนเหย่ืออาชญากรรม  

8.4 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสม ใน
ระดับปานกลางซึ่ง ประชาชนบางสวนจะมีพฤติกรรมที่ขาดการปองกันตนเองอยางเหมาะสมอยางการต้ัง
คารหัสผานที่สามารถเขาถึงงาย และเปนรหัสเดียวกันในทุกอุปกรณ ซึ่งสวนใหญจะเกิดจากการที่
ประชาชนมักจะเขาใจวาทุกอุปกรณการใชงานสมารตโฟนของตนเอง บุคคลอ่ืนจะไมสามารถใชงานได 
และเลือกที่จะต้ังรหัสผานที่จํางาย เพ่ือความสะดวกในการดําเนินชีวิต ซึ่งสิ่งเหลาน้ี คือสิ่งที่อาชญากร
ทางไซเบอรสามารถคาดการณไดทําใหงายตอการเขาถึงขอมูลของเหย่ือ และสงผลใหประชาชนตกเปน
เหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอรในที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของสุมนทิพย จิตสวาง (2564) พบวา ผู
ที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคคอลเซ็นเตอรขามชาติมักจะเปนความไมรอบคอบของเหย่ือทําใหงายตอการ
เขาถึงตัวเหย่ือซึ่งสังเกตไดจากกิจวัตรประจําวันของเหย่ือที่ทําบอยๆ เปนประจําจนทําใหตนเองงายตอ
การตกเปนเหย่ือ 
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8.5 จากผลการศึกษาพบวา กลไกการปองกันทางไซเบอรมีอิทธิพลตอการตกเปนเหย่ือจาก
อาชญากรรมทางไซเบอร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจากผลการศึกษาจะพบวา ถากลุม
ตัวอยางเพ่ิมกลไกการปองกันทางไซเบอรจะทําใหโอกาสในการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอร
ลดลง แสดงใหเห็นวา การที่ประชาชนสามารถสรางกลไกการปองกันตนเองทางไซเบอรได ทั้งตรวจสอบ
และยืนยันสิทธ์ิการเขาระบบที่สําคัญของบัญชี การปองกันการเขาถึงขอมูลสมารตโฟนดวยระบบ MFA 
ระมัดระวังการเผยแพรขอมูลทางสื่อสังคมออนไลน ต้ังรหัสผานของระบบใหคาดเดายาก และเปลี่ยนทุก 
6 เดือน จะทําใหตนเองมีโอกาสในการตกเปนเหย่ือจากอาชญากรรมทางไซเบอรลดลงทั้งน้ีเน่ืองจาก เมื่อ
ประชาชนมีระบบการปกปองขอมูลที่รัดกุม และยากตอการเขาถึง จะทําใหไมเปนที่สนใจของอาชญากร
ทางไซเบอร สอดคลองกับแนวคิดของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2564) กลาววา แนว
ทางการปองกันการภัยคุกคามจากอาชญากรอินเตอรเน็ต คือ เพ่ิมความระมัดระวังในการใชอินเตอรเน็ต 
โดยหลีกเลี่ยงการเขาเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เว็บผิดกฎหมาย ไมคลิกไฟลแนบจากผูอ่ืนกรณีที่ไมไดตกลง
กัน หรือไมรูจักกันมากอน ระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปดไฟลผานโปรแกรมแชตตางๆ หรือชองทาง 
Social Media เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร ซึ่งนับวันมัลแวรมาจากพวกไฟลแนบ ทาง Social Network 
เพ่ิมมากขึ้น การใชบริการอินเตอรเน็ต อยาต้ังรหัสผานเหมือนกันทุกระบบ เพราะหากคุณโดน แฮกเกอร
เจาะระบบสําเร็จแลว ระบบอ่ืน ๆ ก็อาจถูกเจาะระบบดวยหากใชรหัสผานเดียวกัน และติดตามขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัย และอานพิจารณาขอมูลกอน การแชรตอ ตลอดจน ไมสงตอขอมูล
ที่ไมไดรับการยืนยันจากผูเกี่ยวของ  

 
9. ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งน้ีมีประโยชนสูงสุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะงานวิจัย ดังน้ี  
 1. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการรณรงคใหประชาชนลด และเลิกพฤติกรรมการผูกบัญชีทาง
การเงินกับเว็ปไซตหรือระบบที่ขาดความปลอดภัย การเช่ือมตอ Wi-Fi สาธารณะ โดยไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัย การไมตรวจสอบแหลงที่มาของสื่อออนไลนที่เขาใชงานการไมต้ังรหัสการเขาใชงานโทรศัพท
สมารตโฟน และการขาย/ใหโทรศัพทสมารตโฟนใหกับบุคคลอ่ืน อีกทั้งใหเลิกพฤติกรรมการกดลิงคที่มา
พรอมกับ SMS โดยไมคํานึงถึงความนาเช่ือถือ เคยใหขอมูลสวนบุคคลผานทางโทรศัพทโดยที่ไมได
ตรวจสอบความนาเช่ือถือของผูขอขอมูล  การซื้อสินคาออนไลน โดยไมคํานึงถึงความนาเช่ือถือของ 
Platform  การใหพนักงานขายหรือบุคคลภายนอกต้ังคาการใชงานโทรศัพทสมารตโฟน และการอนุญาต
ใหบุคคลอ่ืนใชงานโทรศัพทสมารตโฟนไดตลอดเวลา 
 3. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการรณรงคใหประชาชนลด และเลิกพฤติกรรมการเปดเผยขอมูล
ฐานะทางการเงินทางสื่อสังคมออนไลน บุคคลใกลชิดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลผานการ tag ในสื่อ
ออนไลน การแสดงขอมูลสวนบุคคล อาทิ ช่ือนามสกุล ที่อยู ทางสื่อออนไลน การเขาสูเวปไซตที่
อันตราย/ปลอม โดยขาดการไตรตรอง และการเช่ือถือทุกขอมูลที่สงตอทางสื่อสังคมออนไลน 
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 4. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการรณรงคใหประชาชนลด และเลิกพฤติกรรมการต้ังรหัสผาน
เหมือนกันทุกระบบในการใชบริการไซเบอร การเผยแพรรหัสความปลอดภัยกับบุคคลอ่ืน การต้ัง
รหัสผานไมปลอดภัย/คัดลอกไดงาย/คาดเดางาย การไมจํากัดการเขาถึงขอมูล และการไมตระหนักถึง
อันตรายที่อาจเกิดจากการใชสื่อออนไลน 
 5. หนวยงานที่เ ก่ียวของควรมีการรณรงคใหประชาชนใหความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ตรวจสอบและยืนยันสิทธ์ิการเขาระบบที่สําคัญของบัญชี การปองกันการเขาถึงขอมูลสมารตโฟนดวย
ระบบ MFA ตรวจสอบขอมูลการเขาถึงระบบที่สําคัญทันทีที่พบพิรุธวาระบบถูกโจมตี ต้ังรหัสผานของ
ระบบใหคาดเดายาก และเปลี่ยนทุก 6 เดือน และระมัดระวังการเผยแพรขอมูลทางสื่อสังคมออนไลน 
 
10. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 10.1 ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เชน จากการสัมภาษณหรือการสนทนา และนําผลที่ไดมา
วิเคราะห เพ่ือใหไดขอมูลที่เจาะลึกมากย่ิงขึ้น ซึ่งสามารถนําขอมูลน้ันมาใชในการเสริมสรางการรับมือตอ
ความเสี่ยงและปองกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาไดครอบคลุมมากขึ้น 
 10.2 ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการรับมือและปองกันตัวจากความเสี่ยงในดาน
อ่ืนๆ 
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การลดของเสยีในกระบวนการรีดลวดโดยใชเทคนิค FMEA สําหรับการผลติเครื่องมือ
แพทยตวัอยาง 

Defect Reduction in Wire Drawing Process Using FMEA Technique for 
Sample Production of Medical Devices 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการรีดลวดซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการของบริษัท

ผลิตเครื่องมือแพทยตัวอยาง โดยศึกษาปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการรีดลวด ซึ่งพบวา หัวขอการตรวจสอบสภาพผิวของเสนลวด สี และคาความโคงมีปริมาณ

มากที่สุด ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะปรับปรุงการลดปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม

ขอกําหนดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห

ลักษณะขอบกพรองและผลกระทบตอคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) เพ่ือ

ประเมินแนวโนมขอบกพรองของผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่เกิดขึ้น รวมถึงลดโอกาสในการเกิด

ขอบกพรอง เพ่ือใหสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขและสามารถเปนประโยชนกับบริษัทได ผลการ

ปรับปรุง พบวา ปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดลดลงจากรอยละ 1.95 เหลืออยูที่รอยละ 

0.47 ซึ่งผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดลดลงจากเดิมรอยละ 24.10 คิดเปนคาใชจายที่สามารถลด

ได 123,990.35 บาทตอเดือนหรือ 1,487,884.20 บาทตอป 

คําสําคญั: กระบวนการรีดลวด, ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด, เทคนิคการวิเคราะหลักษณะ 

             ขอบกพรองและผลกระทบตอคุณภาพ  

Abstract 

This research is to study the improvement of the Wire Drawing process which is 

one of the processes of the sample medical device manufacturing company. It was 

found that the subject of wire surface inspection, color and curl was the highest by 

studying the quantity of non-conforming products occurring in the Wire Drawing 

process, Therefore, this research aims to improve the reduction of the amount of non-
                                                                          
1คณะวิศวกรรมศาสตรเเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร   Email: rppctk.c@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรเเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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conforming product that occurs in the production process and encourages activities by 

using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) techniques to assess the tendency of 

defects in products or processes that occur including reducing the likelihood of defects 

in order to be able to make improvements and be useful to the company. As a result 

of improvement, it was found that the quantity of non-conforming products decreased 

from 1.95% to 0.47%, representing the amount of non-conforming products decreased 

to 24.10%, representing an expense that could be recovered. Additionally, the cost can 

be reduced by 123,990.35 baht per month or 1,487,884.20 baht per year. 

Keywords: Wire Drawing process, Non-conforming Products, Failure Modes and Effect  

                Analysis 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ในปจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการแขงขันคอนขางสูง ดังน้ันองคกรตองหาแนวทางพัฒนาอยู

ตลอดเวลาเพ่ือใหองคกรของตนอยูรอด มีหลายปจจัยที่สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ ทั้งดานการ

จัดการนโยบายการบริหาร การวางแผนการผลิต เปนตน การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ก็เปน

อีกหน่ึงปจจัยที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ คุณภาพของผลิตภัณฑมีสวนชวยทําใหองคกรสามารถ

ดํารงตอไปไดและเปนที่ตองการของลูกคา ดังน้ันการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณภาพที่ดี

ย่ิงขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทกรณีศึกษาเปนบริษัทผลิตลวดสแตนเลสพันเกลียวและช้ินสวนเครื่องมือแพทย  โดยเริ่มจาก

กระบวนการรีดลวด ซึ่งทําหนาที่ลดขนาดของเสนผานศูนยกลางของลวดสแตนเลสใหมีขนาดเล็กลง 

จากน้ันนําไปผานกระบวนการพันเกลียวเพ่ือสงมอบใหกับลูกคา อีกสวนหน่ึงนําไปประกอบเปนช้ินสวน

เปนอุปกรณการแพทย  ทางบริษัทไดมีนโยบายเก่ียวกับการลดปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม

ขอกําหนดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและสนับสนุนใหใหมีกิจกรรมตางๆ ผูวิจัยจึงมีความสนใจนํามา

เปนกรณีศึกษาโดยใชเทคนิคการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบตอคุณภาพ (Failure 

Mode and Effect Analysis : FMEA) เพ่ือประเมินแนวโนมขอบกพรองของผลิตภัณฑหรือกระบวนการ

ที่เกิดขึ้น รวมถึงลดโอกาสในการเกิดขอบกพรอง เพ่ือใหสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขและสามารถ

เปนประโยชนกับบริษัทได 

 



 

838 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหสาเหตุและทําการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม

ขอกําหนดที่เกิดจากกระบวนการรีดลวดโดยการประยุกตใชหลักการและเทคนิค FMEA 

 

เครื่องมือในการวิจัยและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของมาประยุกตใชเพ่ือใหสอดคลองและบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA)  

การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบเปนเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและ
กระบวนการผลิตวิธีหน่ึง ซึ่งใชการวิเคราะหระบบและบงช้ีโอกาสของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
เพ่ือที่จะเตรียมหาวิธีปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดความรุนแรงและ
ผลกระทบที่ตามมานอยที่สุด ซึ่งการวิเคราะหขอบกพรองน้ีจะทําการประเมินจากลําดับขั้นความรุนแรง 
(Severity : S) โอกาสเกิดความผิดพลาด (Occurrence : O) และโอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุม
กระบวนการ (Detect : D) โดยนําตัวเลขจากทั้ง 3 เกณฑน้ีมาคูณกันเปนตัวเลขลําดับความเสี่ยง (Risk 
Priority Number : RPN) จากน้ันพิจารณาลําดับในการปรับปรุง ซึ่งตัวเลขลําดับความเสี่ยงที่มีคามากจะ
ไดรับสําคัญในการปรับปรุงกอน 
2. เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)  

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดคือเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและแกปญหา (QC Analysis) ใน
กระบวนการผลิตการวิเคราะหและหาสาเหตุของปญหาน้ันจําเปนตองมีแนวทางและหลักการที่ถูกตองที่
จะทําใหแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็วแมนยําและมีประสิทธิภาพดังน้ันเครื่องมือ คุณภาพ 7 ชนิดจึง
เปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการทํางานเปนอยางมาก ซึ่งงานวิจัยน้ีมีการใชเครื่องมือคุณภาพ 3 อยาง
เพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาและปรับปรุงเพ่ือลดโอกาสเกิดปญหาดังน้ี 

2.1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เปนแผนภูมิที่ใชในการคัดแยกปญหาโดยเรียงลําดับตาม
ความถี่จากมากไปหานอยและใชในการตัดสินใจวาปญหาใดควรไดรับการแกไขกอนและหลัง ซึ่งแกนต้ัง
ดานซายของกราฟแสดงความถี่และแกนต้ังดานขวาแสดงเปอรเซ็นตสะสม สวนแกนนอนแสดงสาเหตุที่มี
ความถี่สูงจากมากไปหานอย 

2.2 แผนผังกางปลาหรือแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ใชในการ
คนหาสาเหตุของแตละปญหา ซึ่งแผนผังกางปลาที่แสดงถึงคุณลักษณะคุณภาพที่ตองการปรับปรุงอยู
ทางดานขวาและสาเหตุที่กอใหเกิดลักษณะคุณภาพอยูดานซายสาเหตุหลัก (Major Causes) สําหรับ
งานวิจัยน้ีวิเคราะหสาเหตุ 4 ประการ ไดแก คน วัตถุดิบ เครื่องจักรและสภาพแวดลอม โดยที่แตละ
สาเหตุหลักยังอาจแบงเปนสาเหตุยอยๆ (Minor Causes) โดยมีสาเหตุยอยไดเรื่อยๆ จนพบสาเหตุต้ังตน 
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2.3 กราฟ (Graphs) ใชแสดงรายละเอียดของการเปรียบเทียบขอมูลและแสดงความสัมพันธของ
แตละขอมูล กราฟมีประโยชนมากในการวิเคราะหขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบันเพ่ือหาสาเหตุและ
มาตรการในการแกไขปรับปรุง 
3.  การออกแบบจ๊ิกและฟกเจอร 

การออกแบบจิ๊กและฟกเจอรเปนกระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการและ

เทคนิคที่จําเปนหลายๆ อยาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงขึ้นดวยการออกแบบเครื่องมือที่เก่ียวของกับเครื่องจักรและเครองมือพิเศษอ่ืนๆ ทําใหทุก

วันน้ีมีการผลิตงานไดอยางรวดเร็วและมีปริมาณสูง อีกทั้งยังทําใหเปนที่แนใจวาสินคาที่ผลิตออกไปจะได

ผลสําเร็จเปนอยางดี 

4.  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

งานวิจัยของกฤษณะไดใชหลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) จากการใช

แผนภาพแสดงเหตุและผลและทฤษฎีการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบเพ่ือหาปจจัยหลักที่สงผล

ตอคุณภาพของผลิตภัณฑ พบวาสามารถลดจํานวนของผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐานลงไดรอยละ 56.33 

จากเดิมรอยละ 2.51 ลดลงมาเปนรอยละ 1.09 งานวิจัยของฐปนัทใชการวิเคราะหขอบกพรองและ

เทคนิคซิกซซิกมาเพ่ือหาปจจัยที่เก่ียวของตอความแข็งแรงการตานแรงเฉือนเพ่ือลดปริมาณงานเสียที่

เกิดขึ้น ในการวิเคราะหพบวาปจจัยดานกําลังของเลเซอร เวลาใชเลเซอรและตําแหนงของโฟโตไดโอดน้ัน

สงผลอยางมีนัยสําคัญตอคาความแข็งแรงการตานแรงเฉือน งานวิจัยของอาทิตยศึกษาปญหาการ

แตกราวบริเวณผิวหนาของกระเบ้ืองมุงหลังคา โดยการวิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลาและใชการ

วิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ สามารถลดของเสียไดเหลือรอยละ 2.41 งานวิจัยของพรนภาลด

ปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดดวยการแกไขการออกแบบการจับยึดใหเหมาะสมสําหรับ

อุปกรณที่ชวยในการประกอบช้ินงานทําใหลดของเสียที่เกิดขึ้นไดถึง 2,120 ช้ินตอปริมาณการผลิตลาน

ช้ิน งานวิจัยของจักรวรรดิแกปญหาคุณภาพในกระบวนการเช่ือมโลหะดวยแสงเลเซอรของแขนจับ

หัวอานเขียนฮารดดิสกไดฟ ซึ่งของเสียที่พบในกระบวนการไดแกการเช่ือมโลหะที่ไมสมบูรณ ใชการ

วิเคราะหความเสียหายและผลกระทบ พบวาม ี5 ปจจัยหลัก ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบ สามารถลดปริมาณ

ของเสียจากรอยละ 0.55 เหลือเพียงรอยละ 0.16 งานวิจัยของธนิตพลประยุกตใชการวิเคราะหความ

เสียหายและผลกระทบเพ่ือหาสาเหตุที่สงผลกระทบตอกระบวนการฟอกยอม ทําใหสัดสวนงานซอมของ

บริษัทลดลงเฉลี่ยรอยละ 4.76 งานวิจัยของกุสุมาศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดจํานวนของ

เสียในกระบวนการผลิต โดยใชแผนภาพสาเหตุและผล จากน้ันทําการวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรอง

และผลกระทบสําหรับกระบวนการผลิตทําใหคุณภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นตามเปาหมายคุณภาพ ณ ระดับ 

98.6% งานวิจัยของประสิทธ์ิใชการวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองและผลกระทบในการแกไขปญหาใน

กระบวนการฉีดหลอดพลาสติกมาปรับปรุงเพ่ือลดจํานวนขอบกพรองไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัย
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ของอัจฉรียาและจิตราลดขอบกพรองในกระบวนการปรับแตงสีโดยวิเคราะหแขนงความบกพรองและ

การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ จากการปรับปรุงสามารถลดสัดสวนขอบกพรองลงได

รอยละ 24 งานวิจัยของวันชาติและคณะไดประยุกตใชวิธีการ DMAIC ตามแนวทางของ Six Sigma มา

ปรับปรุงรวมกับการวิเคราะหคุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบในกระบวนการยอมผาและการ

ตกแตงสําเร็จ โดยสามารถลดปริมาณงานซอมลงไดโดยคิดเปนเงินจํานวน 9,684,903.75 บาท งานวิจัย

ของสิทธิพรและคณะ ใชแผนผังแสดงสาเหตุและผล การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ

และการออกแบบการทดลองมาใชเพ่ือลดจํานวนช้ินงานผลิตซ้ําในกระบวนการผลิตสลิปจอยท ซึ่งหลัง

การปรับปรุงสามารถลดจํานวนช้ินงานผลิตซ้ําเหลือรอยละ 12.15 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
1. การศกึษากระบวนการรีดลวด  
  บริษัทตัวอยางที่ทําการศึกษาเปนบริษัทผลิตลวดสแตนเลสพันเกลียวและช้ินสวนเครื่องมือ
แพทย โดยผลิตภัณฑที่สนใจศึกษาคือลวดสแตนเลส ในการเก็บขอมูลผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดในปจจุบันของบริษัทเปนการจัดเก็บโดยพนักงานตรวจสอบ ทําใหทราบจํานวนผลิตภัณฑที่ไม
เปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นและปญหาที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในกระบวนการ
ผลิต สําหรับงานวิจัยน้ีเนนการศึกษาขั้นตอนการรีดลวด ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตตางๆ ดังน้ี 
  1.1 การรับเขาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญจะเปนลวดสแตนเลสประเภท SUS304 
และ SUS302 เปนหลัก โดยวัตถุดิบเหลาน้ีถูกจัดซื้อมาจากภายนอก ในขั้นตอนการรับเขากอนนําไปใช
งานจะมีการตรวจสอบสภาพผิวของเสนลวด คาแรงดึงของลวดและขนาดของเสนผานศูนยกลางวา
เปนไปตามขอกําหนดหรือไม โดยฝายประกันคุณภาพจะเปนผูตรวจสอบ 
  1.2 การต้ังคาเครื่องจักร พนักงานจะทําการต้ังคาเครื่องจักรกอนเริ่มปฏิบัติงานรีดลวด โดย
พารามิเตอรที่สําคัญไดแก คาความเร็วของเครื่องจักร ขนาดของเสนผานศูนยกลางของลวดโดยเลือก
ขนาดของดายส (Dies) ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
  1.3 เครื่องจักรทําการรีดลวด เครื่องจักรจะทําการลดขนาดของเสนผานศูนยกลางโดยผานดายส
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดขนาดตามที่ลูกคาตองการ ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 การรีดลวด 
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  1.4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ 100% ตามหัวขอตรวจสอบที่กําหนด (ตรวจสอบภายในกระบวนการ) 
ไดแก สภาพผิวของเสนลวด สี คาความโคง การเรียงตัวของเสนลวด ความยาวไมไดตามมาตรฐาน ความ
แนนของลวดและคาแรงดึง 
  1.5 สงแผนกตรวจสอบคุณภาพ พนักงานจะสงเอกสารเพ่ือใหทางแผนกตรวจสอบคุณภาพเขา
มาตรวจสอบผลิตภัณฑ โดยแผนกตรวจสอบคุณภาพจะทําการตรวจสอบเฉพาะช้ินงานสุดทายของล็อต
การผลิตน้ันๆ โดยตรวจสอบตามหัวขอที่กําหนด ไดแก สภาพผิวของเสนลวด สี คาความโคง การเรียงตัว
ของเสนลวด ความยาวไมไดตามมาตรฐาน ความแนนของลวดและคาแรงดึง 

2 ศึกษาลักษณะของปญหา 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในบริษัทตัวอยางเปน

ระยะเวลา 6 เดือน ทําใหทราบปริมาณของผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขอมูลการผลิตและผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2564 

อ  

จากตารางที่ 1 พบวาปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นมีหัวขอดังน้ี สภาพผิวของ

เสนลวด สี คาความโคง การเรียงตัวของเสนลวด ความยาวไมไดตามมาตรฐาน ความแนนของลวดและ

คาแรงดึง จากน้ันนําปญหาที่ไดไปวิเคราะหตอดวยแผนภูมิพาเรโตดังรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 ปริมาณผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดเปรียบเทียบกันระหวางปญหาท่ีเกิดขึ้น 
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3.  วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
 3.1 การจัดทําแผนผังกางปลา การวิเคราะหสาเหตุน้ันสวนใหญเกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการคือ คน 
เครื่องจักร วัตถุดิบและวิธีการผลิต ซึ่งในแตละสาเหตุยังอาจเกิดจากสาเหตุยอยๆ อีก จากการวิเคราะห
สาเหตุของปญหาที่พบ 3 ปญหาที่นําไปวิเคราะห ไดแก สภาพผิวของเสนลวด สีและคาความโคง 
 
ตารางที่ 2 ปจจัยดานตางๆที่สงผลตอปญหาสภาพผิวของลวดที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

ปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอปญหาสภาพผิวของลวดที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) วิธีการ (Method) 

พนักงานใหมไดรับการอบรม
ดวยวิธีการที่ผิด 

Capstan เปนรอย สภาพผิวของวัตถุดบิ
ไมไดตามมาตรฐาน 

ปริมาณในการผลิต
ตอล็อตไมเหมาะสม 

พนักงานปรับคาความเร็วใน
การผลิตในระหวางการ
ทํางาน 

Guide Wire ชํารุด พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
วัตถุดิบไมเหมาะสม 

 

ตารางที่ 3 ปจจัยดานตางๆที่สงผลตอปญหาสีที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
ปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอปญหาสีที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) วิธีการ (Method) 
พนักงานไมไดปรับทอจาย
นํ้ามันใหตรงกับฐานรอง 

ฐานรองรับนํ้ามัน
สําหรับชวยลดอุณหภูมิ
ของดายสไมเหมาะสม 

วัตถุดิบไมไดมาตรฐาน ปริมาณในการผลิต
ตอล็อตไมเหมาะสม 

 

ตารางที่ 4 ปจจัยดานตางๆที่สงผลตอปญหาคาความโคงไมเปนไปตามขอกําหนด 
ปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอคาความโคงไมเปนไปตามขอกําหนด 

คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) วิธีการ (Method) 
พนักงานตั้งคาตัวล็อค ดายส
ไมถูกตอง 

ตัวล็อคดายสชํารุด ดายสไมไดคุณภาพ ไมมีมาตรฐานในการ
ตั้งคาของคาความโคง 

ปริมาณในการผลิต
ตอล็อตไมเหมาะสม 

  3.2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา FMEA 
   3.2.1 จัดต้ังคณะผูเช่ียวชาญสําหรับการวิเคราะห FMEA การประเมิน FMEA จะตอง
ประเมินโดยคณะผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินสาเหตุของปญหาที่มีโอกาสเกิดความรุนแรงซึ่งมีผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ โดยทีม FMEA ผูวิจัยไดจัดต้ังบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 9 คนเพ่ือ
ทําการวิเคราะหและกําหนดเกณฑในการประเมินรวมกัน ซึ่งสมาชิกที่สามารถเขารวมการประเมิน FMEA 
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ไดจะตองมีประสบการณทํางานอยางนอย 2 ปและผานการอบรมทักษะการวิเคราะหความเสี่ยงดวย
หลักการ FMEA กอนจึงจะสามารถเขารวมการประเมินได ซึ่งไดแก วิศวกรฝายผลิต 2 คน, วิศวกรฝาย
ปรับปรุงกระบวนการผลิต 2 คน, วิศวกรฝายควบคุมคุณภาพ 2 คน, วิศวกรฝายซอมบํารุง 1 คน, 
หัวหนางานฝายผลิต 1 คนและหัวหนาชางเทคนิคฝายซอมบํารุง 1 คน 
   3.2.2 ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนของกระบวนการผลิต กอนเริ่มการวิเคราะหคณะ
ผูเช่ียวชาญดาน FMEA จะตองรวบรวมขอมูลของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑใหเรียบรอยกอนเทาที่
สามารถหาได 
   3.2.3 กําหนดหัวขอของลักษณะความบกพรองใหชัดเจนเพ่ือไมใหการประเมินออก
นอกแนวทางของการวิเคราะหผลกระทบ 
   3.2.4 จัดทําเกณฑสําหรับประเมินระดับความรุนแรง ความถี่หรือโอกาสของการเกิด
ขอบกพรองและระดับความสามารถในการตรวจจับขอบกพรอง โดยคณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA รวมกัน
จัดทําเกณฑสําหรับใชประเมินโดยคํานึงถึงผลิตภัณฑ พนักงาน เครื่องจักรและผูปวยที่จะตองใช
ผลิตภัณฑเปนหลัก 
   3.2.5 ระบุผลกระทบของแตละหัวขอความบกพรอง โดยคณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA 
รวมกันประเมินผลกระทบของหัวขอความบกพรองที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 
เครื่องจักรและพนักงาน 
   3.2.6 ระบุสาเหตุของแตละหัวขอความบกพรอง โดยคณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA 
รวมกันวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองที่กําหนดไววาเกิดจากอะไร  
   3.2.7 ประเมินระดับความรุนแรง โอกาสในการเกิดและความสามารถในการตรวจจับ
ขอบกพรอง โดยคณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA รวมกันประเมินใหคะแนนความเสี่ยงตามตารางการ
ประเมินของแตละหัวขอ 
   3.2.8 คํานวณคาตัวเลขดัชนีความเสี่ยงช้ีนํา RPN โดยคณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA นํา
ตัวเลขที่ไดจากการประเมินมาหาคา RPN เพ่ือกําหนดหัวขอสาเหตุ ของปญหาที่จะดําเนินการแกไข ใน
กรณีที่คา RPN มีคามากกวา 100 จากการประเมินโดยคณะผูเช่ียวชาญ FMEA มีขอสรุปตรงกันวา 
จําเปนตองทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือลดโอกาสในการเกิดของขอบกพรอง โดยเทคนิคสวนใหญจะเปนการ
เพ่ิมมาตรการในการตรวจจับหรือหาวิธีการปองกันกอนจะเกิดปญหา จากน้ันจะมีการประเมินความเสี่ยง
หาคา RPN อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบคาความเสี่ยงที่หลงเหลืออยูหากกรณีที่ขอบกพรองดังกลาวมีคา RPN 
ไมถึง 100 จะไมนํามาดําเนินการแกไขปญหาเพราะถือวาความเสี่ยงนอยและการดําเนินการปรับปรุง
แกไข ควรเริ่มปรับปรุงหัวขอที่มีคา RPN สูงสุดกอน 
   3.2.9 ทําการปรับปรุงแกไขความบกพรอง โดยคณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA กําหนด
แนวทางการแกไขปญหาของแตละหัวขอความบกพรอง จากน้ันกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
แกปญหาตางๆตามคําแนะนําที่ไดจากการวิเคราะห FMEA 
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   3.2.10 รายงานสรุปผล คณะผูเช่ียวชาญดาน FMEA รายงานผลการประเมิน
ขอบกพรองและผลกระทบแกผูที่เกี่ยวของและแผนการแกไขปญหา  หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาดวยผังกางปลาและวิเคราะหลักษณะของขอบกพรองของผลกระทบดวย FMEA แลวจึงตองมี
การปรับปรุงเพ่ือแกไขปญหาตามคําแนะนําจากการประเมิน FMEA ซึ่งจะทําการแกไขเฉพาะปญหาที่มี
คา RPN มากกวา 100 โดยรายละเอียดการปรับปรุงดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 สรุปแนวทางการแกไขปญหา 
ปญหาที่พบ สาเหตุของปญหา RPN 

ปญหาสภาพผิวของลวด
ที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 
 

1. พนักงานใหมไดรับการอบรมดวยวิธีการที่ผิด 105 
2. พนักงานปรับคาความเร็วในระหวางการทํางาน 126 
3. Capstan เปนรอย 168 

4. Guide Wire ชํารุด 189 

ปญหาสีที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 

1. พนักงานไมไดปรับทอจายนํ้ามันใหตรงกับฐานรอง 120 
2. ฐานรองรับนํ้ามันไมเหมาะสม 135 

คาความโคงไมเปนไป
ตามขอกําหนด 

1. พนักงานต้ังคาตัวล็อคดายสไมถูกตอง 105 
2. ตัวล็อคดายสชํารุด 126 
3. ไมมีมาตรฐานในการต้ังคาของคาความโคง 147 

 

4.  ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 4.1  การแกไขปญหาสภาพผิวของลวด 
   4.1.1 พนักงานใหมไดรับการอบรมดวยวิธีการที่ผิด มีการแกไขดวยการอบรมหัวหนา
งานฝายผลิตและพนักงานเพ่ือใหเขาใจวิธีการทํางานที่ถูกตอง 
   4.1.2 พนักงานปรับคาความเร็วในการผลิตในระหวางการทํางาน มีการแกไขดวยการ
อบรมหัวหนางานฝายผลิตและพนักงานเพ่ือใหเขาใจวิธีการทํางานที่ถูกตอง 
   4.1.3 Capstan เปนรอย มีการแกไขดวยการจัดทํามาตรฐานในการตรวจสอบ อบรม
ใหกับหัวหนางานฝายผลิตและพนักงานเพ่ือใหเขาใจวิธีการตรวจสอบสภาพของ Capstan ที่ถูกตองและ
เพ่ิมหัวขอการตรวจสอบสภาพของ Capstan ลงในเอกสารบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรกอนปฏิบัติงาน 
   4.1.4 Guide Wire ชํารุด มีการแกไขดวยการจัดทํามาตรฐานในการตรวจสอบ อบรม
ใหกับพนักงานเพ่ือใหเขาใจวิธีการตรวจสอบสภาพของ Guide Wire ที่ถูกตองและเพ่ิมหัวขอการ
ตรวจสอบสภาพของ Guide Wire ลงในเอกสารบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรกอนปฏิบัติงาน 
  4.2 การแกไขปญหาสี 
   4.2.1 พนักงานไมไดปรับทอจายนํ้ามันใหตรงกับฐานรอง มีการแกไขดวยการอบรม
หัวหนางานฝายผลิตและพนักงานเพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานและความสําคัญของทอจายนํ้ามันที่ถูกตอง 
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   4.2.2 ฐานรองรับนํ้ามันสําหรับชวยลดอุณหภูมิของดายสไมเหมาะสม แกไขดวยการ
ออกแบบฐานรองรับนํ้ามันใหมใหสามารถชะลอการไหลของนํ้ามันเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของดายสใหมี
ความเสถียรย่ิงขึ้นดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 การออกแบบฐานรองรับน้ํามันใหม 

  จากการทดสอบพบวาอุณหภูมิของดายสกอนปรับปรุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 34.1 องศาเซลเซียส 
สวนอุณหภูมิของดายสหลังปรับปรุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 33.2 องศาเซลเซียสดังรูปที่ 4  

  
รูปที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิของดายสกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

  4.3 การแกไขปญหาคาความโคง 
     4.3.1 พนักงานต้ังคาตัวล็อคดายสไมถูกตอง แกไขดวยการอบรมพนักงานใหเขาใจวิธีที่
ถูกตอง 
   4.3.2 ตัวล็อคดายสชํารุด แกไขดวยการจัดทํามาตรฐานในการตรวจสอบ จากน้ันอบรม
ใหกับหัวหนางานฝายผลิตและพนักงานเพ่ือใหเขาใจวิธีการตรวจสอบสภาพตัวล็อคดายสที่ถูกตองและ
เพ่ิมหัวขอการตรวจสอบสภาพของตัวล็อคดายสลงในเอกสารบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรกอน
ปฏิบัติงาน 
   4.3.3 ไมมีมาตรฐานในการต้ังคาของคาความโคง แกไขดวยการจัดทํามาตรฐานในการ
ต้ังคาความโคงที่ถูกตอง 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคา RPN ระหวางกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
ปญหาที่พบ สาเหตุของปญหา RPN กอน

ปรับปรุง 
RPN หลัง
ปรับปรุง 

ปญหาสภาพผิวของ
ลวดที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 
 

1. พนักงานใหมไดรับการอบรมดวยวิธีการที่ผิด 105 63 
2. พนักงานปรับคาความเร็วในระหวางการทํางาน 126 63 
3. Capstan เปนรอย 168 63 

4. Guide Wire ชํารุด 189 63 

ปญหาสีที่ไมเปนไป
ตามขอกําหนด 

1. พนักงานไมไดปรับทอจายนํ้ามันใหตรงกับฐาน 120 60 
2. ฐานรองรับนํ้ามันไมเหมาะสม 135 45 

คาความโคงไมเปนไป
ตามขอกําหนด 

1. พนักงานตั้งคาตัวล็อค ดายสไมถูกตอง 105 63 
2. ตัวล็อคดายสชํารุด 126 63 
3. ไมมีมาตรฐานในการตั้งคาของคาความโคง 147 63 

5. เปรียบเทียบผลผลิตกอนและหลังปรับปรุง 
 การดําเนินการแกไขปญหาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตไดมีการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกอนและหลังปรับปรุง
พบวา ผลิตภัณฑที่ไมเปนตามขอกําหนดหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตลดลงโดยเฉลี่ยเหลืออยูรอย
ละ 0.47 ซึ่งกอนปรับปรุงกระบวนการผลิตพบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเฉลี่ยรอยละ 1.95 ดัง
ตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 
 

6. การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 

 จากขอมูลการผลิตพบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดลดลงหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่ง
สามารถประมาณคาใชจายดานตนทุนที่บริษัทสามารถลดได ดังตารางที่ 8 บริษัทสามารถลดคาใชจายใน
สวนของผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดลงจาก 160,732.72 บาทตอเดือนเหลือ 36,742.37 บาท
ตอเดือน คิดเปนคาใชจายที่สามารถลดได 123,990.35 บาทตอเดือน 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบตนทุนกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
การเปรียบเทียบ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ยอดการผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/เดือน) 11,592.05 13,019.20 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 713.86 713.86 
ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเฉลี่ยตอเดือน (รอยละ) 1.95% 0.47% 
ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (กิโลกรัม/เดือน) 225.16 51.47 
มูลคาของผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (บาท/เดือน) 160,732.72 36,742.37 
สามารถประหยัดตนทุนได (บาท/เดือน) 123,990.35 
 

สรุปผลการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยน้ีเปนการลดปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑลวด 

สแตนเลสซึ่งเปนสวนประกอบของช้ินสวนในอุปกรณการแพทย โดยงานวิจัยน้ีไดนําความรูดานการ

วิเคราะหปริมาณผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่สงผลตอยอดการผลิตมากที่สุดตามหลักการพา

เรโต การใชแผนผังกางปลาในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และการนํา FMEA มาใชเพ่ือประเมินความ

เสี่ยงของผลกระทบ โดยเริ่มจากการวิเคราะหจากหลักการพาเรโตมาวิเคราะหวาหัวขอใดบางที่สงผลตอ

ยอดการผลิตที่ทําใหยอดการผลิตไมเปนไปตามเปาหมายมากที่สุด นําหัวขอของผลิตภัณฑที่ไมเปนไป

ตามขอกําหนดดังกลาวมาทําการวิเคราะหดวยแผนผังกางปลา จากน้ันจึงระดมสมองของหนวยงานตางๆ

ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหสาเหตุของปญหารวมกัน ซึ่งการวิเคราะหผังกางปลาวาสาเหตุใดบางสงผลเสียตอ

คุณภาพของผลิตภัณฑจะตองมีการวิเคราะหตอวาสาเหตุใดบางที่สงผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑโดยทําการประเมินความเสี่ยงโดยใช FMEA ในการประเมิน ซึ่งขอมูลที่ไดจะทําใหการแกไข

ปญหาถูกแกไขอยางเปนระบบมากขึ้น จากการแกไขปญหาในครั้งน้ีสามารถลดปริมาณผลิตภัณฑที่ไม

เปนไปตามขอกําหนดลดลงจากรอยละ 1.95 เหลืออยูที่รอยละ 0.47 ซึ่งผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม

ขอกําหนดลดลงจากเดิมรอยละ 24.10 หรือคิดเปนคาใชจายที่สามารถลดไดอยูที่ 123,990.35 บาทตอ

เดือนหรือ 1,487,884.20 บาทตอป 
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บทคัดยอ 

เกาะสีชัง เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี ในแตละปจะมี
จํานวนนักทองเที่ยวมาเปนจํานวนมาก ซึ่งกอใหเกิดปญหาปริมาณขยะมูลฝอยสะสมเปนจํานวนมาก 
และสรางภาวะมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม รวมถึงภาพลักษณการทองเที่ยวของเกาะสีชัง ในขณะที่พ้ืนที่
กําจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะทั้งบนบกและในทะเลที่จะมีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จาก
สถานการณโควิด-19 จํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยางมาก นับเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุง
สถานที่ทองเที่ยว และการวางแผนในการหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมและเพียงพอในการจัดการกับขยะมูลฝอย
ใหมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังน้ันการศึกษาวิจัยฉบับน้ีไดนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ในหา
ตําแหนงที่ ต้ังสถานที่รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยในเกาะสีชัง ดวยโปรแกรมอารกวิว จีไอเอส 
(Arcview GIS) โดยมีการกําหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณาทั้งตําแหนงที่ต้ัง และระยะทางหางจากพ้ืนที่
เหลาน้ีอยางนอย 0.7-1.0 กิโลเมตร อาทิเชน หมูบาน ปาไม ชายฝงทะเล และถนน เปนตน และนํา
ขอมูลปจจัยทั้งหมดมาซอนทับ (Overlay Analysis) พรอมทําการประมวลผล (Geoprocessing) ดวย 
Buffer (0.7-1.0 กิโลเมตร) ซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถแสดงใหเห็นถึงตําแหนงพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย 2 ตําแหนง โดยตําแหนงแรกใกลกับโรงไฟฟาที่สามารถนํามูลฝอยเปน
เช้ือเพลิงได สวนตําแหนงที่สองหางไกลออกไปจากตัวเมือง อาจสงผลใหคาขนสงแพงกวา ทั้งน้ีในการ
ตัดสินใจอาจตองมีปจจัยดานอ่ืนมาประกอบนอกเหนือจากปจจัยดานภูมิศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
คิดเห็นของประชาขน อยางไรก็ตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ จะเปนการชวย
อนุรักษธรรมชาติ และปกปองทรัพยากรทางทะเลใหมีความย่ังยืน 

คําสําคญั : จัดการขยะมูลฝอย, การอนุรักษ, ทรัพยากรทางทะเล, โปรแกรมอารกวิว จีไอเอส 
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Abstract 

Koh Sichang is one of the attractive natural tourism places in Chonburi Province. 
There are many tourists visiting Sichang Island every year. The environmental impact on 
solid waste and the other pollution. According to COVID-19, the number of tourists 
decreased, it is very good time to improve all tourists’ attractions and marine 
conservation planning for sustainability. The purpose of this study aims to develop the 
decision support system by Geographic Information System for solid waste site location 
at Sichang Island, Chonburi Province using ARCVIEW as tool. The preliminary parameters 
for spatial analysis are the location of natural resources and village including road. The 
criteria for the site locations for the solid waste disposal is located far from all 
parameters at least 0.7-1.0 kilometers. After geoprocessing using buffer and overlay 
analysis, the most suitable area for solid waste disposal is near the biomass power 
plant. The other is far from city. The result of this study is only preliminary study. On-
going research, the more parameters, the more precise solid waste disposal location 
and public participation. Finally, the Geographic Information System is suitable for site 
location. In addition, effective solid waste management will help conserve nature and 
protect marine resources to be sustainable. 

Keywords: solid waste management, Conservation, marine resources, Arcview GIS 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

เกาะสีชัง เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย พ้ืนที่

บนเกาะประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่รับผิดชอบในทะเลเพ่ิมอีก 9.65 ตารางกิโลเมตร แสดง

ในภาพที่ 1 มีจํานวนประชากรประมาณ 4,460 คน อาศัยอยูใน 7 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานทาเทววงษ 

บานศาลเจาเกง บานทาวัง บานตรอกดานภาษี บานสะพานคู บานทาภาณุรังสี และบานเกาะขามใหญ 

[1] แตอยางไรก็ตามในแตละปมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งคนไทย และชาวตางชาติแวะเวียนมาทองเที่ยว

เปนจํานวนมาก เฉลี่ยประมาณ 486,993 คนตอป (ขอมูลจากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัด

ชลบุรี, 2563) ซึ่งกอใหเกิดปญหาปริมาณขยะมูลฝอยสะสมเปนจํานวนมาก และสรางภาวะมลพิษใหกับ

สิ่งแวดลอม รวมถึงภาพลักษณการทองเที่ยวของเกาะสีชัง 

ในปจจุบันเกาะสีชังมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 10-15 ตันตอวัน หรือเฉลี่ย

ประมาณ 5,500 ตันตอป [1] ประกอบดวย ขยะที่เกิดขึ้นบนบก และขยะในทะเลที่อยูในและนอกเขต

เทศบาล ซึ่งเกิดจากเรือโดยสาร และเรือขนสงสินคา ในขณะที่เทศบาลตําบลเกาะสีมีศักยภาพในการ
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กําจัดขยะมูลฝอยดวยเตาเผาไมเกิน 6 ตันตอวัน และสวนที่เหลือจะถูกนําไปเทกองไวในพ้ืนที่ขางเคียง 

แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะทั้งบนบกและในทะเลที่จะมีเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึง

มีความจําเปนที่จะตองหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม และเพียงพอในการจัดการกับขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากประเด็นปญหาดังกลาว การศึกษาวิจัยฉบับน้ีไดนําเสนอแนวทางการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดวยวิธีการซอนทับขอมูลบนโปรแกรมอารกวิว จีไอเอส (Arcview GIS) 

และโปรแกรมสนับสนุนขอมูลภูมิประเทศที่เรียกวา Google Earth ซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถแสดงใหเห็น

ถึงตําแหนงพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใหหางไกลจากเขตชุมชน และแหลงอนุรักษทาง

ธรรมชาติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการชวยอนุรักษและปกปองทรัพยากรทางทะเลใหมีความย่ังยืน สําหรับ

องคประกอบของบทความวิจัยฉบับน้ี ประกอบดวย วรรณกรรมที่เก่ียวของ วัตถุประสงคของการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย และผลการศึกษาวิจัย บทสรุปและขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 
ภาพท่ี 1 ภาพถายดาวเทียมพ้ืนท่ีเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

ท่ีมาขอมูล : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
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ภาพท่ี 2 สถานท่ีกําจัด และฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 

ท่ีมาขอมูล : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีไดพัฒนาระบบสนับสนุนในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ดวยวิธีการซอนทับขอมูลบนโปรแกรมอารกวิว จีไอเอส 

(Arcview GIS) เพ่ือเปนสารสนเทศภูมิศาสตรประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยในเชิงพ้ืนที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการชวยอนุรักษและปกปองทรัพยากร

ทางทะเลอยางย่ังยืน 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม [2] ไดกําหนดแนวทางในการ

พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอยโดย

การเผาในเตาเผา เพ่ือปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู

ในบริเวณใกลเคียง โดยมีหลักการพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคาร โรงงาน ผังเมือง พ้ืนที่ลุมนํ้า เขตอนุรักษ 

และพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติที่กําหนดไว และใหมีการดําเนินการรับฟงเสียงประชาชน นอกจากน้ีการ

ออกแบบและกอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยโดยเตาเผา รวมถึงการใชที่ดิน จะตองหางจากเขตพ้ืนที่

ชุมชนและเขตอนุรักษในรัศมี 700-1,000 เมตร เพ่ือควบคุมปญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายอากาศที่ดี 

และการควบคุมเศษขยะมูลฝอยปลิว 

 ศูนยขอมูลแผนที่กรมที่ดิน.กระทรวงมหาดไทย [3] ไดนําเสนอแนวทางการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐดวยการใชโปรแกรม Arcview GIS เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในรูปแบบ
ของแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ทาใหสามารถแปล สื่อความหมาย และนําไปใชงานไดงาย รวมถึงสามารถ
อางอิงถึงตําแหนงที่มีอยูจริงบนพ้ืนโลกไดโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (geocode) โดยที่ลักษณะ
ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่ไดจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐดวยการใชโปรแกรม 
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Arcview GIS จะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 1) ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เปนขอมูลที่เก่ียวของ
กับตําแหนงที่ต้ังของที่ดิน และ 2) ขอมูลแสดงทิศทาง (Vector Data) คือขอมูลที่แสดงดวย จุด เสน 
หรือพ้ืนที่ ที่ประกอบดวยจุดพิกัดทางแนวราบ (X , Y) และ/หรือ แนวด่ิง (Z) ถาเปนพิกัดตําแหนงเดียวก็
จะเปนคาของจุด ถาจุดพิกัดสองจุดหรือมากกวาจะเปนคาของเสน สวนพ้ืนที่น้ันจะตองมีจุดมากกวา 3 
จุดขึ้นไป และจุดพิกัดเริ่มตนและจุดพิกัดสุดทายจะตองอยูตําแหนงเดียวกัน เชน ถนน แมนํ้า และปาไม 
เปนตน สงผลทําใหทราบถึงแนวเขตที่ดินของรัฐไดถูกตอง และแมนยํา 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในการหาพ้ืนที่ที่

เหมาะสมตอการสรางแหลงกําจัดขยะมูลฝอยของเกาะสีชัง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แสดงในภาพที่ 3 



 

854 
 

า ษกึ ศร า ก
งอ้ ขวย� ี กเ � ทียั จิ วนางะลแ ีฎษฤท ดิ ค วนแ

ง อ้ ขวย� ี กเ � ี ท งๆา ต่นางย
- ล เะทยาชว ย� ี ทเงอ ่ท� ี     
- ย อฝลูมะยขณา มิ ร ปะ     

ยั จิ ว า ษกึ ศ
- าษกึ ศ� ี ทน� พืดนหาํ กร า ก
- ลผนิ มเ ะ ร ปราก์  

� ี ทน� พืงิ ชเ ลมูอข้นา ฐงา ร้สร าก
 งอข บบแปู รนใ ่ ูยอะ จลู มอ้ ขนาฐShape File (.shp)  ม รกแร ปโบั กน าง้ ชใ มอ้ ร พอ� ื พเArcview GIS

� ี ทน�ื พง ชิเ ลู มอ้ ข์ หะารคเ ิ วะ  
 ลูมอข้บทันอ้ ชี ธ ิ วยว้ ด � ี ทน �ื พิ  (Overlay Analysis) 

บนโปรแกรม Arcview GIS 3.3 ลผนิ มเ ะ รปราก์ ฑณกเมาต

� ี ทน� ื พง ิ ชเ ลู มอข้ง อขงอ
 มรก แร ปโกา จ์ ร ตสาศิ มู ภงาทลู มอ้ ขาํ นGoogle Earth  มร กแร ปโนบ �ี ท�

Arcview GIS � ี ทน�ื พง ิ ชเลู  

ะ นแอนสเ อ้ ขะลแ ยัจวิาษกึ ศ
- ง ัชี สะ ากเ งอข
- ปไอ่ ต� ี นบั บฉ

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

2. การเตรียมขอมูล และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล 
2.1 การเตรียมขอมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลสถิติ เชน ขอมูลจํานวน
ประชากร นักทองเที่ยว ปริมาณขยะมูลฝอย และขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ [1], 
[4] สําหรับขอมูลเชิงพ้ืนที่ ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะแผนที่
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เกาะสีชัง และขอมูลการใชที่ดิน อาทิเชน ตําแหนงที่ต้ังของเขตพ้ืนที่ชุมชน (หมูบาน โรงเรียน และ
สถานพยาบาล) แหลงทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม และชายฝงทะเล) เสนทางคมนาคม (ถนน และทาเรือ) 
และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ (แหลงตกปลา และจุดชมวิวตางๆ) เพ่ือนํามาใชเปนปจจัยในการวิเคราะห
เชิงพ้ืนที่ 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ เปนการสรางขอมูลประเภทจุด เสน และรูปปดเปนระบบพิกัดภูมิศาสตร อยู
ในรูปแบบของ Shape File (.shp) ประกอบดวย community.shp เปนพ้ืนที่ชุมชน natural 
resource.shp เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว transport.shp เปนเสนทางคมนาคม 
ซึ่งเปนปจจัยนําเขาในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยวิธีการชอนทับขอมูล (overlay technique) 
ภายใตโปรแกรม Arcview GIS 3.3 [5, 6] 

2.2 การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล 
การกําหนดหลักเกณฑการประเมินตําแหนงที่ต้ังของสถานที่รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอย
โดยการเผาในเตาเผาของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม [2] ซึ่งกรม
ควบคุ มมล พิษได กํ าหนดให พ้ื นที่ จั ดการขยะมู ลฝอยควรห า งจาก เขต พ้ืนที่ ชุ มชน  แหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เสนทางคมนาคม และแหลงทองเที่ยว เปนระยะทาง 0.7 – 1.0 กิโลเมตร หรืออาจ
เรียกวาการกําหนดพ้ืนที่กันชน (Buffer) 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ผลการเตรียมขอมูล  

เน่ืองจากขอมูลที่ไดเปนขอมูลของจังหวัดชลบุรี จึงทําการเลือกเฉพาะเกาะสีชัง นําเขา
ขอมูลจากฐานขอมูลที่ละ Shape File จากน้ันเลือก community.shp เปนพ้ืนที่ชุมชน อาทิเชน ขอมูล
ตําแหนงที่ต้ังของพ้ืนที่หมูบาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล natural resource.shp เปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว อาทิเชน ขอมูลตําแหนงที่ต้ังของพ้ืนที่พ้ืนที่ปาไม และเขต
อนุรักษทางธรรมชาติ transport.shp เปนเสนทางคมนาคม อาทิเชน ขอมูลตําแหนงที่ต้ังของพ้ืนที่ถนน 
และทาเรือ มาแสดงผลในภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4  พ้ืนท่ีศึกษาเกาะสีชัง จังหวัดชลบรุี 

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ดวยวิธีการชอนทับขอมูลบนโปรแกรม Arcview GIS  

จากหลักเกณฑที่กําหนดไวในหัวขอ 2.2 ในการกําหนดตําแหนงพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม

และกําจัดขยะมูลฝอยในเกาะสีชัง ดวยการใชคําสั่ง create buffer พ้ืนที่ชุมชน แหลง

ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว และเสนทางคมนาคม ผลการกันพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม             

แสดงในภาพที่ 5  

 
ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดวยวิธีการชอนทับขอมูลบนโปรแกรม Arcview GIS 

ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากขอมูล shape file ในการศึกษาครั้งน้ี 

หลังจากการสราง buffer แลวนํามา overlay กับ Google Earth ทําใหเห็นภาพที่เปนปจจุบัน และ

สามารถแสดงตําแหนงที่ต้ังที่เหมาะสมในการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยในเกาะสีชัง 2 ตําแหนง คือ 

ตําแหนง A และ B แสดงในภาพที่ 6 
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ภาพท่ี 6 ตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยในเกาะสีชัง 2 ตําแหนง 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ดวยวิธีการชอนทับขอมูลบนโปรแกรม Arcview 

GIS ซึ่งสามารถกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการจัดต้ังสถานที่รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยของเกาะสีชังได 

2 พ้ืนที่ คือ ตําแหนง A และ B ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่หางจากพ้ืนที่ชุมชน แหลงทรัพยากรธรรมชาติ เสนทาง

คมนาคม และแหลงทองเที่ยว เปนระยะทาง 0.7 – 1.0 กิโลเมตร ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผานการวิเคราะห และแสดงผลการชอนทับ (Overlay 

Analysis) ของขอมูลทีละช้ันตามที่ระบุไวในหัวขอ 3.1 ดวยโปรแกรม Arcview GIS น่ันเอง 
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อยางไรก็ตาม ตําแหนง A อยูใกลโรงไฟฟาที่สามารถนําขยะมูลฝอยมาใชเปนเช้ือเพลิงได แตมี
พ้ืนที่บางสวนเขาใกลเขตพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งอาจสงผลกระทบจากภาวะมลพิษดานกลิ่นเนาเหม็น และกลิ่นที่
เกิดจากการเผาขยะในเตาเผาไมมากก็นอย สวนตําแหนง B หางไกลจากพ้ืนที่ชุมชน อาจสงผลใหคา
ขนสงแพงกวาตําแหนง A ดังน้ันจากการสังเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทั้งหมดของตําแหนง A และ B 
แลว ตําแหนง B ถือวาเปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากในการจัดต้ังสถานที่รวบรวมและกําจัดขยะมูล
ฝอยของเกาะสีชัง เน่ืองจากไมมีพ้ืนที่สวนใดครอบคลุม หรือเขาใกลพ้ืนที่ที่ใชเปนปจจัยในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนครั้งน้ี ซึ่งจะเปนประโยชนตอการชวยอนุรักษธรรมชาติและปกปองทรัพยากรทางธรรมชาติ 
รวมถึงภาพลักษณการทองเที่ยวของเกาะสีชัง นอกจากน้ีแนวคิด และวิธีดําเนินการของงานวิจัยฉบับน้ี
นาจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับเทศบาลตําบลเกาะสีชัง หรือหนวยงานพ้ืนที่อ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือนําไปใชในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ดานตางๆ ตอไป 

ขอเสนอแนะ  

จากความนิยมการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เพ่ิมมากขึ้นในปจจุบัน ดังน้ันการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ดวยวิธีการชอนทับขอมูลบนโปรแกรม Arcview GIS ควรเลือกวิธีการชอนทับ 

และกําหนดเง่ือนไขในการประมวลผลใหเหมาะสมกับงานที่ตองการศึกษา เชน ความละเอียดของช้ัน

ขอมูล การกําหนดขนาดเน้ือที่จัดเก็บขอมูล และเวลาที่ใชในการประมวลผลใหเหมาะสมกับงานที่ศึกษา 

นอกจากน้ีควรมีการจัดกลุมช้ันขอมูลนําเขาใหเหมาะสมกับการซอนทับขอมูลกอนการประมวลผล เพ่ือ

ประหยัดเวลาที่ใชในการประมวลผลบนโปรแกรม Arcview GIS 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยฉบับน้ี จัดทําขึ้นดวยความรวมมือและชวยเหลือจากผูที่เก่ียวของหลายคน ซึ่ง
ผูทําวิจัยขอโอกาสน้ีขอบคุณ นายนันทโชติ ชนะบางแกว และนางสาววัญชญา จันทวงศ นักศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ในการสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยจากเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลดังกลาว 
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การศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมทุรปราการ 

A Study Factors of Information Technology System Influencing the 
Online Learning of Secondary School Students in Samutprakarn Province 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
แหงหน่ึงใน จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 306 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใช คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประโยชนที่ผูใชไดรับ ดานคุณภาพของระบบ ดาน
คุณภาพของการบริการ และดานความต้ังใจในการใชระบบ มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

คําสําคัญ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนออนไลน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
Abstract 
 A study factors of information technology system influencing the online learning 
of secondary school students in Samutprakarn province. The objective of this study was 
to study the factors of information technology system influencing the online learning of  
secondary school students in Samutprakarn province and to be the guidelines for the 
development of information technology systems in online learning for secondary 
school students in Samutprakarn province. The sample group was one of the secondary 
school students in Samut Prakan Province, totaling 306 people. The questionnaire was 

                                                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   โทร .064-2295615 E-mail : 
sirinmsc@outlook.co.th โดยมี ดร .ชนะกัญจน ศรีรัตนบัลล เปนที่ปรึกษา 
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used as a data collection tool. The statistics used were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and using multiple regression analysis statistics. 
The results shown that user benefit factor, system quality, quality of service and the 
intention of using the system affecting the online learning of secondary school students 
in Samutprakarn province statistically significant at 0.05 

Keywords: information technology system, online learning, secondary school students 
 
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการปวย
ต้ังแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนตน กระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทยไดประกาศใหโรคดังกลาวเปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.
2558 โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยเรียกวาโรคโควิด 19 ซึ่งโรคดังกลาวสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตของประชากรทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆ อยาง เพ่ือหลีกเลี่ยง
การติดเช้ือโรคโควิด 19 ที่แพรไดอยางรวดเร็วน้ัน เชน การเวนระยะหางตอกันอยางนอย 1 เมตร การใส
หนากากอนามัย การพกพาแอลกอฮอลเจลสําหรับฆาเช้ือไวรัสโคโรนา การรับประทานอาหารในบานมาก
ขึ้นโดยใชการสั่งอาหารออนไลนผานแอพลิเคช่ันเดลิเวรี่ตางๆ หรือแมกระทั่งการเรียนการสอนไมวาจะ
การทํางานหรือการเรียนไดมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในการทํางานที่บานหรือการเรียน
การสอนออนไลนทั้งโรงเรียนที่อยูในระบบและโรงเรียนกวดวิชา  

เมื่อโรคโควิด 19 ไดแพรระบาดอยางหนักในประเทศไทย สงผลใหจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลถูกสั่งใหล็อกดาวน ซึ่งตอมา กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียนนักศึกษาที่จะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดดังกลาว จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ 9 
ของระเบียบ ศธ. วาดวยปการศึกษาการเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 จึงใหสถานศึกษาทุกแหงของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยูในสังกัดและใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการปดเรียนดวยเหตุพิเศษต้ังแตวันที่ 18 มีนาคม 2563 เปนตนไปจนกวาจะ
มีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยใหสถานศึกษาพิจารณาการจัดการเรียนสอนแบบอ่ืนที่ไมตองเขาไปที่
โรงเรียน โรงเรียนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ประยุกตใชตลอดจนการพยายามหารูปแบบการเรียนออนไลนที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดการสัมฤทธ์ิผลที่ไม
แตกตางจากการเรียนในโรงเรียนแบบปกติ 
 ทั้งน้ี นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนชวงที่ตองมีการเตรียมความพรอมใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษา และการศึกษาระดับน้ีมีสวนสําคัญในการสรางคุณลักษณะที่จะทําให
ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยางดี เปนที่ยอมรับของสังคม มีความรู ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยง
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ตนได ซึ่งการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหประสบความสําเร็จน้ันจะตองอาศัยปจจัยหลาย
ประการ เชน ครู นักเรียนผูบริหาร หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เปนตน (สุพรรณิการ มาศยคง, 
2555) แตพบวาปจจุบันการจัดการเรียนสอนออนไลนใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิด
ปญหาและเปนอุปสรรคตอนักเรียนหลายประการ ทั้งน้ีจากการศึกษาของ มนธิชา ทองหัตถา (2564) ได
ทําการศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวาปญหาดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณอินเทอเน็ต และโปรแกรมที่ใชสําหรับ
การเรียนแบบออนไลนถูกพบมากที่สุด และจากงานวิจัยของ ณิชกานต แกวจันทร และธนินทรัฐ รัต
นพงศภิญโญ (2564) ไดทําการศึกษาเรื่องความพรอมในการจัดการเรียนการสอน และความคาดหวัง
ประสิทธิผลการศึกษาในระบบการเรียนการสอนออนไลนในทรรศนะของนักศึกษาคณะวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใหขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยไววา การเรียนการสอนออนไลนน้ัน
ทําใหนักเรียนสามารถกระทําไดแมอยูในเคหะสถาน ทั้งยังสามารถพูดคุย ตอบโตกับอาจารยไดโดยตรง มี
โปรแกรมรองรับการสงงานทําใหนักเรียนมีความมั่นใจวาการสงงานน้ันถึงอาจารยอยางแนนอน แตมี
ผลเสียในดานอินเตอรเน็ต หากสัญญาณเกิดการขัดของก็จะทําใหการสื่อสารมีความผิดพลาดหรือเรียนไม
เขาใจในเน้ือหาสวนน้ัน จึงควรมีการบันทึกการเรียนการสอนในแตละครั้งเพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษา
ยอนหลังได นอกจากงานวิจัยแลวก็ยังมีเสียงการตอบรับในเรื่องการเรียนออนไลนทั้งในแงดีและไมดีจาก
สื่อออนไลนบนอินเตอรเน็ต เชน Facebook Twitter อีกดวย และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการ
ศึกษาวิจัยการเรียนออนไลนสวนใหญมักถูกศึกษาในนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการเรียนออนไลนในกลุมของมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนออนไลนของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

แนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เก่ียวของ  

ลักษณะการเรียนการสอนออนไลน 
การเรียนออนไลน น้ันมีการเติบโตมาจากแนวคิดการเรียนการสอนทางไกล(Distance 

Learning) ซึ่งมีมานานมาก นับยอนไปต้ังแตสมัยที่การเรียนเริ่มสงทางไปรษณีย ซึ่งเปดโอกาสใหผูที่อยู
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ในถิ่นหางไกลไดเรียน และพัฒนาไปสูการเปน Home school หรือ Home-Study Program ซึ่งถูกนา
มาใชในปจจุบันกันอยางแพรหลาย ตอมาเมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมา จึงเริ่มมีการเก็บขอมูล 
ตาง ๆ รูปแบบของขอความ รูปภาพ เสียง ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา การใชคอมพิวเตอรชวยในการสอน 
(Computer-Aides Instruction: CAI) หรือ การใชคอมพิวเตอรชวยในการฝกอบรม (Computer-
based Training: CBT) ซึ่งถูกใชในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรม จนมาถึงยุคที่มีการแพรหลายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การอินเทอรเน็ต และเครือขาย World Wide Web หรือ WWW. นําไปสูการ
พัฒนา Web-based education หรือ Web-based Learning และ Web based Training ซึ่งเปน
รากฐานของการเรียนออนไลนในปจจุบัน (Lynch, 2000) ซึ่งลักษณะของการเรียนออนไลนประกอบดวย
องคประกอบสําคัญดวยกัน 4 สวน ไดแก 1. เน้ือหาของบทเรียน (Content) 2. ระบบการบริหารการ
เรียน (Learning Management System: LMS) 3. การติดตอสื่อสาร (Connectivity) 4. การสอบหรือ
การประเมินผลของการเรียน (Evaluation)  

ทฤษฏีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การยอมรับของผูใชเทคโนโลยีเปนทฤษฎีที่นําเสนอโดย F. Davis (1989) ไดนําทฤษฎีการ

กระทําดวยเหตุผล (theory of reasoned Action: TRA) มาปรับแตงเพ่ิมเติม และพัฒนาเปน
แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model: TAM) โดยทฤษฎี
ดังกลาวมีปจจัยหลัก ไดแก ตัวแปรภายนอก (external variables) การรับรูความงายในการใชงาน 
(perceived ease of use) หมายถึง ระดับความเช่ือวาเทคโนโลยีน้ันไมจําเปนตองใชความพยายามที่จะ
ใชงาน สงผลตอการรับรูประโยชนในการใชงาน (perceived usefulness) หมายถึง ระดับความเช่ือวา
จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนไดเพ่ือใหไดคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งสองปจจัยสงผลตอทัศนคติ
ในการใชงาน (attitude toward using) และสงผลไปยังพฤติกรรมความต้ังใจในการใช(Behavioral 
intention to use) จากน้ันจึงเกิดการใชงานจริง (actual system use) 

แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 
 DeLone & McLean (2003) ไดกลาววา แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 
ประกอบดวยปจจัยที่เก่ียวของ 6 ปจจัย ดังน้ี คุณภาพของขอมูล (information quality) คุณภาพของ
ระบบ (system quality) และคุณภาพของการบริการ (service quality) ซึ่งทั้งสามปจจัยน้ีสงผลตอ
ความต้ังใจที่จะใชระบบ (intention to use) และการใช (use) ความพึงพอใจของผูใชงาน(user 
satisfaction) ซี่งจํานวนของการใชน้ันมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความพึงพอใจของผูใชงาน 
โดยที่ความพึงพอใจของผูใชและการใชระบบน้ันสงผลโดยตรงตอประโยชนที่ไดรับ (net benefits) 
ความสัมพันธของปจจัยดังกลาวที่สงผลตอกันน้ันไดทําการแสดงไวใหเห็น  

นิยามศพัทเฉพาะ 
การเรียนออนไลน หมายถึง การเรียนโดยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยผานระบบอินเตอรเน็ตหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาศัยระบบบริหารจัดการเรียนรู ในการบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ 
โดยนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการสรางเน้ือหาบทเรียน โดยที่ผูสอนและผูเรียนทุกคนสามารถติดตอ 
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แลกเปลี่ยนความคิดระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัยเทคโนโลยีเชิงโตตอบ
มาใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ
สื่อสารในการเช่ือมตอสงสัญญาณใหสื่อสารจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึง ประกอบดวย คุณภาพของ
ระบบ คุณภาพของขอมูลคุณภาพของการบริการ ความต้ังใจในการใชระบบ และประโยชนที่ผูใชไดรับ 

คุณภาพของระบบ หมายถึง การวัดผลกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 
ความสามารถในการรองรับของระบบ ความสะดวกในการใชงาน ความรวดเร็วในการใชงาน การรักษา
ขอมูลสวนบุคคล  

คุณภาพของสารสนเทศ หมายถึง ปจจัยที่สงใหคุณภาพของขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพและมี
ความนาเช่ือถือ ประกอบดวย ความถูกตองของขอมูล ความทันสมัยของขอมูล ความเช่ือถือไดของขอมูล 
ความงายตอการเขาใจ และความสมบูรณของขอมูล  

คุณภาพของการบริการ หมายถึง การใหบริการที่ไมสามารถจับตองไดแตผูใชงานสามารถรับรูได  
โดยผูใชงานจะเปนผูตัดสินในคุณภาพของการใหบริการ ประกอบดวย การบริการดวยความถูกตอง 
ความเต็มใจในการใหบริการ ความสามารถในการแกไขปญหาและการใหบริการ และการใหบริการได
ตรงตามความตองการ 

ความต้ังใจในการใชระบบ หมายถึง ความต้ังใจหรือเจตนาที่จะใชเทคโนโลยีน้ันๆ ซึ่งสามารถวัด
ไดจากแนวโนมในการเรียนเลือกเรียนออนไลน การแนะนํารูปแบบการเรียนออนไลนไปยังบุคคลอ่ืน 
จํานวนระยะเวลาการใชงาน ความสม่ําเสมอของการใชงาน  

ประโยชนที่ผูใชไดรับ หมายถึง ระดับที่ผูใชงานเช่ือมั่นวาการใชระบบสารสนเทศจะสงผลให
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเหมือนกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ไมตอง
เดินทางไปเรียน ทําใหไดรับความรูจากการเรียนออนไลน  
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ เปนการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
วิธีการวิจัยดังน้ี 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแหงหน่ึงใน จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเลือกจากโรงเรียนที่มีการจัดการสอนออนไลน 100% ต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จํานวน 306 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการ
คํานวณของ Taro Yamane โดยมีระดับความเช่ือมั่นที่ 95% โดยใชวิธีการสุมอยางโดยใชความนาจะ
เปน (Probability Sampling) ทําการเลือกตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เปน
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การสุมตัวอยางโดยถือวาทุกๆ หนวยหรือทุก ๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเทา ๆ กัน (กัลยา 
วานิชยบัญชา, 2560)  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถาม
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับช้ัน มีลักษณะตัวเลือกเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก คุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของการบริการ ความ
ต้ังใจในการใชระบบ และประโยชนที่ผูใชไดรับ  สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการเรียนออนไลน และ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลนใหสัมฤทธ์ิผล 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งน้ี ไดใชสถิติที่ใชในการศึกษาดังน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งใชอธิบาย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนออนไลน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือหาคาปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานระบบสารสนเทศ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอปจจัยดานระบบสารสนเทศ  

ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x ̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นตอปจจัยดานระบบสารสนเทศ ดานคุณภาพของระบบ อันดับแรก (x ̅= 3.97) รองลงมาคือ ดาน

คุณภาพของการบริการ (x ̅ = 3.90) ดานคุณภาพของสารสนเทศ (x ̅ = 3.78) ดานความต้ังใจในการใช

ระบบ (x ̅= 3.58) และอันดับสุดทาย คือ ดานประโยชนที่ผูใชไดรับ (x ̅= 3.47) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของปจจัยดานระบบสารสนเทศ ในภาพรวม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการวิเคราะหการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
สมุทรปราการ 
 จากการศึกษาพบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ มีความ

คิดเห็นตอการเรียนออนไลน อยูในระดับมาก (x ̅= 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก คือ 

มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการแจงผลคะแนนสอบเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว (x ̅= 4.11) รองลงมาคือ 
มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําแบบทดสอบระหวางเรียนเพ่ือทบทวนบทเรียนและผลการ

เรียนรูในการเรียนออนไลน (x ̅ = 3.93) มีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตเพ่ือถายทอดความรูดวยการ

อธิบายและยกตัวอยางชัดเจนทําใหเขาใจเน้ือหา (x ̅= 3.84) การเรียนออนไลนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวางเพ่ือนรวมช้ันและผูสอนไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันปรกติ (x ̅ = 3.63) อันดับสุดทาย 
คือ การเรียนออนไลนสามารถใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางเพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางทานกับผูสอนและ

เพ่ือนนักเรียนดวยกันเองไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปรกติ (x ̅= 3.60) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 
การเรียนออนไลนของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

x ̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. มีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตเพ่ือถายทอด

ความรูดวยการอธิบายและยกตัวอยางชัดเจนทําให
เขาใจเน้ือหา 

3.84 0.85 มาก 

2. การเรียนออนไลนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
ข าวสารระหว าง เ พ่ือนร วม ช้ันและผู สอนได
เชนเดียวกับการเรียนในช้ันปรกติ 

3.63 1.04 มาก 

3. การเรียนออนไลนสามารถใชเทคโนโลยีเปน
สื่อกลางเพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางทานกับผูสอน
และเพ่ือนนักเรียนดวยกันเองไดเชนเดียวกับการ
เรียนในช้ันเรียนปรกติ 

3.60 1.10 มาก 

4. มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํา
แบบทดสอบระหวางเรียนเพ่ือทบทวนบทเรียนและ
ผลการเรียนรูในการเรียนออนไลน 

3.93 0.90 มาก 

5. มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการแจงผลคะแนน
สอบเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว 

4.11 0.85 มาก 

รวม 3.82 0.79 มาก 
 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากผลการศึกษาพบวา จากการวิเคราะหปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียน
ออนไลนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ ไดคา R2 = 0.658 แสดงวา 
ตัวแปรตนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 65.80 และพบวา ปจจัยดาน
ประโยชนที่ผูใชไดรับ มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
สมุทรปราการ สูงที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย เทากับ .373  รองลงมาคือ ดานคุณภาพของ
ระบบ มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย เทากับ .317 ดานคุณภาพของการบริการ มีคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย เทากับ .181 และดานความต้ังใจในการใชระบบ มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย เทากับ .102 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปจจัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัย 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) .079 .180  .436 .663 
คุณภาพของระบบ  .317 .067 .244 4.741 .000 
คุณภาพของสารสนเทศ .030 .067 .028 .448 .654 
คุณภาพของการบริการ .181 .050 .184 3.630 .000 
ความต้ังใจในการใชระบบ .102 .045 .113 2.276 .024 
ประโยชนที่ผูใชไดรับ .373 .047 .414 7.991 .000 
R2 = 0.664, Adjusted R2 = 0.658, F = 118.137, * p< 0.05 
 

 จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถสรุปไดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียนระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 
 4. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนออนไลนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ  
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดมีการแสดงความคิดเห็นจํานวน 30 คน โดยสวน
ใหญตองการใหปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนออนไลนใหเสถียรมากขึ้น จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือ ควรพัฒนาเน้ือหาที่ใชในการสอนออนไลนใหมีความชัดเจน กระชับ 
เขาใจงาย มีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจเน้ือหาในขณะที่

 

การเรียนออนไลน 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณภาพของระบบ 
 

คุณภาพของการบริการ 
 

ความต้ังใจในการใชระบบ 

ประโยชนที่ผูใชไดรับ 
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เรียนไดดีมากขึ้น จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.3 และผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณ
ที่จะเช่ือมตอกับสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิดความราบรื่นและ
ตอเน่ือง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนออนไลน  
              ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ 

แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนออนไลน 

จํานวน รอยละ 

1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนออนไลนใหเสถียรมากขึ้น 9 30.0 
2. ควรพัฒนาเน้ือหาที่ใชในการสอนออนไลนใหมีความชัดเจน กระชับ เขาใจ
งาย มีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูเรียนสามารถทําความ
เขาใจเน้ือหาในขณะที่เรียนไดดีมากขึ้น 

7 23.3 

3. ผูสอนควรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสอนออนไลน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอผูเรียน 

1 3.3 

4. ผูสอนควรมีความตรงตอเวลาในการเขาระบบการเรียนออนไลน 1 3.3 
5. ผูสอนควรเลือกใชสื่อใหเหมาะสม เชน ขนาดตัวหนังสือ สี ความคมชัดของ
รูปภาพ ความถูกตองของขอมูล รวมทั้งสื่อที่นํามาใชควรมีความสอดคลองกับ
เน้ือหาของรายวิชา 

2 6.7 

6. ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการเรียนใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน
ออนไลน  

2 6.7 

7. ผูสอนควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากขึ้น เชน การเปดกลองในขณะที่
สอน จะทําใหนักเรียนมีความสนใจ การเรียนออนไลนมากขึ้น 

1 3.3 

8. ผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณที่จะเช่ือมตอกับสัญญาณ
เครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิดความราบรื่น 

3 10.0 

9. ควรมีการบันทึกวิดีโอการเรียนยอนหลังทุกครั้ง เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
กลับมาทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา 

1 3.3 

10. ควรใชรูปแบบการเรียนออนไลนเพียงรูปแบบเดียว 1 3.3 
11. ควรเลือกใชวิธีการสอบแบบออนไลนเทาน้ัน 2 6.7 

รวม 30 100.00 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเรียนออนไลนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจนํามาอภิปราย 
ดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานระบบสารสนเทศ ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยดาน
คุณภาพของระบบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาระบบน้ันสามารถรองรับการใชงานกับอุปกรณ
ตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เชน Notebook คอมพิวเตอร PC Tablet iPad เปนตน ทําใหผูใชเกิดความ
พึงพอใจ สอดคลองกับ DeLone and McLean (2003) ที่กลาววาคุณภาพระบบเปนตัวแปรที่สําคัญใน
การวัดความระดับพึงพอใจของผูใชงานระบบ ซึ่งคุณภาพของระบบเปนตัววัดประสิทธิภาพของระบบที่
แทจริง และสอดคลองกับผลการศึกษาของศศิณัฐ นาไทย (2560) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ
ความต้ังใจในการเรียนปริญญา หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน พบวา คุณภาพของ
ระบบที่ดี ที่มีความนาเช่ือถือ เขาใชงานเมื่อใดก็สามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบมีความ
เสถียร ไมลมงายแมจะมีนักศึกษามาใชงานพรอมกันเปนจํานวนมาก รวมถึงการใชงานไมยุงยากซับซอน 
มีผลตอความสําเร็จของระบบของการจัดการเรียนรูและทําใหผูใชเกิดความพึงพอใจในการใชระบบ
ขณะที่ปจจัยดานประโยชนที่ผูใชไดรับ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เน่ืองจากผูใชงานระบบรูสึกวาการเรียน
ออนไลนไดรับรูแตกตางจากการเรียนในช้ันเรียน การนําเสนอมีความซับซอน เขาใจยาก และการเรียน
ออนไลนจะตองใชสมาธิในการเรียนคอนขางสูง สอดคลองกับผลการศึกษาของกุลจิรา จีนาภักด์ิ (2564) 
พบวา การเรียนรูปแบบออนไลนน้ันผูเรียนจําเปนตองใชสมาธิและความมีวินัยคอนขางสูงกวารูปแบบการ
เรียนปกติเน่ืองจากเปนการเรียนที่อิสระ จึงมีทั้งปจจัยสวนบุคคลและสิ่งเรารอบตัวที่สามารถเขามา
กระทบไดอยางงาย จนทําใหผูเรียนเสียสมาธิ  
 2. จากผลการศึกษาพบวา การเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการเรียนออนไลนน้ันชวย
อํานวยความสะดวกใหผูใชงานระบบไดอยางหลากหลาย เชน ความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร การทบทวนบทเรียนออนไลนไดตลอดเวลา ทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับผูสอนได สอดคลอง
กับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2551) กลาววา การเรียนออนไลนจะตองครอบคลุมถึงการจัดการใหผูสอน 
และผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาหรือการติดตอสื่อสารออนไลนไดโดยสะดวก รวมถึงในการออกแบบ
บทเรียนออนไลนที่จะตองเนนการออกแบบใหมีกิจกรรมการโตตอบอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนกับเน้ือหา
เองกับผูเรียนอ่ืน ๆ หรือผูสอนก็ตามอีกทั้งการออกแบบการนําเสนอเน้ือหาทางคอมพิวเตอร นอกจาก
จะตองเนนใหเน้ือหามีความถูกตองและชัดเจน ยังคงตองเนนใหมีความนาสนใจสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนได 

3. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานดานประโยชนที่ผูใชไดรับ ดานคุณภาพของระบบ ดาน
คุณภาพของการบริการ และดานความต้ังใจในการใชระบบ มีผลตอการเรียนออนไลนของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนินทร ต้ังพานทอง 
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(2560) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอบทเรียนออนไลนเพ่ือเสริมการเรียนการสอนผานการเรียน
ออนไลนแบบเปดเพ่ือมหาชน หรือการเรียนออนไลนแบบเปดสูมวลชน พบวาปจจัยดานคุณภาพของ
ระบบ คุณภาพสารสนเทศ และคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอการใชงานและความพึงพอใจของ
ผูใชงานการเรียนออนไลนแบบเปดเพ่ือมหาชน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศศิณัณฐ นาไทย 
(2560) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 
รูปแบบออนไลน พบวา ปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน คือ ปจจัยดานการวัดความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 
คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพของบริการ 
 
ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 การออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบให
สามารถเขาใชงานไดงาย และมีความรวดเร็ว สามารถรองรับการใชงานไดหลายอุปกรณ และรองรับทุก
ระบบปฏิบัติการมีทักษะที่หลากหลาย  
 1.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เน่ืองจากคุณภาพการบริการเปน
สิ่งจําเปนในการใชงานและสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน โดยอาจจะทําการจัดอบรม ใหความรูกับ
บุคลากรที่เก่ียวของกับการดูแลระบบ เพ่ือใหมีความรูความสามารถ และใหคําแนะนําการใชงานระบบ
กับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 1.3 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบใหมีความนาเช่ือถือ ใหความรูกับผูเรียนถึงประโยชน
ที่จะไดรับจากการเรียนออนไลน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนออนไลน จะทําใหผูเรียน
ตองการเรียนออนไลนอยางตอเน่ืองในอนาคต 
 1.4 ควรใหความสําคัญกับการออกแบบเน้ือหาบทเรียนใหมีความนาสนใจเหมาะสมสําหรับการ
เรียนออนไลน เพ่ือดึงดูดความสนใจผูเรียน ใหมุงมั่นต้ังใจเรียนมากขึ้น จะทําใหการเรียนออนไลนของ
ผูเรียนน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติที่มีตอ
การเรียนออนไลน ปจจัยดานผูสอน เปนตน ที่มีผลตอการเรียนออนไลน 
 2.2 การศึกษาครั้งตอไปควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและเพ่ือที่จะศึกษาถึงปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่อาจมีผลตอการเรียนออนไลน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวยวิธีการจัดลาํดบัการผลิต 
ของการผลิตเครื่องมือแพทยตัวอยาง 

Efficiency Improvement in the Production Process with the 
Sequencing of the Production of Sample Medical Devices 

 
ศิราวิชญ บัวครื้น0

1, ประจวบ กลอมจิตร1

2 
Sirawit Buakhruen1, Prachuab Klomjit2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวยวิธีการจัดลําดับการผลิต 
(Sequencing) ของโรงงานผลิตเครื่องมือแพทยตัวอยาง พบวาแนวโนมความตองการของลูกคาที่เพ่ิม
สูงขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในปจจุบันไมสามารถผลิตงานไดตามความตองการ ใน
ปจจุบันมีการนําเครื่องจักรเขามาใชในกระบวนการแทนแรงงานคนเปนจํานวนมาก เมื่อนําเครื่องจักรเขา
มาใชในกระบวนการผลิตสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ การจัดลําดับการผลิตเพ่ือนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต
ภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆขององคกร ดังน้ันการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรสามารถชวย
ลดปญหาดังกลาวไดโดยใชเทคนิคการศึกษาเวลา และโปรแกรมเชิงเสนเพ่ือใชสั่งงานโปรแกรม 
Microsoft Excel ทํางานแบบอัตโนมัติ เพราะการแกไขปญหาโปรแกรมเชิงเสนโดยใช Microsoft Excel 
Solver เปนเครื่องมือหน่ึงที่นิยมใชในการแกไขปญหาตางๆรวมถึงการจัดลําดับงานดวย ซึ่งในงานวิจัยน้ี
จะนํามาใชเพ่ือใหผลการจัดลําดับการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยงานวิจัยน้ีนํากลุมผลิตภัณฑที่มี
ยอดขายสูงที่สุดมาเปนกลุมผลิตภัณฑเปาหมายโดยมีการเปรียบเทียบเวลาสูญเปลาของเครื่องจักร และ
อัตราการใชประโยชนของเครื่องจักรเปนตัวช้ีวัดในการวิจัยครั้งน้ีพบวาผลลัพธหลังจากการศึกษาและทํา
การปรับปรุงการจัดลําดับการผลิตสงผลใหมีเวลาสูญเปลาของเครื่องจักรลดลง 98 นาที และมีอัตราการ
ใชประโยชนของเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 22% 

คําสําคญั:  การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การจัดลาํดับการผลิต, โปรแกรมเชิงเสน, เวลาสูญเปลา,               
อัตราการใชประโยชนของเครื่องจักร 
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Abstract 

 This research studied the optimization of the production process by sequencing 

method of a sample medical device factory. It was found that the trend of increasing 

customer demand resulted in the efficiency of the current production process not 

being able to produce work as required. At present, many machines are used in the 

process of replacing human labor. When using machines in the production process, 

what should be considered is Ordering of production in order to bring about efficiency 

in production under various conditions of the organization. Therefore, the scheduling of 

the machine's production can alleviate such problems by using time study techniques. 

And linear programs to use the Microsoft Excel program to work automatically. Because 

troubleshooting linear programming using Microsoft Excel Solver is one of the most 

popular tools for solving problems including sequencing tasks. Which in this research 

will be used to make the results of the production order more effective. In this 

research, The most selling products were taken as the target product groups by 

comparing the wasted time of machines. And the machine utilization rate was the 

indicator of this research. Found that the results after the study and improvement of 

the production sequence resulted in a reduction of 98 minutes of machine wasted time 

and a higher utilization rate of the machine. Machines increased an average of 22%. 

Keywords: Efficiency, Scheduling, linear programing, Idle time, Utilization 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ในสถานการณปจจุบันภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยน้ันมีความตองการของ

ผลิตภัณฑจากลูกคาเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชซ้ําได (Single use equipment) 

เน่ืองจากโรงงานตัวอยางมีจํานวนการสั่งซื้อเขามาอยางตอเน่ืองสงผลใหตองเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต จากการศึกษารวบรวมขอมูลพบวาในปจจุบันมีการนําเครื่องจักรเขามาใชใน

กระบวนการแทนแรงงานคนเปนจํานวนมาก เมื่อนําเครื่องจักรเขามาใชในกระบวนการผลิตสิ่งที่ควร

คํานึงถึงคือ การจัดลําดับการผลิตเปนเรื่องสําคัญที่ตองพิจารณาเพ่ือนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต

ภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆ ขององคกร  
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ดังน้ันการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรสามารถชวยลดปญหาดังกลาวในการทําวิจัยครั้งน้ี

ผูวิจัยไดเลือกใชการจัดลําดับการผลิตดวยวิธีอัลกอริทึม ซึ่งเปนกระบวนการแกปญหาที่สามารถเขาใจได 

มีวิธีการหรือลําดับในการแกไขปญหาใดปญหาหน่ึงอยางเปนขั้นเปนตอนและชัดเจน โดยเครื่องมือที่เปน

สวนหน่ึงของวิธีอัลกอรึทึมที่จะนํามาชวยแกปญหาในงานวิจัยน้ีคือ Linear Programming เพ่ือใชสั่งงาน

โปรแกรม Microsoft Excel ทํางานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยใหผูใชงานลดงานที่ซ้ําซอนลงไปได อีกทั้ง

งานที่ประมวลผลดวย Linear Programming จะรวดเร็วและถูกตองกวาการทํางานดวยคน ในการ

วางแผนจัดตารางการผลิตจะชวยลดระยะเวลาทํางานในการจัดตารางการผลิต และชวยใหการจัดลําดับ

การผลิตของงานแตละงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดลําดับการผลิตของการผลิตอุปกรณการแพทยตัวอยาง 

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยน้ีไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนํามาประยุกตใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของการวิจัยในครั้งน้ีโดยเริ่มจากศึกษา ผังคนและเครื่องจักรเพ่ือใชอธิบายการทํางานรวมกันระหวางคน

และเครื่องจักรที่มีการผลัดกันทํางานเปนจังหวะ วิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานีงาน ทั้งของ

พนักงาน และเครื่องจักร วิเคราะหและคํานวณหา รอยละของการทํางาน ทั้งของคนและเครื่องจักร 

เพ่ือที่จะสามารถทราบไดวา การผลิตน้ันเกิดอัตราการใชประโยชนของเครื่องจักรคิดเปนรอยละเทาไร 

การคํานวณสามารถทําไดดังสมการอัตราการใชประโยชนของเครื่องจักร 

      %𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
Total Process Time of Machines

𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛
𝑥100                 

โดย  %Utilization คือ อัตราการใชประโยชนของเครื่องจักร 

 Total Process Time of Machines คือ เวลาการทํางานของเครื่องจักรที่รับภาระงาน 

 Makespan คือ เวลาการทํางานที่ทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ 

 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  

พอเจตน จิตพิพัฒนพงศ (2552) ไดทําการศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Excel 

Solver เพ่ือปรับปรุงการจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาจากคลังสินคาของกรณีศึกษาตัวอยางไปยังรานคา

สาขาตางๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 17 สาขา เพ่ือใหมีคาใชจายในการขนสงที่ตํ่ากวา

วิธีการจัดเสนทางในปจจุบัน 
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บันลือ ชัยสมตระกูล (2554) เพ่ิมผลผลิตของโรงงานผลิตเครื่องเรือนขนาดใหญแหงหน่ึงโดยการ

ประยุกตใชหลักการของทฤษฎีการจัดตารางการผลิต คอขวดที่เกิดขึ้นในกระบวนการสามารถแกไขได

โดยปรังปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานเชน แสงสวาง การถายเทอากาศ และกําหนดแบบของช้ินงาน

ใหชัดเจนและเขาใจงาย 

ปทมา อยูเย็น (2556) ไดทําการวิจัยศึกษาเพ่ือจัดตารางเวลาในการเดินรถเพ่ือใหเหมาะสมกับ

จํานวนผูมาใชบริการที่มีความแตกตางกันในแตละชวงเวลาของวัน งานวิจัยน้ีใชขอมูลจํานวนผูมาใช

บริการรถขนสงมวลชล มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 เดือนต้ังแตเดือนกันยายน 2554 ถึง กุมภาพันธ 2555 

ตนทุนในการเดินรถมูลคาเวลารอคอยของผูมาใชบริการ และจํานวนเที่ยวในการเดินรถ เพ่ือใชแกปญหา

สมการเชิงเสนการจัดตารางเวลาเดินรถโดยการใช Microsoft Excel Solver พบวาสามารถทําใหลด

จํานวนเที่ยวเฉลี่ยตอเดือนลงได 30.70% ทําใหตนทุนในการดําเนินการเฉลี่ยตอเดือน 31.03% และทํา

ใหคาเฉลี่ยในการรอคอยเปน 8 นาทีตอเที่ยว ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับไดของรูปแบบการเดินทางโดย

ระบบขนสงมวลชน 

Prasetyaningsih (2562) แกไขปญหาความไมสมดุลของสายการผลิตรองเทาแหงหน่ึง โดย

สายการผลิตไดแบงออกเปนสองสายหลักๆพบวาทั้งสองสายการผลิต ผลิตผลิตภัณฑออกมาไมสมดุลกัน 

จึงเกิดคอขวดในกระบวนการ จากน้ันใชโปรแกรมเชิงเสน (Linear programming) เพ่ือหากําลังการผลิต

ที่เหมาะสมที่สุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนพบวาเทคนิคการจัดลําดับการผลิตโดยการใชโปรแกรมเชิง

เสน (Linear programming) ไดถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาการใช

โปรแกรมเชิงเสนในการจัดลําดับการผลิตดวยเครื่องมือ Microsoft Excel Solver เพ่ือใหผลการ

จัดลําดับการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ รวบรวมขอมูลและสํารวจปริมาณคําสั่งซื้อของแตละกลุมผลิตภัณฑ

แลวนํามาจัดทําแผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เพ่ือพิจารณากลุมผลิตภัณฑที่จะนํามาวิเคราะหและ

ปรับปรุงตามลําดับโดยในครั้งน้ีผูวิจัยจะพิจารณาเลือกกลุมผลิตภัณฑที่มีมูลคาตอปสูงที่สุด โดยแสดง

ขอมูลกลุมผลิตภัณฑทั้งหมดดังในตารางที่ 1 น้ี 
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ตารางที่ 1 รายช่ือกลุมผลิตภัณฑของโรงงานผลิตอุปกรณการแพทยตัวอยาง 
ลําดับ รายชื่อกลุมผลิตภัณฑ ปริมาณคําสั่งซ้ือป พ.ศ. 2564 (ชิน้) ราคาขาย (JPY) มูลคาตอป (JPY) 

1 ACT ONE 20400 1,442  29,416,800 

2 ACT TWO 21600 1,162  25,099,200  

3 TQC 4800 540  2,592,000  

4 TQC 2nd 6000 364  2,184,000 

5 TQC 3rd 6000 2,450  14,700,000  

6 GW 222000 1,450  321,900,000  

7 GWS 72000 1,020  73,440,000 

8 PTFE 12000 335  4,020,000 

9 MD 7200 1,820  13,104,000  

 

วิเคราะหกลุมผลิตภัณฑที่นํามาปรับปรุงดวยแผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) มูลคาของกลุมผลิตภัณฑอุปกรณการแพทยตัวอยาง 

จากการวิเคราะหแผนภูมิพาเรโตมูลคาของกลุมผลิตภัณฑของโรงงานผลิตอุปกรณการแพทย

ตัวอยางในรูปที่ 1 ทําใหเราทราบวาการนํากลุมผลิตภัณฑ GW มาทําการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตจะทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงานได 

ศึกษากระบวนการผลิตของกลุมผลิตภัณฑ GW เพ่ือทําการวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยกระบวนการผลิตของกลุมผลิตภัณฑ GW มี

ขอมูลของผลิตภัณฑ ระยะเวลาการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และเครื่องจักรที่ใชในแตละลําดับการ

ทํางาน โดยผลิตภัณฑแตละประเภททําไดบนเครื่องจักรใดเครื่องจักรหน่ึงเพียงครั้งละงาน เครื่องจักรน้ัน

จะพรอมใชกับงานถัดไปตอเมื่องานกอนหนาน้ันเสร็จแลวเทาน้ัน และเครื่องจักรทุกเครื่องมีความพรอม

ในการปฏิบัติงาน โดยมีขอจํากัดคือแตละขั้นตอนทําไดบนเครื่องจักรเครื่องหน่ึงเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน 
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และไมนําเอาเวลาในการปรับต้ังเครื่องจักรมาพิจารณาเน่ืองจากมี Jig Fixture ชวยในการปรับต้ังเครื่อง

อยูแลว ผลิตภัณฑแตละประเภทมีขั้นตอนการผลิตและลําดับงานที่แนนอนตามเครื่องจักรที่กําหนดแสดง

ดังขอมูลในตารางที่ 2 และรูปที่ 2 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาและเครื่องจักรที่ใชในแตละขั้นตอนการผลิต 
ผลิตภัณฑ ขั้นตอนการผลิต ระยะเวลา (นาที) เครื่องจักร 

GW-MC-EU-1000 
Grinding Parallel 8 Machine 1 
Laser Welding 6 Machine 2 
EDM Cut 6 Machine 4 

GW-MC-EU-1100 

Grinding Parallel 8 Machine 1 
Rotation 8 Machine 3 
Laser Welding 8 Machine 2 
EDM Cut 4 Machine 4 

GW-MC-BS-1200 
Grinding 4 Machine 1 
Assembly 1 Machine 2 
High Speed Camera 2 Machine 3 

GW-MC-JP-1300 
Grinding 6 Machine 1 
High Speed Camera 8 Machine 3 

GW-MC-GE-1400 
Rotation 6 Machine 3 
EDM Cut Horizontal 8 Machine 4 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 ความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร 

 

เวลาที่ใชในกระบวนการผลิต (Cycle Time) ของแตละงานที่ทํามีขอมลูดังตอไปน้ี 

เวลาที่ใชในการผลิตงาน  GW-MC-EU-1000 เทากับ  20 นาที 
เวลาที่ใชในการผลิตงาน  GW-MC-EU-1100  เทากับ  36 นาที 
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เวลาที่ใชในการผลิตงาน  GW-MC-BS-1200 เทากับ  35 นาท ี

เวลาที่ใชในการผลิตงาน  GW-MC-JP-1300 เทากับ  43 นาที 
เวลาที่ใชในการผลิตงาน  GW-MC-GE-1400  เทากับ  57 นาที 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาในปจจุบันมีการวางแผนการจัดลําดับงานเขาเครื่องจักรโดย

พนักงานประจํากะ ซึ่งจะใชวิธีการจัดลําดับแบบเรียงตามปริมาณคําสั่งซื้อที่เขามา ทําใหเกิดเวลาวางงาน

ของเครื่องจักรเปนจํานวนมาก ดังน้ันเวลาในการทํางานทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ (Makespan) เทากับ 

57 นาที เวลารวมของงานที่ทําบนเครื่องจักรทั้ง 4 เครื่องที่ใชในกระบวนการผลิตมีคาเทากับ 

20+36+35+43+57 = 191 นาที 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน จากการศึกษาขอมูลในปจจุบันของโรงงานทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทํา

การจัดลําดับการผลิตดวยวิธีการแกปญหากําหนดการเชิงเสนหลายตัว (Linear Programming) ซึ่งเปน

เครื่องมือที่เปนประโยชนสําหรับชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุด ใหกับตัวแปรทั้งหมดที่เก่ียวของภายใตเง่ือนไขขอจํากัด

ตางๆ การนํา Linear Programming มาใชในงานวิจัย ขั้นตอนการนํา Linear Programming มาใชใน

งานวิจัยเริ่มตนจากการนําขอมูลในตารางที่ 2 มาออกแบบจําลองโมเดลทางคณิตศาสตร ที่เช่ือมโยงตัว

แปรกับเปาหมาย และสรางสูตรที่ใชสําหรับการระบุเง่ือนไขและขอกําหนด และสมการวัตถุประสงค ซึ่ง

ในงานวิจัยน้ีคือเวลาการผลิตรวมที่นอยที่สุด 

สมการวัตถุประสงค คือเวลาการผลิตรวมที่นอยที่สุด (นาที)  

Minimize Z =    ∑ 𝑥𝑖𝐸 
        (1) 

ตัวแปรตัดสินใจ ไดแก  

𝑥𝑖𝑗 คือ เวลาที่ใชในขั้นตอนการทํางานของผลิตภัณฑ 𝑖 ที่เครื่องจักร 𝑗 

; 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5 และ  𝑗 = 1, 2, 3, 4 

𝑥𝑖𝐸 คือ เวลาที่ผลติภัณฑ 𝑖 ทํางานแลวเสร็จในทกุขั้นตอนการทํางาน   

; 𝑖𝐸 =  1𝐸, 2𝐸, 3𝐸, 4𝐸, 5𝐸 

ซึ่งความสําคัญของ 𝐸 น้ันคือเวลาเริ่มตนน้ันจะขึ้นอยูกับเวลาของงานกอนหนาแลวเสร็จระหวาง

งานที่ทําบนเครื่องจักรกอนหนาหรืองานที่ทํากับผลิตภัณฑกอนหนาอยางใดเสร็จชากวากันใหใชเวลาที่

มากที่สุดเปนเวลาเริ่มของงานถัดไปสัมพันธกับผลิตภัณฑ 𝑖 ทํางานแลวเสร็จตามลําดับในทุกขั้นตอนการ

ทํางาน  

สมการขอจํากดัลําดับขั้นตอนการทํางานของแตละผลิตภัณฑ มีดังตอไปน้ี 

ผลิตภัณฑ GW-MC-EU-1000  คือ สมการที ่(2)  ถึง สมการที ่(4) 

ผลิตภัณฑ GW-MC-EU-1100  คือ สมการที ่(5)  ถึง สมการที ่(8)  

ผลิตภัณฑ GW-MC-BS-1200  คือ สมการที ่(9)  ถึง สมการที ่(11)  
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ผลิตภัณฑ GW-MC-JP-1300  คือ สมการที ่(12)  ถึง สมการที ่(13)  

ผลิตภัณฑ GW-MC-GE-1400  คือ สมการที ่(14)  ถึง สมการที ่(15)  

สมการขอจํากดัลําดับขั้นตอนการทํางานของแตละเครื่องจักร มีดังตอไปน้ี 

เครื่องจักรที่ 1 (Machine1)  คือ สมการที ่(16)  ถึง สมการที ่(18) 

เครื่องจักรที่ 2 (Machine2)  คือ สมการที ่(19)  ถึง สมการที ่(20) 

เครื่องจักรที่ 3 (Machine3)  คือ สมการที ่(21)  ถึง สมการที ่(23) 

เครื่องจักรที่ 4 (Machine4)  คือ สมการที ่(24)  ถึง สมการที ่(25) 
𝑥12 − 𝑥11  ≥ 8  (2)  𝑥14 − 𝑥12  ≥ 6  (3) 𝑥1𝐸 − 𝑥14  ≥ 6  (4) 
𝑥23 − 𝑥21  ≥ 8  (5) 𝑥22 − 𝑥23  ≥ 8  (6) 𝑥24 − 𝑥22  ≥ 8  (7) 

𝑥2𝐸 − 𝑥24  ≥ 4  (8) 𝑥32 − 𝑥31  ≥ 4  (9) 𝑥33 − 𝑥32  ≥ 1  (10) 
𝑥3𝐸 − 𝑥33  ≥ 2  (11) 𝑥43 − 𝑥41  ≥ 6  (12) 𝑥4𝐸 − 𝑥43  ≥ 8  (13) 

𝑥54 − 𝑥53  ≥ 6  (14) 𝑥5𝐸 − 𝑥54  ≥ 8  (15) 𝑥21 − 𝑥11  ≥ 8  (16) 
𝑥31 − 𝑥21  ≥ 8  (17) 𝑥41 − 𝑥31  ≥ 4  (18) 𝑥32 − 𝑥12  ≥ 6  (19) 

𝑥22 − 𝑥32  ≥ 1  (20) 𝑥23 − 𝑥53  ≥ 6  (21) 𝑥33 − 𝑥23  ≥ 8  (22) 
𝑥43 − 𝑥33  ≥ 2  (23) 𝑥14 − 𝑥54  ≥ 8  (24) 𝑥24 − 𝑥14  ≥ 6  (25) 

3. ขั้นตอนการวิเคราะหผล วิเคราะหผลของการจัดลําดับการผลิตวามีการเกิดเวลาสูญเปลา

หรือเวลารอคอย (Idle Time) ซึ่งเปนหน่ึงในความสูญเสียของกระบวนการผลิต (Wastes) และการเสีย

โอกาสมนการผลิตสินคา โดยตัวช้ีวัดคือ อัตราการใชประโยชน (Utilization) ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัด

ความสามารถในการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิต ในงานวิจัยน้ีหมายถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

มากนอยเพียงใดสามารถหาไดจาก    Total Process Time of Machines
𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛

𝑥100 

โดยที่  Total Process Time of Machine คือ เวลาการทํางานของเครื่องจักรที่รับภาระงาน 

Makespan คือเวลาการทํางานที่ทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ 

สรุปผลการวิจัย  

ผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือ Solver ในการจัดลําดับการผลิต การใชสูตรในการคํานวณ 
ภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดโดยใชเครื่องมือ Solver ในการประมวลผล ไดผลลัพธการจัดเรียงลําดับใน
การผลิตงานออกมาแสดงดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 โดยสามารถอธิบายไดดังน้ี 
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รูปท่ี 3 แถวคอยในการจัดเรียงของงานเขาเครื่องจักรโดยการใชเครื่องมือ Solver 

 

ตัวอยาง แถวคอยเครื่องจักรที่ 1 (M1) งาน GW-MC-EU-1000   ผลิตลําดับแรก 

งาน GW-MC-EU-1100   ผลิตลําดับสอง 

งาน GW-MC-BS-1200   ผลิตลําดับสาม 

งาน GW-MC-JP-1300   ผลิตลําดับสุดทาย 

  รายละเอียดแถวคอยในการจัดเรียงของงานเขาเครื่องจักรโดยการใชเครื่องมือ Solver เปน
ดังตอไปน้ี 

 
รูปท่ี 4 การจัดลาํดับการผลิตโดยใชเครื่องมือ Solver 

ผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือ Solve น้ีสามารถดูไดจากในคอลัมน X3 ถึงคอลัมน X26 ใน
รูปภาพที่ 4 สามารถอานคาของผลลัพธสรุปไดดังตารางที่ 3 แสดงถึงเวลาที่งานที่ i (Job i) ทํางานบน
เครื่องจักรที่ j (Machine j) ขั้นตอนน้ันเริ่มขึ้นเมื่อเวลาเทาใด (Time In) และแลวเสร็จในเวลาเทาใด 
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(Time Out) ไดผลลัพธที่ไดมีขอสังเกตุสําคัญคือในคอลัมน X3 ถึง X26 ผลลัพธที่ไดจะมีคานอยกวาหรือ
เทากับคอลัมน Y3 ถึง Y26 เปนการตรวจสอบไดวาการจัดลําดับงานโดยใชเครื่องมือ Solver ในครั้งน้ีน้ัน
มีการปอนขอมูลเง่ือนไขไดถูกตองครบถวน 

 
ตารางที่ 3 ผลลัพธของการจัดลําดับโดยการใชเครื่องมือ Solver 

 
 

ซึ่งตารางที่ 3 เปนการแสดงผลลัพธของแตละงานที่ทํางานบนเครื่องจักรในแตละเครือ่ง โดยบง
บอกวางานใดอยูในลําดับที่เทาไร เริ่มเขาระบบดวยเครื่องจักรใดและเสร็จสิ้นจากเครื่องจักรน้ันเมื่อเวลา
ใด ซึ่งเวลาเริ่มตนน้ันจะขึ้นอยูกับเวลาของงานกอนหนาแลวเสร็จระหวางงานที่ทําบนเครื่องจักรกอนหนา
หรืองานที่ทํากับผลิตภัณฑกอนหนาอยางใดเสร็จชากวากันใหใชเวลาที่มากที่สุดเปนเวลาเริ่มของงาน
ถัดไป เวลาที่ใชในกระบวนการผลิต (Cycle Time) ของแตละงานที่ทําแสดงผลในเซลล S2 ถึง W2 (รูป
ที่ 4) มีขอมูลดังตอไปน้ี  

เวลาที่ใชในการผลิตงาน GW-MC-EU-1000 เทากับ   20 นาที 
เวลาที่ใชในการผลิตงาน GW-MC-EU-1100 เทากับ   36  นาที 
เวลาที่ใชในการผลิตงาน GW-MC-BS-1200  เทากับ   26  นาที 
เวลาที่ใชในการผลิตงาน GW-MC-JP-1300 เทากับ   34  นาที 
เวลาที่ใชในการผลิตงาน GW-MC-GE-1400  เทากับ   14  นาที 

ดังน้ัน เวลาในการทํางานทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ (Makespan) เทากับ 36 นาที เวลารวมของงานที่ทํา
บนเครื่องจักรทั้ง 4 เครื่องที่ใชในกระบวนการผลิตมีคาเทากับ 20+36+26+34+14 = 130 นาที 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเวลารวมของงานในเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 เวลารวมของงานในเครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการผลิต 

เปรียบเทียบเวลาการทํางานที่ทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ (Makespan) ของการจัดเรียงการทํางาน
แบบปจจุบัน เทียบกับการจัดเรียงการทํางานดวยเครื่องมือ Solver พบวา การจัดเรียงการทํางานแบบ
ปจจุบันมีรอบเวลาในการผลิตมากที่สุดคือ 57 นาที สวนการจัดเรียงการทํางานดวยเครื่องมือ Solver มี
รอบเวลาในการผลิตมากที่สุดคือ 36 นาที ซึ่งมีรอบเวลาในการผลิตมากที่สุดนอยกวาถึง 21 นาทีหรือ 
36.8% 

ลําดับของการทํางาน

เวลารวมของงานใน

เครื�องจักรที�ใช้ใน

กระบวนการผลิต (นาท)ี

ลําดับของการทํางาน

เวลารวมของงานใน

เครื�องจักรที�ใช้ใน

กระบวนการผลิต (นาท)ี

GW-MC-EU-1000  GW-MC-EU-1000 

GW-MC-EU-1100 GW-MC-EU-1100

GW-MC-BS-1200 GW-MC-BS-1200

GW-MC-JP-1300    GW-MC-JP-1300   

GW-MC-EU-1000  GW-MC-EU-1000 

GW-MC-EU-1100 GW-MC-BS-1200

GW-MC-BS-1200 GW-MC-EU-1100

GW-MC-EU-1100 GW-MC-GE-1400

GW-MC-BS-1200 GW-MC-EU-1100

GW-MC-JP-1300    GW-MC-BS-1200

GW-MC-GE-1400 GW-MC-JP-1300   

GW-MC-EU-1000  GW-MC-GE-1400

GW-MC-EU-1100 GW-MC-EU-1000 

GW-MC-GE-1400 GW-MC-EU-1100

รวม 128 165

34

36

26

33

49

57

เครื�องจักร

การจัดเรียงแบบปัจจุบัน การจัดเรียงด้วยเครื�องมือ Solver

26

32

เครื�องจักรที� 1 (M1)

เครื�องจักรที� 2 (M2)

เครื�องจักรที� 3 (M3)

เครื�องจักรที� 4 (M4)
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ตารางที่ 5 เวลาในการทํางานทุกขั้นตอนเสรจ็สมบูรณ (Makespan) ของแตละผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 เวลาในการทํางานทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ (Makespan) ของแตละผลิตภัณฑ 

ทําการเปรียบเทียบเวลาสูญเปลาหรือเวลารอคอยของเครื่องจักร และทําการเปรียบเทียบอัตรา
การใชประโยชนของเครื่องจักรแตละเครื่อง พบวา เวลาสูญเปลาของเครื่องจักรในการจัดเรียงแบบ
ปจจุบันที่มากที่สุดอยูที่ 56 นาที และเวลาสูญเปลาของเครื่องจักรในการจัดเรียงดวยเครื่องมือ Solver 
มากที่สุดอยูที่ 21 นาที ซึ่งตางกัน 35 นาที สวนอัตราการใชประโยชนของเครื่องจักรแตละเครื่องในการ
จัดเรียงดวยเครื่องมือ Solver มีอัตราการใชประโยชนของเครื่องจักร มากกวาในทุกการทํางานของ
เครื่องจักรในการจัดเรียงแบบปจจุบัน ดังน้ัน อัตราการใชประโยชนของแตละเครื่องจักรสามารถหาได
ดังตอไปน้ีแสดงดังตารางที่ 6 

เครื่องจักรที่ 1 (M1)  Total Process Time = 8+8+4+6     = 26 นาที 
% Utilization of M1  = (26/36) x100    = 72.22% 
เครื่องจักรที่ 2 (M2)  Total Process Time = 6+8+1      = 15 นาที 

การจัดเรียงแบบปัจจุบัน การจัดเรียงด้วยเครื�องมือ Solver

GW-MC-EU-1000  20 20

GW-MC-EU-1100 36 36

GW-MC-BS-1200 35 26

GW-MC-JP-1300    43 34

GW-MC-GE-1400 57 14

งาน

เวลาในการผลิต (นาท)ี

กราฟแสดงเวลาในการทาํงานทกุข้ันตอนเสร็จสมบูรณของแตละผลิตภัณฑ 
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% Utilization of M2  = (15/36) x100    = 41.67% 
เครื่องจักรที่ 3 (M3)  Total Process Time = 8+2+8+6     = 24 นาที 
% Utilization of M3  = (24/36) x100    = 66.67% 
เครื่องจักรที่ 4 (M4)  Total Process Time = 6+4+8     = 18 นาที 
% Utilization of M4  = (18/36) x100    = 50.00% 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบเวลาสูญเปลาของเครื่องจักร และอัตราการใชประโยชนของเครื่องจักร 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดลองพบวาในปจจุบันคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากขึ้น 

ปญหาที่มีขนาดใหญและมีความซับซอนจึงใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาการจัดลําดับการผลิตเปนปญหาหลักอยางหน่ึงของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี

เครื่องจักรหลายรูปแบบในกระบวนการผลิต สําหรับการใชเครื่องมือ Solver ในการคํานวณเพ่ือหา

ผลลัพธในการจัดเรียงแตละรูปแบบตองมีการสรางรูปแบบ (Model) และเง่ือนไขในการเช่ือมโยงกัน

ทั้งหมดกับตัวแปรที่เก่ียวของเปนเทคนิคอยางหน่ึงของการใชโปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) 

จะเห็นวาผลลัพธที่ไดน้ันดีกวาการจัดลําดับในปจจุบันที่ใชวิธีการเรียงลําดับงานเขาโดยใหงานเสร็จไปที

ละลําดับโดยมีเวลาสูญเปลาในการผลิตนอยกวาในทุกๆเครื่องจักร และมีอัตราการใชประโยชนของ

เครื่องจักรมากกวาในทุกๆเครื่องจักรที่ใชในการผลิตดวยแสดงในตารางที่ 7 ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

การจัดเรียง

แบบปัจจุบัน

การจัดเรียงด้วย

เครื�องมือ Solver

การจัดเรียงแบบ

ปัจจุบัน

การจัดเรียงด้วย

เครื�องมือ Solver

เครื�องจักรที� 1 (M1) 31 10 45.61% 72.22%

เครื�องจักรที� 2 (M2) 56 21 26.32% 41.67%

เครื�องจักรที� 3 (M3) 33 12 42.11% 66.67%

เครื�องจักรที� 4 (M4) 39 18 31.58% 50.00%

เวลาสูญเปล่า 
(Idle Time)

อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื�องจักร
(% Utilization)

เครื�องจักร
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ตารางที่ 7 เวลาสูญเปลาของเครื่องจักร และอัตราการใชประโยชนของเครื่องจักรหลังการปรับปรุง 

 

ขอเสนอแนะ  

เน่ืองจากการจัดลําดับการผลิตเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่

จะสามารถชวยขับเคลื่อนใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีหลากหลายวิธีการที่จะสามารถ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดลําดับการผลิต จึงควรพิจารณาขอจํากัดตางๆของกระบวนการผลิต

ที่เราตองการนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกัน ซึ่งขอจํากัดที่แตกตางกันน้ันก็ยอมมีวิธีการที่เหมาะสมของ

รูปแบบของความแตกตางน้ันๆดวย อยางไรก็ตามการนําการจัดลําดับการผลิตดวยเครื่องมือ Solver ที่ได

จากการพัฒนางานวิจัยน้ีไปใชในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอยางน้ัน วิศวกรผูควบคุมงานตอง

คํานึงถึงปริมาณงาน และปริมาณของเครื่องจักรที่พรอมใชงานได เง่ือนไขขอบเขตตางๆเพ่ือการจัดลําดับ

การผลิตเปนหลักดวย 
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เครื�องจักรที� 1 (M1) 21 26.61%

เครื�องจักรที� 2 (M2) 35 15.35%

เครื�องจักรที� 3 (M3) 21 24.56%

เครื�องจักรที� 4 (M4) 21 18.42%

เครื�องจักร เวลาสูญเปล่า (Idle Time) 
หลังการปรับปรุงลดลง (นาที)

อัตราการใช้ประโยชน์ของ
เครื�องจักร (% Utilization) 

หลังการปรับปรุงเพิ�มขึ�น
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การวิเคราะหอันตรายกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับการใชแอลกอฮอลในโรงงานผลิต

เครื่องสําอาง เพื่อความปลอดภัย 

Processes Hazard Analysis for The Use of Alcohol in  

Cosmetic Factory for Safety 

 

สุภาพ วังคีรี01 , นันทิยา หาญศภุลักษณ12 

Suparp Wangkeeree1, Nanthiya Hansupalak2 
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีดําเนินการบงช้ีอันตรายสําหรับการผลิตเจลแอลกอฮอลและสเปรยแอลกอฮอลโดยใช

การวิเคราะหแบบ what if และ bow tie   กระบวนการผลิตประกอบดวยหากิจกรรม คือ (1) การ

จัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินคา (2) การช่ังนํ้าหนัก (3) การผสม (4) การบรรจุและ (5) การจัดเก็บผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปในคลังสินคา ในการประเมินระดับความเสี่ยง จะใช ALOHA และสมดุลมวลอยางงายเพ่ือ

ประเมินขนาดของไฟและการปลอยไอพิษอันเปนผลมาจากการรั่วไหลของแอลกอฮอล ความเขมขนของ

แอลกอฮอลโดยประมาณในทุกกิจกรรมตํ่ากวา ERPG-2 (3,300 ppm) และขีดจํากัดการติดไฟที่ตํ่ากวา

สําหรับแอลกอฮอล (LFL = 1,000 ppm) ซึ่งบงช้ีวาระดับการปลอยไอระเหยไมเปนอันตรายและมีความ

เสี่ยงในการเกิดไฟไหมตํ่า แอลกอฮอลจํานวนมากที่ปลอยไอระเหยออกมามากกวา ERPG-2 และ LFL 

น้ันเกิดจากภาชนะที่เสื่อมสภาพและอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการใชรถยกในบางกิจกรรม 

เน่ืองจากไมมีการวัดความเขมขนของไอจริงในสภาพแวดลอมการทํางานและการทํางานกับ

ของเหลวที่ไหลกระทบผนังภาชนะที่สามารถสรางไฟฟาสถิตได จึงมีโอกาสเกิดไฟไหมในที่ทํางาน ดังน้ัน

ทั้ง 5 กิจกรรมจึงมีความเสี่ยงสูงกวาที่รับได กิจกรรมการบรรจุมีความเสี่ยงสูงสุดเน่ืองจากไมมีการตอสาย

ดินและตอฝากนอกจากน้ี ผลการวิเคราะหอันตรายดวย what if และbow tie ผลออกมาเหมือนกันคือ

ระดับความเสี่ยงสูงของกิจกรรมเหลาน้ันเกิดจากความไมเพียงพอของมาตรการปองกันหรือบรรเทา

                                                            
1 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ   10900 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ   10900  
fengnyh@ku.ac.th 
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อัคคีภัยที่มีอยูในปจจุบัน จึงมีการเพ่ิมมาตรการการเขามาแกไขและปรับปรุงใหเปนไปตามที่การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด (Veerapat Plengsrisakul. 2021) 

คําสําคญั: แอลกอฮอล ,  เครื่องสําอาง , อันตราย 

 

Abstract 

This work conducted hazard identification for the production of alcohol gel and 

alcohol spray using what if and bow tie analyses. The production consisted of five 

activities: (1) Storing raw materials in a warehouse, (2) weighing, (3) mixing, (4) packing, 

and (5) storing finished products in a warehouse. To evaluate the risk levels, ALOHA and 

a simple mass balance were used to assess the magnitude of fire and toxic vapor 

release as a result of alcohol leaks. The estimated concentration of alcohol in every 

activity was lower than ERPG-2 (3,300 ppm) and the lower flammable limit for alcohol 

(LFL = 1,000 ppm), indicating that the vapor release level was not harmful and a low 

fire risk. The large release of alcohol that released vapor more than ERPG-2 and the LFL 

was caused by degraded containers and accidents related to the presence of forklifts in 

some activities.  

Due to the lack of actual measurement of vapor concentration in the working 

environment and working with liquid flowing against the wall of a container that could 

generate static electricity, there was still a chance of fire in the workplace. Therefore, 

all five activities had risk levels higher than the acceptable. Among these, the filling 

activity had the highest risk level as there were no grounding and bonding. In addition, 

the what if results were in good agreement with the results from Bow tie. The high-risk 

levels of those activities were caused by insufficiency of current measures preventing or 

mitigating the fire. Therefore, measures were added to correct and improve to be in 

line with the Industrial Estate Authority of Thailand. 

Keywords: Alcohol , Cosmetic , Hazard 
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ที่มาและความสําคญัของปญหา 

จากสถานการณปจจุบัน เกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019, COVID-2019) ที่ การติดเช้ือไวรัสดังกลาวในระบบทางเดินหายใจสงผลใหเกิดโรคปอด

อักเสบและพบรายงานผูปวยเสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 น้ีทําใหประชาชนต่ืนตัวในดาน

การดูแลสุขภาพ เน่ืองจากเช้ือโรคสามารถติดตอไดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่อยูในรางกายสามารถ

ติดตอและแพรกระจายไดผาน “สารคัดหลั่ง” ทางการแพทยจึงแนะนํา รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล เชน 

ลางมือใหสะอาดดวยนํ้าและสบู หรือใชเจลแอลกอฮอล 70% ขึ้นไป ดังน้ันการใชแอลกอฮอลเจลหรือ 

สเปรยแอลกอฮอลเปนทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถลางมือไดเพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเช้ือโรคจาก

การหยิบจับและสัมผัส  จึงมีความตองการแอลกอฮอลเจลหรือสเปรยเพ่ิมมากขึ้นในชวงปพ.ศ. 2563–

2564 สงผลใหผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องสําอางที่มีความพรอมดานเครื่องมือและอุปกรณทางการ

ผลิตเจลแอลกอฮอลหรือสเปรยมีความตองการที่จะผลิตผลิตภัณฑจํานวนมาก จึงมีการครอบครอง

แอลกอฮอลเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด 4,545 กิโลกรัมไอสารยังเปนอันตรายตอคนหากมีความ

เขมขนสูงเกิน1,000 ppm โดยจะทําใหมีอาการทําคลื่นไส, อาเจียน,ระคายเคืองตอเย่ือเมือก การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(กนอ.) จึงกําหนดใหกระบวนการที่เกี่ยวของกับสารเคมีอันตรายรายแรงใน

ปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กระบวนการที่เก่ียวของกับแกสไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มี

ปริมาณครอบครองต้ังแต4,545 กิโลกรัม ดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย

กระบวนการผลิต (Process Safety Management (PSM) ( การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.

2559) 

บทความน้ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมตามขอที่ 3 การวิเคราะหอันตรายกระบวนการผลิต 

(Process Hazard Analysis : PHA) ของ PSM  ซึ่งเปนการวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต โดย

ตองดําเนินการช้ีบงและประเมินความเสี่ยง  ประเมินมาตรการที่มีในปจจุบัน  และหามาตรการเพ่ิมเติม

เพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2543) ใชวิธีการช้ีบงและ

วิเคราะหอันตราย ดวย what if Analysis และวิเคราะหแบบไบวไท (Bow-Tie Analysis) ซึ่งเปนวิธีการ

ช้ีบงอันตรายที่งายไมสลับซับซอน มีขั้นตอนการทําที่ยืดหยุนสูง ดวยการ ระดมสมองของทีมวิเคราะหที่

ตองมีความรูและประสบการณเปนอยางดี เพ่ือคิดคําถามเก่ียวกับเหตุการณไมพึง ประสงคที่อาจจะ

เกิดขึ้นซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง การวิเคราะหแบบไบวไท (Bow-Tie 

Analysis) เปนรูปแบบการอธิบายสาเหตุของการเกิดเหตุอยางมีลําดับขั้นตอนที่เขาใจไดงาย ซึ่งแสดงผล

การวิเคราะห ความสัมพันธของอันตรายของการเกิดอุบัติภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 

(วรรณพธิดา เที่ยงตรง.2557) 
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วัตถุประสงค 

1.เพ่ือการวิเคราะหความเปนอันตรายของกิจกรรมในกระบวนการผลิตแอลกอฮอลเจลและ

สเปรยแอลกอฮอล ดวยวิธีการช้ีบงอันตรายดวย What if และหามาตรการและวิธีปองกันอันตราย 

2.เพ่ือจัดทําผลวิเคราะหและความเสี่ยงดวย Bow tie analysis และเพ่ิมมาตรการปองกัน

อันตราย (Barriers) ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอลเจลและสเปรยแอลกอฮอล 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

กิจกรรมในกระบวนการผลิตแอลกอฮอลเจลและสเปรยแอลกอฮอลที่นํามาประเมินความเสี่ยงน้ี

เกี่ยวของกับกระบวนการที่ตองใชแอลกอฮอลเทาน้ัน 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

วิธีการ (Methodology)      

1. การช้ีบงอันตราย  

What if เปนเทคนิคที่ไดเลือกมาใชช้ีบงอันตรายกระบวนการที่เก่ียวของกับแอลกอฮออล  โดย

เปนการทํางานรวมกับวิศวกร เจาหนาที่ความปลอดภัย และหัวหนาของหนวยงาน   โดยเริ่มจากการ

รวบรวมขอมูลกระบวนการผลิตที่ใชแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวยปริมาณสาร สภาวะการทํางาน (เชน 

อุณหภูมิของหองทํางานและที่ใชในกระบวนการ  ติดต้ังระบบระบายอากาศ ฯลฯ) อุปกรณที่ใช วิธีการ

ปฏิบัติงาน  มาตรฐานที่เก่ียวของกับการผลิต  และมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่มีอยูในปจจุบัน จัดแบง

กระบวนการผลิตเปนกระบวนการยอย ๆ และต้ังคําถาม เชน จะเกิดอะไรขึ้น ถาวาลวควบคุมการเปด-

ปดชํารุด เปนตน เพ่ือประเมินระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณดังกลาว (3 ระดับ: 3 คือโอกาสสูง 2 

คือโอกาสปานกลาง และ 1 คือโอกาสตํ่า) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น3 ระดับ

เชนเดียวกับระดับโอกาส 

ในแตละคําถาม จะพิจารณาระดับของโอกาสของ 12 ดาน (𝐿𝑖 , 𝑖 = 1,2, … ,12) และระดับ
ความรุนแรงของ 5 ดาน (𝐶𝑗 , 𝑗 = 1,2, … ,5) ดังแสดงในตารางที 1 จากน้ันคํานวณรอยละคาเฉลี่ยของ
ระดับของโอกาสและรอยละคาเฉลี่ยของระดับความรุนแรง ดังสมการที่ 1 และ 2  
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รอยละคาเฉล่ียของระดับโอกาสเฉล่ีย =  ∑ 𝐿𝑖12
𝑖=1

จํานวนดาน×ระดับโอกาสสูงสุด
× 100 = ∑ 𝐿𝑖12

𝑖=1
12×3

× 100 = 100
36
∑ 𝐿𝑖12
𝑖=1          

สมการท่ี (1) 
                                                                              

รอยละคาเฉล่ียของระดับความรุนแรงเฉล่ีย =  
∑ 𝐶𝑗5
𝑗=1

จํานวนดาน×ระดบัความรุนแรงสูงสุด
× 100 =

∑ 𝐶𝑗5
𝑗=1

5×3
× 100 = 100

15
∑ 𝐶𝑗5
𝑗=1

                                                                                                                                       สมการท่ี (2)                                                                                                      
 

ในการประเมินระดับความเสี่ยง คารอยละคาเฉลี่ยของระดับของโอกาสและรอยละคาเฉลี่ยของ

ระดับความรุนแรงที่คํานวณไดจากสมการที่ 1–2  จะนํามาเปลี่ยนเปนระดับโอกาสและความรุนแรง โดย

ใชเกณฑเดียวกันดังตารางที่ 4   จากน้ันนําคาที่ไดมาคูณกันและใชเกณฑในตารางที่3ในการประเมิน

ระดับความเสี่ยงที่แบงยอยเปน 4 ระดับต้ังแตความเสี่ยงเล็กนอยจนถึงความเสี่ยงสูงที่ยอมรับไมได  

ตารางที่ 3 ไดแสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ผูประกอบการตองดําเนินการสําหรับแตละระดับความเสี่ยง  
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ตารางที่ 1 เกณฑสําหรับใชประเมินระดับโอกาส (L) 
i ส่ิงที่พิจารณา (𝐿𝑖) 

L1 
ความถี่และระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานสัมผัสอันตราย (3= >30 ชม./ สัปดาห;2=10-30 สัปดาห;1=<10ชม./
สัปดาห) 

L2 

คุณสมบัติสารเคมีอันตรายสูง หรือเปนสารไวไฟ  หรือระเบิดได 
(3=ฉับพลัน, จุดวาบไฟต่ํากวา 37.8 C ;2=ปานกลาง จุดวาบไฟ 37.8C - 60.0 C; 1=ไมมีผลตอสุขภาพ ไม
ติดไฟไหม 

L3 

ระบบตรวจจับแจงเตือนและหยุดระบบอัตโนมัติ (Alarm & Auto Shutdown) 
(3=ไมมีระบบตรวจจับแจงเตอืนอัตโนมัต;ิ 2=มีระบบตรวจจบั แจงเตือน แตไมมีระบบหยุดอัตโนมัต;ิ1=มีทุก
ระบบ 

L4 
มีขั้นตอน/ วิธีปฏิบัติ/ กฎระเบยีบเพื่อควบคุมการทํางานอยางความปลอดภัย (Working instruction, WI) 
(3=ไมมี WI ;  2=มีWIแตปฏิบัติไมสอดคลอง ; 1=มี WI และปฏิบัติไดสอดคลอง) 

L5 

มีการฝกอบรมขั้นตอนหรือวธิกีารปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
(3=ไมมีการฝกอบรม;2=มีการฝกอบรมไมครบถวนทกุตําแหนง;1=มีการฝกอบรม มีการทบทวน อยาง
ครบถวน 

L6 
ระบบระบายอากาศ  ผลตรวจสอบทางกายภาพ  ตรวจวัดสภาพแวดลอม  (3=ไมมีระบบ ผลสูงกวาเกณฑไม
ปรับปรงุแกไข;2=มีระบบแตผลสูงกวามาตรฐาน;1=มีระบบทีม่ีประสิทธิภาพและผลต่ํากวาเกณฑ) 

L7 
การตรวจสอบความพรอมกอนเริ่มเดินเครื่องประจําวัน / ประจํากะ 
(3=ไมมีการตรวจสอบ;2=มีการตรวจสอบแตไมดําเนินการแกไข;1= มีการตรวจสอบและไดรับการแกไข
ทันท)ี 

L8 
การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ กับอุปกรณเครื่องจกัรวกิฤต  
(3=ไมมีการบํารุงรักษา;2=มีการบํารงุรกัษาแตไมครอบคลุมตามแผน;1=มีการบํารงุรกัษาไดครอบคลุมตาม
แผนงาน) 

L9 
มาตรการควบคุมกิจกรรมที่อาจกอใหเกดิไฟไหม  การรั่วไหล หรือระเบิด  
(3=ไมมีระบบใบอนุญาต;2=มีระบบใบอนุญาตแตปฏิบัติยังไมเครงครดั;1=มีระบบใบอนุญาต มีการปฏิบัติ 
ตาม) 

L10 
มาตรการควบคุมการเปล่ียนแปลงดานสารเคม ี เทคโนโลย ี เครื่องจักร (3=ไมมีการควบคุมการ
เปล่ียนแปลง;2=มีการควบคุมการเปล่ียนแปลงไมมีประสิทธิภาพ;1=ควบคุมการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพ) 

L11 
สถิติการเกดิอุบตัิการณ  ความถี่การเกดิเหตุ รัว่ไหล ระเบิด ไฟไหม(3=เคยเกดิเหตขุึ้น>1ครั้ง/ปในระยะ5ป
หลัง;2=เคยเกิดเหตุขึ้น1ครั้ง/ปในระยะ10ปหลัง;1=ไมเคยเกิดเหตุในระยะเวลา15 ปหลัง) 

L12 
ความพรอมตอบโตเหตุฉุกเฉิน ตรวจสอบ/ทดสอบระบบแจงเตอืน และระบบดับเพลิง(3=ไมมีระบบแจงเตือน
และไมมีการฝกซอม;2=มีระบบแจงเตือนแตไมมีการทดสอบ ;1=มีแจงเตือนทดสอบและมีการฝกซอม) 
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ตารางที2่  เกณฑสําหรับใชประเมินระดับความรุนแรง (C)  

j สิ่งที่พิจารณา (𝐶𝑗) 

1 
ผลกระทบตอบุคคล(3=บาดเจ็บสาหัสรุนแรงเสียชีวิต;2=บาดเจ็บปานกลาง หยุดงาน>3วัน;1=
บาดเจ็บเล็กนอยหยุดงานรักษาพยาบาล<1วัน)  

2 
ผลกระทบตอทรัพยสิน (ทั้งภายในและภายนอกองคกร) (3=ทรัพยสินเสียหาย > 200,000 บาท 
;2=ทรัพยสินเสียหาย > 50,000-200,000บาท;1=ทรัพยสินเสียหาย < 50,000 บาท) 

3 
ผลกระทบตอชุมชน หรือโรงงานขางเคียง 
(3=สงผลกระทบตอชุมชน > 200 m.;2=สงผลกระทบตอชุมชน > 100 m.;1=สงผลกระทบตอ
ชุมชน<50 m.) 

4 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม(3=สงผลมากฟนฟู>6-8เดือน;2=สงผลปานกลางฟนฟู3-5เดือน;1=สงผล
ตอสิ่งแวดลอมฟนฟู<2เดือน) 

5 
ผลกระทบการบริหารจัดการ(3=ขัดตอกฎหมาย; 2=ขัดตอขอบังคับของลูกคา; 1= ขัดตอนโยบาย
บริษัท) 

  
 
ตารางที่ 3   เกณฑการแบงระดับความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติ 

ผลคูณของความเส่ียง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

12-16 คะแนน ความเสี่ยงสูง 
ยอมรับไมได 

จะตองพยายามลดความเสี่ยงลงหรือหามาตรการเพ่ือใหมีความปลอดภัย
พอเพียงหรือมีความเสี่ยงลดลง   แผนระยะสั้น และวางแผนระยะยาว 
ทั้งน้ีจะตองดําเนินการภายในเวลากําหนดมีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร  และมกีารทบทวนประเมินความเสี่ยงภายหลังปรับปรุงแกไข 

8-9 คะแนน ความเสี่ยงสูง จะตองพยายามลดความเสี่ยงลงหรือหามาตรการเพ่ือใหมีความปลอดภัย
พอเพียงหรือมีความเสี่ยงลดลง   แผนระยะสั้น และวางแผนระยะยาว 
ทั้งน้ีจะตองดําเนินการภายในเวลากําหนดมีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร  และมกีารทบทวนประเมินความเสี่ยงภายหลังปรับปรุงแกไข 

3-6 คะแนน ความเสี่ยง 
ยอมรับได 

ไมตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม  หรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมขึ้น หรืออาจจะทําเมื่อเห็นวาคุมคาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

1-2 คะแนน ความเสี่ยง 
เล็กนอย 

ไมตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม  หรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมขึ้น หรืออาจจะทําเมื่อเห็นวาคุมคาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
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ตารางที่ 4 เกณฑสําหรับใชเปลี่ยนรอยละคาเฉลี่ยของระดับของโอกาสและรอยละคาเฉลี่ยของระดับ
ความรุนแรงเปนระดับโอกาสและระดับความรุนแรง สําหรบัใชประเมินระดับความเสี่ยง 

คารอยละคาเฉลี่ย ระดับโอกาส/ความรุนแรง ความหมาย 
ผลบวก (90 %- 100% ) 4 สูงมาก 
ผลบวก (71 %- 89% )    3 สูง 
ผลบวก (51 %- 70% ) 2 ปานกลาง 
ผลบวก (33%- 50% )      1 นอย 
ผลบวก <33 0 นอยมาก 
 

 2.  การวิเคราะหความเหมาะสมของมาตรการที่มีอยูดวย bow tie 

 ในขั้นตอนน้ีเปนการนําขอมูลและผลที่ไดจากการช้ีบงอันตรายมาวิเคราะหดวยซอฟทแวร Bow 
TieXP/IncidentXP Version 10.4.1 Trial โดยในขั้นแรกตองระบุ เหตุการณที่จะนําไปสูอุบัติเหตุ (Top 
event)เชน การรั่วไหล เปนตน) และเหตุการณที่จะเกิดตามมาหาก Top event เกิดขึ้น (เรียกวา 
Consequence เชน การเกิดไฟไหม)  จากน้ันพิจารณาแตละกิจกรรมของกระบวนการผลิตเพ่ือระบุ 
Threat ที่จะเกิดขึ้นได  และมาตรการที่มีอยูในปจจุบันที่ขัดขวางไมให Threat ขยายจนเปน Top 
event (เรียกวา Preventive barrier) จากน้ันวิเคราะหหามาตรการที่จะใชลดหรือกําจัดการเกิด 
Consequence อันเปนผลจาก Top event ที่ไดเกิดขึ้นแลว (เรียกวา Barrier) หลังจากน้ีจึงดําเนินการ
กรอกผลการวิเคราะหลงในซอฟทแวร  ทั้งน้ีลําดับการกรอกขอมูลไมไดกําหนดตายตัว แตในที่น้ีไดเริ่มตน
ดวยการระบุ Top event ลงในกลองที่อยูใจกลางของโบว เชน การรั่วไหล เปนตน รวมทั้งระบุคําสําคัญ
ที่บงบอกศักยภาพที่จะกอใหเกิดอันตราย (Hazard)  เชน สถานะของสารที่รั่ว  เปนตน สวนดานซายมือ
สุดของโบว (กลองที่มีกรอบสีนํ้าเงิน) เปนการกรอกสาเหตุของปญหา(Threat) กลองที่อยูถัดมาเปนช่ือ
ของมาตรการทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบันที่ใชปองกันไมใหขยายไปเปน Top event สวนดานขวามือสุดของ
โบว (กลองที่มีกรอบสีแดง) คือ Consequence ที่สนใจกลองที่อยูระหวางใจกลางของโบวกับกลองขวา
สุดของโบว คือสวนของมาตรการที่ใชลดความรุนแรงของ Consequence หรือสามารถกําจัดได   
ดานลางของกลองสีแดงขวาสุดประกอบดวย 4 ชอง สําหรับใหระบุโอกาสการเกิดและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดจาก Consequence ในดานคน(People) ทรัพยสิน(Assets) สิ่งแวดลอม
(Environment) และช่ือเสียงขององคกร (Reputation)  โดยโอกาสการเกิดแสดงดวยตัวอักษร A–E 
และระดับความรุนแรงแสดงดวยตัวเลข 0–5  ในการประเมินความเหมาะสมของมาตรการที่มีอยูใน
ปจจุบัน(ภาพที่1) ทําไดโดยเปรียบเทียบกับ barrier ที่มีในแผนภาพโบว  หากมาตรการที่มีอยูในปจจุบัน
เปนชนิดเดียวกับที่ระบุในแผนภาพโบวหรือมีมากกวา จะถือวามาตรการที่มีอยูในปจจุบันเหมาะสม หาก
มีนอยกวา ก็แสดงใหเห็นวากิจกรรมน้ันยังมีความเสี่ยงและควรดําเนินการเพ่ิมมาตรการ  
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ภาพท่ี 1 รูปแบบวิธีวิเคราะหแบบโบวไท 

ผลการวิเคราะหและอภิปรายผล 

1. ผลของการประเมิน what if  

 จากผลการประเมินดวย what if (ตารางที่ 5) ทําใหทราบวากระบวนการผลิตแอลกอฮอลเจล
และสเปรย ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแอลกอฮออล ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม คือ (1) การขนยายและ
จัดเก็บวัตถุดิบ (2) การแบงช่ัง (3) การผสม (4) การบรรจุ และ (5) การขนยายและการจัดเก็บสินคา
สําเร็จรูป  เหตุการณไมพึงประสงคที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดคือ การรั่วไหลของแอลกอฮอลทั้งในสถานะที่เปน
ของเหลวและไอที่สามารถทําอันตรายตอระบบทางเดินหายใจหากความเขมขนของไอระเหยสูงเกินคา 
TWA (1,900 ppm) และเกิดการลุกติดไฟได (ความเขมขนตํ่าสุดที่จะทําใหเกิดการลุกติดไฟ คือ 1,000 
ppm (ดาริกา วอทอง.2562) หากมีแหลงประกายไฟ โดยแหลงกําเนิดประกายไฟที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ทํางานมากที่สุดคือไฟฟาสถิต โดยอาจเกิดไดในพ้ืนที่ที่ทํางานเก่ียวของกับการไหลของแอลกอฮอล
จากถังหน่ึงไปยังอีกถังหน่ึง (กิจกรรมการแบงช่ัง การผสม และการบรรจุ)   แหลงประกายไฟที่มีโอกาส
เกิดขึ้นถัดมาคือประกายไฟที่เกิดจากการซอมบํารุง  สวนกิจกรรมการขนยายและจัดเก็บวัตถุดิบและการ
ขนยายและการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปน้ัน  แหลงประกายไฟที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดอาจมาจากพฤติกรรม
ของพนักงาน เชน มีการนําไฟแช็คเขาไปในพ้ืนที่ผลิต หรือสูบบุหรี่ในพ้ืนที่หามสูบ เปนตน    

เน่ืองจากไฟฟาสถิตมีโอกาสเกิดไดมากและเกิดในหลายพ้ืนที่ ทําใหโรงงานไดกําหนดใหพนักงาน
สวมใส ชุดเสื้ อผ าและรองเทาที่ปองกันการเ กิดไฟฟาสถิตในพ้ืนที่ที่ เ ก่ียวของ  สวนการตอ
ฝาก  (grounding) และ การตอสายดิน (bonding) ที่ควรทําในการผสมเทาน้ันที่มีการทํา bonding ของ
สองถังที่มีการแบงถายแอลกอฮอล โดยไมมีgrounding  สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไมพบวามีการ
การตอฝาก  (grounding) การตอสายดิน (bonding) คือการแบงช่ังและการบรรจุ นอกจากน้ียังพบวา 
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วิธีการปฏิบัติงานที่ใชในปจจุบันของทุกกิจกรรมไมไดครอบคลุมถึงการทํางานกับสารไวไฟ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม .2548) 

ดังแสดงในตารางที่ 5 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจากมากไปนอยคือ กิจกรรมที่ 4 > กิจกรรมที่ 2 
> กิจกรรมที่ 1 > กิจกรรมที่ 3 > กิจกรรมที่ 5 รายละเอียดของเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแตละ
กิจกรรมเพ่ือนําไปประเมินระดับโอกาสและระดับความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

897 
 

ตารางที่ 5  ผลการช้ีบงอันตรายและประเมนิความเสี่ยงของกระบวนการผลิตที่เกี่ยงของกับการใชแอลกอฮอล 

 

 
 

 

 

 
 

กิจกรรม คําถาม what if ผลทีจ่ะตามมา ระดับ
โอกาส 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

คาระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการปองกัน 

1 การขนยาย
และจัดเก็บ 
(Warehous
e Raw 
Material) 

1. จะเกิดอะไรขึ้น ถา
วาลวควบคุมการเปด-ปด
ชํารุด 
2.จะเกิดอะไรขึน้ ถาฝา
ปดถัง IBC 1,000 L เกิด
การชํารุด 
3.จะเกิดอะไรขึน้ ถาเกดิ
การลัดวงจรของเครื่อง
ชารจประจุแบตเตอรี ่

1.สารเคมีเกิดการ
รั่วไหล ระเบิดลุกไหม  
2.พนักงานอาจจะไดรับ
บาดเจ็บ 
3. สินคาเสียหาย 
4. สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 
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ความเส่ียงสูง 
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ความเส่ียงสูง 

 
8 

ความเส่ียงสูง 

ปจจุบัน 
1.วิธีการปฏิบัตงิานการรับวตัถดุิบของเหลวไวไฟ 
2. ลดโอกาสการเกดิไฟฟาสถติดวยการใหพนักงานสวมใสชุดเส้ือผา
และรองเทาที่ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
3.แผนฉุกเฉินปองกันการหกรั่วไหลสารเคมีและระงับอัคคีภัย 
แนวทางที่นําเสนอเพิ่ม 
1. เพิ่มเติมวธิีการตรวจสอบถงั Intermediate Bulk Container 
(IBC) ที่รับเขามาลงในวิธกีารปฏิบัติงานการรับวัตถุดิบ พรอมกบั
จัดทํา Check list  
2. สรางหองที่มรีะบบระบายอากาศ  มีระบบจดัการสารเคมีรั่วไหลสู
พื้น และทนตอการระเบิดและไฟไหม 
3.ยายจุดชารจแบตเตอรีพ่ื้นทีน่อกอาคาร 
4.ติดตั้งพัดลมตดิผนัง ในอาคารเพิ่ม 
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2 การแบงชัง่ 
(Weighing) 

1.จะเกิดอะไรขึน้ถาการ
แบงชั่งแอลกอฮอลไม
มีการตอ สวนการตอ
ฝาก  (grounding) 
และ การตอสายดิน 
(bonding)  

2.จะเกิดอะไรขึน้ถา
แอลกอฮอลรั่วไหล 
หก โดนปล๊ักไฟ , 
อุปกรณไฟฟา ขณะ
เคล่ือนยายโดยรถยก 

 
3.จะเกิดอะไรขึน้ขณะ

แบงชั่งเกิดการลนของ
แอลกอฮอล 

1. มีความเส่ียงในการ
เกิดไฟฟาช็อตและเกิด
ประกายไฟลุกไหม                                                                            
อันเนื่องมาจากขณะ
กําลังแบงชัง่สาร 
ของเหลวบางสวนอาจ
กระเด็นไปยังปล๊ักไฟที่
ใชเสียบเครือ่งชัง่ได   
2.มีความเส่ียงในการ
เกิดไฟไหม โดยเกิดจาก
ไฟฟาสถิตหรือประกาย
ไฟ รวมกับไอระเหยของ
แอลกอฮอลที่เกดิขึ้น
ขณะทําการแบงชั่ง 
เพราะวาลวของถัง IBC 
อยูเหนือปากถงั blue 
drum จึงทําใหสาร
กระเด็นได 
3.มีความเส่ียงในการ
เกิดรั่วไหลของ
แอลกอฮอลจากถงัIBC 
ลงสูพื้น อันเนื่องมาจาก
รถโฟลคลิฟทชนขณะ
ขนยาย  

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
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8 

ความเส่ียงสูง 

ปจจุบัน 
1.ลดโอกาสการเกิดไฟฟาสถิตดวยการใหพนักงานสวมใสชุดเส้ือผา
และรองเทาที่ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
2.วิธีการปฏิบัตงิานการแบงชั่งที่เกีย่วของกับสารไวไฟ 
3.แผนฉุกเฉินปองกันการหกรั่วไหลสารเคมีและระงับอัคคีภัย 
แนวทางที่นําเสนอเพิ่ม 
1. ยายปล๊ักไฟออก 
2. ใชเครื่องชั่งชนิดที่ใชแบตเตอรี่และปรับปรุงวธิีการปฏิบัตงิานที่ตอง
ใชเครื่องชั่ง 
3. ตดิตั้ง สวนการตอฝาก  (grounding) และ การตอสายดิน 
(bonding) กับถัง IBC และถัง blue drum  
4.  จัดทําหองเฉพาะสําหรับแบงชั่งแอลกอฮอลตามหลักGMP & 
Safety ปองกันระเบิดและมีระบบระบายอากาศ 
5.ปรับปรงุวิธกีารปฏิบัติงานการแบงชั่งที่เกี่ยวของกับสารไวไฟในการ
เชื่อมตอ สายดิน (bonding) 
6.ใชปลายทองอที่ตอเขากับถงัIBC ที่ยาวถึงกนถังขณะแบงถาย
ของเหลวเพือ่ปองกันการหกรั่วไหล 
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3 ผสม 
(Mixing) 

1.จะเกิดอะไรขึน้ถาการ
ผสมแอลกอฮฮลไมไดตอ 
สวนการตอ
ฝาก  (grounding) และ 
การตอสายดิน 
(bonding) 
 
2.จะเกิดอะไรขึน้ถา มี
การถายเทเนื้อผลิตภัณฑ
ที่ผสมเสร็จ ลงในถัง
stainless แลวเกิดการ
รั่ว เนื่องจากสายยาง
หลุด 

มีความเส่ียงในการเกิด
ไฟไหม อันเนื่องมาจาก
การรั่วไหลของไอระเหย
ของแอลกอฮอลขณะ
ถายโอนแอลกอฮอลที่
ผสมกับสารเติมแตงแลว
ไปยังถงั blue drum 
พรอม ๆ กับทีเ่กิดไฟฟา
สถิตหรอืประกายไฟใน
บริเวณนั้น 

2 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
4 
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ความเส่ียงสูง 

ปจจุบัน  
1.ลดโอกาสการเกิดไฟฟาสถิตดวยการใหพนักงานสวมใสชุดเส้ือผา
และรองเทาที่ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
2.Bonding ระหวางถัง 
3.วิธีการปฏิบัตงิานการผสม 
4.แผนฉุกเฉินปองกันการหกรั่วไหลสารเคมีและระงับอัคคีภัย 
แนวทางที่นําเสนอเพิ่ม 
1.ติดตั้ง grounding  
2.ปรับปรงุวิธกีารปฏิบัติงานการผสมสําหรับการทํางานกับสารไวไฟ 
3.ใชสายยางที่ยาวและใหสายจุมที่กนถังเพื่อลดการเกิดไอระเหย 

4 การบรรจ ุ
(Filling) 

1.จะเกิดอะไรขึน้ถาการ
บรรจุแอลกอฮฮลไมได
ตอ สวนการตอฝาก  
(grounding) และ การ
ตอสายดิน (bonding) 
 
 
 
2.จะเกิดอะไรขึน้ถาเพิ่ม
กําลังการผลิตเปน 2 เทา 

1.มีความเส่ียงในการ
เกิดไฟไหม อัน
เนื่องมาจากการรั่วไหล
ของไอระเหยของ
แอลกอฮอลขณะบรรจุ
พรอม ๆ กับทีเ่กิดไฟฟา
สถิตหรอืประกายไฟใน
บริเวณนั้น 
2.มีความเส่ียงตอ
สุขภาพ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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ความเส่ียงสูง
ยอมรับไมได 
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ความเส่ียงสูง 

ปจจุบัน  
1.ลดโอกาสการเกิดไฟฟาสถิตดวยการใหพนักงานสวมใสชุดเส้ือผา
และรองเทาที่ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
2.วิธีการปฏิบัตงิานการบรรจ ุ
3.แผนฉุกเฉินปองกันการหกรั่วไหลสารเคมีและระงับอัคคีภัย 
แนวทางที่นําเสนอเพิ่ม 
1.เพิ่มเติมวธิีการสําหรับบรรจขุองเหลวไวไฟและการปองกันการเกดิ
ไฟไหม เชน การปองกันการเกดิไฟฟาสถิต เปนตน ลงในวธิีการ
ปฏิบัติงานการบรรจ ุ
2. สวนการตอฝาก  (grounding) และ การตอสายดิน (bonding) 
3.ทําหัวบรรจทุีย่าวขึ้นเพื่อลดการกระแทกและการเกิดไอระเหยขณะ
ของเหลวไหลลงขวด 
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5  การขนยาย 
และการ
จัดเก็บ 
สินคา
สําเร็จรูป 
(Warehous
e Finished 
Goods) 

1. จะเกิดอะไรขึ้น สินคา
โดยเฉ่ียวชน ลม ขณะ
เคล่ือนยายจากไลนผลิต
ไปจัดเก็บที่ Warehouse 
 
 

มีความเส่ียงในการเกิด
รั่วไหลของแอลกอฮอล
และลุกติดไฟหากมี
ประกายไฟเกิดขึ้น 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
ความเส่ียง 

สูง 
 
 
 

ความเส่ียง 
สูง 
 

ปจจุบัน 1 
.มีระบบ smoke detector 
2.ปรับปรงุวิธกีารปฏิบัติงานการจัดการสินคาสําเร็จรูป ใหเพิ่มเติม
เนนการจัดเก็บผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสม 
3.แผนฉุกเฉินปองกันการหกรั่วไหลสารเคมีและระงับอัคคีภัย 
แนวทางที่นําเสนอเพิ่ม 
1.จัดแบงพื้นที่สําหรับการจัดเกบ็สินคาไวไฟโดยเฉพาะ  ระบุโซนใน
การจดัเก็บสินคาสําเร็จรูปที่แอลกอฮอลเปนสวนผสม 
2.ในพื้นทีจ่ัดเกบ็สินคาไวไฟนี้จะติดตั้งระบบ smoke detector และ 
sprinkler ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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2. ผลการวิเคราะหดวย Bow tie 

จากขอมูลและผลการทํา what if พบวา มีสาเหตุที่จะทําใหเกิดการรั่วไหลของแอลกอฮอลได
ทั้งสิ้น 6 สาเหตุ (ภาพที่ 2)  และผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากสาเหตุทั้งหกคือการเกิดไฟไหม ภาพที่ 1 
ก็ไดแสดงมาตรการที่ใชควบคุมปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดจากการรั่วไหลของแอลกอฮอลตาม
หลักทฤษฏี    ตารางที่ 6ไดแสดงใหเห็นวาในทุกสาเหตุน้ันจํานวนมาตรการที่ใชควบคุมปองกันและลด
ผลกระทบที่จะเกิดจากการรั่วไหลของแอลกอฮอลที่มีอยูในปจจุบันตํ่ากวาจํานวนมาตรการที่ตามหลัก
ทฤษฏีจึงถือวามาตรการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอ นอกจากน้ียังถือวาผลการวิเคราะหที่ไดจาก bow 
tie น้ีสอดคลองกับผลการประเมิน What if ที่พบวาทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงสูงเกินระดับที่ยอมรับไดซึ่ง
โรงงานตองหามาตรการเพ่ิมเติมในการปองกัน 

 

ภาพท่ี 2 แผนภาพโบวการวิเคราะหอันตรายของการใชแอลกอฮอลในการผลิตแอลกอฮอลเจล 

ท่ีมา;TieXP/IncidentXP Version 10.4.1 Trial 
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ตารางที่ 6   ผลการวิเคราะหความเหมาะสมเพียงพอของมาตรการควบคุมปองกันและลดผลกระทบที่จะ
เกิดจากการรั่วไหล 

ลําดับท่ี กิจกรรม สาเหตุท่ีกอใหเกิดอันตราย(Treat) จํานวนมาตรการ 
(Barriers) 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

หลักทฤษฏี ท่ีมีอยู   
1 การขนยายและการจัดเก็บ วาลวควบคุมการเปด- ปด ชํารุด  4 2 ไมผาน

เกณฑ 
ขาด 2 
รายการ 

2 การขนยายและการจัดเก็บ ฝาปดถัง IBC 1000 L เกิดการชํารุด  4 2 ไมผาน
เกณฑ 

ขาด 2 
รายการ 

3 การแบงชั่ง  พนักงานไมประจําตําแหนงขณะแบงชั่ง  8 3 ไมผาน
เกณฑ 

ขาด 5 
รายการ 

4 การผสม การถายเทเนื้อผลิตภัณฑท่ีผสมเสร็จ ลงใน
ถังstainless แลวสายยางหลุด 

4 2 ไมผาน
เกณฑ 

ขาด 2 
รายการ 

5 การบรรจุ หัวบรรจุและสายยางหลุดออกจากเครื่อง
ขณะบรรจ ุ 

4 3 ไมผาน
เกณฑ 

ขาด 1 
รายการ 

6 การขนยาย และการ
จัดเก็บ สินคาสําเร็จรูป 

สินคาโดนเฉี่ยว ชน ขณะยายจาก 
Production มาจัดเก็บ 

4 3 ไมผาน
เกณฑ 

ขาด 1 
รายการ 

 
สรุป 

ผลการวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิตแอลกอฮอลเจลและสเปรยแอลกอฮอลต้ังแตตน
กระบวนการนําวัตถุดิบเขามาในกระบวนการผลิต การแบงช่ัง การผสม การบรรจุจนผลิตเปนสินคา
สําเร็จรูปสงตอไปยังผูบริโภค   โดยการวิจัยน้ีเนนเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแอลกอฮอลเทาน้ัน  โดยที่
การช้ีบงอันตรายทําดวย what if Analysis โดยการใชคําถามและหาคําตอบในคําถามเหลาน้ันเพ่ือช้ีบง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะกับการศึกษาระบบเครื่องจักร อุปกรณ 
ขั้นตอนอุปกรณในการผลิตที่ไมซับซอนและไมจําเปนตองใชขอมูลจํานวนมากกอนเริ่ม สามารถวิเคราะห
ปญหาที่เกิดจากหลายแหลงพรอมกันได ผลการวิเคราะหและความเสี่ยงที่ประเมินนําเสนอดวย Bow tie 
Diagram 

ดังน้ันในทุกพ้ืนที่ที่มีการรั่วไหล และมีโอกาสเกิดไฟฟาสถิต ก็จะถือวามีโอกาสเกิดไฟไหมใน
บริเวณน้ันได   เหตุการณที่ทําใหเกิดการรั่วไหลเปนจํานวนมากจะเก่ียวของกับถังเสื่อมสภาพของถังใส
แอลกอฮอลที่มีการใชหมุนเวียนในการผลิตในกิจกรรมที่1 และ 2   สําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกิจกรรม 
2 และ 5 ที่มีการใชรถโฟลคลิฟท  โดยความเขมขนจะสูงกวา ERPG-2 (3,300 ppm)และคาที่ลุกติดไฟ     
ซึ่งโรงงานจะตองหามาตรการที่จะปองกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว   ผลการประเมินความเสี่ยงก็
พบวาทั้ง 5 กิจกรรมมีความเสี่ยงสูงเกินกวาที่ยอมรับได  โดยกิจกรรมการบรรจุมีความเสี่ยงสูงที่สุด 12 มี
ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม โดยมีสาเหตุจากไมมีการติดต้ัง bonding grounding ทําใหมีโอกาสที่จะ
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เกิดไฟฟาสถิต ผลการวิเคราะหน้ีสอดคลองกับการใช แผนภาพ bow tie  โดยพบวามาตรการสําหรับลด
ผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลน้ีไมเพียงพอ ทําใหมีโอกาสเกิดไฟไหมได จึงมีการเพ่ิมมาตรการการเขามา
แกไขและปรับปรุงให เปนไปตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด (Veerapat 
Plengsrisakul. 2021) 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหความเปนอันตรายดวยวิธีการช้ีบงอันตรายดวย What if เปนการประชุม

ระดมสมองกลุมที่มีความชํานาญและประสบการณ หัวหนางาน เจาหนาที่ความปลอดภัยและวิศวกร 
วิเคราะหเพ่ือ คนหาอันตรายหรือเหตุตาง ๆ มาสรางเปนคําถาม ( อุมารัตน ศิริจรูญวงศ.2011) ทําใหได
คําถามที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ ที่มีสาเหตุที่จะทําใหเกิดการรั่วไหลของแอลกอฮอลไดทั้งสิ้น 6 
สาเหตุจากทุกกิจกรรมที่เก่ียวของกับการใชแอลกอฮอลในการผลิต ทําใหสามารถหามาตรการควบคุม
และปองกันไดทุกกระบวนการ และแสดงผลการวิเคราะหออกมาดวย bow tie diagram  เพ่ือลดโอกาส
และความรุนแรงของเหตุการณลง การวิเคราะหแบบโบวไท คือเปนวิธีที่มีการคิดวิเคราะหอยางครบถวน
ต้ังแตความเสี่ยงไปจนถึงวิธีการควบคุมลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและครอบคลุม (Risk 
Level) เมื่อพนักงานไดมีการประเมินความเสี่ยง และทราบถึงภัยที่ตนเองสัมผัส มาตรการการปองกัน
ตนเองและเพ่ือนรวมงานใหปลอดภัยรวมถึงการปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะปฏิบัติงานเพ่ือลดการ
บาดเจ็บ และความรุนแรงของสถานการณ (วรากร สวาพิม .2562)  จํานวนมาตรการที่ใชควบคุมปองกัน
และลดผลกระทบที่จะเกิดจากการรั่วไหลของแอลกอฮอลที่มีอยูในปจจุบันตํ่ากวาจํานวนมาตรการที่ตาม
หลักทฤษฏี   จึงถือวามาตรการที่มีในปจจุบันยังไมเพียงพอ    นอกจากน้ียังถือวาผลการวิเคราะหที่ได
จาก bow tie analysis  น้ีสอดคลองกับผลการประเมิน What if ที่พบวาทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงสูงเกิน
ระดับที่ยอมรับได  ซึ่งโรงงานตองหามาตรการเพ่ิมเติมในการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดไฟไหม   

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัน้ี การวิเคราะหอันตรายและความเสี่ยงดวยวิธีวิเคราะหแบบโบวไท(Bow-Tie 
Analysis ) เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพและงายตอการเขาใจแตทั้งน้ีขั้นตอนในการดําเนินการและการ
วิเคราะหจําเปนตองใชทีมเฉพาะ ที่มีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญในกระบวนการที่นํามา
วิเคราะหจึงจะไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวนและสราง Bow-Tie Diagram ไดอยางสมบูรณ 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาขั้นตอนผลิตนมที่มีพนักงานปฏิบัติงานในทาทางซ้ําเดิม และเปนเวลานานของ
พนักงานสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ทั้งหมด 8 แผนก โดยรวบรวม
ขอมูลสถิติการเจ็บปวยจากหองพยาบาล โดยพบวาพนักงานในแผนกการผลิตนมกลอง UHT มีจํานวนการ
เขารับบริการสูงเปนอันดับ 1 ในทุกเดือน คิดเปน 2.655 ครั้งตอคน และผลสํารวจสภาพปญหาสุขภาพ
ของพนักงานจํานวน 28 คน ดวยแบบสํารวจความเมื่อยลาของระบบโครงรางและกลามเน้ือ พบวาเมื่อ1 ป 
ที่ผานมา พนักงานจํานวน 15 คน พบปญหาเมื่อยลาบริเวณหลังสวนลาง ขอมือหรือมือ และไหล ตามลําดับ
มากไปนอย จากการประเมินโดยใชแบบประเมิน RULA (The Rapid Upper Limb Assessment) 
ในขั้นตอนบรรจุนมกลองลงลังพบวามีคะแนนความเสี่ยง 5 คะแนน แสดงใหเห็นวางานน้ันเริ่มเปนปญหา
และใชแบบประเมิน NIOSH Lifting Equation ในขั้นตอนการยกลังนมลงพาเลท พบวาไมสามารถหาคา CLI ได 
เน่ืองจากคา HM (Horizontal Multiplier) มีคาเทากับ 0 ซึ่งหมายความวาไมควรยกลังนมในระยะน้ี ดังน้ัน 
ในขั้นตอนการบรรจุนมกลองลงลังไดเปลี่ยนเกาอ้ีเปนแบบมีพนักพิงและปรับระดับได ทําใหคะแนน 
ความเสี่ยงรวมลดลงเหลือ 3 คะแนน และออกแบบวิธีการการยกลังนมลงพาเลทใหม ทําใหคา HM และ 
VM เพ่ิมขึ้น จึงหาคา CLI ได 2.23 หลังจากปรับปรุงสถานีงานเปนเวลา 2 เดือนผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยาง 28 คน พบวาความพึงพอใจตอสถานีงาน อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

คําสําคัญ: การยศาสตร, ปรับปรุงสถานีงาน, สมการการยกของ NIOSH , การประเมินดวยวิธี RULA 
 

Abstract 

 This research study Pasteurized Milk Process of Nongpho Ratchaburi Dairy Co-operative 
Limited (Under Royal Patronage) of 8 departments with statistical data on illness collection. It 
was found that employees in the UHT milk production department had the highest number of 
                                                            
1 นิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



 

906 
 

medical treatments every month about 2.655 times per person. A survey of 28 employees 
health problems by used the skeletal and muscular fatigue survey found that 1 year ago, 15 
employees had problems with fatigue in the lower back wrist or hand and shoulder. This 
research uses the RULA (The Rapid Upper Limb Assessment) assessment in the milk packaging 
process and uses the NIOSH Lifting Equation model in the process of lift the milk crates to 
pallet. It was found that a risk score of RULA assessment is 5, indicating that the task was 
beginning to be a problem and the CLI value of NIOSH assessment could not be determined 
because the HM (Horizontal Multiplier) value was 0, which meant that the milk cartons should 
not be lifted at this stage. Therefore, a new method of milk packaging process was changed the 
chair to a backrest and adjustable. The risk score was reduced to 3 after workstation 
improvements. Method of lift the milk crates to pallet was designed to reduce the H 
(Horizontal) distance, which increased the HM value and find CLI value of 2.23. For 2 months, 
the satisfaction assessment the sample of 28 peoples found that satisfaction with the 
workstation was the most satisfied. 

Keywords: Ergonomics, Workstation Improvement, NIOSH Lifting Equation, Rapid Upper Limp  

                Assessment (RULA) 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

โรคเน่ืองจากการทํางานที่สําคัญและพบไดในผูปฏิบัติงานที่สําคัญคือ โรคระบบกลามเน้ือและ
กระดูกที่เกิดเน่ืองจากการทํางานซึ่งเปนกลุมอาการที่มีความผิดปกติจากการเจ็บปวดของกลามเน้ือ เอ็น
หรือ เสนประสาทที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางาน ปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรที่เก่ียวของกับโรคทางระบบ
กระดูกและ กลามเน้ือเน่ืองจากการทํางาน ไดแก ทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม ไมวาจะเปนการบิด 
การเอ้ียว การหมุนขอมือหรือหมุนตัว การยกไหล ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่อยูในทาเดียวนานๆ ทําให
เกิดอาการลาของกลามเน้ือ การออกแรงมากเกินไปขณะทํางานทําใหมีความเสี่ยงตอการปวดหลัง 
การเคลื่อนไหวแบบซ้ําๆ มีแนวโนมทําใหเกิดอาการบาดเจ็บสะสมได การจับเครื่องมือที่ทําจากวัสดุแข็ง 
หรือมีการออกแรงในการจับเครื่องมือมากเกินไป[1] หากทําการวิเคราะหสัดสวนของการเกิดโรคระบบ
กลามเน้ือและโครงสรางกระดูกที่ เกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางานตอจํานวนผูปวยดวยโรคที่เกิดขึ้น 
ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางานที่รายงานในกองทุนเงินทดแทน ป พ.ศ. 2562 
พบวามีสัดสวน 955 ตอ 1,617 ราย คิดเปนรอยละ 59.06 ซึ่งจะเห็นไดวาทาทางการทํางาน และการยก
ของซึ่งเปนปญหาทางดานการยศาสตรยังคงเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคระบบกลามเน้ือและ
โครงสรางกระดูก[2] 
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สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) มี 8 แผนก ดังน้ี 1. แผนกการผลิตนมกลอง 
UHT 2. แผนกนํ้านมดิบ 3. แผนกวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพ 4. พาสเจอไรส โยเกิรต 5. สํานักงาน 
และ 6. แผนกกรรมวิธี 7. แผนกไอศกรีมและนมอัดเม็ด 8. แผนกอ่ืนๆ ทั้งหมด 218 คน จากขอมูล 
การใชหองพยาบาลแยกตามระบบโรคต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
วิเคราะหไดวาพนักงานที่มาใชหองพยาบาลอันดับ 1 จะมาดวยโรคระบบทางเดินหายใจ จากการ
สอบถามพยาบาลประจําหองพบวาพนักงานที่มาดวยโรคระบบทางเดินหายใจคือจะมีอาการไอ ไขหวัด 
เจ็บคอ และอันดับ 2 คือโรคระบบกลามเน้ือและกระดูกซึ่งมีผูเขาใชหองพยาบาลรวม 217 ครั้ง จึงเกี่ยวของกับ
ปญหาการยศาสตร ดังน้ันผูวิจัยจึงวิเคราะหรายละเอียดอัตราการเขารับบริการหองพยาบาลของพนักงาน
แตละแผนกประจําเดือนเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 พบวาพนักงานในแผนก
การผลิตนมกลอง UHT มีจํานวนการเขารับบริการสูงเปนอันดับ 1 ในทุกเดือน คิดเปน 2.655 ครั้งตอคน 
รองลงมาคือแผนกพาสเจอไรส โยเกิรต โดยแผนกนมกลอง UHT ประกอบดวย 4 ไลนการผลิตที่มีขั้นตอน
ทํางานเหมือนกัน แตตางกันที่ความสูงของโตะ โดยมีขั้นตอนทํางาน ดังน้ี นํ้านมดิบจาก Silo Tank 
ผานขั้นตอนฆาเช้ือ และถูกบรรจุลงนมกลอง จากน้ันพนักงานจะนํานมกลองลงลังและนําลังนมลงพาเลท
เพ่ือเก็บที่คลังสินคา โดยขั้นตอนสวนใหญเปนการใชเครื่องจักรในการทํางาน จนถึงขั้นตอนที่ใชพนักงาน
คือบรรจุนมกลองลงลังและนําลังนมลงพาเลท ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวาเปนขั้นตอนที่กอใหเกิดโรคระบบ
กลามเน้ือและกระดูก 

จากการสังเกตการทํางานของพนักงานในขั้นตอนการผลิตนมกลอง UHT มีลักษณะการทํางาน 
ดังน้ี พนักงานหยิบนมกลองครั้งละ 6 กลอง หรือ 2-3 แพ็ค ใสลงลังนม ซึ่งมีลักษณะการทํางาน 
ในลักษณะทาทางซ้ําเดิมประมาณ 10 ครั้ง ในเวลา 1 นาที และจากน้ันพนักงานจะยกลังนมที่มีนํ้าหนัก 8.5 
กิโลกรัม ลงพาเลท ขณะที่พนักงานยกลังนมลงพาเลท พนักงานจะมีการบิดเอ้ียวตัว กมวางลังนมและ 
มีอิริยาบถทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการบาดเจ็บดวยโรค
ระบบกลามเน้ือและกระดูกของพนักงาน โดยการใชแบบสอบถามเพ่ือทราบถึงปญหาและสามารถ
ประเมินอาการบาดเจ็บเบ้ืองตนวาพนักงานมีอาการปวดบริเวณสวนใดของรางกาย จากน้ันทําการ
วิเคราะหทาทางการทํางานของพนักงานในขั้นตอนการผลิตนมกลอง UHT ดวยเทคนิคการประเมิน 
ความเสี่ยงทางการยศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาทางการยศาสตรใหพนักงาน
ในขั้นตอนผลิตนมกลอง UHT นําไปพิจารณาดําเนินการ อันจะนําไปสูการลดและการปองกันอาการ
บาดเจ็บกระดูก ขอตอ และกลามเน้ือ และลดความเมื่อยลาจากทาทางการทํางาน ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในระยะยาวของพนักงาน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  วิเคราะหและประเมินทาทางการทํางานของพนักงานในขั้นตอนการบรรจุและเคลื่อนยาย 
นมกลอง UHT โดยการใชแบบสอบถามสํารวจความเมื่อยลาของระบบโครงรางและกลามเน้ือ[1] 
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แบบประเมิน RULA (The Rapid Upper Limb Assessment)[3] สําหรับขั้นตอนนํานมกลองใสลัง 
และแบบประเมิน NIOSH Lifting Equation[4] สําหรับขั้นตอนยกลังนมลงพาเลท 
 2. ออกแบบการทํางาน ปรับปรุงสถานีงานและวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานแผนกการผลิตนมกลอง UHT จากผลการวิเคราะหและประเมินทางการยศาสตร 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 1. อนุสรณ[5] ประเมินความเสี่ยงการยศาสตรของลูกจางสายการบรรจุขาวสาร โดยใช 
แบบประเมิน RULA ในงานพิมพบารโคต ซึ่งอยูในทาทางน่ัง เน่ืองจากการประเมิน RULA เปนการ
ประเมินรางกายสวนบนอยางรวดเร็ว เปนเทคนิคที่ถูกออกแบบขึ้นเพ่ือประเมินรางกายทอนบนของ
ผูปฏิบัติงาน ผลการประเมินไดความเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3 สวนของรางกายที่เปนปญหาคือ แขน 
ขอมือ ลําตัว และคอ โดยผูวิจัยเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงดังน้ี เปลี่ยนเกาอ้ีเปนแบบปรับระดับ
ขึ้นลงไดและมีพนักพิงเพ่ือความเหมาะสมกับสรีระของลูกจาง และปรับอิริยาบถชวงลําตัว เปลี่ยนโตะให
มีพ้ืนที่ทํางานเพียงพอเพ่ือความสะดวก เพียงพอตอปริมาณงานที่อยูบนโตะ ดังน้ันในการประเมิน 
ความเสี่ยงทางการยศาสตรของลูกจางในแผนกการผลิตนมกลอง UHT ในสวนงานบรรจุนมกลองลงลัง 
จะใชแบบประเมิน  RULA เน่ืองจากเปนงานน่ังและมีการใชรางกายสวนบนเทาน้ัน 
 2. วัลลภา[6] ประเมินความเสี่ยงการยศาสตรของพนักงานแผนก Break Case ศูนยกระจายสินคา 
เปนการประเมินสภาพการยกขนยายดวยแรงคน โดยผูวิจัยใชประเมินแบบ Multiple Task ในงานเติมลังเปลา 
break case และการแยกสาย (Sortation) เน่ืองจากพนักงานยกลังสินคาออกจาก conveyer line ไปวางบน 
Roll pallet  5 ช้ัน ดังน้ันการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรของลูกจางในแผนกการผลิตนมกลอง UHT 
ในสวนงานยกนมกลองวางลงบนพาเลท จะใชการประเมินดวยวิธี NIOSH Lifting Equation แบบ Multiple Task 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการผลิตนมที่มีพนักงานปฏิบัติงานในทาทางซ้ําเดิม และเปนเวลานานของ
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)  
  2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 3. รวบรวมขอมูลสถิติการเจ็บปวยจากหองพยาบาลและจําแนกตามแผนก 
 4. สํารวจสภาพปญหาสุขภาพของพนักงานโดยใชแบบสํารวจความเมื่อยลาของระบบโครงราง
และกลามเน้ือ 
  5. บันทึกงานจริงเพ่ือประเมินทาทางการทํางานดวยวิธี RULA (The Rapid Upper Limb 
Assessment) และวิธี NIOSH Lifting Equation 
 6.  เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บกลามเน้ือมากที่สุด และพิจารณา
มาตรการปองกันและควบคุมที่มีอยู 
  7.  ออกแบบและปรับปรุงสถานีงาน 
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  8.  ประเมินทาทางการทํางานดวยวิธี NIOSH Lifting Equation และวิธี RULA (The Rapid 
Upper Limb Assessment) อีกครั้ง 
 9. วิเคราะหและสรุปผล 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินและวิเคราะหหาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตรโดยใชการ

ประเมินดวยวิธี RULA (The Rapid Upper Limb Assessment) และวิธี NIOSH Lifting Equation 
ในขั้นตอนการผลิตนมกลอง UHT ซึ่งไดผลการวิจัย ดังน้ี 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับอาการความผิดปกติทางระบบกลามเน้ือและกระดูก 
ตารางที่ 1 ผลการสํารวจขอมูลการเจ็บปวยแยกตามสวนของรางกาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากตารางพบวา สวนของรางกายของพนักงานแผนกการผลิตนมกลอง UHT ที่มีปญหามาก

ที่สุดคือบริเวณหลังสวนลาง 
2. ขอมูลการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA (The Rapid Upper Limb Assessment) 

สําหรับขั้นตอนการนํานมกลองใสลัง 
 ในการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA (The Rapid Upper Limb Assessment) จะทําการ
ประเมิน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 พนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะที่สูงจากพ้ืน 75 เซนติเมตร จํานวน 3 
ทาทางการทํางาน และแบบที่ 2 พนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะที่สูงจากพ้ืน 95 เซนติเมตร จํานวน 
4 ทาทางการทํางาน ผลการประเมนิแสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA กอนปรับปรุง ของพนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะ 
ที่สูงจากพ้ืน 75 เซนติเมตร 

ทาทางการทํางาน จับนมกลอง ยกนมกลอง วางนมกลองลงลงั 
 
 
 

คะแนนรวม (แขนซาย) 3 3 3 
คะแนนรวม (แขนขวา) 3 4 4 

จากตารางที่ 2 ทาทางการยกนมกลองและวางนมกลองลงลังแขนขวา มีคะแนนความเสี่ยงรวม
เทากับ 4 หมายความวา ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและติดตามวัดผลอยางตอเน่ืองอาจจะจําเปนที่จะตองมี
การออกแบบงานใหม 

ตารางที่ 3  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA กอนปรับปรุง ของพนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะที่
สูงจากพ้ืน 95 เซนติเมตร 

ทาทางการทํางาน 
 
 
 
 

จับนมกลอง 
 

ยกนมกลอง 
 

วางนมกลองลงลัง 
 
 
 

ดนัลงันม 

 

คะแนนรวม 

 (แขนซาย) 
4 5 5 4 

คะแนนรวม 

(แขนขวา) 
4 5 5 4 

จากตารางที่ 3 ทาทางการจับนมกลองและดันลังนม มีคะแนนความเสี่ยงรวมเทากับ 4 
หมายความวา ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและติดตามวัดผลอยางตอเน่ืองอาจจะจําเปนที่จะตองมี 
การออกแบบงานใหม และทาทางการยกนมกลองและวางนมกลองลงลังแขนซายและแขนขวา มีคะแนน
ความเสี่ยงรวมเทากับ 5 หมายความวา งานน้ันเริ่มเปนปญหา ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม และควรรีบปรับปรุง 

3. ขอมูลการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี NIOSH Lifting Equation สําหรับขั้นตอนยกลังนมลง
พาเลท กอนปรับปรุง 

ในขั้นตอนยกลังนมลงพาเลท ใชการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี NIOSH Lifting Equation โดย
ทําการประเมินทั้งหมด 16 ครั้ง คือ ทาทางการยกลังนมจากโตะมาวางที่พาเลท โดยช้ันที่ 1 – 5 
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มีการวาง 3 แบบ สวนช้ันที่ 6 วางลังนมเพียงลังเดียว (1 แบบ) แสดงดังรูป และผลการประเมินแสดง 
ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

ช้ันที่ 4 

 
 

ช้ันที่ 5 

 
 

ช้ันที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันที่ 1 ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3 
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนที่ 1 : วัดและเก็บขอมูลตัวแปรตางๆ ในงาน 
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนที่ 2: คํานวณตัวคูณและหาคา FIRWL, STRWL, และ STLI ของแตละงาน 

จากตารางที่ 5 พบวา คา HM ของการยกลังนมวางบนพาเลทช้ันที่ 1 วางแบบ 1 ช้ันที่ 2 
วางแบบ 1 และแบบ 2 ช้ันที่ 3 วางแบบ 1 และแบบ 2 ช้ันที่ 4 วางแบบ 1 ช้ันที่ 5 วางแบบ 1 และแบบ 2 
และช้ันที่ 6 น้ัน มีคาเทากับ 0 เน่ืองจากคา H จากตารางที่ 3 มีคามากกวา 63 เซนติเมตร หมายความวา
งานยกนมกลองหางตัวมากเกินความปลอดภัย ซึ่งไมควรยกลังนมดวยลักษณะน้ี 

4. การปรับปรุงสถานีงานเพ่ือลดระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร 
4.1. จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA (The Rapid Upper Limb Assessment) 

จะเห็นวา ทาทางการยกนมกลองและวางนมกลองลงลังแขนซายและแขนขวาของพนักงานที่นํานมกลอง
ลงลังบนโตะที่สูงจากพ้ืน 95 เซนติเมตร มีคะแนนความเสี่ยงรวมเทากับ 5 และทาทางการยกนมกลอง
และวางนมกลองลงลังแขนขวาของพนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะที่สูงจากพ้ืน 75 เซนติเมตร 
มีคะแนนความเสี่ยงรวมเทากับ 4 ผูวิจัยจึงเปลี่ยนเกาอ้ีใหปรับระดับได มีพนักพิง และมีที่วางเทาเพ่ือลด
ความเมื่อยลา และผลการประเมินหลังการปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA หลังปรับปรุง ของพนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะที่
สูงจากพ้ืน 75 เซนติเมตร 

ทาทางการทํางาน จับนมกลอง 

 

ยกนมกลอง 

 

วางนมกลองลงลัง 
 

คะแนนรวม (แขนซาย) 2 2 3 
คะแนนรวม (แขนขวา) 2 2 3 

จากตารางที่ 6 ทาทางการจับนมกลองและทาทางการยกนมกลองแขนซายและแขนขวา 
มีคะแนนความเสี่ยงรวมลดลงเหลือ 2 คะแนน และทาทางการวางนมกลองลงลัง มีคะแนนความเสี่ยง
รวมลดลงเหลือ 3 คะแนน 

ตารางที่ 7  การประเมินความเสี่ยงโดยวิธี RULA หลังปรับปรุง ของพนักงานที่นํานมกลองลงลังบนโตะ
ที่สูงจากพ้ืน 95 เซนติเมตร 

ทาทาง 
การทํางาน 

จับนมกลอง 

 

ยกนมกลอง 

 

วางนมกลองลงลัง 

 

ดนัลงันม 

 

คะแนนรวม 

 (แขนซาย) 
3 2 3 3 

คะแนนรวม 

(แขนขวา) 
3 2 3 3 

จากตารางที่ 7 ทาทางการจับนมกลอง ทาทางการวางนมกลองและทาทางดันลังนมแขนซาย
และแขนขวา มีคะแนนความเสี่ยงรวมลดลงเหลือ 3 คะแนน และทาทางการยกนมกลองลงลัง มีคะแนน
ความเสี่ยงรวมลดลงเหลือ 2 คะแนน 

4.2. จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยวิธี NIOSH Lifting Equation พบวา คา HM มีคาเทากับ 0 
แสดงใหเห็นวา ไมควรยกลังนมดวยลักษณะน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวาถาตัวแปร 
HM<1 ควรปรับปรุงสถานีงานโดยนําวัตถุที่ยกใหเขามาอยูใกลผูปฏิบัติงานใหมากที่สุด ผูวิจัยจึงออกแบบ
การวางลังนมลงพาเลทจาก 6 ช้ัน จํานวนช้ันละ 11 ลัง เปน 7 ช้ัน จํานวนช้ันละ 8 ลัง โดยตัดแถวกลาง
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ออกและใหพนักงานวางลังนมใกลตัวมากที่สุด จะทําการประเมินทั้งหมด 7 ครั้ง คือ ทาทางการยกลังนม
จากโตะมาวางที่พาเลท โดยช้ันที่ 1 – 7 มีการวางเพียง 1 แบบเทาน้ันเน่ืองจากลักษณะการยกเหมือนกัน 
สงผลใหทาทางการวางลังนมของพนักงานไมมีการเอ้ือมวางลังนมหางตัวมากเกินไป กลาวคือพนักงาน
เดินวางลังนมในแตละจุดซึ่งตางจากกอนปรับปรุงที่พนักงานยืนอยูตําแหนงเดิมและใชวิธีการเอ้ือมวางลังนม 
ซึ่งวิธีการวางลังนมแบบใหมน้ีทําใหพนักงานวางลังนมชิดตัวมากขึ้น ลักษณะการวางแสดงดังรูป และ 
ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 8,9,10  

    
         ช้ันที่ 1                    ช้ันที่ 2                    ช้ันที่ 3                      ช้ันที่ 4 
 
 
 
 
 
                ช้ันที่ 5 

 
 
 
 
 
             ช้ันที่ 6 

 
 

 
 
 
           ช้ันที่ 7 

 
ตารางที่ 8 ขั้นตอนที่1 : วัดและเก็บขอมูลตัวแปรตางๆ ในงาน 

 

 

 

 

 

 

Frequency Rate Duration

Origin Dest. lift/min (Hrs)

L (Avg.) L (Max.) H V H V D A A F C

1 ยกวางชั�นที� 1 8.1 8.1 40 75 40 17 58 0 0 2 1 Fair

2 ยกวางชั�นที� 2 8.1 8.1 40 75 40 32 43 0 0 2 1 Fair

3 ยกวางชั�นที� 3 8.1 8.1 40 75 40 47 28 0 0 2 1 Fair

4 ยกวางชั�นที� 4 8.1 8.1 40 75 40 62 13 0 0 2 1 Fair

5 ยกวางชั�นที� 5 8.1 8.1 40 75 40 77 2 0 0 2 1 Fair

6 ยกวางชั�นที� 6 8.1 8.1 40 75 40 92 17 0 0 2 1 Fair

7 ยกวางชั�นที� 7 8.1 8.1 40 75 40 107 32 0 0 2 1 Fair

        

No. Task
Object Weight(kg)

Hand Location (cm) Vertical 

Distance 

Asymmetry Angle (degs)
Coupling

Origin Dest.
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ตารางที่ 9 ขั้นตอนที่ 2: คํานวณตัวคูณและหาคา FIRWL, STRWL, และ STLI ของแตละงาน 

 

ตารางที่ 10 ขั้นตอนที่ 3: คํานวณคาดัชนีการยก 

 
CLI =  0.88 +  �(0.74)x �

1
0.84 −

1
0.91�� + [(0.68)x �

1
0.75 −

1
0.84� + [(0.68)x �

1
0.60 −

1
0.75�

+ [(0.66)x �
1

0.60 −
1

0.75� + [(0.63)x �
1

0.45 −
1

0.60� + [(0.62)x �
1

0.37 −
1

0.45�

+ [(0.60)x �
1

0.31
−

1
0.37� 

 CLI = 2.23 
 จากตารางที่ 8 และตารางที่ 9 จะเห็นวาคา H ของการยกแตละช้ันมีคาเทากันเน่ืองจากเปน 
การยกในลักษณะเดียวกัน เมื่อนํามาหาคา HM จะไดเทากับ 0.63 และพนักงานไมมีการบิดเอ้ียวตัว
ขณะที่นําลังนมวางลงบนพาเลททําให AM มีคาเทากับ 1 เมื่อพนักงานปรับเปลี่ยนวิธีการวางลังนมทําให
หาคา CLI ไดเทากับ 2.23  

4.2.1 รูปภาพสรุปเปรียบเทียบกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงในขั้นตอนยกลังนมลงพาเลท 
- กอนปรับปรุง (พนักงานยืนอยูตําแหนงเดิมและเอ้ือมวางลังนม) 
 

 
 

 

No. Task LC x HM x VM x DM x AM x CM FIRWL x FM STRWL FILI STLI New task No.

1 ยกวางชั�นที� 1 23 0.63 0.83 0.90 1.00 0.95 10.12 0.91 9.21 0.80 0.88 1

2 ยกวางชั�นที� 2 23 0.63 0.87 0.92 1.00 0.95 11.00 0.91 10.01 0.74 0.81 2

3 ยกวางชั�นที� 3 23 0.63 0.92 0.98 1.00 0.95 12.27 0.91 11.16 0.66 0.73 4

4 ยกวางชั�นที� 4 23 0.63 0.96 1.00 1.00 0.95 13.12 0.91 11.94 0.62 0.68 6

5 ยกวางชั�นที� 5 23 0.63 0.99 1.00 1.00 0.95 13.57 0.91 12.35 0.60 0.66 7

6 ยกวางชั�นที� 6 23 0.63 0.95 1.00 1.00 0.95 12.96 0.91 11.79 0.63 0.69 5

7 ยกวางชั�นที� 7 23 0.63 0.90 0.96 1.00 0.95 11.86 0.91 10.79 0.68 0.75 3

            



 

917 
 

 - หลังปรับปรุง (พนักงานเดินวางลังนมแตละจุดใหใกลตัวมากที่สุด) 
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สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดประเมินความเสี่ยงทาทางการทํางานการยศาสตรของพนักงานในแผนกการผลิตนมกลอง 
UHT พบวา ลักษณะทาทางการทํางานและสถานีงานที่ไมเหมาะสมของพนักงาน ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ
ของระบบกลามเน้ือและกระดูก ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากแบบสํารวจความเมื่อยลาของระบบโครงรางและ
กลามเน้ือ พนักงานที่ยกลังนมลงพาเลทเมื่อประเมินดวยวิธี NIOSH Lifting Equation พบวา คา HM มีคา
เทากับ 0 แสดงใหเห็นถึงงานยกน้ันมีปญหา ไมควรยกลังนมดวยลักษณะน้ี ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงทาทาง 
การทํางานและสถานีงานของพนักงานที่ยกลังนมลงพาเลทโดยใหพนักงานยกลังนมและวางใหใกลตัวมากที่สุด
จึงไดระยะ H = 40 ทําใหคา HM เพ่ิมเปน 0.63 และคา FM เพ่ิมขึ้น จาก 0.45 เปน 0.91 ทําใหคํานวณคา 
CLI ไดเทากับ 2.23 สวนพนักงานที่นํานมกลองลงลังนมบนโตะที่สูงจากพ้ืน 75 เซนติเมตร และ 95 
เซนติเมตร เมื่อประเมินดวยวิธี RULA พบวากอนปรับปรุง ทาทางการยกนมกลองและวางนมกลองลงลังแขน
ซายและแขนขวา มีคะแนนความเสี่ยงรวมเทากับ 5 ผูวิจัยจึงไดเปลี่ยนเกาอ้ีใหปรับระดับได มีพนักพิง และ 
มีที่วางเทา ทําใหทาทางการยกนมกลองและวางนมกลองลงลังแขนซายและแขนขวา มีคะแนนความเสี่ยงรวม
เหลือ 3 คะแนน และ 2 คะแนน ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรติดตามและวิเคราะหสถิติการเขาใชบริการหองพยาบาลของพนักงานแผนกการผลิต 
นมกลอง UHT หลังจากที่มีการปรับปรุงแกไข วามีแนวโนมสถิติการเขารับบริการหองพยาบาลจาก
อาการเจ็บปวดกลามเน้ือและกระดูกวาลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือไมตามที่มีการแกไขปรับปรุงสถานีงาน
และทาทางการทํางาน 
     2. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรดวยวิธี RULA ตองอาศัยความเช่ียวชาญ ชํานาญ 
และการฝกฝนของผูประเมิน การตัดสินใจของผูประเมินวาจะเลือกทาไหนที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
กลามเน้ือมากสุด หากมีการใชเครื่องมือวัดการทํางานของกลามเน้ือมารวมในการประเมินความเสี่ยงดวย 
จะทําใหผลการประเมินความเสี่ยงมีความถูกตองแมนยํา และนาเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
 3. ควรทําการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรในแผนกที่มีสถิติการเขารับบริการหองพยาบาล 
จากอาการเก่ียวกับระบบกลามเน้ือ และกระดูก ที่รองลงมาจากพนักงานแผนกการผลิตนมกลอง UHT  
 4. หาวิธีลดคา CLI ใหเหลือนอยกวา 1 ตามคําแนะนําของ NIOSH Lifting Equation  
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การปรบัปรุงกระบวนการการหยิบและบรรจุสนิคาในธุรกิจคาสงสินคาและเวชภณัฑ ดวย
เทคนิคการศึกษางานและการพัฒนาโปรแกรมทํางานท่ีสอดคลองดวยชุดคาํสั่ง SAP Data 

Interface Application (SAP DI API) 
Improving Picking and Packaging Processes in pharmaceutical wholesaler 
Business with Industry Work Study techniques and Developing Apropriate 
Application Software through SAP Data Interface Application (SAP DI API) 
 

เฉลิมชนม ไวศยดํารง0

1, วัฒนชัย พฤกษกานนท12 

Chalermchon Visayadamrong1, Wattanachai Prukkanon2 
 
 

บทคัดยอ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงกระบวนการหยิบและบรรจุสินคา ในธุรกิจคาสงยาและ

เวชภัณฑ ดวยการออกแบบกระบวนการทํางานที่เหมาะสมดวยเทคนิคการศึกษางานเชิงอุตสาหกรรม 
ต้ังแตขั้นตอนการรับคําสั่งซื้อจากผูแทนขาย จนถึงขั้นตอนการหยิบและบรรจุสินคาในคลังสินคา และการ
พัฒนาโปรแกรมทํางานที่สอดคลองกับกระบวนการที่ออกแบบ ในการทํางานรวมกับโปรแกรม SAP 
Business One (SBO) ผานชุดคําสั่ง SAP Data Interface Application (SAP DI API) จากผลการวิจัย
วิจัยพบวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการเช่ือมตอและสั่งงานโปรแกรม SBO ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความหยืดหยุนในการทํางานตามที่ออกแบบไว โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลด
เวลาและขั้นตอนการสรางรายการขายดวยโปรแกรม SBO ลงรอยละ 60 จากเดิม 160 นาที เหลือ 64 
นาที   และความสามารถเช่ือมตอระบบฐานขอมูลโปรแกรม SBO ในการดึงขอมูลรายละเอียดสินคาใน
การสรางใบเบิกสินคา และใบหยิบสินคาลงกลองได ทําใหสามารถลดเวลาในการทํางานรวมเฉลี่ยลงรอย
ละ 19.84 จากเดิม 645 นาที เหลือ 517 นาที และลดระยะทางรวมเฉลี่ยในเคลื่อนยายรอย 35.35 จาก
เดิม 461 เมตร ลดเหลือ 298 เมตร เมื่อเทียบกอนการปรับปรุง  โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยยัง
สามารถลดคาใชงานโปรแกรม SBO ลง 35 คน คิดเปนเงิน 140,000 บาทตอป 

คําสําคัญ:  ERP, SAP DI API , Work Study , Picking and Packing 
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Abstract 

This research aims to improve the picking and packing process in pharmaceutical 
wholesaler Business base on industrial work study technique improvement from the 
receiving orders process to picking and packing processes in warehouse, and also 
Developing appropriate Application Software in collaboration with the SAP Business 
One (SBO) Application through the SAP Data Interface Application (SAP DI API) 
command set.  Research result has shown that developed applications have the ability 
to connect and operate with SBO Application efficiently and has the adherence to work 
as designed. Developed applications can reduce the time it takes to create sales note 
in the SBO Application by 60 percent from 160 to 64 minute and can connect to 
retrieve sales list information to prepare a picking and packing report. It can reduce 
overall total working average times by 19.84 percent from 645 to 517 minute and  also 
reduce total average working distance 35.35 percent from 461 to 298 meters compared 
to before  improvement. The developed Applications in this research also save the cost 

of 35 user fee in the SBO system about 140,000 baht per year. 

Keywords: ERP, SAP BI API , Work Study , Picking and Packing 
  
ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ธุรกิจคาสงสินคายาและและเวชภัณฑเปนธุรกิจมีการแขงขันกันอยางสูง แตจากการเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด ทําใหความตองการในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้นอยางมาก ทําใหเกิดปญหาคอขวดใน
กระบวนการหยิบและจัดสินคา สงผลทําใหเกิดความลาชาในการจัดสงสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งทําให
ตนทุนดําเนินการเพ่ิมขึ้นจากการทํางานลวงเวลา ดังน้ันการปรับปรุงกระบวนจัดสงสินคาใหมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว น้ันไมเพียงจะเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา เพ่ือการแขงขันทางธุรกิจเทาน้ัน 
ยังเปนเครื่องมือในการลดคาใชจายในการดําเนินการลงดวย โดยเฉพาะในการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของยา
และและเวชภัณฑมีความยุงยากกวาธุรกิจซื้อขายทั่วไป ที่จะตองมีการควบคุมและบันทึกขอมูลสินคาใน
ระดับรหัสการผลิต (Lot/Batch)  นอกจากน้ีในสินคาบางชนิดมีความจําเปนที่จะมีตองจัดเก็บและขนสง
ในอุณหภูมิควบคุมที่ 2-4 องศาเซลเซียส  ดังน้ันความลาชา หรือความผิดพลาดในการจัดสง อาจสงผลให
สินคายาเกิดความเสียหาย หรือเปนอันตรายตอผูปวยได  รวมทั้งในกรณีลูกคาปฏิเสธการรับสินคาก็จะ
เกิดคาใชจายในการขนสงทั้งการนํากลับ และการจัดสงสินคาใหมใหกับลูกคา ซึ่งเปนการสูญเปลาทั้ง
แรงงานและคาจัดสงคาใชจายที่สูงมาก 



 

922 
 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการที่เก่ียวของกับการ
หยิบและการบรรจุสินคา ในธุรกิจคาสงยาและเวชภัณฑ เพ่ือลดเวลาและขั้นตอนในการทํางาน รวมทั้ง
ลดความผิดพลาดในการจัดสง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสงและลดคาแรงงานในการดําเนินการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงกระบวนการหยิบสินคาและบรรจุสินคา เพ่ือการจัดสง
ในธุรกิจคาสงยาและเวชภัณฑ  ดวยเทคนิคการศึกษางานเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาโปรแกรมชวย
ในการทํางานที่สอดคลองดวยชุดคําสั่ง SAP Data Interface Application (SAP DI API) โดยเนนใน 3 
กระบวนการหลักดังน้ี 

- การรับขอมูลการสั่งซื้อสินคาจากผูแทนขาย 
- การสรางรายการขายในโปรแกรม SBO 
- การหยิบและบรรจุสินคา  
 

เนื้อหาที่เก่ียวของ  

1) การศึกษาการทํางาน   การศึกษาการทํางาน เปนเครื่องมือหลักของการเพ่ิมผลผลิตทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ  มีเปาหมายในการการพัฒนาระบบงานหรือวิธีการทํางานให
งายขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (วิฑูรย,2555) 

แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการ ( Flow Process Chart ) เปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การจําลองและแสดงความสัมพันธของขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานที่ ตําแหนง และเครื่องมือที่ใช  โดย
การใชสัญลักษณแทน การปฏิบัติงาน  การเคลื่อนยาย การรอคอย การตรวจสอบ และการเก็บพัก 
(ประยูร,2555) โดยมีสัญลักษณที่ใชดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปท่ี  1 แสดงเครื่องสัญลักษรแทนกิจกรรมในการศึกษางาน 

 
2) โปรแกรม SAP Business One (SBO) เปนโปรแกรม ERP สําหรับธุรกิจขนาดกลางและ

เล็กของบริษัท SAP ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีการคิดคาใชจายแบบรายป ตามฟงกชันงานที่เลือกใช และตาม
จํานวนผูใชงานในระบบ บริษัทกรณีศึกษาไดมีการใชงานระบบหลักพ้ืนฐานดังน้ี  (SAP,2000) ไดแก  
1) การเงินและการบัญชี (Financial & Accounting) 2) การจัดซื้อ (Purchasing & Operation)   
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3) สินคาคงคลัง (Inventory & Distribution) และ 4) การขายและการบริการ (Sales & Service)  โดย
มีจํานวนผูใชงานจํานวน 10 คน มีคาใชจายบํารุงรักษาโปรแกรมรายป 180,000 บาทตอป และคาใช
ผูใชงาน 40,000 บาทตอป (คาผูใชงาน 1 คน คิดเปน 4,000 บาทตอป) 

โปรแกรม SBO น้ันมีความสามารถในการจัดการขอมูลรายการสินคาในระดับ เลขประจําตัว
บรรจุภัณฑ Series และรหัสการผลิต (Lot/Batch Level) แตในฟอรมการสรางรายการขาย หรือ
ใบเสร็จรับเงิน (A/R Reserve Invoice) ในรูปที่ 2 ดายซายมือ จะไมแสดงขอมูลรหัสการผลิตของสินคา 
และวันหมดอายุในแตละรายการ  แตจะแสดงในกรณีจัดพิมพเปนเอกสารออกมาดังแสดงในรูปที่ 2 ดาน
ขวามือ  การเพ่ิมและแกไขขอมูลรหัสการผลิตจะตองทํางานในอีกฟอรมแยกกันและไมการแสดงวัน
หมดอายุของสินคาเชนเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 3  

 

 

 
  

รูปท่ี  2 แสดงแบบฟอรมสรางใบเสร็จรับเงินและตัวอยางการพิมพ 
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รูปท่ี  3 แสดงฟอรมในการเลือกรหัสสินคา ท่ีเพ่ิมในรายการสินคาในบิลเงินสดตามรูปท่ี 2 

   

3) SAP Data Interface Application (SAP DI API) (SAP,2000) (SAP, 2021) เปน
ชุดคําสั่งในการอํานวยความสะดวกใหโปรแกรมภายนอกใชในการติดตอและสั่งงานใหโปรแกรม SBO ทํา
แบบอัตโนมัติ ตัวอยางโคดในการสรางใบเสร็จรับเงิน และการเพ่ิมขอมูลรายการ สินคา จํานวน และการ
กําหนดรหัสการผลิตใหกับรายการสินคาที่เพ่ิมดวยภาษา C# (Hot Example,2022) ดังแสดงในรูปที่ 4    

 
Var oCompany = new SAPbobsCOM.Company();     /* 1) SAP Application Com Object */ 
oCompany.DbServerType = BoDataServerTypes.dst_MSSQL2019;            oCompany.CompanyDB = "DbSap" ;   
oCompany.Server = "ServerIP”;   oCompany.UserName = "SapUser";    oCompany.Password = "SapUserPwd” ;  
oCompany.DbUserName = "DbUser";  oCompany.DbPassword = "DbUserPwd";  
oCompany.SLDServer = " license server IP”;    IRetCode = oCompany.Connect();  // Connect SAP Server 
Var DocType = SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oInvoice;   /*Create New Doc Object   */ 
SAPbobsCOM.Documents oInv =  oCompany.GetBusinessObject (DocType); 
oInv.CardCode = "80858-00";                    oInv.DocDate = Convert.ToDateTime(“04/02/2022");   
 Inv.Series = 2022;                                  oInv.DocDueDate = Convert.ToDateTime(“19/02/2022");        
oInv.Lines.ItemCode = "D00076";               oInv.Lines.Quantity = 3;   /* Add Product Item and Batch No */ 
oInv.Lines.WarehouseCode = “01”;            oInv.Lines.BatchNumbers.Quantity = 3; 
oInv.Lines.BatchNumbers.BatchNumber = “NP1045A”;     oInv.Lines.Price = 100;   Var IRetCode = oInv.Add(); 

 
รูปท่ี  4 แสดงตัวอยางชุดคําสั่ง SAP DI API ท่ีใชในการสรางรายการสินคาและการกําหนดรหัสการผลิต 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1) ศึกษาการทํางานและปญหาที่เก่ียวของกับการหยิบและจัดสินคากอนการปรับปรุง ต้ังแต
กระบวนการรับคําสั่งซื้อจากผูแทนขาย การสรางรายการขาย การหยิบสินคาและบรรจุสินคา รวมถึง
ปญหาในการใชโปรแกรม SBO   

2) ออกแบบกระบวนการใหมและพัฒนาโปรแกรมชวยในการทํางานที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับขั้นตอนและกระบวนการที่ออกแบบ 

- การออกแบบกระบวนการรับคําสั่งซื้อสินคาจากผูแทนขายทั่วประเทศ  และพัฒนาโปรแกรม
ในการรับคําสั่งซื้อผานทางระบบ Visual Private Network (VPN) โดยการพัฒนาดวยโปรแกรม Visual 
Studio 2022, ASP.Net Core และ Microsoft Sql Server  

- การออกแบบกระบวนการและโปรแกรมชวยสรางรายการขายอัตโนมัติในโปรแกรม SBO  
ผานทางโปรแกรม SAP DI API โดยการพัฒนาดวยโปรแกรม Visual Studio 2022, WPF และ 
Microsoft Sql Server  

- การออกแบบกระบวนการหยิบและจัดสินคา และพัฒนาโปรแกรมสรุปยอดเบิกสินคาสินคา
และใบสรุปยอดบรรจุตอรายการสินคา โดยการพัฒนาดวยโปรแกรม Microsoft Access และ 
Microsoft Sql Server  

3) สรุปผลการวิจัย กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง  ในดานเวลา และระยะในการดําเนินการ
ตอการทํางาน 1 วัน 
 
ขั้นตอนการวิจัย  

1) การศึกษากระบวนการทํางานที่เก่ียวของกับการจัดสงสินคากอนการปรับปรุง  จากขอมูล
การดําเนินการของบริษัทกรณีศึกษา พบวามีผูแทนขายจํานวน 35 คน เปนผูรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคา
ทั่วประเทศ ผูแทนขายจะพิมพขอมูลคําสั่งซื้อในรูปแบบขอความและสงใหฝายขายที่อยูช้ันสองของ
อาคารบริษัท โดยมีธุรการฝายขายจํานวน 3 คน จะเปนผูนําขอมูลขอความมาสรางรายการขายใน
โปรแกรม SBO และพิมพใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะถูกจัดสงพรอมกับสินคาใหกับลูกคา  ธุรการฝายขายจะ
รวบรวมใบเสร็จรับเงินที่พิมพออกมา และจัดสงใหฝายคลังสินคาช้ัน 1 ระยะทาง 15 เมตร เพ่ือใหจัดสง
สินคาวันละ 2 รอบ คือ เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. ดังแสดงในขั้นตอนหมายเลข 1 ถึง 3 ในรูป
ที่ 5 

เมื่อฝายคลังสินคา ไดรับเอกสารการขาย(ใบเสร็จรับเงิน) จากฝายขาย จะทําการคัดแยกตามที่
อยูจัดสง เปน 2 กลุมไดแก 1) พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะถูกจัดสงดวยรถขนสงของบริษัทขนาด 4 
ลอจํานวน 6 คน ในชวงเชาของทุกวันทํางาน และ 2) พ้ืนที่ตางจังหวัด จะถูกจัดสงดวยรถบริษัทขนสง
ภายนอกขนาด 6 ลอจํานวน 1 คัน ซึ่งจะเขามารับกลองบรรจุสินคาในเวลา 16.00 น.ของทุกวันทํางาน   
ดังแสดงในขั้นตอนหมายเลข 9 ในรูปที่ 5 
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คลังสินคาจะจัดสินคาวันละ 2 รอบ คือ รอบเชาจะจัดเฉพาะสินคาที่จัดสงตางจังหวัด ตาม
จํานวนเอกสารการขายที่ไดรับจากรอบเย็นของวันวาน รวมกับของใหมที่รับไมเกิดเวลา 10.30 น. 
รายการขายที่จัดสงตางจังหวัดที่รับหลังเวลา 10.30 น. จะถูกรวบรวมไปจัดสินคาในเชาวัดถัดไป   เมื่อ
จัดสินคารอบเชาเสร็จก็จะจัดสินคาที่จัดสงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากรายการขายที่ไดรับในชวง
เขา และชวงบายกอนเวลา 14.30 น. เมื่อจัดเสร็จก็จะเก็บไวในคลังสินคา 1 คืน และนําสงใหฝายขนสง
ในเขาวัดถัดไป ดังแสดงในขั้นตอนหลายเลข 4 ถึง 8 ในรูปที่ 5    

ขั้นตอนในการหยิบและบรรจุสินคา 1 ใบเสร็จรับเงิน จะทําดวยพนักงานเพียงคนเดียว โดยใช
รถเข็นบรรทุกลองเปลาจํานวน 6 กลอง แลวเข็นเขาไปหยิบและบรรจุสินคาภายในคลังสินคา โดยมี
ระยะทางเฉลี่ย 9 เมตร เมื่อจัดสินคาจน ครบ 6 กลองก็จะนําไปกองรวมกันที่จุดช่ังนํ้าหนัก โดยใชพนัง
งาน 8 คนในการทํางานพรอมกัน  เมื่อสินคาบรรจุเสร็จจะถูกตรวจสอบจํานวน รายการและที่อยูจัดสง
อีกครั้งกอนการช่ังนํ้าหนักและพิมพฉลากจัดสง เมื่อติดสลากครบจํานวนก็จะทํารายงานสรุปเพ่ือรอนําสง
ใหฝายขนสงนําจัดสงตอไป แสดงดังขั้นตอนหมายเลข 6 ถึง 8 ในรูปที่ 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงภาพรวมในกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการหยิบและจัดสินคา กอนการปรับปรุง 

 
ฝายขนสงจะรับสินคาที่พรอมจัดสงจากฝายคลังสินคาวันละ 2 รอบ โดยใชรถเข็นในการ

เคลื่อนยายสินคาครั้ง 12 กลองจากฝายคลังสินคา มายังฝายขนสง ระยะทาง 5 เมตร เพ่ือตรวจนับกอน
จัดสง  แลวจึงจะเคลื่อนยายไปขึ้นที่จุดจอดรถขนสงระยะทาง 8 เมตร โดยในรอบเชา เวลา 8.30 น. จะ
รับสินคาที่จัดสงในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล มาแบงพ้ืนที่จัดสงจํานวน 6 เสนทาง และ รอบบายใน
เวลา 15.30 น. จะรับสินคาที่จะจัดสงตางจังหวัด และจัดทําใบรายงานสรุปยอดจัดสงใหบริษัทขนสง
ภายนอกในเวลา 16.00 น. โดยคาใชจายในการขนสงจะคิดเปนรายกลอง โดยราคาแปรฝนกับระยะทาง
และเง่ือนไขการจัดสงดวน  ดังแสดงในขั้นตอน 9 ในรูปที่ 5 
   ในการวิเคราะหการทํางานในงานวิจัยน้ีจะใชขอมูลเฉลี่ยที่ไดจากขอมูลที่จัดเก็บจํานวน 30 วัน
ยอนหลัง โดยมีคาเฉลี่ยในการจัดสินคา 160 รายการตอวัน  ในดานการวิเคราะหระยะจะเปนหนวยเมตร 
และเวลาจะใชหนวยนับเปนนาที เวลาที่จับไดจะถูกปดเปนหนวยละเอียดสุดที่ 0.1 นาที เพ่ือความในการ
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แสดงผลและการเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดของเวลาและระยะในการหยิบและจัดสินคาจํานวน 160 
รายการ กอนการปรับปรุงดังแสดงในตารางที่ 1   
 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดกระบวนการการหยิบและจัดสินคา กอนการปรับปรุง จํานวน 160 รายการ 
No <หนวยงาน/ผูปฏิบัติ> รายละเอียดกิจกรรม   

(จํานวน คน) [เวลาเฉลี่ยในการทํางาน (นาที)] 
กิจกรรม เวลา 

(min) 
ระยะ 
(m) 

1 <ผูแทนขาย>สรางคําสั่งซื้อของลูกคา [1]  สงใหฝายขาย มีจํานวนรวม
เฉลี่ย 160 รายการตอวัน (35 คน)  

 160 - 

2 <ขาย>ธุรการนําคําสั่งซื้อที่ไดรับจากผูแทน มาสรางรายการขายดวย
โปรแกรม SBO และพิมพใบสั่งซื้อ [0.5] (3 คน) 

 160 - 

3 <ขาย>รวมเอกสารใบสั่งซื้อ นําสงใหคลังสินคา 2 รอบ/วัน [4] (1 คน)  8 60 
4 <คลัง>รับเอกสารสั่งซื้อและแยกที่อยูจัดสง 2 รอบ/วัน [6] (1 คน)  12 - 
5 <คลัง>เลือกบิลเพ่ือจัดสง 2 รอบ/วัน  [5] (1 คน)  10 10 
6 <คลัง>หยิบ บรรจุและตรวจนับสินคา 1 ใบสั่งซื้อดวย 1 คน [1] (8 คน)  160 235 
7 <คลัง>ตรวจสอบที่อยูจัดสง ช่ังนํ้าหนักและทําสลากจัดสง [0.5] (1 คน)  80 - 
8 <คลัง> ตรวจนับและทํารายงานสรุป เพ่ือนําสงใหฝายขนสง [5] (1 คน)  5 60 
9 <ขนสง>ตรวจนับและสงดวยรถบริษัทและรถขนสงนอก 2 รอบ/วัน [25]  50 96 
  รวม 645 461 

 สรุปผลจากการศึกษางานในกระบวนการที่เกี่ยวของ พบปญหาดังน้ี 
 1.1. รูปแบบและวิธีการในการสงขอมูลคําสั่งซื้อสินคาของผูแทนขายมีรูปแบบหลากหลายและ
ไมชัดเจน ต้ังแตใชโทรศัพทสั่ง สงอีเมลและขอความ ทําใหฝายขายไดรับขอมูลไมชัดเจน เชน การใชช่ือ
สินคาในการสั่งซื้อ ไมไดระบุรหัสสินคา ทําใหตองมีการโทรหา หรือสงขอความ เพ่ือสอบถามกันบอยครั้ง 
ซึ่งเปนกระบวนการที่สูญเปลา และซ้ําซอน 
 1.2. ธุรการฝายขายมีการคียขอมูลคําสั่งซื้อที่ไดรับจากผูแทนขาย ซ้ําอีกครั้งในโปรแกรม SBO 
เพ่ือสรางรายการขายและพิมพใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ซ้ําซอนกับขอมูลที่ผูแทนขายคียสงให 

1.3. ปญหาการใชงานโปรแกรม SBO ในการสรางรายการขายสินคา มียุงยากและมีการทํางาน
หลายขั้นตอน  นอกจากการเลือกสินคา จํานวนและราคา แลวจะตองทําการเลือกรหัสการผลิต ที่วัน
หมดอายุไมนอยกวา 6 เดือน แตในโปรแกรม SBO ไมมีการแสดงขอมูลรหัสการผลิต และวันหมดอายุใน
ฟอรมการคียขอมูลดังแสดงในรูป 2  ซึ่งจะตองเขาไปอีกฟอรมในการดูและแกไขรหัสการผลิตที่เลือกดัง
แสดงในรูปที่ 3   ในการสรางรายการขายสินคา 1 รายการ  จะมีการคลิกเมาส 9 ครั้ง และกดแปนพิมพ
ขอมูลอีก 3 ครั้ง โดยใชเวลาเฉลี่ยการคียขอมูลเฉลี่ย 42 วินาทีตอรายการขาย และถามีรายการสินคา
เพ่ิมขึ้นหน่ึงรายการจะใชเวลาเพ่ิมอีกรายการละ 18 วินาที  
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1.4. การเดินหยิบสินคาไมมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานจะใชรถเข็นและกลองเปลาจํานวน 6 ใบ 
เดินเขาไปในคลังสินคาระยะทางไปกลับเฉลี่ย 9 เมตร คนหาสินคาที่ละรายการตามที่แสดงรายละเอียด
ในใบเสร็จรับเงิน คนหารหัสสินคาและบรรจุสินคา  เมื่อทําการบรรจุครบ 6 กลองก็จะนํามากองไวหนา
จุดช่ังนํ้าหนัก  

 1.5 ปญหาการใชงานโปรแกรม SBO ในการหยิบสินคา  ในโปรแกรม SBO มีพังกชันชวยใน
การหยิบสินคา ที่เรียกวาใบหยิบและบรรจุ (PickPack List) แตการใชงานน้ันไมสอดคลองกับการทํางาน
จริง และมีขอจํากัดหลายอยางดังน้ี  

       -  ความยุงยากในการเลือกรายการขาย ในสรางใบหยิบและบรรจุสินคา ผูใชสามารถเลือก
รายการไดเฉพาะหมายเลขเอกสารที่ตอเน่ืองกันดังแสดงในรูปที่ 6 แมผูใชงานสามารถเลือกลบเอกสาร
บางหมายเลขจากที่เลือกไดที่ละรายการ ดังน้ันจึงเปนการยากตอการเลือกหมายเลขเอกสารจํานวนมาก
ที่ไมไดตอเน่ืองกันได  รวมทั้งรายละเอียดขอมูลในใบหยิบและบรรจุ ก็เปนเพียงการนํารายการสินคา
ทั้งหมดมาแสดงรวมกันดังแสดงในรูปที่ 7 โดยไมมีการสรุปยอดสินคาแยกตามรหัสการผลิต ทําใหไมมี
พนักงานใชงานฟงชันน้ี และเลือกที่จะใชวิธีการเดินหยิบและบรรจุสินคาที่ละหน่ึงคําสั่งซื้อ ซึ่งเปนวิธีที่ไม
มีประสิทธิภาพ และใชเวลามากในการทํางานงาน 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงแบบฟอรมในการเลือกหมายเลขเอกสารในการสรางใบหยิบและบรรจุ (PickPack) 

 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงรายละเอียดในใบหยิบและบรรจุจากโปรแกรม SBO 

 
2) การออกแบบกระบวนการใหมและพัฒนาโปรแกรมชวยในการทํางานที่เหมาะสม  จากผล

การวิเคราะหการทํางานและปญหาที่ไดจากหัวขอที่ 1 ไดนํามาออกแบบกระบวนการทํางานใหม เพ่ือลด
การทํางานที่ซ้ําซอน ดังแสดงขั้นตอนในการทํางานดังรูปที่ 8 และแสดงรายละเอียดในการทํางานใน
ตารางที่ 2 และแกปญหาความลาชาในการทํางานดวยโปรแกรม SBO โดยไดมีการพัฒนาโปรแกรมชวย
ในการทํางานขึ้น 3 โปรแกรม เพ่ือใชงานรวมกับกระบวนการที่ปรับปรุง ไดแก 
 1) โปรแกรมรับคําสั่งซื้อจากผูแทนขาย (Order Application, ORA) 
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 2) โปรแกรมสรางรายการขายดวยชุดคําสั่ง SAP DI API (Sale Application , SLA) 
 3) โปรแกรมสรางใบหยิบและบรรจุสินคา  (PickPack Application, PKA) 
 

 
รูปท่ี  8 แสดงภาพรวมในกระบวนการท่ีถูกออกแบบปรับปรุงใหม 

 
ตารางที่ 2 รายละเอียดกระบวนการที่ออกแบบปรับปรุงใหม ในการจัดสินคา 160 รายการ   

No <หนวยงาน/ผูปฏิบัติ> รายละเอียดกิจกรรมในการจัดสินคา 160 บิล/วัน   
[เวลาเฉลี่ยในการทํากิจกรรม (นาที)] (จํานวนคนทํางาน) 

กิจกรรม เวลา 
(min) 

ระยะ
(m) 

1 <ผูแทนขาย>สรางคําสั่งซื้อของลูกคา [1]  สงใหฝายขาย มีจํานวนรวม
เฉลี่ย 160 รายการตอวัน (35 คน)  

 160 - 

2 <ขาย>ธุรการนําคําสั่งซื้อที่ไดรับจากผูแทน มาสรางรายการขายดวย
โปรแกรม SBO และพิมพใบสั่งซื้อ [0.4] (3 คน) 

 64 - 

3 <ขาย>รวมเอกสารใบสั่งซื้อ นําสงใหคลังสินคา 2 รอบ/วัน [4] (1 คน)  8 60 
4 <คลัง>รับเอกสารสั่งซื้อและแยกที่อยูจัดสง 2 รอบ/วัน [6] (1 คน)  12  
5 <คลัง>เลือกบิลเพ่ือจัดสง 2 รอบ/วัน  [5] (1 คน)  10 10 
6 <คลัง>หยิบสินคาตามกลุมผูผลิต 8 กลุม [5] (8 คน)  40 72 
7 <คลัง>ตรวจนับสินคาและรหัสการผลิตถูกตองตามใบเบิก [1] (1 คน)  8  
8 <คลัง>บรรจุสินคาลงกลองตามรายการในใบบรรจุสินคา [0.5] (3 คน)  80  
9 <คลัง>ตรวจสอบที่อยูจัดสง ช่ังนํ้าหนักและทําสลากจัดสง [0.5] (1 คน)  80  
A <คลัง> ตรวจนับและทํารายงานสรุป เพ่ือนําสงใหฝายขนสง [5]  (1 คน)  5 60 
B <ขนสง>ตรวจนับและสงดวยรถบริษัทและรถขนสงนอก 2 รอบ/วัน [25]  50 96 

  รวม 517 298 
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       2.1) โปรแกรมรับคําสั่งซื้อจากผูแทนขาย (Order Application, ORA) เปนโปรแกรม
ที่พัฒนาดวยโปรแกรม ASP.Net Core และใชระบบฐานขอมูล Microsoft Sql Server ผูแทนขายใช
งานออนไลนผานระบบ Virtual Private Network (VPN) โดยมีความสามารถดังน้ี 

             - สรางคําสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซด สามารถกําหนด รายการสินคา จํานวน และ
ราคา ชวยลดความผิดพลาดการสงขอมูลใหกับฝายขาย และเวลาที่ใชในการติดตอสอบถามสถานะขอแต
ละคําสั่งซื้อ ดังแสดงดานซายมือในรูปที่ 9 

            - คนหาและแสดงประวัติการขายสินคาจากการเช่ือมตอระบบฐานขอมูลของ
โปรแกรม SBO ไดแบบทันที (Realtime) ชวยลดความผิดพลาดในการกําหนดราคาขาย และความ
ผิดพลาดในการสั่งสินคาซ้ําซอน ดังแสดงในบริเวณดานขวามือในรูปที่ 9 รวมทั้งสามารถสงขอความให
หัวหนาผูแทนเขาอนุมัติในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาใหมได 
  

 
รูปท่ี 9 แสดงตัวฟอรมในการสรางคําสั่งซ้ือดานซายมือ และแสดงประวัติการซ้ือสินคาลาสุดดานขวามือ 

 

 
รูปท่ี 10 แสดงตัวอยางฟอรมในการสรางรายการขายดวยชุดคําสั่ง SAP DI API 
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       2.2) ) โปรแกรมสรางรายการขายดวยชุดคําสั่ง SAP DI API (Sale Application, 
SLA) เปนโปรแกรมที่ใชชุดคําสั่ง SAP DI API ในการสั่งงานใหโปรแกรม SBO สรางรายการขาย หรือ
ใบเสร็จรับเงิน (A/R Reserve Invoice) แบบอัตโนมัติ  โดยมีความสามารถดังน้ี 

             - สรางรายการขายไดแบบอัตโนมัติ จากขอมูลคําสั่งซื้อที่ผูแทนขายไดสรางจาก
โปรแกรม ORA ชวยลดขั้นตอนในการทํางานในโปรแกรม SBO แสดงรายละเอียดสินคา รหัสการผลิต 
และวันหมดอายุที่เลือก บริเวณดานซายมือในรูปที่ 10 

           - สามารถดึงขอมูลรหัสการผลิตจากระบบฐานขอมูลของโปรแกรม SBO ไดแบบทันที 
แสดงรหัสการผลิต วันหมดอายุและจํานวนคงเหลือ บริเวณดานขวามือในรูปที่ 10 ชวยลดขั้นตอนการ
ทํางานและกรอกตัวเลขจํานวนสินคา      
        2.3) โปรแกรมสรางใบหยิบและบรรจุสินคา  (PickPack Application, PKA) เปน
โปรแกรมที่พัฒนาดวยโปรแกรม Microsoft Access 2019 และใชระบบฐานขอมูล MS Sql Server 
โดยมีความสามารถดังน้ี 

             - สามารถสรางใบเบิกสินคาแยกตามรหัสการผลิต และใบหยิบสินคาลงกลองแยก
ตามรหัสการผลิต และหมายเลขเอกสาร ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 11 และแสดงตัวอยางพิมพในรูปที่ 12 

            - สามารถเลือกเอกสารการขายที่ตองการสรางใบเบิก ไดดวยการยิงที่รหัสบารโคด
ทายเอกสารดังแสดงในรูปที่ 2 ดานขวามือ  ซึ่งชวยลดเวลาการทํางานและความผิดพลาดในการเลือก
เอกสารจํานวนมากได 

           - ใบเบิกสินคาตอรายการแยกตามรหัสการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 12 ดานซายมือ ชวย
ใหพนักงานลดการเดินไปหยิบสินคาชนิดเดียวกันซ้ํากัน หลายครั้ง และชวยในการตรวจสอบความถูกตอง
ในการจัดสินคาดวย เชน ในกรณีบรรจุครบทุกรายการแลว ถามีสินคาขาด หรือเกิน ก็จะหมายถึงเกิด
ความผิดพลาดในการบรรจุสินคาขึ้น 

          - ใบหยิบสินคาลงกลองแยกตามรหัสการผลิตและหมายเลขเอกสาร ดังแสดงในรูปที่ 12 
บริเวณกึ่งกลาง ซึ่งชวยลดขั้นตอนและเวลาในการบรรจุสินคาลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสินคาที่มีการ
หยิบลงกลองน้ันไดมีการตรวจสอบรหัสการผลิตเปนกลุมจากใบเบิกสินคาตอรายการผลิตมาแลว ทําให
ลดเวลาในการตรวจสอบรหัสการผลิตของสินคาที่ละกลองลง   
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รูปท่ี 11 ดานซายแสดงรายการขายท่ีเลือก  ดานขวาบนแสดงยอดสรุปรวมตอสินคาและรหัสการผลิต และดานขวาลาง

แสดงยอดหยิบสินคาในแตละหมายเลขเอกสาร 
 
 

    
รูปท่ี 12 แสดงตัวอยางการพิมพใบสรุปรายการเบิกสินคา ใบหยิบสินคาลงกลอง และฉลากจัดสงสนิคา 

 
สรุปผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัย จะพบวาโปรแกรมที่พัฒนาสามารถทํางานรวมกับโปรแกรม SBO ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิธีทํางานที่ออกแบบใหม สงผลใหสามารถลดเวลาเฉลี่ยรวมในการ
ทํางานลง จาก 645 นาที ลงเหลือ 517 นาที คิดเปนเวลาเฉลี่ยรวมที่ลดลง 35.35 เปอรเซ็นต และลด
ระยะทางในการเคลื่อนยายลงไดจาก 461 เมตรลงเหลือ 268 เมตร คิดเปนระยะทางที่ลดลง  19.84  
เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการปรับปรุง  โดยเฉพาะในขั้นตอนการสรางรายการขายสามารถลด
เวลาและการทํางานซ้ําซอนลงไดถึงรอยละ 60 จากเดิมใชเวลาเฉลี่ยในการทํางาน 160 นาทีดวยคนสาม
คน ลดลงเหลือเพียง 64 นาที 

 
 อภิปรายผล 

จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ีนอกจากจะชวยในการการลดเวลาและขั้นตอนการทํางาน
แลว ยังทําใหสามารถประหยัดคาใชจายคาผูใชงานในระบบ SBO ของผูแทนลง 35 คนตอป  หรือคิดเปน
เงิน จํานวน  140,000 บาทตอป 
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  จากการวิเคราะหจะพบวาปญหาหลักที่เกิดขึ้นกอนการปรับปรุง คือ การที่โปรแกรม SBO การ
ออกแบบขั้นตอนใชงานยุงยาก และไมมีรายงานที่เหมาะสมในการชวยทํางาน เชน ใบหยิบและบรรจุ
สินคาที่ไมมีประสิทธิภาพ  แตโปรแกรมก็มีจุดเดนในการอนุญาตใหผูใชงานสามารถสรางโปรแกรมในการ
ทํางานแบบอัตโนมัติได ผานทางชุดคําสั่ง SAP DI API  ซึ่งเปนวิธีการที่มีความยืดหยุนและไมมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมจากคาใชจายรายปของโปรแกรม  ดังน้ันแนวทางที่ใชในงานวิจัยน้ียังสามารถนําไปเปนตนแบบ
ในการประยุกตใชในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีการใชโปรแกรม SBO เชนเดียวกันได  

  
ขอเสนอแนะ  

 ในงานวิจัยน้ียังไมไดมีการลงรายละเอียดในการวิเคราะหประสิทธิภาพในการขนสง ซึ่งยังเปน
จุดที่สามารถลดคาใชจายไดเพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวทางพัฒนาโปรแกรมดวยชุดคําสั่ง SAP DI API มีศักยภาพใน
การนําไปประยุกตในการพัฒนาโปรแกรมชวยในการวางแผนการจัดสงทีม่ีประสิทธิภาพไดในอนาคต 
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แนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะห1 

The Guidelines for Development of Child and Juvenile Welfare 
Committee Fund Management1 

 
อภิญญา บัณฑติวุฒิสกุล1

2 
Apinya Bunditwuthisagul2 

 
บทคัดยอ 

การดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหในปจจุบันยังมีความแตกตางกันในแตละพ้ืนที่จังหวัด 
โดยมีทั้งจังหวัดที่วางหลักเกณฑการบริหารจัดการที่เปนระเบียบแบบแผน และจังหวัดที่ยังขาด
หลักเกณฑที่เปนมาตรฐานและมีความเหมาะสม ดังน้ัน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จึง
ตองการสรางแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนกรรมการสงเคราะหที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี โดยศึกษา
จากแนวทางการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะหเด็กอ่ืนๆ และจากแนวปฏิบัติที่ดีของกองทุนกรรมการ
สงเคราะหในปจจุบัน เพ่ือสรุปเปนแนวทางการการดําเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะห และให
กองทุนกรรมการสงเคราะหทั่วประเทศสามารถนําไปปรับใช โดยหวังใหการบริหารจัดการกองทุน
กรรมการสงเคราะหทั่วประเทศเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  

คําสําคัญ: กรรมการสงเคราะห, เด็ก, กองทุน, กรมพินิจ, สถานพินิจ 
 
Abstract 

It is likely that child and juvenile welfare committee fund managements in each 
area are different. Child and juvenile welfare committee in some areas carefully 
regulates fund management, while others still lack proper rules and regulations. As a 
result, Department of Juvenile Observation and Protection is eager to provide a 
guideline for best practices for child and juvenile welfare committee fund 
managements. This guideline is resulting from a study based on best practices from 
other child welfare funds and child and juvenile welfare committees in Thailand. It is 
expected that child and juvenile welfare committee throughout the country would 
adopt this guideline in order to enhance standard of child and juvenile welfare 
committee fund managements in Thailand.        
                                                            
1 บทความนี้ปรับปรุงจากงานวิจัยของผูเขียนที่เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพของเครือขายในการสรางอาชีพแกเด็กและเยาวชน
กระทําผิด โดยวิทยาลัยผูประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นําเสนอ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม, 10 
กุมภาพันธ 2565 
2 ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย Email: apinya_bun@utcc.ac.th 
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Keywords: child and juvenile welfare committee, child, fund, Department of Juvenile  
               Observation and Protection, Juvenile Observation and Protection Center        
 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 เด็กวันน้ีคือผูใหญในวันหนา ดังน้ันเด็กและเยาวชนถือเปนทรัพยากรสําคัญที่จะชวยพัฒนา
ประเทศตอไปในอนาคต จึงเปนกลุมทรัพยากรที่สมควรไดรับการดูแลอยางเหมาะสม กรณีเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิดและตองถูกควบคุมตัวหรือไดรับโทษ ก็ควรไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากผูใหญ
เพ่ือไมใหเกิดผลเสียแกเด็ก ดังน้ัน จึงมีการต้ังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ในป พ.ศ. 2545 และเปดดําเนินการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัด2

3 เพ่ือ
บําบัด แกไข ใหเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยทําผิดพลาดใหมีความพรอมในการกลับเขา
สูสังคมหลังจากไดรับการปลอยตัว 3

4 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ยังกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
สงเคราะหเด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิจ เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลือกิจการสถานพินิจ เพ่ือสวัสดิภาพ
และอนาคตของเด็กและเยาวชน ดังน้ัน นอกจากหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐแลว ยังมีกรรมการ
สงเคราะหเด็กและเยาวชนจากภายนอกที่ไดรับการสรรหามาเพ่ือชวยสงเคราะหเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจในแตละจังหวัดดวย 

กรรมการสงเคราะหฯเปนกลุมคนหลากหลายสาขาอาชีพที่อาสาเขามาทําหนาที่สงเคราะหเด็ก
และเยาวชนโดยไมไดรับคาตอบแทนจากภาครัฐ อยางไรก็ดี การทํากิจกรรมบางประเภทจําเปนตองมี
เงินทุนสนับสนุน ดังน้ันจึงมีการระดมทุนโดยคณะกรรมการสงเคราะหฯในแตละพ้ืนที่จังหวัดเอง เพ่ือ
จัดต้ังเปนกองทุนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนในแตละพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชเปน
ทุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯในจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ อยางไรก็
ดี ดวยรูปแบบการดําเนินงานของกรรมการสงเคราะหฯที่มีการแบงชุดกรรมการเปนรายจังหวัดตาม
สถานพินิจฯ ประกอบกับกรรมการสงเคราะหฯมีอํานาจบริหารจัดการกองทุนอยางเปนอิสระ จึงทําให
การดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหในแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน บางแหงมีความสามารถใน
การระดมทุนไดเปนจํานวนมากและมีระเบียบหลักเกณฑในการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

                                                            
3 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน. ประวัติและความเปนมา. [ออนไลน]. สืบคนจาก: 
http://www.djop.go.th/navigations/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0
%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0
%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 [2565, 9 เมษายน] 
4 เพ่ิงอาง. 
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และชัดเจน ในขณะที่บางจังหวัดยังมีขอจํากัดในการระดมทุนและขาดหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานในการ
บริหารจัดการกองทุน4

5 
ดวยเหตุน้ี จึงควรมีการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมถึงรูปแบบการดําเนินงาน

กองทุนชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนอ่ืน เพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของกองทุนกรรมการ
สงเคราะหฯใหมีความเหมาะสม โปรงใส และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกองทุนกรรมการสงเคราะหในแตละ
พ้ืนที่สามารถนําไปใชเปนแบบอยางเพ่ือสรางแนวทางการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินงานและปญหาของกองทุนกรรมการสงเคราะหในประเทศไทย  
2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหสําหรับเด็กและเยาวชนใหเปน

มาตรฐาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

- การศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ 
บทความตางๆ ตัวบทกฎหมาย รวมถึงขอมูลทางอิเล็คทรอนิกสที่ปรากฏบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

- การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กรรมการสงเคราะหฯ จํานวน 20 ทานและ
เจาหนาที่กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนผูมีหนาที่ประสานงานกับกรรมการ
สงเคราะหฯ จํานวน 10 ทาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
มีแนวทางการดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหที่เปนมาตรฐานกลางเพ่ือปรับใชกับกองทุน
กรรมการสงเคราะหทั่วประเทศ 
 
ผลการวิจัย 
1. ระเบียบ กฎหมายตางๆที่เ ก่ียวของ รวมถึงรูปแบบการดําเนินงานของกองทุนชวยเหลือ

สงเคราะหเด็กและเยาวชนในประเทศ 
จากการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ และรูปแบบการดําเนินงานของกองทุน

ชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบวามีกองทุนคุมครองเด็ก ที่มีการวางระเบียบและ

                                                            
5 ขอมูลจากงานวิจัย วิทยาลัยผูประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2565). โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือขายในการสรางอาชีพ
แกเด็กและเยาวชนกระทําผิด (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:  นําเสนอ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม, 10 
กุมภาพันธ 2565 
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กฎเกณฑเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และมีกฎหมายลําดับรองเปนระเบียบที่เก่ียวของกับกองทุน
คุมครองเด็กอีกสองฉบับ นอกจากน้ียังมีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ซึ่งมีหลักเกณฑกําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  

1.1 กองทุนคุมครองเด็ก 
เปนกองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือเปนทุนใชจายในการ

สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ
ของเด็ก โดยกองทุนน้ีไดรับงบประมาณหลักจากการจัดสรรของรัฐบาล นอกจากน้ียังอาจไดรับเงินหรือ
ทรัพยสินจากผูบริจาค หรือไดรับการอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศดวย5

6 

1.1.1 โครงสรางการบริหารงาน  

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ขึ้นหลายชุด ไดแก  

• คณะกรรมการคุมครองเด็ก เปนคณะทํางานในการกําหนดนโยบาย รวมถึงวางระเบียบ
เก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุนคุมครองเด็ก 6

7 
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ 7

8 
นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร8

9 และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด9

10 ซึ่ง
ดูแลในระดับพ้ืนที่ มีหนาที่จัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็ก และรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหาทุน และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็กดวย 

• คณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก มีปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติการ
จายเงินเพ่ือการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภของเด็ก รวมถึงรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ
คุมครองเด็ก10

11 

                                                            
6 มาตรา 69 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
7 เพ่ิงอาง, มาตรา 14. 
8 เพ่ิงอาง, มาตรา 7. 
9 เพ่ิงอาง, มาตรา 16.  
10 เพ่ิงอาง, มาตรา 17.  
11 เพ่ิงอาง, มาตรา 73. 
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• คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนคุมครองเด็ก ทําหนาที่
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน และรายงานผลใหกับคณะกรรมการ
คุมครองเด็กทราบ11

12 

• คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
คุมครองเด็ก ทําหนาที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นตอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนคุมครองเด็ก เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการอนุมัติ
การจายเงินตอไป12

13 

เห็นไดวาจุดเดนในโครงสรางการบริหารงานของกองทุนคุมครองเด็กคือ มีการต้ังคณะกรรมการ
และอนุกรรมการหลายชุด เพ่ือทําหนาที่คนละสวน เชน คณะกรรมการคุมครองเด็กทําหนาที่กําหนด
นโยบาย สวนคณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็กทําหนาที่พิจารณาอนุมัติการจายเงิน และมี
คณะกรรมการอีกชุดหน่ึงทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานซึ่งเปนกลไกที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารกองทุนได 

1.1.2 การบริหารจัดการเงินกองทุน  

ในการบริหารจัดการเงินกองทุนคุมครองเด็กมีหลักเกณฑที่เก่ียวของเปนระเบียบและประกาศ 
ดังน้ี 

• ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน การพิจารณา
อนุมัติการจายเงินและรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก พ.ศ. 2548 โดยใน
ระเบียบฉบับน้ี ไดกําหนดหลักเกณฑอํานาจหนาที่ และกรอบในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน13

14 เชน กําหนดคุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน และกําหนดใหผูขอรับ
ทุนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินทุนที่ ไดรับดวย 1 4

15เปนตน นอกจากน้ี ระเบียบ
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน และการจัดการกองทุนคุมครองเด็ก พ.ศ. 2548 ฉบับน้ี ยังวางหลักเกณฑที่คอนขาง
ละเอียดเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน เชน กําหนดใหเปดบัญชีเงินฝากช่ือบัญชี 
“กองทุนคุมครองเด็ก” 1 5

16 กําหนดใหนําเงินที่ไดจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุนเขาบัญชีกองทุนภายใน
สามวันทําการและหากวันใดไดรับเงินเกินกวาหน่ึงหมื่นบาทตองนําฝากโดยดวน อยางชาไมเกินวันถัดไป

                                                            
12 เพ่ิงอาง, มาตรา 76. 
13 กองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. คูมือการปฏิบัติงานกองทุนคุมครองเด็ก. 
[ออนไลน]. สืบคนจาก: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER076/GENERAL/DATA0000/00000216.PDF 
[2565, 9 เมษายน] 
14 ขอ 8 ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจายเงินและรายงานสถานะการเงิน 
และการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก พ.ศ. 2548  
15 เพ่ิงอาง, ขอ 14.  
16 เพ่ิงอาง, ขอ 13.  
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17 เปนตน  อีกทั้งยังกําหนดแนวทางในการหาผลประโยชนจากเงินกองทุน โดยวิธีที่มีความเสี่ยงตํ่า 1) 
ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับดอกเบ้ีย 2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 3) ซื้อตราสารการเงินอ่ืน
ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 1 7

18  ในสวนของการใชจายเงินกองทุน มีการระบุรายละเอียดไวอยาง
ชัดเจนวาตองเปนการใชจายภายในกรอบที่ระเบียบฯกําหนด 6 ขอ เชน จายเพ่ือเปนการใหความ
ชวยเหลือเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห สถานพัฒนาและฟนฟู หรือชวยเหลือเด็กที่พนจาก
ความดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูแลว18

19 
ดังน้ัน การใชจายเงินที่แมจะอยูในวัตถุประสงคเพ่ือการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็ก แตไมตรงตามเง่ือนไขการจายเงิน 6 ขอ 
ตามระเบียบฯในขอ 11 ก็ไมสามารถดําเนินการได  

• ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดวงเงิน
และรายการที่ใหการสนับสนุนจากกองทุนคุมครองเด็ก เปนประกาศที่กําหนดวงเงินและรายการที่
เกี่ยวกับการสงเคราะหเด็ก 1 9

20วาสามารถอนุมัติคาใชจายประเภทใด และไมเกินวงเงินเทาใด เชน ใหคา
เลี้ยงดู คาพาหนะ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ วงเงินไมเกินครั้งละ 1,500 บาทตอเด็ก 1 คน ซึ่งการกําหนด
กรอบตามประกาศดังกลาว จะชวยลดการใชดุลยพินิจ ทําใหการอนุมัติใชจายเงินกองทุนมีความแนนอน
โปรงใสและชัดเจน 

โดยสรุปแลวกองทุนคุมครองเด็กเปนกองทุนขนาดใหญ ที่มีการออกหลักเกณฑควบคุมเปน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และมีการออกกฎหมายลําดับรองเปนระเบียบ และประกาศเพ่ือกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยในการบริหารจัดการกองทุนใหมีความชัดเจน โปรงใส และเปนมาตรฐาน ซึ่งถือเปน
แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน
กรรมการสงเคราะหได 

1.2  กองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
เปนกองทุนที่จัดต้ังขึ้นภายใตกระทรวงมหาดไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2522 และตอมาสมเด็จพระ

กนิษฐาราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไวในพระราชูปถัมป 2 0 21 มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนกองทุนสําหรับใหความชวยเหลือเด็กกอนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและดอย 

                                                            
17 เพ่ิงอาง, ขอ 14.  
18 เพ่ิงอาง, ขอ 15. 
19 เพ่ิงอาง, ขอ 11(3).  
20 ขอ 4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดวงเงินและรายการที่ใหการสนับสนุนจากกองทุน
คุมครองเด็ก  
21 ศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากอําเภอปะทิว. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ. [ออนไลน]. สืบคนจาก: 
https://sites.google.com/site/sunysersthkicthanrakxpathiw/kxngthun-phathna-dek-chnbth-ni-phrabrm-ra-chu-pthamp 
[2565, 9 เมษายน] 
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โอกาส ใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย 2 1

22 กองทุนน้ีมีรายไดมาจาก เงินงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบาล หรือไดรับเงิน หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหเปนคาอุปการะเด็ก รวมถึงดอกเบ้ียและ
ผลประโยชนจากกองทุนฯ นอกจากน้ี ยังอาจมีรายไดมาจากการจัดกิจกรรมหาทุนดวย22

23 
ทั้งน้ี มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 กําหนดหลักเกณฑ
ในการบริหารจัดการกองทุน 

1.2.1 โครงสรางการบริหารงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานแบง
ออกเปนหลายชุด ไดแก2324 

• คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานกรรมการ ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักการ และวิธีการดําเนินงานของกองทุนฯ รวมถึง
เปนผูสนับสนุน ควบคุม และดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง
และจังหวัด24

25 

• คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลาง มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปนประธานกรรมการ มีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบทอายุต้ังแตแรก
เกิดถึงหกป โดยเปนผูกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม การรณรงค หาเงินสมทบเขากองทุน และเปนผู
พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท รวมถึงควบคุม ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทดวย25

26 

• คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ ทําหนาที่เชนเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางแต
เปนในระดับจังหวัด 

1.2.2 การบริหารจัดการเงินกองทุน 
ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 มีการกําหนดกรอบหลักเกณฑไวหลายขอ เชน 

                                                            
22 สํานักงานพัฒนาชุมชุนอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร. กองทุนพัฒนาเด็กชนบท. 
https://district.cdd.go.th/khoksisuphan/services/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0
%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0
%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97/ [2565, 9 เมษายน] 
23 ขอ 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ. 2453 
24 เพ่ิงอาง, ขอ 7.  
25 เพ่ิงอาง, ขอ 9.  
26 เพ่ิงอาง, ขอ 10.  
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ใหเปดบัญชีกองทุนไวกับธนาคารของรัฐบาลหรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ในนาม “กองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท” หรือในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด” 2 6

27 กําหนดตัวผูมีอํานาจสั่งจายเงินคือ ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการบริหารที่ไดรับมอบอํานาจ เปนผูลงลายมือช่ือสั่ง
จายรวมกันอยางนอยสองคน27

28 นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดใหมีการทําบัญชีของกองทุนอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 2 8

29 และใหทํารายงานกิจการและสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเสนอตอประธาน
คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ภายในเดือนตุลาคมของทุกป2930  

กรณีจําเปนตองมีการอนุมัติการใชจายเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กอยางเรงดวน 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีสิทธิอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสวนกลางไดครั้งละไมเกินหน่ึงแสน
บาท สวนผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดไดครั้งละไมเกินหาหมื่นบาท 
โดยไมจําเปนตองนําเสนอใหกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใหความเห็นชอบกอน30

31 
เห็นไดวาในแงของโครงสรางการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดก็มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารกองทุน แยกออกมาจากคณะกรรมการอํานวยการกองทุนฯ แตไมไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการที่ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนเหมือนอยางในกองทุน
คุมครองเด็ก ซึ่งนาจะเหมาะสมกับโครงสรางการบริหารงานกองทุนที่ขนาดไมใหญมากแบบกองทุน
กรรมการสงเคราะห เพ่ือไมใหมีความซับซอนและใชจํานวนคนในการบริหารจัดการมากเกินไป 
นอกจากน้ี กองทุนพัฒนาเด็กชนบทยังมีหลักเกณฑการบริหารจัดการเงินกองทุนหลายขอที่นานําไปใช
เปนตนแบบในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะหได 
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนกรรมการสงเคราะห 

เพ่ือวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะห ไดมีการสัมภาษณเชิงลึก
กรรมการสงเคราะห 22 ทาน จาก 22 จังหวัด ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม เพชรบูรณ 
ชลบุรี ตรัง นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นราธิวาส นาน บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี 
พิษณุโลก ระนอง ราชบุรี สกลนคร สมุทรสาคร สระแกว สิงหบุรี สุราษฎรธานี และอุบลราชธานี ซึ่ง
สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนดังน้ี 

2.1 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน 
ดวยการทํางานของกรรมการสงเคราะหอยูในรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งตาม

ระเบียบของกรมพินิจฯ ไมไดมีการกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือมาดําเนินงานในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงแตอยางใด อยางไรก็ดี การมีกรรมการอีกชุดหน่ึงเพ่ือมาบริหารจัดการเงินกองทุนกรรมการ

                                                            
27 เพ่ิงอาง, ขอ 13.  
28 เพ่ิงอาง, ขอ 14.  
29 เพ่ิงอาง, ขอ 15.  
30 เพ่ิงอาง, ขอ 16.  
31 ขอ 12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
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สงเคราะหนาจะทําใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากกวาการใชคณะกรรมการหลักเพียงชุด
เดียวในการบริหารจัดการทุกเรื่อง ตามที่ไดกลาวมาแลววารูปแบบการดําเนินงานของกองทุนคุมครอง
เด็ก และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทตางมีคณะกรรมการบริหารกองทุน แยกออกมาจากคณะกรรมการหลัก
ที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายเพ่ือแบงแยกความรับผิดชอบและสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุน 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวามีกองทุนกรรมการสงเคราะหสวนนอยที่
กําหนดให ต้ังคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงเพ่ือมาบริหารจัดการกองทุนโดยเฉพาะ โดยแตงต้ังเปน
คณะกรรมการบริหารกองทุนกรรมการสงเคราะห ทั้งน้ี รูปแบบของการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนดังกลาว มาจากการคัดเลือกกันเองของคณะกรรมการสงเคราะหในพ้ืนที่ สวนจังหวัดอ่ืนๆ สวน
ใหญ ไมปรากฏวามีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนอีกชุดหน่ึง แตมักมอบใหเปนหนาที่ของ
ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ ทําหนาที่ในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือความสะดวก และรายงาน
การดําเนินการตอที่ประชุมใหญกรรมการสงเคราะหใหทราบ  

2.2 ระเบียบการใชเงินกองทุนและหลักเกณฑการเบิกจาย 
การออกระเบียบการใชเงินกองทุนที่มีความชัดเจน 3 1

32 มีประโยชนในการกําหนดกรอบการ
พิจารณาอนุมัติใชจายเงินกองทุนเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจ ทําใหผูมีสวนเก่ียวของทราบวา
กิจกรรมใดที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนได และมีหลักเกณฑในการพิจารณาใหทุนอยางไร ซึ่งจะ
ทําใหการใชเงินกองทุนมีความโปรงใส และตรวจสอบได อยางไรก็ดี จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณพบวามีจังหวัดที่มีการออกระเบียบหลักเกณฑการใชเงินกองทุนที่ชัดเจน จํานวนนอยเพียง 6 
จังหวัด จาก 22 จังหวัด ทั้งน้ี อาจเปนเพราะไมมีกฎหมายบังคับใหกองทุนกรรมการสงเคราะหตองออก
ระเบียบบริหารจัดการเงินกองทุน เน่ืองจากกองทุนกรรมการสงเคราะหไมใชกองทุนที่จัดต้ังขึ้นภายใต
กฎหมายใด แตเปนดําริของกรรมการสงเคราะหในการจัดต้ังกองทุนและกําหนดระเบียบหลักเกณฑ
ขึ้นมาเองเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  

จากการเก็บขอมูล พบวาระเบียบหลักเกณฑที่มีการกําหนดก็มีความแตกตางกันออกไป บาง
จังหวัดกําหนดเปนหลักเกณฑที่มีความละเอียดและเปนระเบียบแบบแผน แตในบางจังหวัดกําหนดเปน
แนวปฏิบัติแบบสั้นๆเพียงไมก่ีขอ ตัวอยางของหลักเกณฑที่มีการกําหนด เชน ในบางจังหวัดใหเบิกจาย
เงินกองทุนในกิจกรรมที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจเทาน้ัน ในขณะที่บางจังหวัด
กําหนดใหใชเงินกองทุนเพ่ือเปนเงินคาสวัสดิการสนับสนุนคาพวงหรีดและเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ
ใหกับกรรมการสงเคราะหได นอกจากน้ี บางจังหวัดมีการกรอบวงเงินสําหรับการสงเคราะห ชวยเหลือคา
พาหนะสําหรับเด็กและเยาวชน ผูปกครองเด็กและเยาวชน ที่มาติดตอเก่ียวกับการถูกดําเนินคดีของเด็ก
และเยาวชน รายละ 200-300 บาท และใหมีสิทธิขอรับไดไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง3 2

33 เปนตน อยางไรก็ดี 

                                                            
32 การออกระเบียบกองทุนนี้ เปนเพียงการออกหลักเกณฑภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการสงเคราะหเอง ไมไดอยูภายใตหรืออาศัย
อํานาจตามกฎหมายใด 
33 ขอ 5(3) ระเบียบวาดวยการใชเงินกองทุนเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาน พ.ศ. 2556 
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จังหวัดอ่ืนๆ ที่ไมมีการวางระเบียบหลักเกณฑ การพิจารณาอนุมัติใชเงินกองทุน จะเปนการพิจารณาโดย
ที่ประชุมกรรมการสงเคราะหเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนเรื่องๆไป 

2.3 การควบคุมและการตรวจสอบ 
กลไกการควบคุมและตรวจสอบเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหเกิดการดําเนินงานอยาง

โปรงใส จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกรรมการสงเคราะห พบวาทุกจังหวัดตางใชกลไก
ในการควบคุมและตรวจสอบผานที่ประชุมของกรรมการสงเคราะห กลาวคือ มีการกําหนดใหมีการ
รายงานการเบิกจายใหกรรมการสงเคราะหทราบในที่ประชุมใหญตามวาระการประชุม หรืออยางนอยจัด
ใหมีการรายงานบัญชีรายรับรายจายกองทุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง แตไมพบวามีการต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือทําการควบคุมและตรวจสอบหรือจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีจากหนวยงานภายนอกแตอยางใด ทั้งน้ี
เพราะสวนใหญเห็นวาเงินกองทุนมีจํานวนไมมาก ตลอดจนเช่ือมั่นในตัวบุคคลที่เขามาทําหนาที่กรรมการ
สงเคราะหวาเปนผูมีจิตอาสา มีความสุจริต จึงไมนาจะมีการทุจริตเกิดขึ้น 
3. แนวทางการดําเนนิงานของกองทุนกรรมการสงเคราะห 

จากการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะหเด็กและเยาวชนอ่ืนๆ และการ
วิเคราะหขอมูลรูปแบบการดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก ทําให
สามารถนําเสนอเปนแนวทางการดําเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะหที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให
กรรมการสงเคราะหในแตละพ้ืนที่สามารถนําไปปรับใชเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในจังหวัด
ตนเองได โดยมีหัวขอซึ่งสรุปเปนสาระสําคัญไดดังน้ี  
บทที่ 1 สาระสําคัญของกองทุนกรรมการสงเคราะห 

1. กองทุนกรรมการสงเคราะหคืออะไร 
2. เจตนารมณของกองทุนกรรมการสงเคราะห 
3. หลักการสําคัญในการบริหารกองทุนกรรมการสงเคราะห 

บทที่ 2 การจัดต้ังและบริหารงานกองทุนกรรมการสงเคราะห  

1. การจัดต้ังกองทุนกรรมการสงเคราะห 
2. การหารายไดเขากองทุน 
3. กรรมการบริหารกองทุนกรรมการสงเคราะห 
4. ระเบียบกองทุนกรรมการสงเคราะห 
5. การเลิกกองทุน 

บทที่ 3 การบริหารจัดการดานการเงินและการบัญชี 

1. ระบบการจัดการบัญชีและการเงิน 
2. ระบบการตรวจสอบ 
3. แนวทางการหาผลประโยชนจากเงินกองทุน 
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จากแนวทางการดําเนินงานขางตน ในสวนแรกเปนการการกลาวถึงกองทุนกรรมการสงเคราะห
วาใหมีที่มา และการจัดต้ังโดยกรรมการสงเคราะห รวมถึงระบุถึงเจตนารมณในการจัดต้ังกองทุน
กรรมการสงเคราะห วาใหใชเปนทุนในการสงเคราะหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจที่อยูระหวางการ
ควบคุมตัว และถูกปลอยตัวแลว รวมถึงใชสนับสนุนการดําเนินงานและเปนสวัสดิการของกรรมการ
สงเคราะหในแตละจังหวัด  

ในสวนของการจัดต้ังและบริหารงานกองทุนกรรมการสงเคราะห ไดกําหนดใหการจัดต้ังกองทุน
กรรมการสงเคราะหเปนมติของกรรมการสงเคราะห โดยมีการช้ีแจงถึงรายละเอียด และความจําเปนใน
การจัดต้ังกองทุนใหกรรมการสงเคราะหทราบอยางละเอียดและชัดเจนกอนการลงมติจัดต้ังกองทุน และ
กําหนดใหที่ประชุมกรรมการสงเคราะหเปนผูกําหนดกรอบนโยบาย และวัตถุประสงคของกองทุน
เบ้ืองตนวาจะเปนการใชเงินกองทุนเพ่ือประโยชนดานใดบาง และจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่ใน
การบริหารกองทุน รวมถึงรางระเบียบบริหารกองทุนใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของกองทุน 

นอกจากน้ี ยังกลาวถึงองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนกรรมการ
สงเคราะหเพ่ือใหไดผูที่มีความรู ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารกองทุน และมีการ
กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวาตองบริหารกองทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบาย 
วัตถุประสงค และระเบียบบริหารกองทุน 

ในสวนของการจัดทําระเบียบบริหารกองทุน เน้ือหาและรายละเอียดอาจมีความแตกตางกันใน
แตละจังหวัด ทั้งน้ีอาจขึ้นอยูกับขนาดของกองทุน สภาพพ้ืนที่ และลักษณะการบริหารจัดการ อยางไรก็ดี 
ในระเบียบบริหารกองทุนควรประกอบไปดวยหลักการเบ้ืองตนที่บทที่ 2 กําหนด เชน มีการกําหนด
วงเงินและรายการที่ใหการสนับสนุนจากกองทุนใหชัดเจน โดยการกําหนดรายละเอียดวาสามารถใช
เงินกองทุนเพ่ือกิจกรรมใดไดบาง มีการกําหนดวงเงินการถือเงินสดอยางเหมาะสมเพ่ือใชในกรณีเรงดวน 
มีการช้ีแจงหลักเกณฑในระเบียบใหกรรมการสงเคราะหเขาใจอยางชัดเจน เปนตน 

ในสวนทายเปนการวางแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและการบัญชีใหเปนไปตาม
มาตรฐานการเงินและการบัญชีเพ่ือการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส ตรวจสอบได เชน กําหนดใหมี
การเปดบัญชีธนาคารเพ่ือเก็บรักษาเงินกองทุนโดยเฉพาะ โดยไมนําไปปะปนกับเงินในบัญชีสวนตัวของ
กรรมการสงเคราะหเอง กําหนดใหเงินที่ไดรับเขากองทุนตองถูกนําฝากเขาบัญชีโดยไมชักชา หรือควร
เปนวันเดียวกันกับที่ไดรับเงิน หรืออยางชาไมเกินวันทําการถัดไป เมื่อนําเงินเขาฝากแลว ตองจัดทํา
รายงานรับเงินและสงรายงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบทุกครั้ง เก็บหลักฐานการเบิกและการ
ชําระเงินจากกองทุนทุกครั้ง เพ่ือประกอบการทําบัญชีรายรับ-รายจาย และการตรวจสอบในภายหลัง 
รวมถึงมีการจัดทําบัญชีกองทุน อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนตน 

นอกจากน้ี ในสวนของการตรวจสอบการดําเนินงานบริหารกองทุน ควรจัดใหมีการตรวจสอบ
บัญชีโดยกรรมการสงเคราะหที่ไดรับมอบหมายหรือผูตรวจสอบบัญชีจากภายนอก อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลการตรวจสอบใหที่ประชุมใหญกรรมการสงเคราะหทราบ 
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ทั้งน้ี คูมือแนวทางการดําเนินงานบริหารกองทุนดังกลาวเปนเพียงแนวทางที่กรรมการสงเคราะห
อาจนําไปปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของกองทุนกรรมการสงเคราะหในแตละจังหวัด เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหที่เปนมาตรฐานและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของหนวยงานที่เ ก่ียวของที่จะชวย
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกรรมการสงเคราะหทั่วประเทศนําแนวทางการดําเนินงานน้ีไป
ปรับใชเพ่ือใหเกิดผลจริง 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 กรรมการสงเคราะหเปนกลุมคนที่มีจิตอาสาเขามาปฏิบัติหนาที่ใหการสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนภายใตการดูแลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่เพ่ือสนับสนุน
สถานพินิจในพ้ืนที่จังหวัดที่กรรมการสงเคราะหไดรับการแตงต้ัง อยางไรก็ดี กรรมการสงเคราะหเปนผูใช
ความรูความสามารถในการชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนโดยไมไดรับคาตอบแทนจากภาครัฐแต
อยางใด ซึ่งการทํากิจกรรมสงเคราะหเด็กและเยาวชนบางประเภทจําเปนตองใชเงินทุนสนับสนุน ดังน้ัน 
จึงมีการจัดต้ังกองทุนกรรมการสงเคราะหเพ่ือใชเปนเงินทุนในการดําเนินงานสงเคราะหเด็ก และใน
กิจกรรมอ่ืนๆที่คณะกรรมการสงเคราะหเห็นสมควร 
 เน่ืองจากกองทุนกรรมการสงเคราะหเปนกองทุนที่กรรมการสงเคราะหจัดต้ังขึ้นเอง ไมไดรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ และไมตกอยูภายใตกฎหมายใด การวางหลักเกณฑและควบคุมดูแลกองทุนกรรมการ
สงเคราะหจึงถือเปนอิสระของกรรมการสงเคราะหในการบริหารจัดการไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี กองทุน
น้ีถือเปนกองทุนที่มีความเช่ือมโยงกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เน่ืองจากเปนกองทุนที่มี
วัตถุประสงคหลักในการใชเพ่ือสงเคราะหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ดังน้ัน จึงควรมีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานกองทุนกรรมการสงเคราะหใหเปนมาตรฐานและเปนแนวปฏิบัติที่ดี โดยกองทุน
กรรมการสงเคราะหในแตละพ้ืนที่สามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย เน่ืองจากในปจจุบันพบวา แนวทางการดําเนินงานของกองทุนกรรมการสงเคราะห ใน
แตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน ในบางพ้ืนที่ขาดหลักเกณฑที่มีมาตรฐานซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการ
บริหารจัดการกองทุนได 
 ดังน้ันจึงมีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี คือ กองทุนคุมครองเด็ก และกองทุนพัฒนาเด็กชนบท รวมถึงวิเคราะหการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณกรรมการสงเคราะหในการบริหารจัดการกองทุนกรรมการสงเคราะห เพ่ือ
นํามาสรุปเปนแนวทางการดําเนินงานบริหารกองทุนกรรมการสงเคราะห ที่ประกอบไปดวยหลักการ
พ้ืนฐานที่สําคัญในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ ใหกองทุนกรรมการสงเคราะหในแตละ
พ้ืนที่สามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม  
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การใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศโดยชอบดวยกฎหมาย 
Providing Sexual Entertainment Media legally 

 
ทรงพล ทาหิน0

1 
Songpon Thahin1 

 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปญหาของอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิง
ทางเพศในประเทศไทย สาเหตุของปญหา ผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) 
ศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศในประเทศไทย และ 
3) ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายที่ยอมรับอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศในตางประเทศ 
 จากการคนควาอิสระพบวาการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศในประเทศไทยน้ัน เปนสิ่งผิด
กฎหมาย แมเปนการกระทําดวยความสมัครใจก็ตาม ซึ่งกฎหมายที่ไดบัญญัติหามมิใหบริการสื่อบันเทิง
ทางเพศไดแก 1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ 2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร มาตรา 14 (4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ไมวาจะเปน ประเทศญี่ปุน 
ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ไมไดมีกฎหมายใด ๆ หามไวเก่ียวกับการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ 
เพียงแตจะกระทําไดอาจตองผานหลักเกณฑ และเง่ือนไขของแตละประเทศที่ไดกําหนดไว 
 ผูศึกษาเห็นวา ผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศก็ยอมเปนบุคคลที่มีสิทธิ เสรีภาพในการดํารงชีวิต 
รวมถึงสิทธิเสรีภาพทางเพศเสมือนเปนมนุษยคนหน่ึงในสังคม อยางไรก็ตามการกระทําโดยใหบริการสื่อ
บันเทิงทางเพศมิใชเปนการกระทําที่กอใหเกิดภยันตรายแกผูอ่ืน การกระทําดังกลาวยอมสามารถทําได
ตามหลักสิทธิเสรีภาพทางเพศซึ่งเปนเสรีภาพอยางหน่ึงที่ประชาชนควรไดรับ จึงเห็นสมควรวาตองมีการ
แกไขกฎหมายที่เก่ียวของทั้งหมดที่บัญญัติความผิดแกผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ รวมทั้งการบัญญัติ
พระราชบัญญัติเพ่ือสรางหลักเกณฑตาง ๆ  เพ่ือใหอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศน้ันชอบดวย
กฎหมาย 

คําสําคัญ: การใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ, สิทธิ, เสรีภาพ 

 

Abstract  

 The purposes of this research were 1) to study the problem of sex 
entertainment media service providers in Thailand, its causes, sexual related concepts 

                                                            
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 



 

949 
 

and theories, 2) to study of law enforcement problems related to the sexual 
entertainment service providers in Thailand, and 3) to conduct comparative study of 
the legal provisions that recognize the sexual entertainment service providers in other 
legal systems. 
 The research finds that providing sex entertainment in Thailand is illegal even if 
it is a voluntary act. The legal provisions that prohibit sex entertainment media services 
are 1) the Criminal Code, Section 287 and 2) the Computer Crime Act, Section 14 (4). 
When compared to other countries, such as Japan, England and the United States, 
there are no laws prohibiting sex media services as they are allowed when the actions 
meet the criteria and the conditions defined by each country  
 The researcher opines that sexual entertainment service providers are entitled 
to the rights and freedom including the rights and freedom of sex as a human being in 
society. However, the act of providing sex entertainment is not an act that causes harm 
to others. Such actions can be done in accordance with the principle of sexual liberty, 
which is one of the rights that people deserve. It is therefore deemed expedient to 
amend all relevant laws that establish offenses against sex media providers, including 
the enactment of the Act to create rules to make the sex entertainment media careers 
legal. 

Keywords: Sex entertainment, rights, freedom 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 เน่ืองดวยปจจุบัน ประเทศไทยไดมีกระแสของอาชีพหน่ึงที่มาแรงทางในโลกอินเทอรเน็ต คือ 
อาชีพ “ผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ” ซึ่งหมายถึงอาชีพที่สรางสรรคเน้ือหา หรือผลงานเก่ียวกับเรื่อง
เพศเปนการสรางสรรคผลงานเพ่ือใหผูอ่ืนเสพผลงาน ดังเชนอาชีพ ยูทูปเบอร (Youtuber) หรือนัก
สรางสรรคคอนเทนต (Content Creator) ตามสื่อสังคมออนไลน (Social Media) แตอาชีพผูใหบริการ
สื่อบันเทิงทางเพศน้ันจะเนนไปทางเน้ือหาที่ “ผิดศีลธรรมอันดี” สําหรับประเทศไทยเพราะเขาขายลามก
อนาจาร ดังน้ัน ผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศจึงยังไมถูกยอมรับจากหลาย ๆ คน และแนนอนวา
กฎหมายในประเทศไทยยังไมเปดโอกาสใหอาชีพ ดังกลาวน้ันถูกกฎหมาย อยางไรก็ดี อาชีพน้ีก็มีผูแอบ
ทําอยูเปนจํานวนมาก ตามแพลตฟอรม (Platform) ตาง ๆ เชน Onlyfans เปนตน 
 อยางไรก็ตามอาชีพเหลาน้ีก็ยังคงเปนปญหาสําหรับประเทศไทย แมหลาย ๆ ประเทศจะมองผู
ใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศเปนสิ่งปกติทั่วไปแลว แตก็ไมใชที่ประเทศไทยเน่ืองจากผูใหบริการสื่อบันเทิง
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ทางเพศถือเปนอาชีพหน่ึงในปจจุบันที่อาจจะมีใครยอมรับ หรืออาจจะไมมีใครยอมรับได เพราะแตละยุค
สมัยจะมีแนวคิดที่แตกตางกันไป แลวแตสิ่งแวดลอมและสังคม และการจะใหคนสวนหน่ึงที่รับไมไดไป
ยอมรับน้ันก็คงยากและตองใชเวลา บางครั้งอาจจะยอมรับไมไดเลย ถายังมองไมเห็นวามันคือสิ่งที่ดี และ
ประเทศไทยน้ันมีกฎหมายที่อาจไมไดพูดถึงโดยตรง แตนํามาปรับใชไดวาไมถูกกฎหมาย หรือไดหามไว 
คือ มาตรา 287 แหงประมวลกฎหมายอาญา ที่กําหนดความผิดใหการแพรหลายสื่งอ่ืนใดอันลาลามกที่มี
วัตถุประสงคในทางการคาหรือโดยการคา และ มาตรา 14(4) แหงพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560  ที่ กําหนดความผิดใหการนําเขาสื่อลามกลงสูระบบ
คอมพิวเตอรน้ันผิดกฎหมาย อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งถือเปนสิ่งตองตีความ
อีกน่ันเอง 
  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศในประเทศไทย สาเหตุของ
ปญหา ผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 2. เพ่ือศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศใน
ประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายที่ยอมรับอาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศใน
ตางประเทศ 
 
 แนวคิดสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
 คํานิยามของสื่อลามกขึ้นอยูกับแตละบุคคล ภาพหรือขอความหน่ึงในบางคนอาจคิดวาเปนสิ่ง
ลามกอนาจาร แตในขณะเด๋ียวกันอีกบุคคลหน่ึงอาจมองภาพหรือขอความน้ันเปนศิลปะ หรือเรื่องตลก
ธรรมดา หรือแมกระทั่งมองเปนความรูเรื่องเพศศึกษา ผูพิพากษาทานหน่ึงในสหรัฐอเมริกาไมสามารถให
คํานิยามคําวา สื่อลามก (Pornography) ได เน่ืองจากสื่อลามกน้ันจะทราบทันทีเมื่อเห็นหรือไดยิน 
(Jacobellis V.Ohio, 1964)1

2 
 พลตํารวจตรี อรุณ เนตรบุตร อดีต ผบก.อก.บชน. กองบัญชาการตํารวจนครบาลไดให
ความหมายของคําวา สื่อลามก (Pornography) ไว ซึ่งหมายความวา วัตถุอันมีลักษณะที่ทําใหผูพบเห็นมี
ความรูสึกทางกามารมณและความกําหนัด โดยมีลักษณะใหเห็นอวัยวะลับบางอยางหรือกิจกรรมใน
กามารมณหรือการรวมประเวณี23 
 

 
 

                                                            
2 Jacobellis V.Ohio, 1964. สืบคนเมือ่วันที่ 18 มกราคม 2565. จาก/ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/184/ 
3 วีรพงษ พวงเล็ก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “ส่ือลามกบนอินเทอรเน็ต: อันตรายที่พึงระวังและแนวทางแกปญหาตอเยาวชนไทย Internet 
Pornography: Risk caution and prevention guideline against its effects on Thai youth”,  น.225 
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กฎหมายตางประเทศ 
 ประเทศญี่ปุน 
 ประเทศญี่ปุนไดมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมสื่อลามกอนาจารในประเทศ ใน
รูปแบบสื่อลามกอนาจารแบบปกติ ซึ่งระบุไวใน ประมวลกฎหมายอาญาประเทศญี่ปุน มาตรา 175 3

4 
ความวา “บุคคลใดเผยแพร จําหนาย หรือแสดงอวดแกประชาชน ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน หรือสิ่งอ่ืนใดอัน
ลามกอนาจารในที่สาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน 2,500,000 เยน (สอง
ลานหาแสนเยน) หรือปรับเล็กนอย (ไมนอยกวา 1000 เยน แตไมเกิน 10000 เยน) โดยบทบัญญัติน้ีให
ใชบังคับกับผูซึ่งครอบครองสิ่งลามกไวเพ่ือความประสงคแหงการคาดวย” 
 ศาลฎีกาไดวินิจฉัยกําหนดหลักเกณฑวา กรณีใดจะถือวา “ลามก” ดังความในมาตรา 175 วา 
“กรณีจะถือวาลามกจะตองปรากฎใหเห็นวา “เราความกําหนัดหรือกระตุนกามตัณหา” เกินมาตรฐาน
ความรูสึกละอายในทางเพศตามปกติของวิญูชน และทําลายศีลธรรมทางเพศ กลาวคือ แสดงใหเห็นถึง 
การแสดงการมีเพศสัมพันธ หรือใหเห็นอวัยวะเพศ หรือขนบริเวณหัวเหนา ก็ยอมถือวามีลักษณะลามก 
โดยในคดี Tokyo Koto Saibansho (Japan) วินิจฉัยวาหากมีการเซ็นเซอรปกปดอวัยวะเพศไมเพียงพอ
และยังปรากฎใหเห็นอวัยวะเพศ ถือวาเน้ือหาที่เผยแพรน้ันมีลักษณะอันลามก 4

5 จึงทําใหในปจจุบันสื่อ
ลามกของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปน คลิปวีดีโอ ภาพยนตร หนังสือ ภาพถาย หรือสื่ออ่ืนใดที่มีลักษณะ
โปเปลือย ย่ัวยุอารมณทางเพศ จะตองผานการเซ็นเซอรของสงวนทั้งชายและหญิงกอนจึงจะสามารถ
จําหนายได และผูที่ครอบครองสื่อดังกลาวน้ันไดผูน้ันตองมีวุฒิภาวะ 
 ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษไดกําหนดมาตรการไววา หากมีสื่อลามกอนาจารในการครอบครองซึ่งมีไวเพ่ือดู
เปนการสวนตัวน้ัน ถือวาไมผิดกฎหมาย เวนแตสื่อลามกอนาจารดังกลาวจะมีลักษณะเปน สื่อลามก
อนาจารเด็ก (Child pornography) หรือสื่อลามกอนาจารที่มีเน้ือหารุนแรง (Extreme pornography) 
เชน สื่อลามกอนาจารที่มีเน้ือหาแสดงการรวมเพศกับศพ สื่อลามกอนาจารที่มีเน้ือหาแสดงการรวมเพศ
การรวมเพศกับสัตว สื่อลามกอนาจารที่มีเน้ือหาแสดงการรวมเพศโดยเปนการกระทําที่เปนอันตรายตอ
ชีวิตหรือรางกาย หรือสื่อลามกอนาจารที่มีเน้ือหาแสดงการรวมเพศโดยการขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศ 
แตมิไดหมายความวาสื่อลามกอนาจารทั่วไปจะสามารถเผยแพรไดอยางเสรีโดยปราศจากการควบคุมจาก
รัฐ ในประเทศอังกฤษน้ัน หากสื่อลามกอนาจารที่ผลิตขึ้นเพ่ือจําหนายหรือเผยแพรสูสาธารณชนจะตอง

                                                            
4 Japan Penal Code (Act No.45 of 1907) Article 175. (Distribution of Obscene Objects) “A person who distributes, sells 
or displays in public an obscene document, drawing or other objects shall be punished by imprisonment with work 
for not more than 2 years, a fine of not more than 2,500,000 yen or a petty fine. The same shall apply to a person 
who possess the same for the purpose of sale.” จาก PENAL CODE (Act No.45 of 1907) น.37 
5 คดี Tokyo Koto Saibansho [Tokyo High Ct. ] Dec. 24, 1981, 1024 Hanrei Jiho [Hanji] 23. สืบคนจาก วิทยานิพนธ เร่ือง”
ปญหาทางกฎหมายในการกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูเผยแพรภาพสวนตัวที่ไมสมควรทางเพศของผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม” 
น.68 
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ไดรับการตรวจสอบและจําแนกประเภทผูชมโดยคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตรแหง สหราช
อาณาจักร (British Board of Film Censors)6 เสียกอน จึงจะสามารถนําไปเผยแพรสูสาธาณชนได 
 ประเทศอังกฤษน้ันมิไดกําหนดถึงขอหามไมใหนําเน้ือหา หรือผลงานทางเพศของตนเองไป
เผยแพรสูสื่อสังคมออนไลน เพียงแตไดมีการบัญญัติกําหนดความผิดฐานเผยแพรภาพสวนตัวที่ไมสมควร
ทางเพศ ซึ่งทําใหผูเสียหายเกิดความทุกขเทาน้ันซึ่งมีความผิดทางอาญา โดยบทบัญญัติดังกลาวไดถูกตรา
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 2015 ภายใตช่ือวา “พระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศาลอาญา ค.ศ. 
2015 (Criminal Justice and Courts Act 2015)” โดยมาตราที่เกี่ยวของไดแก มาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ดังน้ี 
 มาตรา 336

7   ความผิดฐานเผยแพรภาพสวนตัวที่ไมสมควรทางเพศโดยมีเจตนาใหผูเสียหายเกิด
ความทุกข 
  (1) การเผยแพรภาพสวนตัวที่ไมสมควรทางเพศของผูอ่ืนเปนความผิดอาญาในกรณี
ดังตอไปน้ี 
   (ก) เผยแพรโดยไมไดรับความยินยอมของบุคคลซึ่งปรากฏในภาพสวนตัวที่ไม
สมควรทางเพศ และ 
   (ข) เผยแพรโดยมีเจตนาใหผูเสียหายเกิดความทุกขทรมาน 
 จากมาตราดังกลาวน้ี สามารถต้ังขอสังเกตไดวา หากมีการเผยแพรภาพสวนตัวที่ไมสมควรทาง
เพศโดยโดยขาดองคประกอบภายใน กลาวคือ นอกจากเจตนาธรรมดาแลว ผูกระทําตองมีเจตนาพิเศษ
เพ่ือใหผูสียหายเกิดความทุกข และขาดเจตนาภายนอกดวย กลาวคือ มีการเผยแพรภาพสวนตัวที่ไม
สมควรทางเพศโดยที่รูวาบุคคลที่ปรากฎน้ันมิไดรับความมยินยอม ผูกระทําน้ันยอมสามารถกระทําการ
ดังกลาวได โดยไมผิดกฎหมาย เมื่อปรับใชกับขอกฎหมายขางตนแลว การเผยแพรสื่อลามกของตนลงใน
สื่อสังคมออนไลนก็ยอมไมผิดกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศอังกฤษดวย 
  OnlyFans สําหรับประเทศอังกฤษน้ันมิไดผิดกฎหมายแตอยางใด เน่ืองจากบริษัทที่กอต้ัง 
Onlyfans น้ันก็มาจากประเทศอังกฤษ แตอยางไรก็ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษน้ันก็ไดต้ัง
หลักเกณฑสําหรับการใชบริการเว็ปไซตสื่อลามกทั้งหลาย โดยการกําหนดใหบุคคลที่มีอายุมากกวา 18 ป
ขึ้นไปเทาน้ันจึงจะสามารถเขาใชบริการเว็ปไซตได ดังน้ัน Onlyfans จึงตองสรางมาตรการในการใช
บริการของผูใหบริการและผูใชบริการดวยวา มีอายุมากกวา 18 ปหรือไม โดยการตรวจสอบบัญชีทุก
บัญชีของผูใชทั้งหลาย ซึ่งหากรัฐพบเห็นวามีบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปใชบริการ รัฐจะปรับเจาของเว็ป
ไซตสูงถึง 18 ลานปอนด หรือ 10 เปอรเซ็นตของรายไดของเว็ปไซตทั่วโลก7

8 

                                                            
6 “The British Board of Film Classification, “About the British Board of Film” สืบคนเมือ่วันที่ 20 มกราคม 2565, จาก 
https://www.bbfc.co.uk/about-us 
7 “Criminal Justice and Courts Act 2015 section 33” สืบคนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565, จาก 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/section/33/enacted 
8 “Is OnlyFans legal in the UK?”  สืบคนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จาก https://vocal.media/journal/is-only-fans-legal-in-
the-uk 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 (The First Amendment) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบัญญัติรับรองใน
การคุมครองเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of expression) และเสรีภาพในการพูด (Freedom 
of speech) ของประชาชน ซึ่งทําใหประชาชนในประเทศมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ แมจะ
ขัดแยงกับความเช่ือของรัฐก็ตาม ดวยเหตุน้ีทําใหสื่อลามกในประเทศสหรัฐ ถือเปนการใชเสรีภาพในการ
พูด หรือการแสดงออกในลักษณะหน่ึง จึงไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวดวย อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับน้ีคุมครองเฉพาะสื่อลามกที่มีเน้ือหาลามกอนาจารทั่วไป
เทาน้ัน ซึ่งศาลไดกําหนดหลักเกณฑไวในคดี Miller v. California ไววา “การแสดงออกหรือการพูดที่มี
เน้ือหาลามกอนาจารในลักษณะหยาบโลน (Obscenity and obscene speech) เปนขอยกเวนที่ไมได
รับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยดังกลาวน้ีสงผลใหเกิดการแบงแยกมาตรฐานของสื่อลามก
อนาจารทั่วไป กับสื่อลามกที่มีลักษณะหยาบโลนออกจากกัน ซึ่งจะพิจารณาวาวางานเผยแพรช้ินใดมี
ลักษณะหยาบโลนน้ัน จะตองพิจารณาใหไดความดังน้ี 
  1) บุคคลทั่วไปในสังคมปจจุบันพิจารณาแลวเห็นวาเน้ือหาสอไปในเชิงย่ัวยุกามารมณ 
  2) เน้ือหาตองแสดงหรือบรรยายใหเห็นถึงพฤติกรรมทางเพศอยางโจงแจง (Patently 
offensive) และ 
  3) เมื่อพิจารณาเน้ือหาโดยรวมดวยมาตรฐานระดับสหพันธรัฐแลวพบวาไมมีคุณคาทาง
วรรณกรรม ศิลปะ การเมือง หรือวิทยาศาสตร โดยตัวอยางของสื่อลามกอนาจารที่มีลักษณะหยาบโลน
น้ัน ไดแก สื่อลามกที่มีเน้ือหารุนแรงอยางย่ิง หรือมีเน้ือหาแสดงความวิตถาร หรือมีเน้ือหาแสดงรสนิยม
ทางเพศอยางรุนแรง 
  ระบบกฎหมายระดับสหพันธรัฐ ไดมีบทบัญญัติกฎหมายหลายมาตราในประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่งกําหนดใหการเผยแพรสื่อลามกอนาจารที่มีลักษณธหยาบโลนเปนความผิดทางอาญา เชน 
ประมวลกฎหมายอาญาแคลิฟอเนียร มาตรา 311.2 8

9 (a) ฐานเผยแพรสิ่งลามกหยาบโลน โดยบทบัญญัติ
ดังกลาวน้ีไดครอบคลุมถึงการเผยแพรในวิธีตาง ๆ เชน การเผยแพรทางไปรษณีย โทรทัศน และ
อินเทอรเน็ต9

10 
 สวนการเผยแพรเน้ือหาที่มีลักษณะลามกอนาจารของตนเองลงบนสื่อสังคมออนไลนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มิไดมีบทบัญญัติในกฎหมายควบคุมไวโดยเฉพาะ มีเพียงแตกฎหมายหามเผยแพร

                                                            
9 CHAPTER 7.5. Obscene Matter [311 - 312.7]  ( Chapter 7.5 added by Stats. 1961, Ch. 2147. )  311.2.  (a) Every person 
who knowingly sends or causes to be sent, or brings or causes to be brought, into this state for sale or distribution, or 
in this state possesses, prepares, publishes, produces, or prints, with intent to distribute or to exhibit to others, or 
who offers to distribute, distributes, or exhibits to others, any obscene matter is for a first offense, guilty of a 
misdemeanor. If the person has previously been convicted of any violation of this section, the court may, in addition 
to the punishment authorized in Section 311.9, impose a fine not exceeding fifty thousand dollars ($50,000). 
10 “No, It’s Not Your 1st Amendment Right to “Talk Dirty” to a Child: NCOSE Filed Brief Before Georgia Supreme 
Court” สืบคนวันที ่21 มกราคม 2565 ,จาก https://endsexualexploitation.org/articles/13884-2/ 
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ภาพสวนตัวที่ไมสมควรทางเพศ ในกรณีเจาของเปนผูเสียหายจากการเผยแพรดังกลาว และกฎหมาย
ควบคุมสื่อลามกที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชน เมื่อพิจารณาตามความขางตนแลว ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกของบุคคลซึ่งไดรับการ
รับรองและคุมครองเปนอยางมาก การที่รัฐจะบัญญัติกฎหมายใดขึ้นเพ่ือควบคุมที่มีผลเปนการลิดรอน
หรือจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกจะตองเปนกรณีที่มีความจําเปนเทาน้ัน ซึ่ง
กรณีดังกลาวสะทอนใหเห็นไดจากการที่บุคคลสามารถเผยแพรสื่อลามกอนาจารไดโดยเสรี การเผยแพร
สื่อลามกอนาจารจะเปนความผิดทางอาญาก็ตอเมื่อสื่อลามกอนาจารน้ันมีลักษณะหยาบโลน (Obscene) 
เทาน้ัน ดังน้ันการเผยแพรเน้ือหาที่มีลักษณะลามกของตนเองบนสื่อสังคมออนไลนยอมสามารถทําได 
และไดรับความคุมครองดวย 
 แพลตฟอรม Onlyfans มิไดผิดกฎหมาย เพียงแตจะผิดตามตัวบทกฎหมายอาญาและถูกระงับ
บัญชีหากเน้ือหาใน Onlyfans น้ันเปนการเผยแพรเน้ือหาของบุคคลอ่ืนและสรางรายไดจากเน้ือหาน้ัน 
อีกทั้ง Onlyfans มิไดถูกสั่งหามเผยแพรสื่อดังกลาวในสหรัฐอเมริกา โดยสวนใหญแลวเมื่อรัฐหรือ
ประเทศตองการที่จะสั่งหามการเผยแพรแพลตฟอรมหรือเว็ปไซตใด ๆ แพลตฟอรมหรือเว็ปไซตน้ันตอง
ละเมิดกฎเกณฑที่ประเทศสหรัฐฯ กําหนดไว ซึ่งบริษัทเจาของ แพลตฟอรม Onlyfans ที่ต้ังอยูใน
ประเทศสหรัฐ ฯ ก็ไดเสียภาษีใหกับรัฐอยางถูกกฎหมาย10

11    
 กลาวโดยสรุป ไมวาจะเปนประเทศญี่ปุน ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหการ
เผยแพรเน้ือหาที่มีลักษณะลามกอนาจารน้ัน จะตองไมเปนเน้ือหาลามกที่มีลักษณะหยาบโลน โดย
ประเทศญี่ปุนก็ไดกําหนดไววา เน้ือหาลามกที่จะสามารถเผยแพรไดตองมีการเซนเซอร (Sensor) อวัยวะ
เพศ จึงทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตโปในประเทศญี่ปุนจึงตองผานกองเซนเซอรถึงจะสามารถวาง
จําหนายไดโดยไมผิดกฎหมาย อีกทั้งมาตรา 175 ของประเทศญี่ปุนก็เปนบทบัญญัติที่ลาสมัย แตก็
สามารถนํามาใชไดอยูหากผูเผยแพรเน้ือหาลามกไมมีการเซนเซอรอวัยวะเพศ หรือเซนเซอรแลวยังคง
ปกปดไมมิด ดังคําตัดสินของศาลฎีกาในคดี Saiko Saibansho สวนประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมเน้ือหาลามกอนาจารยที่มีลักษณะคลาย ๆ กันกลาวคือ ตองไปเปนการ
เปดเผยเน้ือหาสวนตัวที่ไมสมควรทางเพศโดยไมไดรับความยินยอม หรือไมไดรับอนุญาตจากเจาของ 
สวนการควบคุมเน้ือหาลามกอนาจารเด็กน้ัน ทั้งสามประเทศไดมีการควบคุมไวอยางชัดเจน ไมวาจะเปน
การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม การเขารวมอนุสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวกับเด็กและเยาชน รวมถึงการสั่งลบ
คลิป หรือระงับเว็ปไซตตาง ๆ เชน สมัยกอนเว็ปไซต Pornhub12 ซึ่งเปนเว็ปไซตที่เผยแพรสื่อลามก
อนาจารอันดับ 1 ของโลกไมไดมีการควบคุมเน้ือหาสื่อลามกอนาจารเด็กอยางจริงจัง อีกทั้งผูใชบริการ
สามารถเผยแพรสื่อลามกลงบนเว็ปไซตดังกลาวได เพราะไมมีการควบคุมในสวนน้ี จนมีเมื่อป 2563 ที่

                                                            
11 “Is Onlyfans Illegal To Use In The United States?” สืบคนวันที่ 21 มกราคม 2565, จาก https://vocal.media/journal/is-
onlyfans-illegal-to-use-in-the-united-states 
12 ‘พอรนฮับ’ ประกาศหามดาวนโหลดคลิป-คุมเขมอัปโหลด หลังถูกรองเรียน ‘คลิปละเมิดทางเพศเด็ก’ สืบคนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2564, จาก https://mgronline.com/around/detail/9630000126092 
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ผานมา หลังจากเว็ปไซต Pornhub ถูกรองเรียน และถูกแบนจากสถาบันดานการเงินไมวาจะเปน 
MasterCard หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมทางการเงิน วา เว็ปไซตดังกลาวไดมีการเผยแพร
เน้ือหาไมวาจะเปน วีดีโอ ภาพ และเสียงที่มีลักษณะลามกอนาจารยของเด็ก หรือการใชความรุนแรงโดย
ไมไดรับความยินยอม ซึ่งมีผลทําใหเว็ปไซต Pornhub ตองดําเนินการสั่งลบวีดีโอ ภาพ และเสียงที่
เกี่ยวของกับเน้ือหาลามกอนาจารของเด็ก และเน้ือหาที่มีลักษณะใชความรุนแรง อีกทั้งยังใหผูใชบริการที่
เผยแพรเน้ือหาลามกอนาจารตองยืนยันตัวตนกอนเทาน้ัน จึงจะสามารถเผยแพรเน้ือหาดังกลาวได 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหาการใหบริการ
สื่อบันเทิงทางเพศของไทยในปจจุบัน ดังน้ี 

1. นโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ 
 ผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยควรแกไขแนวคิดเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการใหบริการ
สื่อบันเทิงทางเพศจากแนวคิดที่วาการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศเปนอาชญากรรม ใหเปนแนวคิดที่วา
การใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศน้ันมิใชอาชญากรรม โดยยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูใหบริการสื่อ
บันเทิงทางเพศที่ประกอบอาชีพดวยความสมัครใจของตนเอง สวนผูแสวงหาผลประโยชนจากการ
ใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศที่ไมไดขึ้นทะเบียนตามที่กลาวไว หรือไดบังคับ ขมขูใหผูประกอบอาชีพ
ดําเนินการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศโดยไมสมัครใจ จะตองถูกดําเนินคดีอาญาอยูเชนเดิม  

2. บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 เมื่อรัฐแกไขนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศแลวน้ัน 
รัฐควรที่จะตองแกไขบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของดวย เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560  มาตรา 14 (4) เพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางใหมในการแกไขปญหาการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ โดยรัฐจําตองแกไข
กฎหมายในมาตราดังกลาว ดังตอไปน้ี 
  2.1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ในปจจุบัน ไดกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับ
การทํา ผลิตมีไวนําเขาสงออก ซึ่งสื่อลามก โดยกําหนดโทษจําคุก และปรับ อยางไรก็ตาม การประกอบ
อาชีพโดยสุจริตเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งไมควรกลายเปนอาชญากรรมที่จะตองถูกลงโทษ
ทางกฎหมาย ประกอบกับมนุษยยอมมีสิทธิในชีวิต รางกาย ดังน้ัน การจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการใช
สิทธิในชีวิตรางกายไปประกอบอาชีพโดยสุจริต จึงถือเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ และขัดตอหลัก
สิทธิมนุษยชนอยางไรก็ตาม การควบคุมสื่อโปเปลือยรางกาย ใหเห็นอวัยวะเพศทั้งหมดหรือแตบางสวน 
ในปจจุบัน ยังไมสามารถควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เปนการควบคุมโดยรวมทั้งหมด สงผล
ใหเพศศึกษา และสื่อบันเทิงทางเพศ ซึ่งจําเปนตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน
ถูกควบคุมไปดวย สงผลใหประเทศไทยไมสามารถจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมจากผูทํา ผลิต มีไวนําเขา 
สงออก หรือจําหนายสื่อเกี่ยวกับเพศศึกษาไดทําใหรัฐบาลสูญเสียรายไดเปนเงินจํานวนมากในแตละป 



 

956 
 

  มาตรา 287 เปนบทบัญญัติกําหนดความผิดทางอาญาสําหรับผูประกอบการคาหรือมี
สวนหรือเขาเก่ียวของในการคาเก่ียวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชน ไมวา
จะผลิต มีไวนําเขาหรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป
หรือยังใหพาไปหรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพภาพระบายสี
สิ่งพิมพรูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถาย ภาพยนตรแถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอ่ืน
ใดอันลามกน้ัน เปนบทบัญญัติที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในชีวิตและรางกายเกินความ
จําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสัดสวนและเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 28 แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนมีลักษณะของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของประชาชนตามมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย และโดยที่ปจจุบันระบบ
คอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหมีการใช
ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรมีลักษณะโปเปลือยรางกาย ใหเห็นอวัยวะเพศทั้งหมด
หรือแตบางสวน ซึ่งเปนสื่อเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือประกอบธุรกิจหรือการคามากขึ้น ถือไดวาบทบัญญัติ
มาตรา 287 ดังกลาวมีสภาพการณที่ไมสอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน และเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนตามมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 287 ของประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว เพ่ือไมใหสื่อบันเทิงทาง
เพศและวัตถุบันเทิงทางเพศที่ไดรับอนุญาตใหทํา ผลิต จําหนาย จาย แจก นําเขาในราชอาณาจักรหรือ
ยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักรจากรัฐมนตรีตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เปนความผิดตามกฎหมาย ดังน้ันผูศึกษาเห็นวาควรมีการแกไขมาตรา 287 แหงประมวล
กฎหมายอาญา 
  ดังน้ันผูศึกษาเห็นวา ควรยกเลิกความใหมาตรา 287 แหงประมวลกฎหมายอาญาและ
ใหใชความดังตอไปน้ีแทน 

  “มาตรา 287 ภายใตบังคับ มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 ผูใด 

  (1) โดยไมไดรับอนุญาต ทํา ผลิต จําหนาย จาย แจก นําเขาในราชอาณาจักรหรือยังให
นําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสื่อบันเทิงทางเพศ เพ่ือความ
ประสงคทางการคาหรือหาประโยชนอ่ืนใด 

  (2) โดยไมไดรับอนุญาต ทํา ผลิต จําหนาย จาย แจก นําเขาในราชอาณาจักรหรือยังให
นําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุบันเทิงทางเพศ เพ่ือความ
ประสงคทางการคาหรือหาประโยชนอ่ืนใด 

  (3) ทําใหแพรหลาย ซึ่งสื่อบันเทิงทางเพศ โดยชองทางอ่ืนที่มิไดมีระบบควบคุมหรือ
ปองกันการเขาถึงโดยงายของประชาชน 

  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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  ผูศึกษาเห็นวา ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการ
และการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหมีการใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรมี
ลักษณะโปเปลือยรางกาย ใหเห็นอวัยวะเพศทั้งหมดหรือแตบางสวน ซึ่งเปนสื่อเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
ประกอบธุรกิจหรือการคามากขึ้น ซึ่งถือไดวาบทบัญญัติมาตรา 287 ดังกลาวมีสภาพการณที่ไม
สอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบันและเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตินิยาม
ศัพทของสื่อบันเทิงทางเพศและวัตถุบันเทิงทางเพศเสียใหม ใหสอดคลองสภาพการณในปจจุบัน และ
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 287 ของประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว เพ่ือไมใหสื่อบันเทิงทางเพศ
และวัตถุบันเทิงทางเพศที่ไดรับอนุญาตใหทํา ผลิต จําหนาย จาย แจก นําเขาในราชอาณาจักรหรือยังให
นําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักรจากรัฐมนตรีตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เปนความผิดตามกฎหมายอีกตอไป ดังน้ันควรมีแกไขบทบัญญัติมาตรา 287 ตามที่ไดเสนอ
ไวขางตน 

  2.2 มาตรา 14 (4) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2560 ไดบัญญัติผู ใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศมีความผิดฐานนําเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันมีลักษณะลามกและขอมูลคอมพิวเตอรน้ันประชาชนเขาถึงได
โดยงาย ซึ่งหากมีการแกไขมาตรา 287 แหงประมวลกฎหมายอาญาแลว จึงเปนการสมควรที่สื่อบันเทิง
ทางเพศ จะสามารถจัดทําขึ้นเปนขอมูลคอมพิวเตอร เพ่ือนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรผานผูใหบริการตาม
หลักเกณฑขั้นตอน วิธีการและเง่ือนไขที่รัฐบาลกําหนด  

  ผูศึกษาเห็นวาควรยกเลิกความในมาตรา มาตรา 14 (4) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และใหใชความดังตอไปน้ีแทน 

  “มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  (4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกของ เด็ก 
ผูเยาว หรือบุคคลอ่ืนและขอมูลคอมพิวเตอรน้ันประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได เวนแตจะเปนการนําเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีลักษณะอันลามกของบุคคลอ่ืนโดยไดรับความยินยอมจาก
บุคคลน้ัน” 

  ผูศึกษาเห็นวา ความเดิมของมาตรา 14 (4) น้ันมีผลทําใหแมจะเปนการสรางสรรค
ผลงานทางเพศของตนลงสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งไมไดทําเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาก็ยอมมีความผิด
ตามมาตราดังกลาว ดังน้ันจึงตองมีการแกไขเน้ือความในมาตราดังกลาว โดยผูศึกษาไมไดสนับสนุนใหมี
การสรางสรรคผลงานทางเพศสําหรับบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปจึงทําใหตองมีการแกไขกฎหมายใน
ลักษณะดังกลาวโดยหามนําขอมูลคอมพิวเตอรอันลามกแมเปนของตนเองซึ่งเปนผูเยาวหรือเด็กตามที่
กฎหมายกําหนด เพ่ือใหเด็กหรือผูเยาวน้ันมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจที่ดี ที่จะเขาสูอาชีพเหลาน้ี บางครั้ง
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เด็กหรือผูเยาวอาจกระทําไปเพราะเหตุผลตาง ๆ ซึ่งไมไดไตรตรองใหถี่ถวนซึ่งอาจนําไปสูผลกระทบใน
อนาคตได จึงจําเปนตองมีการจํากัดอายุ 

3.  การดําเนินการของรัฐ 

  1) ควรมีการจัดอบรม ใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ 
ทัศนคติตออาชีพผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ และบุคคลผูประกอบอาชีพไมใชอาชญากร แตเปนบุคคล
ที่เจาหนาที่ของรัฐตองใหความคุมครอง และดําเนินคดีแกผูที่ทําละเมิดแกผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ
อยางจริงจัง  
  2) ควรประสานงานกับเจาของแพลตฟอรมตาง ๆ เพ่ือควบคุมการใหบริการสื่อบันเทิง
ทางเพศใหเปนระเบียบและสามารถตรวจสอบไดตอเน่ืองเปนประจําจากทุกแพลตฟอรม 
  3) กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ โดย
เห็นสมควรวาควรกําหนดใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ
โดยพันธกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีเน้ือความดังน้ี 
   (1) พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
   (2) สรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม 
   (3) พัฒนาองคความรู ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการดานการ
พัฒนาสังคม 
   (4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือใหประชาชน
มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต  
 กลาวโดยสรุป การแกไขกฎหมายเก่ียวกับการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศใหเปนการใหบริการ
สื่อบันเทิงทางเพศโดยชอบดวยกฎหมาย จําเปนตองมีการเปลี่ยนแนวคิด วิธีการการปองกันและ
ปราบปรามการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศจากที่เปนอาชญากรรมเปนแนวคิดที่ไมใชอาชญากรรม จึง
จําเปนตองมีการแกไขความผิดทางอาญาบทบัญญัติในมาตรา 287 แหงประมวลกฎหมายอาญา และ
มาตรา 14(4) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใหการใหบริการสื่อบันเทิง
ทางเพศน้ันชอบดวยกฎหมาย และควรออกพระราบบัญญัติฉบับใหมที่มุงเนนในการใหความคุมครองแก
ผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ แตไมไดมุงเนนไปในทางสงเสริม หรือสนับสนุนใหประกอบอาชีพดังกลาว 
โดยในพระราชบัญญัติฉบับใหมน้ันควรมีการกําหนดเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศ 
กําหนดเง่ือนไขอายุ ความรับผิดทางอาญาแกผูใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ
บุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศโดยไมชอบดวยกฎหมาย เชน นายหนาที่บังคับ
ขมขูใหผูใหบริการน้ันกระทําโดยไมยินยอม นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติดังกลาวน้ันควรมีการกําหนด
หนวยงานผูรับผิดชอบ และหนาที่ตาง ๆ แกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพ่ือใหการ
บังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศน้ัน มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบการใหบริการสื่อบันเทิงทางเพศโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
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ปญหาทางกฎหมายและขอเสนอแนะสําหรบัมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการลงทุน

โดยการดึงดดูชาวตางชาติที่มีศกัยภาพสูงสูประเทศไทย 

Legal Issues and Recommendations for Economic Stimulus Measures and 

Investment by Attracting High-Potential Foreigners to Thailand 

 

จเด็จ วันทะนะ0

1, ศิริญญา ดุสิตนานนท12 

Jadej Wantana1, Sirinya Dusitnanond2 

บทคัดยอ  

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ยังคงมีความรุนแรงและยืดเย้ือ

ต้ังแต ป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน สงผลใหรัฐบาลมีความจําเปนตองประกาศใชมาตรการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคอยางเขมงวดหลายครั้ง เพื่อไมใหการแพรระบาดขยายตัวเปนวงกวางเกิน

เกินขีดจํากัดของระบบสาธารณสุขที่จะสามารถรองรับได สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

และการลงทุนภายในประเทศลดลงอยางมาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงไดมีการพิจารณามาตรการกระตุน

เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย และมีมติเห็นชอบตามที่

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงประเทศ (สศช.) เสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2564 ที่ผานมา โดยมาตรการน้ีมีวัตถุประสงคดึงดูดชาวตางชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู 

ความเช่ียวชาญดานตาง ๆ  ใหเขามาอยูในประเทศไทยในลักษณะผูพํานักระยะยาว (Long-term stay) 

เพื่อชวยกระตุนการใชจายและการลงทนุมากข้ึน ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งสอดคลอง

กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต และโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิตัล โดยมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุน

น้ีจะมุงเนนดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย รวม 4 กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมประชากร

โลกผูมีความมั่ง ค่ังสูง (Wealthy global citizen), กลุมผู เกษียณอายุจากตางประเทศ (Wealthy 

pensioner), กลุมที่ตองการทํางานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) และกลุมผู

มีทักษะเช่ียวชาญพิเศษ (High-Skilled professional) 
 

คําสําคัญ: การสงเสริมการลงทุน, ดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูง, ผูพํานักระยะยาว 
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Abstract 

The epidemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) continues to be severe and 

protracted since 2020 until the present. As a result, the government must enact strict 

measures to prevent and control the epidemic many times for the spread of the epidemic 

spreading beyond the limit of the public health system that can support. It affects to 

Gross Domestic Product (GDP) and domestic investment decreased greatly. The Cabinet 

therefore considered measures to stimulate economy and investment by attracting high-

potential foreigners to Thailand. The measure as proposed by the Office of the National 

Economic and Social Development Council (NESDB) were approved on September 14, 

2021. These measures aim to attract foreigners with high wealth or expertise in various 

fields to live in Thailand as a long-term stay (Long-term stay) in order to stimulate 

spending and investment, making Gross Domestic Product (GDP), in line with the master 

plan under the National Strategy (B.E. 2561-2580) on the issue of future industries and 

services. and infrastructure Logistics and digital systems. This economic stimulus and 

investment will target 4 groups of high-potential foreigners to Thailand: wealthy global 

citizens, wealthy pensioner, work-from-Thailand professional, and high-skilled 

professional. 
 

Keywords: Investment Promotion, Attracting high-potential foreigners, Long-term stay 
 

ท่ีมาและความสาํคัญ 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และความไมแนนอนของนโยบาย

เศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและในโลกปจจุบัน ทําใหมีการแขงขันในระดับภูมิภาคอยางประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) อีกทั้งมีการเคลื่อนยายสนิคา การบริการ การลงทุน และแรงงานฝมือไดอยางเสรมีากกวา

ในอดีต อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจการที่ดีจะมีสวนสําคัญที่ชวยในการ

ขับเคลื่อนประเทศ และเปนปจจัยหน่ึงที่นักลงทุนตางชาติจะตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทย ดวยเหตุน้ี 

ในป 2560 รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงไดริเริ่ม

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่ ง เปนหน่ึงใน

ยุทธศาสตรของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน “ประเทศไทย 4.0” โดยมีวัตถุประสงคในการยกระดับพื้นที่
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ชายฝงทะเลตะวันออกของไทย และตอยอดความสําเร็จจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Seaboard Development Program : ESB)3 ที่เริ่มโครงการในรฐับาลของ พลเอก เปรม ติณ

สูลานนท ต้ังแตป 2525 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง ซึ่งมีทําเลต้ังอยูบริเวณจุดยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับการลงทุนและสงออกสินคาไปยังประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน และมีเสนทางเช่ือมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชาชนกรอยูอาศัยจํานวนมาก

และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งสงผลใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมาอีกมากมาย 

โดยเฉพาะนักลงทุนจากตางประเทศ3

4 

ทั้งน้ี ทางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเปดเผยผลสํารวจความเช่ือมั่นนักลงทุน

ตางชาติในประเทศไทย ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ไดสํารวจจากกลุมตัวอยางจํานวน 

600 บริษัท พบวา ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 96 มีแผนขยายการลงทุนในไทยอยางตอเน่ือง โดยรอยละ 

76.67 ยังคงรักษาระดับการลงทุนไวเทาเดิม และอีกรอยละ 19.33 จะขยายการลงทุนเพิ่มเติม แมจะอยู

ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก็ตาม 4

5 แตอยางไรก็ดี การแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ยังคงมีความรุนแรงและยืดเย้ือต้ังแต ป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบนั 

สงผลใหรฐับาลมีความจําเปนตองประกาศใชมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคอยาง

เขมงวดหลายครั้ง เพื่อไมใหการแพรระบาดขยายตัวเปนวงกวางเกินเกินขีดจํากัดของระบบสาธารณสุขที่

จะสามารถรองรับได สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุนภายในประเทศลดลง

อยางมาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงไดมีการพิจารณามาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ

ดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย และมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศ (สศช.) เสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผานมา โดย

มาตราน้ีมีวัตถุประสงคดึงดูดชาวตางชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู ความเช่ียวชาญดาน

ตางๆ ใหเขามาอยูในประเทศไทยในลักษณะผูพํานักระยะยาว (Long-term stay) และยังชวยกระตุนการ

                                                             
3 รติมา คชนันทน, ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ความหวังใหมเพ่ือเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก

วิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560) หนา 2. 
4 สุธิรัตน จิรชูสกิล, “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC),” ในเอกสาร Saving and 

Investment ปที่ 4 ฉบับที่ 60 ประจําเดือนเมษายน 2560 (สํานักนโยบายการออมและการลงทุน และสํานักเศรษฐกิจการคลัง, 2560), 

หนา 1-3. 
5 ขาวสําหรับส่ือมวลชล : นักลงทุนตางชาติเชื่อมั่นไทยรอยละ 96 พรอมเดิมหนาลงทุน, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการลงทุน สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2563) หนา 1. 
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ใชจายและการลงทุนมากข้ึน ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุนภายในประเทศ 

รวมถึงบรรเทาผลกระทบและสรางรายไดใหแกประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นอุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต และ

โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิตัล โดยมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนน้ีจะมุงเนน

ดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย รวม 4 กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมประชากรโลกผูมีความ

มั่งค่ังสูง (Wealthy global citizen), กลุมผูเกษียณอายุจากตางประเทศ (Wealthy pensioner), กลุมที่

ตองการทํางานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) และกลุมผูมีทักษะเช่ียวชาญ

พิเศษ (High-Skilled professional) ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนหลายอยาง อาทิ   

1. ไดรับใบอนุญาตทํางานอัตโนมัติ หลังจากอนุมัติวีซาประเภทผูพํานักระยะยาว (Long-term 

resident visa) ซึ่งเปนการกําหนดวีซาประเภทใหมเพื่อรองรับชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูง 

2. ไดรับยกเวนไมตองไปรายงานตัวทุก 90 วัน 

3. ไดรับสิทธิจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดในประเทศไทยในอัตราภาษีแบบ

กาวหนา เชนเดียวกับผูถือสัญชาติไทย หรืออัตราภาษีเงินไดคงที่ที่รอยละ 17 เชนเดียวกับ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาตตะวันออก (เฉพาะกลุมผูมีทักษะเช่ียวชาญ

พิเศษ) 

4. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับรายไดจากตางประเทศ 

5. ไดรับสิทธิในการเปนเจาของหรือเชาอสังหาริมทรัพยรวมถึงที่ดินในระยะยาวในพื้นที่ที่

กําหนด 

 ฉะน้ัน รัฐบาลไทยควรจะตองพิจารณาทบทวนนโยบายสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวของ ซึ่ง ณ 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายสงเสริมการลงทุนหลายฉบับดวยกัน ไมวาจะเปนประกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 

2557 ที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และใหความ

เห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช ประโยชนในที่ดินใน

ภาพรวม แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการดําเนินงาน และแผนการ

ใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ยังคงมีผลใชบังคับอยู 
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และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย ซึ่ง

เปนมาตรการใหมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดกําหนดแผนในการแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ใหแลวเสร็จในป 2565 เชน กฎหมายการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการทํางาน การยกเวนภาษี 

และระเบียบวิธีปฏิบัติดานการศุลกากร เปนตน 

จากผลการสํารวจความเช่ือมั่นนักลงทุนตางชาติในประเทศไทย ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 2 

ธันวาม 2563 ที่ไดสํารวจจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 บริษัท พบวา ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 96 มี

แผนขยายการลงทุนในไทยอยางตอเน่ือง โดยรอยละ 76.67 ยังคงรักษาระดับการลงทุนไวเทาเดิม และ

อีกรอยละ 19.33 จะขยายการลงทุนเพิ่มเติม แมจะอยูในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิf-

19 ก็ตาม5

6 ก็ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติที่มีความสนใจเขามาลงทุน หรือฐานการผลิตเขามาใน

ประเทศไทยไดดวยเน่ืองตนทุนการผลิตตํ่า และมีการสงเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ที่อาศัยอํานาจตามพ.ร.บ. สงเสริมฯ พ.ศ. 2520 และโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พ.ร.บ. เขตพัฒนาฯ พ.ศ. 2561  

แตอยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา “พานาโซนิค คอรปอเรช่ัน” ซึ่งต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม เวล

โกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา และไดรับการสงเสริมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2557 

ที่อาศัยอํานาจตามพ.ร.บ. สงเสริมฯ พ.ศ. 2520 และอยูในพื้นที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ตามพ.ร.บ. เขตพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 ทําไมถึงไดประกาศปด 

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานการผลิตเครื่องซักผา) และบริษัท พานาโซ

นิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตตูเย็น) พรอมศูนยวิจัยและพัฒนาที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงอยางเปน

ทางการในชวงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผานมา รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ในประเทศไทยไดประกาศยาย

ฐานการผลิตหลักไปที่ประเทศเวียดนาม  

 อยางไรก็ดี ผูเขียนเล็งเห็นจุดบกพรองจากมาตรการสงเสริมการลงทุนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน

ทางภาษี และสิทธิประโยชนอื่น ๆ  ที่ไมเหมาะสม และมีขอเสนอแนะสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทยที่จะมีข้ึนและบังคับใชในชวง

ปลายป 2565 เพื่อใหเปนมาตรการที่เหมาะสมและสามารถแกไขสถานการณในปจจุบันไดอยางมี

                                                             
6 ขาวสําหรับส่ือมวลชล : นักลงทุนตางชาติเชื่อมั่นไทยรอยละ 96 พรอมเดิมหนาลงทุน, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการลงทุน สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2563) หนา 1. 
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ประสิทธิภาพ โดยคงไวแตมาตรการที่ใหประโยชนแกนักลงทุนตางชาติอยางแทจริง และไม

กระทบกระเทือนสิทธิของนักลงทุนไทยที่พึงได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย

ที่มีอยูในปจจุบันของประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มี

ศักยภาพสูงสูประเทศไทย กับกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

3. เพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ

ดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ผูเ ขียนจะมุงศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดของการสงเสริมการลงทุน สิทธิ

ประโยชนทางดานภาษีอากร และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, โครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 

เพื่อนําเสนอประเด็นทางกฎหมาย และเปนขอเสนอแนะสําหรบัมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทนุ

โดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทยที่จะมีข้ึนและบังคับใชในชวงปลายป 2565 

 

วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาของสารนิพนธน้ีจะเปนการศึกษาแบบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

คนควา และรวบรวมขอมลูจากตัวบทกฎหมาย หนังสือคําอธิบาย เอกสารประกอบการสมัมนา บทความ

ในวารสารกฎหมาย แนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน กรมสรรพากร 
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาศาลฎีกา รวมถึงความเห็นของ

นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและผูประกอบการที่เกี่ยวของ 

กฎหมายทีจ่ะใชเปนการอางอิง ไดแก พระราชบัญญัติสงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และประมวลรัษฎากร  

 
 

หลักการของการสงเสริมการลงทุน 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และความไมแนนอนของนโยบาย

เศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและในโลกปจจุบัน ทําใหมีการแขงขันในระดับภูมิภาคอยางประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) อีกทั้งมีการเคลื่อนยายสนิคา การบริการ การลงทุน และแรงงานฝมือไดอยางเสรมีากกวา

ในอดีต อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจการที่ดีจะมีสวนสําคัญที่ชวยในการ

ขับเคลื่อนประเทศ และเปนปจจัยหน่ึงที่นักลงทุนตางชาติจะตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทย  

ตามความหมายทางการคาทั่วไป จะเปนกรณีการนําเงินลงทุน (Capital) หรือเงิน (Money) มา

บริหารจัดการโดยคาดหวังผลกําไรหรือรายไดจากการจัดการน้ัน 6

7 และในสวน “การลงทุน 

(Investment)” ใหหมายความถึงการรวมกันระหวางบุคคล (Investor) นําเงินมาลงทุนในรูปแบบของ

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรรมทางธุรกิจ เพื่อแสวงหากําไรและสามารถแปรผันตามจดุมุงหมายของการลงทนุ 

ซึ่งสามารถแบงการลงทุนออกเปน 2 ประเภท7

8 ดังน้ี  
 

(1) การลงทุนโดยตรง (Direct Investment)9 เปนวิธีการลงทุนในกิจการที่มุงหมายความเปน

เจาของและบริหารกิจการน้ันดวยตนเอง โดยมุงหวังในผลตอบแทนหรือกําไรจากการลงทุนน้ัน อาทิ การ

ลงทุนในดานโรงงาน ที่ดิน สินคาทุนและสินคาคงเหลือ การประกอบการดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การขุดหาทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมบริการ เปนตน ซึ่งการลงทุนโดยตรงไมวาจะลงทุนใน

ประเทศใดก็ตาม ควรจะตองพิจารณาทั้งดานตนทุน (Cost Consideration) ดานการตลาด (Marketing 

Consideration) และดานกฎหมายและนโยบายของประเทศที่จะลงทุน (Legal and Government 

                                                             
7 นพมาส มงคลสาร, กฎหมายภาษีกับการสงเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม, (กรุงเทพมหานคร: คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551) หนา 4. 
8 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร, 2538) , หนา 

8. 
9 เพ่ิมอาง หนา 10. 
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Policy Consideration) เพื่อเปรียบเทียบความเปนไปไดของกิจการ ขอจํากัดที่จะตองปฏิบัติ และสิทธิ

ประโยชนที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหตอบสนองความตองการของตลาดและทุนทรัพยของนัก

ลงทุน ณ ขณะน้ัน    

(2) การลงทุนโดยออม (Indirect Investment) หรือการลงทุนโดยการซื้อหุน (Portfolio 

Investment) เปนวิธีการซื้อขายหลักทรัพยผานตลาดหุนแบบ Security Capitalism ตามหลักการ 

Private Ownership of Capital ที่กลายสภาพเปนสื่อกลางของการลงทุน (Media of Investment) 

เพื่อเขาเปนตัวแทนหรือเครื่องมือแสดงการลงทุน และการเปลี่ยนมือในการเปนเจาของทุนโดยทางออม 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และความไมแนนอนของนโยบาย

เศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและในโลกปจจุบัน ทําใหมีการแขงขันในระดับภูมิภาคอยางประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) อีกทั้งมีการเคลื่อนยายสนิคา การบริการ การลงทุน และแรงงานฝมือไดอยางเสรมีากกวา

ในอดีต อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจการที่ดีจะมีสวนสําคัญที่ชวยในการ

ขับเคลื่อนประเทศ และเปนปจจัยหน่ึงที่นักลงทุนตางชาติจะตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทย การ

สงเสริมการลงทุนจึงเปนเปนมาตรการหน่ึงที่สําคัญในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ ใหเขามาลงทุน

ในกิจการที่รัฐใหความสําคัญ ซึ่งประเทศไทยมีหนวยงานหลักที่ ดูแลรับผิดชอบ คือ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI)  

ดวยความไมพรอมในโครงสรางพื้นฐานทางการลงทุนเกี่ยวกับการคมนาคม การขนสง การขาด

แคลนพลังงาน และกลุมตลาดผูบริโภค ฯลฯ เปนเหตุใหนักลงทุนจะตองใชเงินลงทุนสูงข้ึนในประเทศ

กําลังพัฒนา และจะตองระยะเวลากวาจะไดผลตอบแทนกลับคืนมา ดังน้ัน สิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษี

อากร และสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร จึงเปนมาตรการที่หนวยงานรัฐกําหนดข้ึน เพื่อดึงดูดนัก

ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศใหลงทุนในประเทศไทย อํานวยความสะดวกและผอนคลายความ

เขมงวดของกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงทดแทนความไมพรอมในโครงการสรางพื้นฐานของประเทศ

กําลังพัฒนาโดยเฉพาะขอจํากัดทางดานกฎหมายและระบบโครงการสาธารณูปโภค จึงมีการใหสิทธิ

ประโยชนทั้งสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากร และสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรใหแกผูไดรับ

การสงเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ได

กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยแบงเปน  

(ก) สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร  

1. ยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร (มาตรา 28 และมาตรา 29) 

2. ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดินหรือวัสดุจําเปน (มาตรา 30) 
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3. ยกเวนอาการขาเขาสําหรับของที่นําเขาเพื่อใชในการวิจัยและพัฒนา (มาตรา 30/1) 

4. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินปนผล (มาตรา 31 และมาตรา 34) 

5. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 (มาตรา 35 (1)) 

6. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคานําประปาเปนสองเทา (มาตรา 35 (2)) 

7. ใหหักคาติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึนรอยละ 25 (มาตรา 35 (3)) 

8. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับการผลิตเพื่อการสงออก (มาตรา 36) 
 

 

(ข) สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร 

1. อนุญาตใหนําคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษาลูทางการลงทุน (มาตรา 24) 

2. อนุญาตใหชางฝมือ หรือผูชํานาญการเขามาทํางานในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน (มาตรา 25 และมาตรา 26) 

3. อนุญาตใหถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินในประเทศไทยได (มาตรา 27) 

4. อนุญาตใหสงออกซึ่งเงินตราตางประเทศ (มาตรา 37) 

ปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการสงเสริมการลงทุน 

นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยยังประสบปญหาหลาย ดังน้ี 
 

1. ดานแรงงาน  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเปดเผยผลสํารวจความเช่ือมั่นนักลงทุนตางชาติใน

ประเทศไทย ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาม 2563 ที่ไดสํารวจจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 บริษัท 

พบวา ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 96 มีแผนขยายการลงทุนในไทยอยางตอเน่ือง โดยรอยละ 76.67 ยังคง

รักษาระดับการลงทุนไวเทาเดิม และอีกรอยละ 19.33 จะขยายการลงทุนเพิ่มเติม แมจะอยูใน

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก็ตาม9

10 แตอยางไรก็ดี การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ยังคงมีความรุนแรงและยืดเย้ือต้ังแต ป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน 

สงผลใหรฐับาลมีความจําเปนตองประกาศใชมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคอยาง

เขมงวดหลายครั้ง เพื่อไมใหการแพรระบาดขยายตัวเปนวงกวางเกินเกินขีดจํากัดของระบบสาธารณสุขที่

จะสามารถรองรับได สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุนภายในประเทศลดลง

อยางมาก 

                                                             
10 ขาวสําหรับส่ือมวลชล : นักลงทุนตางชาติเชื่อมั่นไทยรอยละ 96 พรอมเดิมหนาลงทุน, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการลงทุน สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2563) หนา 1. 
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นอกจากน้ี จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีผูที่อยูในกําลัง

แรงงาน จํานวน 38.63 ลานคน ในจํานวนน้ีเปนผูมีงานทํา 37.90 ลานคน ผูวางงาน 0.63 ลานคน คิด

เปนอัตราการวางงานรอยละ 1.6 ซึ่งมีจํานวนสูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก โดยจะมีผูรอ

ฤดูกาล 0.10 ลานคน สวนผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน 18.55 ลานคน สวนใหญเปนผูที่ทํางานบาน (ดูแล

บาน ตนเอง) เรียนหนังสือ ยังเด็ก ชรา ปวยหรือพิการจนไมสามารถทํางานได 1011 และยังแสดงใหเห็นอีก

วามีอัตราการวางงานเพิ่มจากเดิมป พ.ศ. 256312 ซึ่งประเทศไทยมีการขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงาน 

ทั่วไป (แรงงานไรฝมือ) และแรงงานฝมือ ซึ่งรัฐบาลจําเปนตองรบีแกไขปญหาน้ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ เน่ืองจากแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของ

ประเทศ รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูพัฒนาฝมือ พัฒนาทักษะ และการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองรวมทั้งการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตามความตองการของภาค การผลิตและ

ภาคบริการของประเทศ เพื่อลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ จะเห็นวา ปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับลาง โดยสวนใหญจะมีสาเหตุมาจาก

การเริ่มตึงตัวจากปจจัยทางประชากรและการศึกษา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและการศึกษา 

ประชากรวัยแรงงานเริ่มเพิ่มนอยลงและในที่สุดจะลดลง และคนเหลาน้ีอยูในตลาดแรงงาน เช่ือมโยงสู

ระบบการศึกษาที่สงเสริมการเรียนในโรงเรียนเพิ่มข้ึน แตยังขาดการเช่ือมโยงกับสวนของตลาดแรงงาน 

รองรับจึงเกิดปญหาการเรียนไมตรงสาขาที่ตลาดตองการ และแรงงานจํานวนมากขาดคุณภาพ จึงไม

สามารถเขาสูตลาดแรงงานไดเกิดปรากฏการณที่มีตําแหนงงานวาง แตหาคนทํางานไมไดและในภาพรวม

คนจบการศึกษาระดับสูงมีปริมาณเกินความตองการ การพัฒนาคุณภาพของแรงงานนอกระบบดาน

การศึกษา นาจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการแกไขปญหาแรงงานนอกระบบของประเทศ เพื่อใหการ

แกปญหาและการพัฒนาเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการควบคูไปกับการ

สรางความคุมครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบบางทีอาจจะตองมองใหลึกลงไปถึงการพัฒนาระบบ

การศึกษาของประเทศ เพื่อใหคนไทยสวนใหญที่เปนแรงงานของประเท ไดรับความเสมอภาค และมี

ความเทาเทียมกันมากย่ิงข้ึน และเปนการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมใหนอยลง ดวยแนวคิดที่วา พัฒนา

คนใหมีคุณภาพ ก็คือการพัฒนาที่ย่ังยืนน่ันเอง การแกปญหาที่ย่ังยืนจึงควรพัฒนาระบบขอมูลความ

                                                             
11 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 

2564) หนา 4. 
12 สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 

2563) หนา 21. 
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ตองการแรงงาน ที่ทันสมัยและเขาถึงงาย และการวางแผนกําลังคนเชิงรุกในทุกระดับทั้งภาครัฐและ

เอกชน การใหคําแนะแนว การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรกอนเขาทํางานและขณะ

ทํางาน การปรับทิศทาง ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารใหสอดคลองกับอปุทานกาํลังคน การบริหารจัดการ

กําลังคนทั้งในและระหวางประเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรขยายการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน หรือเรงการลงทุน

ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การขยายถนน รถไฟรางคู ทาเรือนํ้าลึก และสนามบิน เพื่อลดปญหาดานโล

จิสติก และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนในภูมิภาค การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) นับเปนปจจัยสําคัญที่มีสวน สนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีความ

เจริญกาวหนา ทั้งในดานการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค

และการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว สําหรับประเทศไทยในชวง 

30 ปที่ผานมา ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ือง มีการลงทุนในระดับรอยละ 5-6 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยจะเปนการพัฒนาโครงการในลักษณะจากภาครัฐ สงผลใหการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโดยรวมสามารถตอบสนองตอความตองการไดในระดับหน่ึงโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในดานปริมาณ อยางไรก็ตาม การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของไทยยังประสบปญหาที่สําคัญหลาย

ประการ ไดแก ปญหาคุณภาพ การใหบริการ และการกระจายบริการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ยังคงมีความ

จําเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ืองตอไป  
 

3. ดานกฎหมายหรือระเบียบราชการ  

เห็นควรใหมีการทบทวนและแกไขกฎหมายตาง ๆ เพื่อใหมีความทันสมัยและชัดเจนมากข้ึน 

ตลอดจนลดความซ้ําซอนในการตองติดตอหลายหนวยงานเมื่อเขามาลงทุนในประเทศไทย การปรับ

บทบาทภารกจิและโครงสรางระบบราชการใหมจะทําใหระบบราชการมีความกระชับ ชัดเจน และเปน

เอกภาพในการบริหารงานและการใหบริการมากข้ึน ซึ่งคาดวาจะสงผลใหลดความซ้ําซอนของหนวยงาน

ราชการ และประหยัดงบประมาณในระยะยาวหนวยราชการแตละหนวยมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน การ

จัดสรรทรัพยากร การวัดผลงาน และการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลมีความสะดวก และมีความ

ชัดเจนมากข้ึนกวาในอดีต การปรับบทบาทของหนวยงานราชการใหทําบทบาทหลักและเลิกภารกิจที่ไม

จําเปนภารกิจที่ทองถ่ิน และภาคเอกชนสามารถดําเนินการไดจะทําใหภาคราชการสวนกลางเนนการ

ทํางานดานนโยบายอยางจริงจัง ทํางานเชิงคุณภาพ และจะมีขนาดเล็กลงไดในอนาคต มีหนวยงานใหมๆ 

มาดูแลภารกิจหลักที่สําคัญของประเทศในสังคมยุคใหม เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนตน  

 
เปรียบเทียบ และขอเสนอแนะสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและกาลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวตางชาติระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศไทย  

การศึกษาน้ีพบวาปจจัยที่มีผลตอการเขามาลงทุนในตางประเทศที่นักลงทุนใหความสําคัญน้ันมี

มากกวาสิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมนักลงทุนตองตัดสินใจ โดยอาศัยความไดเปรียบตาง ๆ  ที่จะ

ไดรับจากการเขามาลงทุนทั้งดานความไดเปรียบจากการขยายการผลิต การขยายตลาดมาสูประเทศผูรับ

การลงทุน คาจาง แรงงาน สภาพแวดลอม ภูมิประเทศ ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐานจากปจจัยเหลาน้ี 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบมากกวาประเทศเวียดนามในหลายๆ ดาน คือ ตลาดในประเทศไทยมีกําลัง

ซื้อมากกวาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความพรอมมากกวา แตขณะเดียวกันประเทศเวียดนาม

ก็มีอัตราคาจางแรงงานที่ถูกกวา และมีประชากรวัยทํางานที่มากกวา  

ทั้งน้ี ระยะของการเติบโตของทั้งสองประเทศน้ันแตกตางกัน กลาวคือ เวียดนามอยูในระยะเริ่ม

พัฒนาทําใหยังเหลือทรัพยากรในการต้ังโรงงานอีกมากมาย สามารถประกอบกิจการที่ใชแรงงานเขมขน

ได และวัยแรงงานกับคาจางยังมีความไดเปรียบดวย “พานาโซนิค คอรปอเรช่ัน” ซึ่งต้ังอยูในนิคม

อุตสาหกรรม เวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา และไดรับการสงเสริมตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนที่ 2/2557 ที่อาศัยอํานาจตามพ.ร.บ. สงเสริมฯ พ.ศ. 2520 และอยูในพื้นที่โครงการพัฒนา

เศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC) ตามพ.ร.บ. เขตพัฒนาฯ พ.ศ. 2561 จึง

ประกาศปด บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานการผลิตเครื่องซักผา) และ

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตตูเย็น) พรอมศูนยวิจัยและพัฒนาที่อยูในพื้นที่

ใกลเคียงอยางเปนทางการในชวงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผานมา เพื่อยายฐานการผลิตหลักไปที่ประเทศ

เวียดนาม  

กฎหมายการลงทุน ค.ศ. 202013 เปนการปรับปรุงกฎหมายการลงทุน ค.ศ. 2014 โดยขยาย

ขอบเขตประเภทโครงการลงทุนและสาขาอุตสาหกรรมและการคาที่จะมีสิทธิขอรับประโยชนจาก

มาตรการจูงใจและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐที่กวางขวางมากย่ิงข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาดานนวัตกรรมและ

                                                             
13 กฎหมายการลงทุน (Law on Investment : LOI) ของประเทศเวียดนามคร้ังลาสุด เมื่อป ค.ศ. 2020 ไดมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่มี

เนื้อหาเก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงกฎหมายวาดวยการลงทุนฉบับกอน ไดแก กฎหมายการลงทุน ค.ศ. 2014 (LOI 2014) 
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ความคิดสรางสรรคเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม

และขนาดยอย (SMEs & Startup) เปนตน 13

14 ขณะเดียวกันก็สรางมาตรการจูงใจที่หลากหลายเพิ่มมาก

ข้ึน อาทิ การอนุญาตใหคิดหักคาเสื่อมราคาไดในอัตราเรง หรือการนําคาใชจายมาหักออกจากรายไดเพื่อ

การเสียภาษีไดในจํานวนที่เพิ่มข้ึน หรือการผอนปรนในการขอขยายระยะเวลา การดําเนินโครงการใน

บางกรณีไดเพิ่มข้ึน ตลอดจนมีมาตรการจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเปนกรณีพิเศษสําหรบัโครงการทีจ่ะ

กอใหเกิดผลดีอยางสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม ซึ่งไมเคยมีมาตรการพิเศษเหลาน้ี

ปรากฏอยูในกฎหมายการลงทุนฉบับกอนหนา  

ประเทศไทยเริ่มหันมามุงความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน เน่ืองจากประเทศ

ไทยเหลือพื้นที่สําหรับกอต้ังอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนนอย และมีความพรอมที่จะพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มีอยูแลวใหมีความ Hi-Technology มากข้ึนไดสงผลใหนโยบายลาสุดที่ประเทศไทย

มุงเนนน้ันมี แนวโนมไปในทางการใชการสงเสริมอุตสาหกรรมข้ันสูงตาง ๆ ในรูปของนโยบายใหสิทธิ

ประโยชนตามประเภทกิจการ (Activity-Based Incentives) และสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคาของ

โครงการ (Merit-Based Incentives) เปนตน ประเทศไทยจึงควรมุงเนนการสงเสริมเพื่อพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมและจริงจังมาก ข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะของคนในประเทศ มากกวาการ

มุงความสนใจใหมในการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มี

ศักยภาพสูงสูประเทศไทย และมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ประเทศ (สศช.) เสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผานมา โดยมาตรการน้ีมีวัตถุประสงค

ดึงดูดชาวตางชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู ความเช่ียวชาญดานตาง ๆ ใหเขามาอยูใน

ประเทศไทยในลักษณะผูพํานักระยะยาว (Long-term stay) และยังชวยกระตุนการใชจายและการ

ลงทุนมากข้ึน ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุนภายในประเทศ รวมถึงบรรเทา

ผลกระทบและสรางรายไดใหแกประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต และโครงสราง

พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิตัล โดยมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนน้ีจะมุงเนนดึงดูด

ชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย รวม 4 กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมประชากรโลกผูมีความมั่งค่ัง

สูง (Wealthy global citizen), กลุมผู เกษียณอายุจากตางประเทศ (Wealthy pensioner), กลุมที่

                                                             
14 นพมาส มงคลสาร, กฎหมายภาษีกับการสงเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม, (กรุงเทพมหานคร:คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2564) หนา 65. 
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ตองการทํางานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) และกลุมผูมีทักษะเช่ียวชาญ

พิเศษ (High-Skilled professional) 

 

ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางการปองกันหลีกเลี่ยงกฎหมาย และเปนแหลงขอมูลของผูที่จะ

ทําการศึกษา วิจัย กฎหมายสงเสริมการลงทุน และเปนประโยชนแกภาครัฐในการนําขอมูลและความ

คิดเห็นไปทําการปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุน รวมถึงเปนขอเสนอแนะในการออกมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทยตอไป ซึ่งเปน

มาตรการใหมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดกําหนดแผนในการแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของที่

ไมเหมาะสม และมีขอเสนอแนะสําหรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทยที่จะมีข้ึนและบังคับใชในชวงปลายป 2565 เพื่อใหเปน

มาตรการที่เหมาะสมและสามารถแกไขสถานการณในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคงไวแต

มาตรการที่ใหประโยชนแกนักลงทุนตางชาติอยางแทจริง และไมกระทบกระเทือนสิทธิของนักลงทุนไทย

ที่พึงได มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ควรบัญญัติคํานิยามของคําวา “ชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย” ใหชัดเจนไมวาจะ

เปนกลุมประชากรโลกผูมีความมั่งค่ังสูง (Wealthy global citizen), กลุมผูเกษียณอายุจากตางประเทศ 

(Wealthy pensioner), กลุมที่ตองการทํางานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) 

และกลุมผูมีทักษะเช่ียวชาญพิเศษ (High-Skilled professional) โดยจะตองระบุลักษณะและคุณสมบัติ

ใหชัดเจนครบถวน เพื่อปองกันประเด็นปญหาการตีความที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี อาจจะตองมีการ

ปรับแกหรือขยายความคําวา “นักลงทุน” ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ของ พรบ. สงเสริมการลงทุน 

เพิ่มเติมดวย 

2. เน่ืองจากมาตรการน้ีมีลักษณะที่มีการดึงดูดกลุมผูเกษียณอายุจากตางประเทศ สิ่งที่ควร

พิจารณาเปนอยางแรก คือ ความสามารถในการมีสิทธิหรือใชสิทธิตามกฎหมายของนักลงทุนที่เขามาใน

ประเทศไทยก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน นักลงทุนที่พํานักในประเทศไทยอาจเขามาพรอมกับผูอนุบาล หรือผู

พิทักษ หรือผูที่มีอํานาจกระทําการแทน ฉะน้ัน ควรบัญญัติคํานิยามของตัวแทนผูกระทําการนักลงทุน

กลุมน้ีไวใหชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของขอเท็จจริงที่อาจเกิดข้ึนได  

3. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศ

ไทย เปนมาตรการที่ดึงดูดบุคคลธรรมดา จึงงายตอการต้ัง “ตัวแทนอําพราง” และ “ธุรกรรมอําพราง” 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนและโปรงใสในการเขาทํานิติกรรมทกุอยางในประเทศไทย ไมวาจะเปนสัญญาหรอื
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การกระทําการใด ๆ  กับบุคคลอื่น ควรจัดต้ังหนวยงานหรือองคกรใหสามารถเขามาตรวจสอบและดูแล

บุคคลที่ไดรับการสงเสริมตามมาตรการน้ี หรือเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมอบหมายใหผูประกอบ

วิชาชีพ (ทนายความ หรือผูสอบบัญชี) มีหนาที่ในการรับรองความถูกตองของนิติกรรมตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนใน

ประเทศไทยไดดวย 

4. ควรบัญญัติพฤติกรรมที่เขาขายลักษณะการกระทําความผิดฐาน “ตัวแทนอําพราง” และ 

“ธุรกรรมอําพราง” ไวโดยเฉพาะในมาตรการน้ี ไมวาจะเกี่ยวของกับการซื้อ ขาย เชา ใหเชา โอน รับโอน 

หรือครอบครองทรัพยสินโดยเจตนาเปนตัวแทนอําพราง หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออาํ

พรางสิทธิที่แทจริง รวมถึงการไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5. ควรมีบทกําหนดโทษชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทยที่มีเจตนาเลี่ยงกฎหมายใน

ความผิดฐานอําพราง รวมทั้งผูมีสัญชาติไทยที่ใหการสนับสนุน เพื่อใหความขัดเจนเกี่ยวกับบุคคลและ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินใด ๆ กับบุคคลอื่นทางดานการเงิน ทางธุรกิจ 

หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ หรือสิทธิในทรัพยสินน้ันแทนนักลงทุน โดยมีเจตนาปกปด

ธุรกรรมที่แทจริง  

6. ควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงสูประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของใหสอดรับกับสิทธิประโยชนที่กําหนดไวในมาตรการน้ี อีกทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของควร

เขาใจหลักการการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไปไดในทิศทางเดียวกัน 

 

เอกสารอางอิง 

รติมา คชนันทน, ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ความหวังใหมเพ่ือเศรษฐกิจไทยเติบโต 

อยางยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560)  

สุธิรัตน จิรชูสกิล, “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :  

EEC),” ในเอกสาร Saving and Investment ปที่ 4 ฉบับที่ 60 ประจําเดือนเมษายน 2560 

(สํานักนโยบายการออมและการลงทุน และสํานักเศรษฐกิจการคลัง, 2560)           

นพมาส มงคลสาร, กฎหมายภาษีกับการสงเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและ

เวียดนาม, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551)  
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พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด บี.เจ.

เพลท โปรเซสเซอร, 2538)  

สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2564) 

ขาวสําหรับสื่อมวลชล : นักลงทุนตางชาติ เชื่อมั่นไทยรอยละ 96 พรอมเ ดิมหนาลงทุน, 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2563)  

 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน 

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 

กฎหมายการลงทุน (Law on Investment : LOI) ของประเทศเวียดนามครั้งลาสุด เมื่อป ค.ศ. 2020 ได

มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกฎหมายวาดวยการลงทุน

ฉบับกอน ไดแก กฎหมายการลงทุน ค.ศ. 2014 (LOI 2014) 
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ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชคริปโทเคอรเรนซีเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา 

และบรกิาร  

Legal Issues Related with use of Cryptocurrencies to Intermediate for 

the Exchange of goods and Services 

 

พลวุฒิ  ทัสสะ0

1, ณัฐริกา  แชน1

2 

Polwut Tassa1, Nattherika Chan2 

 

บทคัดยอ 

 เงินเปนสิ่งสําคัญซึ่งเงินทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยเงินชวย

อํานวยความสะดวกในการจับจายใชสอย และยังมีผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบัน

ประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยเปนการมุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมมาประยุกตใช

ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการใชชีวิตในยุคที่มีแตความเรงรีบประกอบกับเน่ืองจากในขณะน้ี

เทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีความกาวหนาอยางมาก ทําใหการชําระราคาโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-payments) และการลงทุนมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง จึงเปนที่มาของเงินชนิดใหม 

คือเงินออนไลน หรือครปิโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) ซึ่งเปนเงินที่รูจักกันในโลกออนไลนและไดรับ

ความนิยมไปทั่วโลก โดยคริปโทเคอรเรนซีน้ันสามารถนํามาใชในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา และ

บริการไดไมตางกับการใชจายดวยเงินตรา ซึ่งใหความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยทําให

ผูประกอบการรานคาตาง ๆ ไดเริ่มรับชําระโดยคริปโทเคอรเรนซีมากข้ึน แตถึงแมวาคริปโทเคอรเรนซีจะ

ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการไดเฉกเชนเดียวกับเงินตราก็ตาม แตก็ยังไมมี

บทกฎหมายใดกลาวถึงสถานะความเปนเงินตราของคริปโทเคอรเรนซีแตอยางใด ดังน้ันเพื่อใหมีการ

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลรัฐควรมีการปรับปรุงแกไข

พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกบัการใชงานใหทันยุคสมัยอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุัน 

คําสําคัญ:  คริปโทเคอรเรนซ,ีเงนิตรา,การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

                                                             
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

 Money is important and acts as a medium of exchange for goods and services. 

The money helps to facilitate shopping and also affects driving the country's economy. 

At present, Thailand has a policy of Thailand 4.0, which focuses on innovation and 

modern technology to apply in the development of the country. This is in line with living 

in an era of hustle and bustle due to the fact that technology has continued to evolve. 

and has made great progress The electronic payment system (E-payments) and 

investment have continued to expand. Therefore, it is the source of a new type of money 

which is online money or cryptocurrencies (Cryptocurrency) which is the money known 

online and popular all over the world. Cryptocurrencies can be used for trading 

commodities, and services are not different from spending money. This provides 

convenience, speed, and security, allowing more merchants to start accepting 

cryptocurrencies. Although   cryptocurrencies act as a medium of exchange of goods, and 

services are the same as money, there is no legal provision on the status of 

cryptocurrencies. Therefore, in order to have oversight of business operations and 

activities related to digital assets, the state should amend and develop laws to be 

suitable for use to keep up with the times. to be consistent with the current situation 

Keywords: Cryptocurrency , currency , Exchange of goods and Services 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 

 กอนที่จะมาเปนเงินตราที่ใชกันในปจจุบันน้ันสังคมมนุษยมีความอยูอาศัยแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกันเน่ืองจากมนุษยไมสามารถมีความถนัดและเช่ียวชาญไดครบทุกดาน จึงไดมีการนําสิ่งของของตน

มาแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่ผูอื่นทํา ซึ่งทั้งสองฝายตางไดประโยชนจากสิ่งของที่แลกมาตามความตองการ

ของตนเปนที่พอใจทั้งสองฝาย ตอมามนุษยไดมีการคิดคนวิธีการแลกเปลี่ยนข้ึนใหมเรื่อยมาโดยมีการ

เปลี่ยนรูปแบบการแลกเปลี่ยน ตอมามนุษยไดมีการพัฒนามากย่ิงข้ึนโดยไดนําโลหะมาใชเปนสื่อในการ

แลกเปลี่ยน เพราะโลหะมีคุณสมบัติที่คงทน สะดวกในการพกพาสามารถตัดเปนช้ินเลก็ ๆ  ไดตามนํ้าหนัก

ที่ตองการ และยังสามารถคงคุณสมบัติเหมือนกันทุกกอน จึงกลายเปน “เงินตรา” ที่ไดรับการยอมรับ
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และเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย ทําใหการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการสามารถทําไดอยางกวางขวาง 

และยังทําใหการคาขายระหวางประเทศเจริญรุงเรอืงมากย่ิงข้ึนโดยทุกประเทศไดพัฒนาผลิตเปนเหรียญ

กษาปณออกใช23 อีกทั้งเมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพเกิดข้ึนจึงไดมีการผลิตเงินกระดาษ หรือเรียกวาธนบัตร

ออกมาใชจนถึงปจจุบัน ดังน้ันไมวาจะยุคสมัยไหนก็ตามเงินจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางใน

การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางกัน โดยปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปน

การมุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ ในยุคที่เทคโนโลยีมีการ

พัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหการเช่ือมตอและการแลกเปลี่ยนผานเทคโนโลยีการสื่อสารจึงมีความ

สะดวกสบายมากย่ิงข้ึนซึ่งสอดคลองกับการใชชีวิตในยุคที่มีแตความเรงรีบ ทําใหการใหบริการชําระราคา

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-payments) 3

4  และการลงทุนจึงมีการพัฒนา และมีการขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง การซื้อสินคาและบริการบนระบบอินเตอรเน็ต หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) จึง

เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่เริ่มไดรับความนิยม และไดรับการยอมรับมากข้ึน แตอยางไรก็ดีการชําระเงินผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสก็ยังอยูภายใตการใชสกุลเงินที่แทจรงิในการชําระราคา ซึ่งในความเปนจริงในตลาดมี

การใชเงินเสมือนจริง (Virtual currency) และเน่ืองจากในขณะน้ีเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยูอยาง

ตอเน่ือง และมีความกาวหนาอยางไมหยุดย้ังจึงเปนที่มาของเงินเสมือนจริงชนิดใหมน่ันก็คือเงินออนไลน 

หรือคริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) ซึ่งเปนเงินที่รูจักกันในโลกออนไลนและไดรับความนิยมไปทั่ว

โลก โดยคริปโทเคอรเรนซีสามารถนํามาใชในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการไดไมตางกับการใช

จายดวยเงินสด ซึ่งใหความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย โดยกิจการรานคาตาง ๆ ไดเริ่มรับชําระ

ดวยคริปโทเคอรเรนซี อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินตราไดดวย แตคริปโทเคอรเรนซจีะสามารถทาํ

หนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไดเชนเดียวกับเงินตราก็ตาม และมีการตราพระราชกําหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 ออกมาบังคับใชแลว แตกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคใน

การกํากับดูแลการลงทุนเทาน้ัน ดังน้ันเพื่อใหมีการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจและการดําเนินกิจกรรม

                                                             
3 นิลล  เฟอรกูสัน, ความรุงเรืองของเงินตรา : ประวตัิศาสตรการเงินโลก, แปลโดย อรนุช อนุศักดิ์เสถียร (กรุงเทพมหานคร:มติชน,2554),

หนา81 
4 “ E-payments” เปนคําที่มคีวามหมายกวางที่สุดครอบคลุมระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสไดทุกประเภท (E-Money, Internet 

Banking, Credit Card, Debit Card E-Wallet เปนตน ) โดยหมายถึงกระบวนการการชําระเงิน หรือ บริการทางการเงินระหวาง ผูซ้ือ/ผู

โอน ไปยังผูขาย/ผูรับเงิน ที่เกิดขึ้นผานส่ือและชองทางอิเล็กทรอนิกส 
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เกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัล รัฐควรมีการปรับปรุงแกไขพัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับการใชงานใหทันยุค

สมัยใหมอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการจนถึง

       ปจจุบัน 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวทางการกํากับดูแลการใชครปิโทเคอรเรนซีของ

       ประเทศไทยและตางประเทศ 

 3. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการใชคริปโทเคอรเรนซเีปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและ 

       บริการ รวมถึงการลงทุน 

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการใชคริปโทเคอรเรนซ ี

       เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ รวมถึงการลงทนุในประเทศไทยและ 

       ตางประเทศ 

ขอบเขตการศึกษา 

 ผูศึกษามุงเนนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการใชคริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) เปนสื่อกลางใน

กลางในการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการ รวมถึงการลงทุนและประกอบธุรกิจ พรอมทั้งวิเคราะหปญหา

ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน และปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยจะศึกษาแนวทางการปฏิบัติ และทาทีของ

ตางประเทศเกี่ยวกับคริปโทเคอรเรนซี รวมทั้งศึกษาวิเคราะหพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะหแนวทางและมาตรการเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับ

ดูแลการใชและหรือลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

วิธีการศึกษา 

 วิธีการศึกษาของวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาโดยการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบศึกษาโดยวิจัย

เอกสาร(Documentary Research) โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลการศึกษาทางบทบัญญัติของกฎหมาย 

บทความทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ หลักเกณฑที่เกิดข้ึนทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศ หรือขอวิจารณและบทสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวของกับคริปโท
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เคอรเรนซี รวมทั้งไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในการทําธุรกรรมและลงทุนในคริปโทเคอรเรนซี เพื่อวิเคราะห

และเสนอแนะแนวทางของปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชคริปโทเคอรเรนซีเปนสื่อกลางในชําระคาสินคา และบริการ 

 คริปโทเคอรเรนซี(Cryptocurrency) เขามามีบทบาทในธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน โดยการ

นํามาใชชําระคาสินคา และบริการ ในปจจุบันประเทศตาง ๆ  รวมถึงประเทศไทยมีการต่ืนตัวกับคริปโท

เคอรเรนซี โดยมีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศของตน สวนประเทศไทยยังไมมี

กฎหมายใดออกมารองรับการนําคริบโทเคอรเรนซมีาใชชําระคาสินคา และบริการแตอยางใด สวนมากจงึ

เปนการตกลงกันระหวางผูซื้อกับผูขายเอง โดยการชําระคาสินคา และบริการจะกําหนดจากราคาคริปโท

เคอรเรนซีในขณะที่มีการซื้อขายน้ัน    

หลักคิดท่ัวไปเก่ียวกับสกุลเงินเสมือนจริง 

 เงินตราที่เราใชกันมาชานานก็มีอยูทั้งในรูปแบบของธนบัตรและเหรียญกษาปณ โดยไดรับการ

ยอมรับและเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย ทําใหการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการสามารถทําไดอยาง

กวางขวาง และยังทําใหการคาขายระหวางประเทศเจริญรุงเรืองมากย่ิงข้ึนโดยทุกประเทศไดพัฒนาผลิต

เปนเหรียญกษาปณออกใช อีกทั้งเมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพเกิดข้ึนจึงไดมีการผลิตเงินกระดาษ หรือ

เรียกวาธนบัตรออกใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจนถึงปจจุบัน แตในยุคสมัยที่วิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยีพัฒนาข้ึน รูปแบบของสื่อกลางที่ใชในการแลกเปลี่ยนก็พัฒนาข้ึนเชนกัน ในปจจุบันอาจจะการ

ใชจายเงินในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกสหรือ E-money เชน การที่เรานําเงินสด ไปแลกใหอยูในรูปของ

บัตร และใชจายผานบัตรเหลาน้ัน ไมวาจะใชเพื่อเดินทางดวยรถไฟฟา หรือใชเติมเงินในโทรศัพทมือถือ 

ในโลกของอินเตอรเน็ตหรือโลกออนไลนยังมีรูปแบบของเงินอีกแบบหน่ึงที่เรียกวา “Virtual currency” 

หรือ เงินเสมือนจริง ถูกสรางข้ึนโดยกลุมคนบางกลุม และยอมรับใหใชงานกันภายในกลุมสังคมน้ัน โดยที่

ไมไดมีรัฐบาลของประเทศใดรับรอง หรือควบคุมดูแลเหมือนอยางเงินตราที่เราใชกันอยูในปจจุบัน 

แนวคิดในการสรางคริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) 

 คริปโทเคอรเรนซ ี(Cryptocurrency) เกิดจากการออกแบบที่ทาํใหคริปโทเคอรเรนซมีีคุณสมบติั

เพียงพอที่จะทําหนาที่แทนธนาคาร ไดแกสามารถเปดบัญชีใหมไดทุกคนในระบบสามารถเปดบัญชีใหม

ไดดวยตนเอง เปนการสรางกุญแจสาธารณะและกุญแจสวนตัว กุญแจสาธารณะกลายเปนหมายเลขบญัชี
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ของแตละคน กุญแจสวนตัวน้ีสามารถใชยืนยันขอความอะไรก็ไดวาเจาของบัญชีเปนผูสงจริงตรวจสอบ

จํานวนเงินของทุกบัญชีได เมื่อไดรับหมายเลขบัญชีมาสามารถเขาดูฐานขอมูลไดทันทีวามีเงินในบัญชีน้ัน 

ๆ เทาใดพอที่จะจายคาบริการหรือสินคาใหกับเราหรือไม และบันทึกการโอนทุกครั้งที่มีการโอนขอมูล 

การโอนจะถูกกระจายไปทั่วเครือขายใหทุกคนรับรูรวมกัน การเลือกที่จะใชคริปโทเคอรเรนซี่จะเปนการ

บังคับใหสถาบันการเงินตาง ๆ ลดการบีบบังคับทางดานการเงิน และเมื่อปราศจากการควบคุมน้ัน ก็จะ

ไมสามารถเรียกเก็บภาษีจากผูใชได เมื่อไมมีภาษีคอยจํากัดผูใชไวก็จะสามารถทําอะไรไดสะดวกข้ึน ซึ่งค

ริปโทเคอรเรนซีไมมีเสนแบงเขตทางการเงิน เปนการบีบบังคับใหธนาคารคิดคาธรรมเนียมตาง ๆ ให

นอยลงไปในตัวเพื่อเปนการแขงขัน   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการลงทุนในคริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) 

 การลงทุนเกิดข้ึนไดเมื่อผูมีเงินออมไดนําเงินออมเหลาน้ันไปลงทุนในสินทรัพยเชน ที่ดิน อาคาร 

เครื่องจักร เพื่อผลิตสินคาออกสูตลาด แตผูมีเงินออมบางรายไมมีความสามารถและประสบการณที่ดีพอ

ในการประกอบอาชีพดวยตนเอง จึงมีการนําเงินออมเหลาน้ันไปฝากไวกับสถาบันการเงิน เพื่อใหสถาบัน

การเงินทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูมเีงินออมและผูลงทุน นอกจากน้ียังมีการลงทุนอีกลักษณะหน่ึงคือ 

การนําเอาเงินออมไปซื้อหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เงินลงทุนประเภทน้ีนับวาเปนสวนชวยใหธุรกิจตาง ๆ 

สามารถขยายตัวไดเพิ่มข้ึน เน่ืองจากทําใหธุรกิจสามารถเพิ่มทุนของกิจการจนกิจการมีขนาดใหญข้ึน 

เปนผลทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมวลรวมขยายตัวดีข้ึน นักลงทุนทุกรายจะนําเอาเงินออม

สวนเกินที่เหลือจากการจับจายใชสอยไปลงทุนในรูปแบบที่ตางกันไปตามความสามารถ เพราะฉะน้ัน

จะตองพิจารณาวาจะใชบริโภคหรือเก็บไวหาดอกผลแลวจึงจะใชบริโภคในอนาคตที่ดีกวา แนวคิดน้ีจึง

เปนสาระที่สําคัญของการออมและการลงทุน สําหรับการลงทุนในคริปโทเคอรเรนซี ก็เปนการลงทุนอีก

ประเภทหน่ึงที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายเหรียญผานศูนยซื้อขาย

สินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset Exchange) อาทิ ไบแนนซ (Binance) บิทคับ (Bitkub) เปนตน ซึ่งศูนย

ซื้อขายดังกลาวเปรียบเสมือนตลาดหลักทรัพยที่นักลงทุนสามารถเขามาซื้อขายเปลี่ยนมือกันไดบน

กระดาน โดยมีขอแตกตางตรงที่ตลาดคริปโทเคอรเรนซีสามารถซื้อขายไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
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แนวทางการปฏิบัติตอคริปโทเคอรเรนซีในตางประเทศ 

 1.สาธารณรัฐเกาหลีใต (South Korea) 

 สาธารณรัฐเกาหลีใต ไดมีการประกาศจะควบคุมคริปโทเคอรเรนซี เน่ืองจากคริปโทเคอรเรนซี

ไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยทางรัฐบาลเกาหลีใตมิไดหามใชคริปโทเคอรเรนซีในการแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการในประเทศแตอยางใด แตไดมีการเตรียมออกกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคจากคริปโท

เคอรเรนซีในเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน รวมถึงปองกันการฟอกเงินผานคริปโทเคอรเรนซี รวมถึงไดวาง

หลักการวางเงินนลงทุน หรือหลักประกันความเสียหายของบริษัทผูใหบริการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอรเรน

ซี และไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยโทษสําหรับการฟอกเงินผานคริปโทเคอรเรนซี โดยเรียก

บทบัญญัติดังกลาววา “Bitcoin Regulation Act” 

2.ประเทศญ่ีปุน (Japan) 

 รัฐบาลญี่ปุนไดดําเนินการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการธนาคาร 

(Banking Act) เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเติบโตของเทคโนโลยี โดยทาง

สํานักงานบริการทางการเงินของประเทศญี่ปุน Japan's Financial Services Agency (FSA) ไดประกาศ

พระราชบัญญัติดังกลาวใหมีผลต้ังแตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติน้ี

ไดมีการเพิ่มเ ติมเกี่ยวกับคริปโตเคอรเรนซี่ และการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอรเรนซี่ดวย 4

5 โดย

พระราชบัญญัติดังกลาวมีช่ือวา " Virtual Currency Act " ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดใหคริปโตเคอร

เรนซี่ (Bitcoin) เปนการชําระเงินประเภทหน่ึง โดยสามารถชําระหน้ีไดตามกฎหมาย แตยังไมถือวาเปน

สกุลเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย5

6 

 

 3. สหภาพยุโรป (European Union: EU) 

                                                             
5 Financial Services Agency (FSA) at http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170324-1.html, (คนเมื่อ 16 มกราคม 2565 ). 
6 Definition of Virtual Currency 

Under the VC Act, the definitions of VC are in two-fold. 

Under the VC Act the term "Virtual Currency" means; 

financial value (recorded by way of electronic means in the electronic devices 

etc., excluding any fiat currency/ currencies (of Japan or otherwise) and assets denominated in any 

such fiat currency) which may be used to pay the price in exchange for the goods purchased or 

rent or the services received to/ against unspecified person/ persons for such goods or services  
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 ปจจุบันมิไดมีการหามใชคริปโทเคอรเรนซี่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ และ

มีแนวโนมวาจะไดรับการสนับสนุมมากข้ึนอีกดวย เน่ืองจากสหภาพยุโรปเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑเกี่ยวกับตลาดการเงินเพื่อรองรับสินทรพัยดิจิทลั แตสหภาพยุโรปยังไมไดมีกฎเกณฑที่เหมาะสม

สําหรับ Cryptocurrency ทําใหบริษัทในสหภาพยุโรปเสียความไดเปรียบเน่ืองจากวาความสนใจในตัวค

ริปโทเคอรเรนซี่น้ันเพิ่มมากข้ึน แตกฎหมายกลับกาวไมทัน เน่ืองจากสภาพความตองการของตลาดโลก

ไดเปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีใหม ๆ พัฒนาทุกวัน ซึ่งอยูระหวางที่สหภาพยุโรปกําลังเตรียมการปรบัแก

กฎหมาย เพราะกฎหมายที่มีอยูมันลาสมัยสาํหรบัเทคโนโลยีไปแลว ซึ่งการสรางตลาดรวมกันสาํหรบัครปิ

โทเคอรเรนซี่ก็เปนอีกกาวตอไปของสหภาพยุโรป ซึ่งอยูระหวางฝายคณะกรรมการสหภาพยุโรปออก

กฎเกณฑและดูวาจะมีการพิจารณาวาคริปโทเคอรเรนซี่เปนเครื่องมือทางการเงินดวยหรือไม67 

สถานะทางกฎหมาย 

 สินทรัพยดิจิทัลที่มีสถานนะเปนเงิน กลาวคือ สินทรัพยที่ถูกสรางข้ึนหรือถูกจัดเก็บในรูปแบบ

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขาย ซึ่งสามารถใชชําระหน้ีไดตามกฎหมายมีสถานนะเปนเงินตรา 

ไดแก เงินอิเล็กทรอนิกส ( E-Money) กลาวคือ มูลคาเงินที่บันทึกในชิพคอมพิวเตอรที่อยูในบัตร

พลาสติก หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ หรือเงินที่อยูในเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 

โดยผูใชบริการจะตองชําระเงินลวงหนาใหแกผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสกอน และผูใชบริการจึง

สามารถนําไปใชชําระสินคา และบริการ แทนการชําระดวยเงินสด ทําใหใความสะดวกรวดเร็วไมตองพก

เงินสดใหยุงยาก และไมเสียเวลารอเงินทอนอีกดวย โดยสามารถพบเห็นเงินอิเล็กทรอนิกสไดในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน บัตรชมภาพยนตร บัตรเดบิตธนาคารตาง ๆ รวมทั้งการซื้อสินคาผานทางเว็บไซต เปนตน7

8 

 สินทรัพยดิจิทัลที่มสีถานะเปนสือ่กลางในการแลกเปลี่ยน สินทรัพยดิจิทัลที่มีสถานะเปนสือ่กลาง

ในการแลกเปลี่ยน อาทิเชน Facebook Credit , Amazon coin เปนตน สินทรัพยดิจิทัลประเภทน้ีจะมี

สถานะเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยผูใชงานจําเปนตองนําสกุลเงินแทจริงของรัฐแลกเปลี่ยนเปน

เงินเสมือนจริงของผูใหบริการ โดยเงินเสมือนจริงน้ี จะสามารถนําไปใชชําระสินคาและบริการของผู

                                                             
7สหภาพยุโรปเตรียมสรางตลาดรวมสําหรับเทรดคริปโตโดยเฉพาะ, at https://cryptosiam.com/eu-single-market-for-trading-

crypto/, (คนเมื่อ 16 มกราคม 2565 ). 
8อนุชิต ศิริรัชนีกร, ธนาคารแหงประเทศไทย,เงินอิเล็กทรอนิกส เงินยุคใหมทีทุ่กคนควรรู, ใน 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/article18_09_13.pdf , (คนเมื่อ 16 ตุลาคม 2564 ) 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/article18_09_13.pdf
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ใหบริการเงินเสมือนจริงน้ันๆ เทาน้ัน ทั้งน้ีในปจจุบันประเทศไทยไดมีการตราพระกําหนดการประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 มาตรา 3 ใหถือวา สินทรัพยดิจิทัล หมายถึง คริปโทเคอรเรนซี่และโท

เคนดิจิทัล และคริปโตเคอรเรนซี่และโทเคนดิจิทัลใหถือเปน สินทรัพยดิจิทัลที่มีสถานะเปนสื่อกลางใน

การแลกเปลี่ยนเทาน้ัน ไมมีสถานะเปนเงินตรา 

 สินทรัพยดิจิทัลที่มสีถานะเปนทรัพยสนิหรอืหลักทรัพย กลาวคือ สินทรัพยหรือทรพัยสนิทุกชนิด

ที่ถูกสรางข้ึนและจัดเก็บในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส เชน บัญชี

ในโซเชียลเน็ตเวิรค , เว็บไซต , วีดิโอในระบบอินเตอรเน็ต , รูปภาพ , อีเมล , หรือแมแตขอมูลสวนตัวที่

ถูกเก็บในระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีรวมถึงสินทรัพยดิจิทัลที่มีสถานะเปนเงินตรา หรือ

สินทรัพยดิจิทัลที่มีสถานะเปนทรัพยสิน หรือหลักทรัพยดวย เน่ืองจากคริปโทเคอรเรนซีมีการใชกันอยาง

แพรหลาย ซึ่งในประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่มีการต่ืนตัว และตระหนักถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี 

และเพื่อใหการกํากับและการควบคุมการดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัล

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส อันจะเปนประโยชนในการรักษาความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศและการคุมครองผูลงทุนและประชาชนที่เกี่ยวของ จึงไดบัญญัติพระราช

กําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561  

วิเคราะหปญหาและแนวทางในการกํากับดูแลคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทย 

 1. ปญหาดานสถานะความเปนเงินตราของคริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency)  

ตามความในมาตรา 6 แหงกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 น้ัน กําหนดใหธนบัตร

และเหรียญกษาปณเปนเงินตรา และรัฐรับรองใหเงินตราสามารถใชชาระหน้ีไดตามกฎหมาย แตคริปโท

เคอรเรนซีอยูในรูปของรหัสไมมีลักษณะทางกายภาพกลาวคือ ไมสามารถจับตองไดเปนเพียงตัวเลขที่อยู

ระบบออนไลน เปรียบเสมือนเงินที่อยูในกระเปาเงินดิจิทัล จึงแตกตางกับเงินตราโดยสิ้นเชิง ซึ่งคริปโท

เคอรเรนซีน้ันเปนที่ยอมรับของกลุมผูคาและรานคาที่ใหบริการโดยมีการรับชําระคาสินคาและบริการ

ดวยคริปโทเคอรเรนซี ดังน้ันคริปโทเคอรเรนซีทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการ

ไดเชนเดียวกับเงินตรา แมกฎหมายจะไมไดรับรองใหคริปโทเคอรเรนซีเปนเงินตราตามกฎหมายก็ตาม 

แตในความเปนจริงผูคนตางก็ใชคริปโทเคอรเรนซีหรือเงินออนไลนเปรียบเสมือนเปนเงินตราแลว อีกทั้ง 

คริปโทเคอรเรนซียังสามารถนํามาแลกเปนเงินตราไดจริงอีกดวย  

 2. ปญหาดานคําจํากัดความของกฎหมาย 
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 สกุลเงินเสมอืนจริง (Virtual Currency) คือ สกุลเงินที่ไมมีรูปลักษณทางกายภาพไมสามารถจบั

ตองไดเชน สกุลเงินที่แทจริงของรัฐ หรือเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money) ทั้งไมอยูภายใตการกํากับดูแล

ของกฎหมาย ซึ่งถูกสรางข้ึนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีการออกใชและควบคุมโดยกลุมพัฒนา

ระบบ ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน การที่พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจทิลั 

พ.ศ.2561 มาตรา 3 ที่บัญญัติวา “คริปโทเคอรเรนซี หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูก

สรางข้ึนบนระบบ หรือ เครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยมีความประสงคที่จะใชเปนสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งสินคา บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหวางสินทรัพยดิจิทัล และให

หมายความรวมถึงหนวยขอมูล อิเล็กทรอนิกสอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด” และ

ตามประกาศคณะกรรมการ “โทเคนดิจิทัล” หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางข้ึนบน

ระบบหรือเครือขาย อิเล็กทรอนิกสโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวม

ลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ (2) กําหนดสิทธิในการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่

เฉพาะเจาะจง คํานิยามดังกลาวใหความเปนหมายกวางเกินไป ซึ่งอาจหมายความรวมถึงสกุลเงินเงิน

เสมือนจริงที่เกิดข้ึนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ได เชน สกุลเงินในเกมออนไลนตาง ๆ  หรือเงิน

เสมือนจริงใน Amazon Coin , Facebook เปนตน ซึ่งอาจสามารถตีความใหอยูภายใตพระราช

กําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 ไดเชนกัน 

 3. ปญหาดานความเครงครัดและอุปสรรคของกฎหมาย 

 ปญหาและผลกระทบจากพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 ตอผู

ประกอบธุรกิจ คือ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชนวัตถุประสงคสําคัญของการขายโทเคนดิจิทัล

ตอประชาชน คือ ความสะดวก รวดเร็ว และมีคาใชจายในการระดมทุนตํ่า เน่ืองจากไมจําเปนตอง

ดําเนินการผานตัวกลาง สามารถดําเนินการผานแพลตฟอรมบล็อกบันทึกธุรกรรม (Blockchain) ภายใต

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ดังน้ันการระดมทุนจึงไมถูกจํากัดไวเพียงแตในประเทศเทาน้ัน แต

สามารถหาแหลงเงินทุนขามชาติไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันทําใหการขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชนถูกแฝงมา

ดวยการกออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ  ดวยเหตุน้ี จึงมีการประกาศใชพระราชกําหนดการประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการทําไอซีโอ และยังเปนการคุมครองนักลงทุนที่เขามา

ลงทุนจากการกออาชญากรรมผานการเสนอขายโทเคนดิจิทัลใหมีความโปรงใสภายใตหลักเกณฑและ

ประกาศตาง ๆ  ของ ก.ล.ต. แตพระราชกําหนดดังกลาวอาจสงผลกระทบตอธุรกิจสตารอัพบางประการ 
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เชน การเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชนตองมีการจัดทํางบการเงินประจํารอบบัญชี โดยผูสอบบัญชี 

ที่ผานการรับรอง ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย ขอ 46 (2)(ก)8

9 หรือกอนการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทัลผูขออนุญาตตองผานการตรวจสอบจากผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกอน ซึ่ง

ในแตละข้ันตอนจะตองมีคาใชจายจึงอาจทําใหการทําไอซีโอแตละครั้งของธุรกิจสตารทอัพมีคาใชจายที่

สูงมากย่ิงข้ึน ดังน้ันวัตถุประสงคสําคัญของการทาํไอซีโอ คือ การระดมทุนสามารถเกดิข้ึนไดอยางรวดเรว็

และไรพรมแดน โดยสนับสนุนใหธุรกิจสตารทอัพที่มีโครงการแตขาดแหลงเงินทุนสามารถหาแหลง

เงินทุนไดโดยไมจําเปนตองเสียคาใชจายในอัตราที่สูง เชน การระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยในปจจุบัน 

ดังน้ัน การที่พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสนิทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 อางอิงอัตราคาธรรมเนียมตาง 

ๆ ตามประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งเปนอัตราที่สูง

เกินไป อาจทําใหการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน โดยธุรกิจสตารทอัพไมสามารถเกิดข้ึนไดอยาง

แทจริงในประเทศไทย และอาจสงผลใหยายการลงทุนไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีหลักเกณฑผอนคลาย

มากกวาประเทศไทย เชน สิงคโปร เปนตน  

 ปญหาความไมเทาเทียมในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล กลาวคือ ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.15/2561 โดยอาศัยอํานาจออกตามพระราชกําหนดการประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 เรื่องการเสนอขายโทเดนดิจิทัลตอประชาชน ขอ 17(3) ไดกําหนดใหผู

ลงทุนทุกสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ สามารถซื้อโทเคนดิจิทัลไดโดยไมจํากัดจํานวน แตในทางกลับกัน

นักลงทุนทั่ว ๆ ไปถูกจํากัดการซื้อโทเคนดิจิทัลไดโดยจํากัดจํานวนไวเพียงรายละไมเกินสามแสนบาทตอ

การเสนอขายในครั้งน้ัน ๆ หรือรายละไมเกินสี่เทาของสวนของผูถือหุนของผูออกโทเคนดิจิทัล หรือไมเกิน

รอยละ 70 ของมูลคาทั้งหมดที่เสนอขายตอครั้งแลวแตกรณี ซึ่งวัตถุประสงคของการการบัญญัติขอกําหนด

ดังกลาว เพราะการทําไอซีโอมีความเสี่ยงสูง เพื่อมิใหกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินของ

ประเทศ จึงกําหนดใหจํากัดการซื้อโทเคนดิจิทัลของนักลงทุนรายยอย แตขอกําหนดดังกลาวก็กอใหเกิด

ความไมเทาเทียมในการซื้อโทเคนดิจิทัลตอการเสนอขายในครั้งน้ัน ๆ ระหวางนักลงทุนรายใหญกับนัก

                                                             
9 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่กจ. 15/2561 เร่ืองการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน 

 ขอ 46 ใหผูออกโทเคนดิจิทัลจัดทํารายงานที่แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินดังตอไปนี ้

 (2) ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหผูออกโทเคนดิจิทัลจัดทําและสงขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนี ้

 (ก) งบการเงินประจํารอบปบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวซ่ึงเปนไปตามขอ 47 ขอ 48 และขอ 49 และ

เอกสารที่ตองจัดสงพรอมกับงบการเงินตามขอ 50 ทั้งนี้ ภายใน 2 เดือนนับแตวนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
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ลงทุนรายยอย ดังน้ันจะเห็นไดวาการจํากัดการซื้อโทเคนดิจิทัลเปนการเอื้อประโยชนใหแกนักลงทุนราย

ใหญอยางมาก ดังน้ันจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดความไมเทาเทียม และคงไวซึ่งเจตนารมณ และ

วัตถุประสงค 

 ปญหาการแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางสัมพันธตอหนา กลาวคือ การแสดงตนของลูกไมวาจะ

เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจะตองแสดงขอมลู และหลกัฐานตามขอ 3 หรือ ขอ 4 แลวแตกรณี

โดยไมตองนําขอมลูดังกลาวไปแสดงตอหนา (Face–to–Face) สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตาม

มาตรา16 แตสามารถแสดงผานระบบอเิล็กทรอนิกสตาง ๆ ไดทั้งน้ีตามขอ 6 ไดกําหนดใหการทําธุรกรรม

ที่ไมไดทําตอหนากบัผูที่ทําธุรกรรมเปนครัง้คราว ใหกระทําไดเฉพาะสําหรบับริการหรือผลิตภัณฑทาง

การเงินที่มีความเสี่ยงตํ่า ดังน้ันการยืนยันตัวตนของนักลงทุนตางประเทศ เพื่อเปดบัญชี หรือกระเปา

สตางคออนไลนกับธุรกิจสินทรัพยดิจทิัล หรือผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิัลในประเทศไทย ตาม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีจงึเปนไปไดยาก  ซึ่งไมสอดคลองตอการพฒันาของเทคโนโลยี และอาจ

สงผลกระทบตอเศรษฐกจิ รวมถึงการลงทุนในประเทศได  

ขอเสนอแนะ 

ในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใดที่รองรบัสถานะของคริปโทเคอรเรนซีมีมาตรการทางกฎหมาย

ที่ใชบังคับเกี่ยวกับคริปโทเคอรเรนซีแตอยางใด มเีพียงพระราชกําหนดการประกอบธุรกจิสินทรัพยดิจิทลั 

พ.ศ.2561 ซิ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่กํากบัดูแลการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจทิัลและกําหนดมาตรการทางกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจทิัลแก

ประชาชน(ICO) เพื่อเพิม่ความเช่ือมั่นและคุมครองนักลงทนุใหสามารถไดรับความคุมครองจากกฎหมาย

ของประเทศไทย ดังน้ันจึงจําเปนจะตองแกไขเพิม่เติมกฎหมายทีเ่กี่ยวของ และเมื่อพจิารณากฎหมาย

ฉบับดังกลาวแลวจะพบวามปีระเด็นทีเ่กี่ยวของกบัปญหาและผลกระทบจากการบงัคับใชพระราชกําหนด

น้ี ที่ควรจะมกีารปรบัปรุงเพื่อใหสอดคลองกบัความเปนจริง ดังน้ันจึงจะตองมีความจําเปนทีจ่ะตองออก

กฎหมายเพิม่อยางเครงครัด  ชัดเจน และจะตองผอนผันหลกัเกณฑบางประการ ดังน้ี 

 

1.ดานสถานะความเปนเงินตราของคริปโทเคอรเรนซ ี(Cryptocurrency)  
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ควรตราแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 มาตรา 6 9

10 เปน “เงินตราไดแก

เหรียญกษาปณ ธนบัตร และคริปโทเคอรเรนซี” และเพิ่มเติม “มาตรา...... คริปโทเคอรเรนซีเปนเงินที่

ชําระหน้ีไดตามกฎหมายไมเกินจํานวนที่กําหนดโดยกฎกระทรวง โดยใหอํานาจกระทรวงการคลังเปนผู

กําหนดสกุลเงินที่นําออกใช” เพราะหากแกไขกฎหมายดังน้ีแลว คริปโทเคอรเรนซีจะมีสถานะเปน

เงินตราตามพระราชบัญญติัเงนิตรา พ.ศ.2501 และคริปโทเคอรเรนซจีะสามารถชําระหน้ีไดตามกฎหมาย

เฉกเชนเดียวกับเงินตราทุกประการ และอาจสงผลใหมีนักลงทุนเขามาลงทุนในประเทศมากย่ิงข้ึน 

เน่ืองจาก คริปโทเคอรเรนซีเปนสกุลเงินดิจิทัลจึงมีความเปนสากลและใชไดหลายประเทศทําใหมีความ

สะดวก และลดข้ันตอนไดอยางมาก แตเน่ืองจากมูลคาของคริปโทเคอรเรนซไีมคงที่จงึตองกาํหนดจํานวน

ที่สามารถใชไดไว โดยใหอํานาจกระทรวงการคลังซึ่งเปนผูใชอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.

2501 เปนผูกําหนดสกุลเงินที่นําออกใช และจํานวนที่สามารถนํามาชําระหน้ีตามกฎหมายไดซึ่งออกเปน

กฎกระทรวง เพื่อใหประชาชนและนักลงทุนเช่ือมั่น 

2.ดานคําจํากัดความของกฎหมาย 

ควรแกไขคําจํากัดความในมาตรา 3 ใหมีความชัดเจนและคลอบคลุมเฉพาะหนวยอเิล็กทรอนิกส

ที่มีคุณสมบัติอันจะมลีักษณะเปนคริปโทเคอรเรนซี หรอื โทเคนดิจิทลั เทาน้ัน คําจํากัดความของคําวา 

“คริปโทเคอรเรนซี่” และ “โทเคนดิจิทลั” ตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั พ.ศ.

2561 มาตรา3 ไดใหคําจํากัดความกวางมากเกินไป ซึง่อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย จึง

เห็นใหสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แกไขคํานิยามตามพระราชกําหนดการ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 

 มาตรา 6 เงินตราไดแก เหรียญกษาปณ และธนบัตร 
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ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจทิัล พ.ศ.2561 มาตรา311 ใหมีความชัดเจน โดยจํากัดเฉพาะเหรยีญครปิโท

เคอรเรนซี หรือโทเคนดิจิทลัที่ถูกสรางข้ึนภายใตระบบล็อกบันทึกธุรกรรม (Blockchain) เทาน้ัน 

 3. ดานขอจํากัดทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและนักลงทุน  

 ออกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาศัยอํานาจตามพระ

ราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 ผอนผันคาธรรมเนียมตามกฎหมายใหธุรกิจ

สตารทอัพที่มีความตองการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน เพื่อเปนการลดความเครงครัดของ

กฎหมาย เน่ืองจากธุรกิจสตารทเปนธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อคํานวณคาใชจายที่จําเปนและคาธรรมเนียมตาม

กฎหมายในการเสนอของโทเคนดิจิทัลตอ 1 โครงการ ซึ่งมีคาใชจายสูง จึงอาจทําใหธุรกิจสตารทอัพ หรือ

นักลงทุนในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน (ICO) ยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีมาตรการผอน

ผันทางกฎหมาย เชน ประเทศสิงคโปร ที่มีการผอนผนัทางกฎหมายมากกวา จึงควรกําหนดคาธรรมเนียม

ตามกฎหมาย ไมควรนําพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใช เน่ืองจากธุรกิจที่สามารถ

เขาสูตลาดหลักทรัพยและอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ไดน้ัน 

ตองเปนธุรกิจที่มีการประกอบกิจการมาในระยะหน่ึงแลว และจะตองมีความมั่นคงในธุรกิจพอสมควร 

สวนธุรกิจที่ตองการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน   สวนใหญเปนธุรกิจที่ตองการสรรสรางธุรกิจ

ใหม ๆ ข้ึน จึงเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยง 

                                                             
11 พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 

 มาตรา 3 ในพระราชกําหนดนี ้

 “คริปโทเคอรเรนซี” หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือ เครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยมีความ

ประสงคที่จะใชเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคา บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปล่ียนระหวางสินทรัพยดิจิทัล และให

หมายความรวมถึงหนวยขอมูล อิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  “โทเคนดิจิทัล” หมายความวา หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขาย อิเล็กทรอนิกสโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ 

 (1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ  

 (2) กําหนดสิทธิในการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการหรือสิทธิอ่ืนใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กําหนด ในขอตกลงระหวางผูออก

และผูถือ และใหหมายความรวมถึงหนวยแสดงสิทธิอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด “สินทรัพยดิจิทัล” หมายความวา คริป

โทเคอรเรนซีและโทเคนดิจิทัล “ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล” หมายความวา การประกอบธุรกิจตามประเภทดังตอไปนี้  

 (1) ศูนยซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล  

 (2) นายหนาซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล  

 (3) ผูคาสินทรัพยดิจิทัล  

 (4) กิจการอ่ืนที่เก่ียวกับสินทรัพยดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 ควรออกประกาศกําหนดระยะเวลาหามขายโทเคนดิจิทัลของนักลงทุนรายใหญเปนระยะเวลา 3 

เดือนนับแตการลงเหรียญโทเคนดิจิทัลในศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล(ตลาดรอง) เน่ืองจากตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.15/2561 เรื่องการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอ

ประชาชน ขอ 1712  เกี่ยวกับการจํากัดการลงทุนของนักลงทุนรายยอยในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอ

ประชาชน ไมเกินรายละ 3 แสนบาทตอการเสนนอขายในแตละครั้งน้ัน ทั้งน้ีตองไมเกิน 4 เทาของสวน

ของผูถือหุนของผูออกโทเคนดิจิทัล หรือไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาทั้งหมดที่เสนอขายตอครั้ง ถึงแม

วัตถุประสงคของการออกประกาศดังกลาวของ ก.ล.ต. เพื่อคุมครองนักลงทุน และเพื่อไมเกิดความ

เสียหายตอระบบเศรษฐกิจ แตการจํากัดการลงทุนของนักลงทนุรายยอยทาํใหเกดิความไมเทาเทยีมกันใน

การลงทุนเน่ืองจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในปจจุบนัมีการเสนอขาย 2 ชวง คือ ชวงพรีเซลล และชวง

ตลาดรอง ซึ่งในชวงตลาดรองมูลคาของโทเคนดิจิทลัจะเพิ่มข้ึนมากกวาชวงพรีเซลล ดังน้ันการที่นักลงทนุ

รายใหญสามารถซื้อโทเคนดิจิทัลในชวงพรีเซลลไดไมจํากัดจํานวนยอมไดประโยชนจากขอกําหนด

ดังกลาวอยางมาก ดังน้ันก.ล.ต. จึงควรออกประกาศขอกําหนดใหระงับการขายโทเคนดิจิทัลของนัก

ลงทุนรายใหญในชวงการขายในตลาดรอง โดยรวมมือกบัผูประกอบธุรกิจสินทรพัยดิจทิัลระงบัการขายโท

เคนดิจิทัลของนักลงทุนรายใหญที่ซื้อโทเคนดิจิทัลในชวงพรีเซลล เกินกวา 3 แสนบาท   

 ในสวนของระบบการจัดใหลูกคาโดยการแสดงตน ควรใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินผอนผันการแสดงตนของลูกคาในการทําธุรกรรมกับธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลใหสามารถแสดงตัวตน

ดวยวิธีการที่ไมตองสรางสัมพันธตอหนา โดยใหสามารถแสดงตัวตนผานระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  (E-

KYC) ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหการยอมรับการยืนยันตัวตนผานทาง Video Conference (E-

                                                             
12 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่กจ.15/2561 เร่ืองการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอประชาชน 

 ขอ 17   การเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตอเมือ่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (3)  เปนการเสนอขายตอผูลงทุนที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงันี ้

     (ก)  ผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 

4/2560 เร่ือง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

      (ข) นิติบุคคลรวมลงทุน หรือกิจการเงินรวมลงทุน 

      (ค) ผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) ซ่ึงเสนอขายเปนมูลคาไมเกินรายละ 3 แสนบาทตอการเสนอขายในคร้ังนั้น ทัง้นี้ ผู

ขออนุญาตตองกําหนดมูลคาสูงสุดของการเสนอขายในแตละคร้ังตอผูลงทุนประเภทนี้รวมกันไมเกินมูลคาดังนี้ แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา 
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KYC) มาต้ังแตป 2559 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.7/255913 เน่ืองจากการสงทุนใน

ตลาดแพลตฟอรมแลกเปลี่ยนคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทยมีชาวตางชาติเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก 

หากยังใชระบบการยืนยันตัวตนในรูปแบบการสรางสัมพันธตอหนา ยอมเปนการตัดเสนทางของแหลง

เงินทุนจากตางประเทศที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย เน่ืองจากการซื้อขายคริปโทเคอรเรนซี หรือโท

เคนดิจิทัลของนักลงทุนจากตางประเทศกระทําไดยาก 

การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับคริปโทเคอรเรนซี และโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยกฎหมายในการ

กํากับดูแลการสรางคริปโทเคอรเรนซีของเอกชนกลาวคือนอกจากการกออาชญากรรมโดยการเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลหลอกลวงแลว ยังมีการกออาชญากรรมอีกรปูแบบหน่ึง คือ การสรางเหรียญคริปโทเคอรเรน

ซีที่ไมไดมาตรฐาน เพื่อหลอกลวงนักลงทุนเขามาลงทุน จึงเห็นวาการสรางคริปโทเคอรเรนซีของเอกชนที่

มีวัตถุประสงคเพื่อจําหนาย และเผยแพรตอประชาชนจะตองอยูภายใตกฎหมายผานการกํากับดูแลของ

สํานักคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยมีสาระสําคัญ คือ ตองไดรับอนุญาตจากสํานัก

คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจะตองกําหนดคุณสมบัติของเอกชนผูสรางคริปโท

เคอรเรนซีที่มีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายและเผยแพรตอประชาชน อีกทั้งยังตองกําหนดบทลงโทษทั้ง

ในทางแพงและทางอาญาในกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งควรบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดการสราง 

คริปโทเคอรเรนซขีองเอกชน โดยแกไขเพิ่มเติมในพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจทิัล พ.ศ.

2561 

พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กลาวคือ ปญหาการฟอกเงนิ

ผานคริปโทเคอรเรนซี และโทเคนดิจิทัลเปนปญหาที่ประเทศตาง ๆ  ใหความสนใจ เน่ืองจากสามารถเปน

แหลงเงินทุนใหกับผูกอการรายได พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 จึงได

กําหนดใหธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลเปนสถาบันการเงิน 13

14 ตามพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งมีหนาจะตองรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยแกสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งการใชคริปโทเคอรเรนซี่หรือโทเคนดิจิทัลในการฟอกเงินหรือเปนแหลง

                                                             
13 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 7/2559 เร่ือง หลักเกณฑการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/170/46.PDF, (คนเมื่อ 26 เมษายน 2565) 
14 พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ.2561 

 มาตรา 7 ใหถือวาผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลและผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคน ดิจิทัลตามพระราชกําหนดนี้เปน

สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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เงินทุนใหกับผูกอการรายถือเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติใหอยูในอํานาจสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน แตการเจาะระบบรักษาความปลอดภัยที่กระทําตอธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลไม

อยูภายใตอํานาจดังกลาว ดังน้ันจึงควรมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนของคํานิยามคําวา “ความผิด

มูลฐาน” ตามมาตรา 3 ใหความผิดมูลฐาน หมายความวา “ความผิดเกี่ยวกับการเจาะระบบรักษาความ
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การคุมครองขอมูลสวนบคุคลของผูปวยในโรงพยาบาล: กรณศีกึษาประเทศไทยและ

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

Protection of personal data of hospital patients: Case Study of Thailand 

and the Federal Republic of Germany 
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บทคัดยอ 

          การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยในโรงพยาบาลในอดีตจนถึงปจจุบนั โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยในโรงพยาบาลอยูหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายดังกลาวน้ันไมสามารถใหคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยไดดีเทาที่ควรเน่ืองจากในปจจุบันยังเกิดปญหาขอมูลสวนบุคคลรั่วไหลอยู ขอมูลดังกลาวของผูปวย

น้ันถือวาเปนขอมูลดานสุขภาพโดยมีการจัดเก็บไวในเวชระเบียน ซึ่งถือวาเปนความลับสวนบุคคลของ

ผูปวย การที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ควรจะเปนความลับน้ัน กระทํามิได เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมจากเจาของขอมูล หรือมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผยได และในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยน้ัน ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอันเปนสทิธิข้ันพื้นฐานที่มนุษยควรจะไดรบั 

ซึ่งประเทศไทยไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดมีการบัญญัติตาม มาตรา 

32 ไววา”บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว   การกระทําอันเปน

การละเมิดหรือกระทบตอสทิธิของบคุคลตามวรรคหน่ึง หรือการนําขอมูล สวนบุคคลไปใชประโยชนไมวา

ในทางใดๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราข้ึนเพยีงเทาที่จําเปน

เพื่อประโยชนสาธารณะ” จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยในโรงพยาบาล พบวาแมในประเทศไทยจะมีกฎหมายบัญญัติใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยในโรงพยาบาลแลวก็ตาม แตในทางกฎหมายบางมาตราน้ันยังขาดความแนชัด และในบางกรณีไม

สามารถใหการคุมครองขอมูลดานสุขภาพไดเพียงแตคุมครองขอมูลสวนบุคคลทั่วไปเทาน้ัน 

คําสําคัญ: การคุมครองขอมูลสวนบุคคล,ขอมูลดานสุขภาพ 

                                                             
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the issues surrounding the personal 

data protection of hospital patients from the past to the present. There are several 

laws related to the protection of personal data of hospital patients. As of now, the law 

does not protect patients' personal information as well as it should because there is 

still a problem with personal information leakage. Such patient information is 

considered health information and is stored in the medical register, which is considered 

a patient's personal confidentiality. Disclosure of confidential personal data is 

prohibited unless consent is obtained from the owner of the information or disclosure 

is required by law. Further to that, patients have the right to the protection of personal 

data as a fundamental human right, which Thailand has stipulated in the Constitution of 

the Kingdom of Thailand B.E. 2560 B.E. "A person possesses the right to privacy honor 

reputation, and family; any act that infringes or affects the person's rights under 

paragraph one, or the use of personal information in any way, will not be 

accepted except by virtue of the provisions of the law enacted to the extent necessary 

for the public interest." From the study of concepts and theories concerning hospital 

patients' personal data protection, It was found that there is a law in Thailand that 

serves to protect the personal information of hospital patients. However, there is still a 

lack of clarity in some laws, and in some cases, it is not possible to protect health 

information, but only general personal information. 

Keywords: Protection of personal information, protect health information 
 

ท่ีมาและความสําคัญ   

          ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง แตมี

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนนบุคคลที่สามารถนํามาปรับใชได มีพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับที่บัญญัติ

เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวโดยเฉพาะ และในสวนของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 น้ันมีผลบังคับใชเพียงบางมาตราเทาน้ันแตในป พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใชเต็ม

รูปแบบ          
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          ดังน้ันจะเห็นไดวากฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลน้ัน ยังไม

เพียงพอและไมอาจใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใหครอบคลุมทั้งระบบได เน่ืองจากขอมูล

สวนบุคคลมีความหมายที่กวาง และครอบคลุมขอมูลทุกชนิดที่ทําใหรูขอเท็จจรงิหรือทาํใหระบุตัวบุคคลผู

เปนเจาของขอมูลได และรูปแบบวิธีการในการละเมิดขอมูลสวนบุคคลน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยังมีการถายโอนขอมูลที่สําคัญเปนจํานวนมาก ทําให

การเปดเผยหรอืการเผยแพรขอมลูเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว และเกิดผลทําใหมผีูไดรบัความเสยีหายเกินกวา

ที่จะปองกันและแกไขไดในมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูน้ัน ไมอาจจะเยียวยาผูที่ไดรับความเสียหายจาก

ผลไดทันกับความรุนแรงของปญหาตลอดจนกระบวนการตางๆ ตามกฎหมายและอาจจะไมเหมาะสม

หรือไมทันตอสถานการณการละเมิดขอมูลที่เกิดข้ึนในปจจุบันได 

          การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาล ซึ่งผูเขารับการรักษามีสิทธิที่จะปกปด

ไมใหขอมูลการรักษาพยาบาลลวงรูถึงบุคคลภายนอก การนําขอมูลดังกลาวไปเผยแพรก็ถือวาเปนการ

ละเมิดสิทธิของเจาของขอมูล ขอมูลการรักษาถือเปนความลับของผูปวย อันไดแก ขอมูลสวนตัวของ

ผูปวยทุกอยาง โดยสวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพหรือการรักษาพยาบาล เชน การตรวจ 

วินิจฉัยโรค อาการของโรค ยาที่ใชรักษา และถาหากเปนการเจ็บปวยที่ไมเปนไปตามปกติหรือมีผูกระทํา

เมื่อขอมูลถูกเปดเผยไปแลวอาจทําใหผูปวยเกิดความอับอายหรือถูกคุกคามชีวิต เชน กรณีผูปวยถูก

ขมขืน ถูกทํารายรางกาย ถูกยิง หรือปวยเปนโรคที่สังคมรงัเกียจ ยกตัวอยางกรณีผูเปนโรคเอดสไดเขารบั

การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหนวยงานหรือองคกรที่จัดต้ังข้ึนเพื่อรักษาผูปวย หากมีการนําขอมูล

ประวัติการรักษามาเปดเผยตอสาธารณะ ถือเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูปวยหรือไม หากผูปวย

คนดังกลาวเปนบุคคลสาธารณะจะเขาขอยกเวนของการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะไดหรือไม  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะ แนวคิด ทฤษฎี และสาระสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

โดยทั่วไปและของผูปวยในโรงพยาบาล 

2. เพื่อศึกษาปญหาของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาล 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใน

โรงพยาบาลทั้งของประเทศไทยและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

4. เพื่อทราบปญหาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลและหาแนวทางการ

แกไขและขอเสนอแนะ 



 

997 
 

ขอบเขตการศึกษา 

          การศึกษาน้ีเปนการศึกษาถึงปญหากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ของ

ผูปวยในโรงพยาบาล เชน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ.2525 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ.2562 นอกจากน้ียังศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลผูปวยหรือ Patienrendaten 

Schutz Gesetz (PDSG) เพื่อเปรียบเทียบเห็นถึงขอแตกตางที่อาจนํามาปรับใชเพื่อชวยในการบริหาร

จัดการปกปองขอมูลไมใหรั่วไหลเพื่อนํามาเปนขอพิจารณาหรือเปนแนวทางในการออกกฎหมายหรือ

พัฒนาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับประเทศไทย 
 

วิธีการศึกษา 

         ศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยคนควาจากตําราและตัวบทกฎหมาย 

ของไทยและตางประเทศ บทความ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานการวิจัย วารสาร เอกสารตางๆ และ 

ขอมูลจากการคนควาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลของประเทศไทย

และประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

1.1 ประเทศไทย 

          กฎหมายในประเทศไทยที่ผานมายังมีขอจํากัดหลายประการ ทําใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของผูปวยในโรงพยาบาลยังขาดหลักสําคัญบางอยางไป ในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวย

ในโรงพยาบาลน้ัน มีจุดบกพรองอยูคือเมื่อเกิดเหตุการณที่จะตองพิสูจนการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยน้ัน ผูปวยจะตองทําการพิสูจนถึงการถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคลของตนเอง ซึ่งถือเปนเรื่องยุงยาก

สําหรับผูปวยที่ถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคลของตน เน่ืองจาก ผูปวยน้ันถือวาเปนบุคคลที่ออนแอควรไดรับ

การดูแล และในบางเหตุการณแพทยที่ทําการรักษาผูปวยเปนคนเปดเผยขอมูลที่ควรจะเปนความลับของ

ผูปวยเอง และในกฎหมายของประเทศไทยที่ผานมาน้ัน ไมสามารถคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวย

ในโรงพยาบาลไดดีเทาที่ควร สาเหตุหลักมาจากการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพตาม มาตรา 7 

แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ที่เปนบทบัญญัติเฉพาะในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของผูปวย ที่ยังขาดการคุมครองที่ครอบคลุมไปและยังมีชองโหวที่สามารถทําใหขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยน้ันถูกเผยแพรออกไปได ทั้งน้ีผูเขียนจึงทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยที่มีความสําคัญและสามารถนําไปแกปญหาที่เกิดข้ึนได 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560       

          การเขารับการรักษาพยาบาลของผูปวยแตละคนจะมีการบันทึกประวัติไวในเวชระเบียน ซึ่ง

ขอมูลในเวชระเบียนของผูปวยที่เขารับการรักษา ถือเปนขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพที่เปนความลับของ

ผูเขารับการรักษาพยาบาลมีสิทธิไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

โดยเครงครัด โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดมีการบัญญัติตาม มาตรา 32 2

3     

อีกทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชนิดหรือประเภทของการ รักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ การ

บริการทางการแพทย หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผูปวย ซึ่งผูรับอนุญาตจะตอง

แสดงตามมาตรา 32 หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะเห็นไดวา

กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เปนกฎหมายพื้นฐานที่คุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน

ของมนุษย ตามมาตรา32 เปนมาตราที่รับรองสิทธิความเปนสวนตัวของมนุษยที่ควรจะไดรับโดยมิไดมี

การกําหนดรายละเอียดการใหความคุมครองแตอยางใด แตอยางไรก็ตามในเรื่องดังกลาวน้ี มีกฎหมาย

เฉพาะในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวย คือ มาตรา7 ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. 2550 ไดกําหนดเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในดานสุขภาพไวเปนการเฉพาะ และถึงแมวาจะ

มีพระราชบัญญัติตางๆ ที่มีการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใน

โรงพยาบาล แตก็เปนเพียงการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวของกับเน้ือหาของ

พระราชบัญญัติน้ันๆโดยมิไดมุงคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวในขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในการเขา

รับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ แมวาในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายทีใหการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลเกิดข้ึนน้ันคือ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 แตไมสามารถคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของผูปวยไดเพียงพอตอความจําเปนในยุคสมัยน้ี  

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  

          มาตรา 7 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2550 เปนกฎหมายที่กําหนดหลักการในเรื่อง

ของขอมูลดานสุขภาพของบุคคลหรือผูปวย ซึ่งใชบังคับเปนการทั่วไป คือ สถานบริการสาธารณสุข 

สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน มีเน้ือหาหลักสอดคลองกบัหลกัจรยิธรรมทางการแพทยรวมถึงปฏิญญา

ลิสบอนวา ดวย“สิทธิผูปวย”ของแพทยสมาคมโลก มาตรา 7 ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับ

สวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยใหบุคคลน้ันเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยน้ันเปนไปตามความ

ประสงคของบุคคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใดๆก็ตาม

ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอ

                                                             
3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
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เอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

2550 สามารถแยกออกไดเปนสามสวนคือ  

          สวนตนของมาตรา 7 ที่กลาววา “ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะ

นําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลน้ันเสียหายไมได” เปนการกําหนดวาขอมูลดานสุขภาพของ

บุคคลน้ันมีสถานะเปนความลับสวนบุคคล  ผูอื่นที่ไมใชเจาของขอมูลไมสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวได

ความผิดตาม มาตราน้ีน้ันจะสําเร็จไดการเปดเผยขอมลูสขุภาพของบุคคลตองมีลกัษณะที่จะทําใหเจาของ

ขอมูลเสียหายผูเปดเผยจึงจะมีความผิดตามมาตรา 49  

          สวนที่สองของมาตรา 7 ที่กลาววา “เวนแตการเปดเผยน้ันเปนไปตามความประสงคของบุคคล

น้ัน โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย ”คําอธิบายดังกลาวมีลักษณะเปนขอยกเวน

หลักการรักษาความลับของผูปวย ซึ่งจะทําใหบุคคลอื่นที่ไมใชเจาของขอมูลสามารถเปดเผยขอมูลดาน

สุขภาพไดโดยไมมีความผิด  

          ในสวนทายของมาตรา 7 ที่กลาววา “ไมวากรณีใดๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ หรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลคานสุขภาพของบุคคลที่

ไมใชของตนไมได" ซึ่งในสวนทายของมาตราน้ีไดสรางปญหาในการตีความและปรับใชพอสมควร 

เน่ืองจากมีลักษณะเปนขอยกเวนของขอยกเวน โดยในสวนที่สองของมาตรา 7 กฎหมายกําหนดให

บุคลากรสาธารณสุขเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของบุคคลเมื่อมีกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แต

สวนทายกลับกําหนดวาผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือ

กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมไดทําใหมีปญหาวา

กฎหมายใดบางที่ใหบุคลากรสาธารณสุขเปดเผยขอมูลได ซึ่งทั้งปญหาของตัวบทและการตีความไดมีผู

อภิปรายไวอยางละเอียดแลว โดย มีผูเสนอใหพิจารณาถึงประโยชนสาธารณะที่จะไดเทียบกับประโยชน

ของปจเจกบุคคลในการเปดเผยความลับ และดําเนินการแกไขกฎหมายใหมีความชัดเจนมากข้ึน3

4 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

          ในปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมากรวมถึง

ขอมูลของผูปวยที่ควรจะเปนความลับเหตุดังกลาวสรางความเดือดรอนและไดสรางความเสียหายใหแก

เจาของขอมูลสวนบุคคลน้ัน ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลอันเปนการลวงละเมิดดังกลาวเกิดข้ึนไดงาย ทําไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 

                                                             
4 แสวง บุญเฉลิมวิภาส,ไพศาลล้ิมสถิตย,บรรณาธิการ.การคุมครองขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพและความเขาใจเก่ียวกับมาตรา7 พ.ร.บ.

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550.กรุงเทพ:ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตรคณะนิติศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร(;2554):7-8. 
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กอใหเกิดความเสียหายตอตัวบุคคล สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลูสวนบุคคลเปน

การทั่วไปเพื่อกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวน

บุคคลที่เปนหลักการทั่วไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีข้ึนมา แตถึงอยางไรก็ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 น้ันเปนเพียงเกราะอีกหน่ึงช้ันใหแกผูปวยที่ตองการเก็บขอมูลของ

ตนเองเปนความลับ เน่ืองจากขอมูลที่ถูกโจรกรรม ประกอบดวย ช่ือ นามสกุล ที่อยู วันเดือนปเกิด เบอร

โทรศัพท เลขทะเบียนผูปวย ช่ือแพทยเจาของไข และรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับผูปวยหากพิจารณาจาก

ลักษณะและประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเขาถึงแลวจะพบวาขอมูลดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับ 

“ขอมูลสุขภาพ” จัดเปนขอมูลออนไหวหรือ sensitive data  ซึ่งกฎหมายในหลายๆ ประเทศมุงให

ความสําคัญมากกวาขอมูลสวนบุคคลโดยทั่วไปจากเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลดังกลาวผูเขียนเห็นวา

ตองถือเปนเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลที่มีความเสี่ยงตอสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งองคกรที่มีการดําเนินการเก็บรวบรวมใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะ

ขอมูลสุขภาพน้ัน ตองจัดใหมีมาตรการทางดานความมั่นคงปลอดภัยอยางถูกตองและจากการพิจารณา

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  ประเด็นเรื่องหนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

ในการจัดใหมีมาตราการทางดานความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรา 37 (1)  และหนาที่ในการ

แจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล มาตรา 37 (4)    ในสวนของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 น้ันจะมีผลบังคับเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน2565 แตในตอนน้ี พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 หลายๆสวนจะยังไมใชแตในสวนของ “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล

สวนบุคคล”น้ันมีผลใชบังคับแลวตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 (2564) ที่กําหนดหนาที่ให

องคกร (ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล) มีหนาที่ธํารงไวซึ่ง “ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล” 

กลาวคือ การธํารงไวซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอม

ใชงาน (availability) ของขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ   

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 

2561 

          กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 ใน

ราชกิจจานุเบกษาน้ัน มีระเบียบเรื่องการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เพื่อกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสม สอดคลองกับ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
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๒๕๕๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของขอบเขตของระเบียบ  ฯ ฉบับน้ี และในสวนของ

สาระสําคัญครอบคลุมประวัติสุขภาพเฉพาะของบุคคล (เชน สวนสูง นํ้าหนัก หมูเลือด รูปราง ลักษณะ

ทั่วไปของรางกายเปนตน) ประวัติการรักษาพยาบาล (เชน เวชระเบียน บันทึกการพยาบาล การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ ฟลมเอ็กซเรย เปนตน) เอกสารและวัตถุตางๆ ที่เกี่ยวกับประวัติสุขภาพเฉพาะของ

บุคคล และประวัติการรักษาพยาบาล รวมทั้งภาพถายการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผูปวยของบุคลากร

ทางการแพทยหรือเจาหนาที่อื่นในการรักษาพยาบาล และการกระทําดวยประการใดๆ ใหปรากฏภาพ 

เสียงของบุคคลดังกลาว ตลอดจนขอมูลที่คณะกรรมการกําหนดสําหรับรูปแบบการเก็บรวมรวมใชและ

เปดเผยขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเน่ืองจากขอมูลสุขภาพสวนบุคคลถือ

เปนขอมูลซึ่งมีความละเอียดออน การเปดเผยขอมูลดังกลาวจึงมีระดับในการเปดเผยที่แตกตางกัน ซึ่งทํา

ใหตองมีการกําหนดมาตรฐานขอมูลที่เปดเผยไดและกําหนดกระบวนการเขาถึงการควบคุมการใชระบบ

ประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกส โดยระเบียบดังกลาวฯ ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการเขาถึงและควบคุมการใชงาน ซึ่งจะมีการระบุตัวตน

(Identification) การยืนยันตัวตน (Authentication) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง (Authorization) 

และความรับผิดชอบตอผลการกระทํา (Accountability) เพื่อยืนยันไดวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการ

จัดทําหรือแปลงไดดําเนินการโดยผูมีสิทธิเขาถึงในการเปดเผยขอมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกสภายใต

ระเบียบดังกลาว ไดกําหนดใหขอมูลดานสุขภาพของบุคคลเปนความลับสวนบุคคล จะเปดเผยไดตอเมื่อ

ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน ไดแก ผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก

เจาของขอมูล ผูที่ไดรับความยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูลและผูแทนโดยชอบธรรม รวมทั้งใหอํานาจ

แก ศาล พนักงานสอบสวน เจาหนาที่ตํารวจ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ

เจาหนาที่ที่มีกฎหมายใหอํานาจในการเรียกเอกสารขอมูลดานสุขภาพของบุคคลได มีอํานาจขอใหผู

ควบคุมขอมูล เปดเผยขอมูลดานสุขภาพของบุคคลโดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

หรือผูมีอํานาจกระทําการแตตองอยูภายใตหลักการไมเปนการนําขอมูลไปใชในทางใหเกิดความเสียหาย

แกเจาของขอมูลหรือทายาท4

5 

 

 

                                                             
5 ดุษณีญา อินทนุพัฒน,”การคุมครองและการบริหารจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”, สํานักเจรจาการคาบริการ

และการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ,(กันยายน 2561):3. 
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

          ในสวนของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 น้ันไดมีการพูดถึงขอมูลสวน

บุคคลเอาไวในมาตรา 4 กลาวคือ "ขอมูลขาวสารสวนบุคคล" หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง

เฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ

ทํางาน บรรดาที่มีช่ือของผูน้ันหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลาย

พิมพน้ิวมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย  ในสวนของมาตรา 25 บัญญัติวา ภายใดบังคับมาตรา 14 และ

มาตรา 15 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลน้ันมีคําขอ

เปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบกุมดูแลขอมูลขาวสารน้ันจะตองใหบุคคลน้ัน หรือผูกระทําการแทน

บุคคลน้ันไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวของกับบุคคลน้ัน ตามนัยมาตรา 

4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผูปวยหรือผูไดรับมอบหมายสามารถมีคํา

ขอใหโรงพยาบาลสงตนฉบับหรือสําเนาทั้งหมดของผูปวย เพื่อนําไปตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

รักษาได เพราะถือเปนการใชสิทธิข้ันพื้นฐานของผูปวยที่ ไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร ไทยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

1.2 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

         กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ "กฎหมายพื้นฐาน" (Basic Law) ไดเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2492ถือเปนเอกสารที่สําคัญที่สุดที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีและจัดวาเปนรัฐธรรมนูญที่ใหเสรีภาพมากที่สุด การที่รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีใชช่ือวากฎหมายพื้นฐานน้ันเน่ืองจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกแบงออกเปน 2 

สวนที่ใชคําวา "กฎหมายพื้นฐาน" เพื่อเปนการเนนยํ้าวาขอกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีลักษณะเปน

ขอกําหนดเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีจึงมีการกําหนดไวเปนมาตราที่หน่ึงอยางชัดเจนวา รัฐธรรมนูญ

ช่ัวคราวฉบับน้ีจะสิ้นสุดการมีผลบังคับใชทันทีที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมซื่งเปนรัฐธรรมนูญที่ประชาชนชาวเยอรมันทั้งประเทศไดใหความเห็นชอบในการลงมติอยางเสรี นับ

แตป 2533 ที่ประเทศเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกไดรวมกันเปนประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีดังในปจจุบัน กฎหมายพื้นฐานซึ่งรางข้ึนมาเพื่อใชเพียงช่ัวคราวในตอนแรกน้ันไดกลายเปน

รากฐานที่สําคัญของโครงสรางทางการเมืองแบบสังคมเสรีประชาธิปไตยอยางสมบูรณ 56 และในสวนของ

                                                             
6 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,กฎหมายพ้ืนฐานสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน,(กรุงเทพ:บริษัทพี.เพรส จํากัด,2551): 1. 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลน้ันจะกลาวไดวาเปนบทบัญญัติที่กลาวถึงสิทธิ

พื้นฐานมากกวาที่จะกลาวถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรงเพราะในประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีน้ันไดมีกฎหมายที่ใหการคุมครองขอมูลสวนบคุคลเอาไวโดยเฉพาะ ซึ่งในบทบัญญัติของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนการกลาวในเรื่องของสิทธิที่ประชาชนควรจะไดรับ 

กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน มีกฎหมายวา

ด ว ย ก า ร คุ ม ค ร อ ง ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล ไ ด แ ก  The Federal Data Protection Act of 2 0 0 9 

(Bundesdatenschutzgesetz -BDSG)  ซึ่ งอยูภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่ งใชบัง คับแก

หนวยงานของรัฐทั้งระดับสหพันธและระดับมลรัฐที่ใชอํานาจตามกฎหมายสหพันธหรือเปนหนวยงาน

ของศาล และใชบังคับในภาคเอกชน ในสวนของบทบัญญัติดังกลาวน้ีไดมีวัตถุประสงคเพื่อ การเก็บรักษา 

การแกไขปรับปรุง การยับย้ัง การลบ หรือการเปดเผยขอมลูสวนบุคคลซึง่การเปดเผยตอบุคคลทีส่ามหรอื

การสงผานบุคคลที่สามหรอืสงใหบุคคลที่สามารถเรยีกดูได โดยการเก็บรวบรวม ใชและการดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่นหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล และเมื่อผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมจะตองแจงรายละเอียดใหเจาของขอมูลทราบเวนแตเจาของ

ขอมูลจะไดทราบอยูแลวนอกจากน้ียังมีกําหนดหลักความยินยอมวาตองมาจากเจาของขอมูลที่มีอิสระใน

การตัดสินใจ และจะตองกระทําเปนหนังสือ เวนแตมีสถานการณพิเศษอาจกระทําในรูปแบบอื่น ที่

เหมาะสมไดตลอดจนกําหนดใหการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ สามารถกระทําไดในประเทศ

ในกลุมสหภาพยุโรป หรือ EU และประเทศที่มีมาตรการคุมครองขอมูลอยางเพียงพอเทาน้ัน โดย

หลักการสําคัญอีกประการหน่ึงที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสโดยตรงไดถูก

บัญญัติไวใน มาตรา 6c อันเกี่ยวกับการคุมครองความเปนสวนตัวจากการใชโทรศัพทและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ โดยไดวางหลักไววา ผูใหบริการโทรศัพทหรืออุปกรณที่มีการจัดเก็บและประมวลผล 

ขอมูลสวนบุคคล หรือผูที่ใชอุปกรณดังกลาวเพื่อการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอัตโนมัติ จะตองแจงให

เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงตัวตนและสถานที่อยูของตน ขอกําหนดทั่วไป วิธีการทํางานของ

อุปกรณ ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล รวมถึงตองแจงใหทราบถึงสิทธิที่จะเขาถึงขอมูล 

และมาตรการที่จะตองกระทําในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือถูกทําลายของขอมูลสวนบุคคลนอกจากน้ี 

The BDSG ยังมีจุดเดนในสวนของมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดและมาตรการเยียวยาความเสียหาย

แกเจาของขอมูลสวนบุคคลที่กําหนดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลผูถูกละเมิดสามารถเรียกรองคาเสียหาย

ทางแพงไดตามกฎหมายฉบับน้ีโดยตรง สวนโทษทางปกครองน้ัน กฎหมายไดบัญญัติใหพิจารณาตาม



 

1004 
 

สัดสวนการกระทําผิดซึ่งควรกําหนดโทษมากกวาผลประโยชนที่ไดรับหรืออาจไดรับจากการกระทํา

ความผิดน้ัน และยังใหอํานาจในการเพิ่มจํานวนโทษปรับไดมากกวาที่กฎหมายกําหนด หากวาคาปรับ

ดังกลาวไมไดสัดสวนกับความผิดดวย6

7 

กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2020 รัฐสภาแหงสหพันธรัฐของเยอรมนีไดผานพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลผูปวยหรือ Patientendaten-Schutz-Gsetz ( PDSG ) PDSG น้ันเปนดิจิทัลที่เปนนวัตกรรมและ

ขอกําหนดสําหรับการปกปองขอมูลผูปวยที่จัดเก็บไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในสวนรูปแบบบังคับใชน้ัน 

PDSG จะใชกับสถาบันสุขภาพทุกแหง รวมถึงโรงพยาบาล แพทย ผูใหบริการประกันสุขภาพ และราน

ขายยาที่ใชบริการ แอปพลิเคช่ัน และสวนประกอบของโครงสรางพื้นฐานเทเลเมติกสของระบบการดูแล

สุขภาพของเยอรมนีเพื่อประมวลผลขอมลูของผูปวยที่เขารับการรักษา เปลี่ยนแปลงเอกสารขอมูลตางๆที่

เก็บไวไปสูไฟลผูปวยอิเล็กทรอนิกส ภายใตกฎหมายฉบับใหมซึ่งเริ่มบังคับใชในป 2564 ผูใหบริการ

ประกันสุขภาพมีหนาที่ตองเสนอไฟลผูปวยอิเล็กทรอนิกสหรือ elektronische Patientenakte (ePA) 

ใหกับลูกคา ต้ังแตป 2022 ePA จะรวมขอมูลที่ละเอียดออนซึ่งไดรับการจัดทําเปนเอกสารเทาน้ันจนถึง

ปจจุบัน เชน บันทึกการคลอดบุตร บันทึกสุขภาพเด็ก และบัตรฉีดวัคซีน ผูปวยจะมีอํานาจตัดสินใจวาจะ

เก็บอะไรไวใน ePA ของตน ผูปวยจะสามารถใหขอมูลบน ePA ของตนไดโดยสมัครใจแกนักวิจัย โดยเปน

สวนหน่ึงของการบริจาคขอมูล ผูปวยจะตองใหความยินยอมตามที่ไดรับแจง การบริจาคขอมูลจะถูก

จํากัดเพื่อวัตถุประสงคในการวิจัยบางอยาง เชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพ ผูปวยจะสามารถ

เลือกขอบเขตการบริจาคขอมูลและจํากัดการเขาถึงขอมูลบางอยางได PDSG จะทําการแปลงเอกสาร

จํานวนหน่ึงใหเปนดิจิทัลซึ่งจนถึงขณะน้ีมีเพียงฉบับพิมพเทาน้ัน สิ่งที่นาสังเกตมากที่สุดคือใบสั่งยา ซึ่ง

ตอนน้ีจะถูกสรางข้ึนทางอิเล็กทรอนิกสและเพิ่มลงในโครงสรางพื้นฐานเทเลเมติกสของระบบการดูแล

สุขภาพดิจิทัลของเยอรมัน ซึ่งสนับสนุนการสื่อสารขอมูลระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมถึงผูปวย

และผูใหบริการดานการดูแล สุขภาพ แพทยจะตองสรางใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกสในระบบการจัดการสถาน

ปฏิบัติ ลงนามทาง อิเล็กทรอนิกส และเพิ่มลงในระบบเทเลเมติกส ผูปวยจะสามารถเขาถึงขอมูลจาก

โทรศัพทโดยใชแอพและกําหนดใหกับรานขายยาที่ผูปวยเลือก รานขายยาจะสามารถดึงใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกสจากระบบเทเลเมติกสและเขาสูระบบการจัดการรานขายยาเพื่อแลกรับใบสั่งยาได ผูปวย

ยังคงสามารถเลือกรบัใบสั่งยาจากแพทยและนําไปแลกที่รานขายยาที่ตองการได  ฉะน้ัน PDSG คือระบบ

                                                             
7 The Federal Data Protection Act 2009,Section 43(3). 
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การดูแลผูปวยและเพิ่มความสะดวกสบายและทันยุคสมัยในปจจุบัน โดยมีการกําหนดเปน

พระราชบัญญัติข้ึนมา ทําใหประชาชนสามารถเช่ือถือกับระบบน้ีได78 

2. ปญหาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลของประเทศไทย 

           ในปจจุบันประเทศไทยน้ันการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลมีความสําคัญ

มากในยุคสมัยน้ีเน่ืองจากเปนยุคสมัยของดิจิตัล ถึงแมจะมีกฎหมายที่เขามาดูแลในสวนน้ีแลวแตยังมีสวน

ที่ยังตองปรับปรุงแกไขอยู องคการอนามัยโลกไดใหความสําคัญและสนใจเกี่ยวกับสิทธิและความเปน

สวนตัวของผูปวย โดยเห็นวาผูปวยควรจะไดรับสิทธิที่จะไดรับบริการทางดานสุขภาพที่ดี ซึ่งเปนสิทธิ

พื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะไดรับ นอกจากน้ีผูปวยควรไดรับรูขอมูลขาวสารจากแพทยผูทําหนาที่

รักษาตนเพื่อการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการรักษาเพราะน้ีคือสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนควรจะ

ไดรับ   

          อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูปวยไมวาจะอยูในรูปแบบของไฟลก็ควรที่

จะไดรับการคุมครองขอมูลของผูปวยที่อยูในไฟลน้ันๆ การใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใน

โรงพยาบาลซึ่งอยูในการดูแลของโรงพยาบาล แมในปจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและไดมีการประกาศใชบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ออกมาใชหลายฉบับ โดยผูเก็บรักษาขอมูลจึงสามารถอางถึงขอหามตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลแกบคุคลผูไมเกี่ยวของไดแตประชาชนยังคงถูกลวงละเมิด

ขอมูลสวนบุคคลของตนเองอยูเปนจาํนวนมากและยังไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ แตกฎหมายที่ใช

บังคับอยูในปจจุบันไมไดคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ครอบคลุมทุกดานเปนเหตุใหขอมูลสวนบุคคลบาง

ประเภทยังถูกละเมิดอยูปญหาทางกฎหมายที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1.ปญหาเกี่ยวกับการไมมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะ 

การใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลควรที่จะมีกฎหมายกําหนดวิธีการและเงื่อนไขของการใหความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะ เน่ืองจากปจจุบันการละเมิดขอมูลสวนบุคคลเปนการกระทําให

เกิดความเสียหายตอบุคคลผูเปนเจาของขอมูลในวงกวางและยากตอการเยียวยาหากวามีการจับตัว

ผูกระทําการละเมิดมาลงโทษได จึงควรที่จะมีกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการละเมิดขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะ 

2. ปญหาเกี่ยวกับวิธีการใหความยินยอมใชขอมูลสวนบุคคลของผูเปนเจาของขอมูลการใหความ

ยินยอมในการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะหากวาไมมีการกําหนดวิธีการให

                                                             
8 Dr.adem koyuncu,Dr.valerie mei,Germany patient data protection Act3 July 2020 
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ความยินยอมไวเปนการเฉพาะแลว เมื่อมีการลักลอบหรือกระทําละเมิดตอขอมูลสวนบุคคลของผูเปน

เจาของขอมูลสวนบุคคลแลว ผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลก็อาจที่จะเสียหายได กฏหมายของประเทศ

ไทยไมไดใหความสําคัญกับการใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวอยาง

เพียงพอ ทําใหสิทธิสวนบุคคลของประชาชนไมไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ 

3. ปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคลปจจุบันมีปญหาการ

ลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและสรางความเสียหาย

ใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทั้งในทางช่ือเสียง เกียรติยศและความเปนอยูสวนตัว ตลอดจนผลกระทบ

ในทางเศรษฐกิจทั้งของเจาของขอมูลสวนบุคคลและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอยางกวางขวาง แตทวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังขาดมาตรการในการเยียวยาความเสียหายแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล และในสวนของกฎหมายของประเทศไทยหากจะพิจารณา

กฎหมายตางๆอธิบายไดดังตอไปน้ี 

          ในสวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะเห็นไดวาขอความที่ปรากฏใน

มาตรา น้ันเปนเพียงการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวเชนเดียวกับสิทธิข้ันพื้นฐานอื่นๆ โดยไมไดมีการ

กําหนดรายละเอียดการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลแตอยางใด แมจะมีพระราชบัญญัติตางๆ ที่มี

การใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยอยูบาง แตเปนเพียงการใหความคุมครองขอมูลสวน

บุคคลเฉพาะที่เกี่ยวของกับเน้ือหาของพระราชบัญญัติน้ันๆ โดยไมไดคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวใน

ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะแมวาในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ใหความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูเขารับการรักษาพยาบาลโดยตรง "ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปน

ความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลน้ันเสียหายไมได เวนแตการเปด

เผยน้ันเปนไปตามความประสงคของบุคคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบญัญัติใหตองเปดเผย แตไม

วาในกรณีใดๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจ หรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมาย

อื่น เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตนไมได" ผูใดฝาฝนตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  ถึงแมวาจะมีกฎหมายเฉพาะ

ออกมาแตไมสามารถทําหนาที่ดูแลคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลได 

          ในสวนของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มุงเนนในเรื่องหลักความลับของผูปวย

และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพจากการเปดเผยเปนหลัก แตมาตราดังกลาวน้ันยังมีปญหา

เกี่ยวกับขอหามการใชอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายในการขอขอมูลดานสุขภาพของบุคคลและในเรื่อง

การตีความและการปรับใช ซึ่งหากพิจารณาตามบทบัญญติัมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
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พ.ศ.2550 ซึ่งมีขอจํากัดสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่น เพื่อขอ

เอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตน จึงทําใหศาลหรือพนักงานสอบสวนไมมี

อํานาจในการขอเอกสารที่ เกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลมาใชเพื่อประโยชนในการเปน

พยานหลักฐานในคดีไดและยังไมครอบคลุมไปถึงการคุมครองในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและการ

ใชขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลจึงยังไมครอบคลุมทกุข้ันตอนที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล

ของผูปวยในโรงพยาบาล 

          ในสวนของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 น้ันออกมาเพื่อสําหรับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดรับอิทธิพลในการยกรางมาจากกระบวนการศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลใหประเทศไทยมีระบบกฎหมายกลางวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลซึ่งกําหนดหลักการที่เปนสาระสําคัญคลายๆกันกับ GDPR แตอยางไรก็ตาม 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 น้ัน ยังมีขอแตกตางที่สําคัญของกฎหมายกลางของ

ประเทศไทย กับ GDPR คือ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในมาตรา 6 น้ันไมไดมี

การกําหนดบทนิยามคําวา “ขอมูลสุขภาพ” “ขอมูลพันธุกรรม” และ “ขอมูลทางชีวภาพ" เอาไววา

หมายความรวมถึงขอมูลประเภทใดบาง ในเหตุดังกลาวน้ีจึงกอใหเกิดปญหาในทางดานปฎิบัติที่จะตอง

พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจะตองมีการบังคับใชกฎหมายตอไปในอนาคต  

          ในสวนของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 น้ันจะเห็นไดวาตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครอบคลุมถึงกรณีขอมูลขาวสารของราชการที่

หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองเปดเผยยกเวนแตกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวซึ่งในกรณีของขอมูลสวนบุคคล

ดานสุขภาพหรือขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาลหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจจะ

ใชดุลพินิจและมีคําสั่งมิใหเปดเผยได ตามมาตรา 15 (4) หรือ 15 (5) ก็ได หรือหากเปนขอมูลขาวสาร

สวนบุคคลก็ไมอาจเปดเผยหากปราศจากความยินยอมเปนหนังสอืของเจาของขอมูล และไมเขาขอยกเวน

ตามมาตรา 24 ในขณะที่พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดขอยกเวนในการหาม

เปดเผยขอมูลดานสุขภาพของบคุคลคลายคลึงกับกฎหมายอื่น คือ กรณีไดรับความยินยอมหรือเปนไป

ตามความประสงคของเจาของขอมูล และกรณีเปนการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น อยางไรก็ตาม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไมไดมีการกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑหรือ

วิธีการในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือมาตรการที่ตองมีการดําเนินการเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของผูปวยในโรงพยาบาลไวฉะน้ันในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540จึงขาดความ

ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
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          ในสวนของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 น้ันปญหาของตัวบทกฎหมายน้ีเปนการ

กลาวโทษใหแกผูประกอบวีชาชีพหรือ บุคลากรประกอบวิชาชีพรวมทั้งผูที่เปนเจาพนักงานที่ไดลวงรู

ความลับของผูปวยและไดกระทําการเปดเผยความลับของผูปวยออกไป แตเหตุน้ัน ถาหากผูประกอบ

วิชาชีพน้ีกระทําการเปดเผยความลับของผูปวยออกไปดวยความจําเปนเพื่อปองกันภยันอันตรายไมใหเกดิ

แกผูอื่น ผูประกอบวิชาชีพดังกลาวยังจะตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 หรือไม หาก

เกิดกรณีที่ผูปวยมีอาการทางจิตไมปกติ และมีความเสี่ยงที่จะกอเหตุอันตรายแกผูอื่น ผูประกอบวิชาชีพ

แพทยก็อาจจะแจงใหญาติหรือบุคคลใกลตัวของผูปวยไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายจาก

การกระทําของผูปวยที่มีอาการจิตไมปกติ เหตุน้ีในสวนของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 มิไดมี

การวางหลักการไววาถาเกิดเหตุที่ผูประกอบวิชาชีพทําไปเพื่อปองกันภยันอันตรายไมใหเกิดแกผูอื่น 

เพียงแตไดวางหลักความรับผิดที่ผูประกอบวิชาชีพกระทําการเปดเผยขอมูลความลับของผูปวยไวเพียง

เทาน้ัน 
 

3. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

        ในปจจุบันประเทศไทย มีความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน ประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางย่ิง

ที่จะตองมีกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโดยเฉพาะ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปวยในโรงพยาบาลในประเทศไทยน้ัน มีกฎหมายที่ใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยอยู คือ 

มาตรา 7 ใน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2550 แตยังไมสามารถคุมครองใหครอบคลุมไปถึง

ปญหาที่เกิดข้ึนภายในประเทศไทยได และในตัวบทกฎหมายน้ันยังมีจุดบกพรองอีกมากทําใหไมสามารถ

คุมครองขอมูลความลับของผูปวยได และถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 ที่บัญญัติข้ึนมาใหมโดยมีเน้ือหา รายละเอียด ความชัดเจน และทันยุคสมัยมากย่ิงข้ึน แตก็ยังไม

สามารถใหการคุมครองไปยังความลับของผูปวยไดเน่ืองจากความลับของผูปวยเปนขอมูลที่มีความ

ละเอียดออนมาก ถึงแมวาในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะไดกลาวไวถึงขอมูล

ที่มีความละเอียดออนไว แตก็ยังไมไดเปนพระราชบัญญัติที่ตราข้ึนเพื่อรักษาความลับของผูปวยที่ถูก

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลโดยตรง จากการศึกษาในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีน้ันไดกลาวถึงสิทธิ

ข้ันพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะไดรับอยางเทาเทียมกันและยังมีการรางพระราชบัญญัติข้ึนมาใหมคือ

Patientendaten-Schutz-Gsetz (PDSG) คือพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลผูปวยโดยตรง และ

พระราชบัญญัติน้ียังมีความทันสมัยซึ่งกลาวไปถึงขอมูลความลับของผูปวยที่เปนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

เพื่อตอบสนองสิ่งที่ประชาชนพึ่งจะไดรับ เพื่อความสะดวกสบาย และทําใหผูประกอบการวิชาชีพ ที่ตอง

ดูแลความลับของผูปวยปฎิบัติงานงายมากย่ิงข้ึน ถือวาประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหความสําคัญ
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แกประชาชนและรวมถึงขอมูลที่ควรจะเก็บเปนความลับของประชาชนอีกดวย ซึ่งถือวาเปนการแกไข

ปญหาที่ทันยุคสมัยและใหความสําคัญแกประชาชน ซึ่งประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดให

ความสําคัญกับสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนควรจะไดรับเปนอยางมาก จึงไดเห็นพระราชบัญญัติที่ราง

ข้ึนมาเพื่อประชาชนและเปนการแกไขปญหาในเรื่องขอมูลความลับไดดี ทั้งน้ีผูเขียนมีขอเสนอแนะวา

ประเทศไทยน้ันสามารถดึงเอาขอดีของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมาปรับใชใหเขากับกฎหมาย

ของประเทศไทยใหมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน ในกรณีที่ทางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีน้ันไดให

ความสําคัญกับขอมูลความลับที่ผูปวยควรจะไดเขาถึงขอมูลเหลาน้ัน ประเทศไทยก็สามารถนําเอา

หลักการดังกลาวปรับใชกับกฎหมายที่เกี่ยวของได และจากการศึกษาพบวาแนวทางการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของผูปวยในดานสุขภาพ ผูเขียนจึงพิจารณาวาสมควรแกการนําแนวทางที่ไดศึกษาจาก

กฎหมายของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นํามาเปนแนวทางการแกไขปญหาที่มีอยูใหมีความ

คุมครองทั่วถึงและทันตอยุคสมัย โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

          1. ประเทศไทยควรมีการรางพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยใน

โรงพยาบาลเปนการเฉพาะ โดยนําเอาหลักการ PDSG ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมาปรบัใช

ใหเขากับสภาพแวดลอม สังคม และความเปนอยูของประชาชนโดยคํานึงในหลักสิทธิข้ันพื้นฐานที่

ประชาชนทุกคนควรจะไดรับ 

          2. ในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

คุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะไดรับ โดยการใหสิทธิแกตัวผูปวยใหทราบถึงสิทธิใน

ขอมูลตางๆของตนเอง เชน สิทธิที่จะไดรับการแจงสาระสาํคัญที่เกี่ยวกับขอมูลของตน สิทธิที่จะไดรับการ

แกไขขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบนั สิทธิในการขอลบขอมูลของตัวบุคคลและสิทธิในเรื่องอื่นๆ ที่ผูปวย

ควรจะไดรับควรมีการกําหนดโทษของผูที่กระทําการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูปวยอยางชัดเจน โดย

ผูกระทําการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูปวยจะตองรับผิดและชดใชคาสินไหม 

         3. ควรมีการแกไขบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550ในเรื่องการให

ความคุมครองขอมูลดานสุขภาพของบุคคลครอบคลมุไปถึง ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่เสียชีวิตไปแลว 

โดยมีการกําหนดในลักษณะที่ คุมครองการเปดเผยและเขาถึงขอมูล เน่ืองจากขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่

มีความออนไหวเปนอยางมาก ซึ่งบุคคลที่เสียชีวิตไปแลวก็ควรไดรับสทิธิข้ันพื้นฐาน คือ การเคารพในสิทธิ

ความเปนสวนตัว ถึงแมบุคคลน้ันจะไมมีชีวิตแลวก็ตาม แตก็ควรจะไดรับการคุมครองขอมลูเสมือนวายังมี

ชีวิตอยู 
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        4. ในสวนของพระราชบัญญัติขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ผูเขียนมีขอเสนอแนะวา ควรแกไข

เพิ่มเติมคํานิยามของขอมูลสวนบุคคล ใหมีคํานิยามที่ครอบคลุมไปถึง ขอมูลสวนบุคคลดานสุขภาพ เชน 

ขอมูลสําคัญของผูปวยหรือประวัติสุขภาพ และในพระราชบัญญัติขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ไมได

บัญญัติในเรื่องของสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งผูเขียนมีขอเสนอแนะวาควรมีการบัญญัติที่

ชัดเจนวา สิทธิของเจาของขอมูลสามารถกนะทําอะไรไดบาง เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของ

ตน หรือ สิทธิที่จะกระทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง 

          จากปญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในโรงพยาบาล เมื่อ

วิเคราะหปญหาเพื่อหาทางการแกไขปญหาตามขอเสนอแนะขางตนแลว ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา

จําเปนอยางย่ิง ที่ประเทศไทยจะตองเรงแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในดานของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของผูปวยในโรงพยาบาล ใหรวดเร็วที่สุดเพื่อสรางการคุมครองที่ดีใหแกประเทศไทยและสอดคลองกับ

มาตราฐานที่สากล และเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกในประเทศไทย 

The issue of inheritance tax avoidance in Thailand 

 

บุริศร สมัมาพรต0

1, ศิริญญา ดุสิตนานนท12 

Burit Sammaprot1, Sirinya Dusitnanond2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหในเรื่องที่เก่ียวกับภาษีการรับมรดกทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศในดานของขอดีและขอเสียของภาษีการรับมรดก ขอสังเกต ปญหาการ

หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและเสนอแนะ

มาตรการ และวิธีการปองกันไมใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยการศึกษาในสวนแรกประกอบไปดวย

การศึกษาจากงานวิจัย บทความ และกฎหมายเก่ียวกับภาษีการรับมรดกน้ัน พบวา มีการหลีกเลี่ยงไม

ชําระภาษีซึ่งมีหลายหลากรูปแบบที่สามารถพบได เชน การถายเททรัพยสินไปยังตางประเทศไมมีภาษี

มรดก การแปลงสภาพจากทรัพยสินมีทะเบียนเปนตลาดของสะสม การหลบหลีกภาษีโดยการโอน

ทรัพยสินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกทายาทของตน เปนตน 

จากเหตุผลขางตนจึงทําใหรัฐไมสามารถจัดเก็บภาษี เพ่ือนํามาพัฒนาประเทศอยางที่ควรจะ

เปนได ผูศึกษาจึงไดใหแนวความคิดเห็นรวมถึงแนวปฏิบัติและวิธีการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน และประเทศ เกาหลีใต ซึ่งมีการ

จัดเก็บภาษีการรับมรดกเพ่ือนํามาปรับใชกับปญหาของประเทศไทยและเพ่ือใหประเทศสามารถจัดเก็บ

ภาษีสวนน้ีได และนํามาพัฒนาในดานตาง ๆของประเทศตามที่ควรจะเปนอยางมีประสิทธิภาพสารนิพนธ

ฉบับน้ีไดเสนอแนวทางการปองกัน และการแกปญหาสําหรับการหลีกเลี่ยงไมชําระภาษีการรับมรดก โดย

เสนอแนะ ดังน้ี 

1) การจัดเก็บภาษีการโอนมรดกขามรุน 

2) ลดอัตราเพดานการจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีมรดก 

                                                            
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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3) กําหนดกฎหมายใหสามารถจัดต้ังทรัสตในประเทศไทยได 

4) กําหนดโทษสถานหนักสําหรับบุคคลที่หลีกเลี่ยงการชําระภาษี 

คําสําคญั: การรับมรดก , ภาษีการรับมรดก , การหลีกเลีย่งภาษี 

    

Abstract 

 The objectives of this study is to analyze the problem in the issue of inheritance 

tax avoidance each in Thailand and abroad in terms of Pro and Con of inheritance tax 

evasion. To realize the importance of tax evasion to realize problems and recommend 

how to prevent in inheritance tax evasion. In the first part of this study of researcher 

analysis, articles and inheritance law found that there are many form/types of tax 

evasion as Transferring asset to inheritance tax free countries, especially deposits. To 

avoid the enforcement of the Inheritance Tax Act in Thailand, Conversion of registered 

asset/property to a collectible such as diamonds, golds, amulet that the unregistered 

assets but still have value and can be converted into cash, Tax evasion by transferring 

assets without compensation to their heirs 

 From the above reasons, the government cannot collect taxes in order to 

develop the country as it should. Therefore, the researcher provides concepts, 

practices and method of preventing tax evasion from five difference country such as 

The United States, England, France, Japan, and Korea. To be applied to inheritance 

taxation problems in Thailand 

 To enable the government to collect this tax in order to effectively develop the 

country in various fields, this thesis proposes a preventive approach and solutions for 

the evasion of inheritance tax as follows: 

(1) Collecting cross-generation inheritance transfer tax. 

(2) Change the minimums amount from ten million to five million for decrease the 

ceiling rate for collecting inheritance to be taxed. 

(3) Purpose new law to establish trusts in Thailand. 



 

1014 
 

(4) impose heavy penalties to people who evade avoid paying taxes 

Keywords: Inheritance tax, Inheritance, Tax evasion 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 เงินเปนปจจัยสําคัญอยางมากในการบริหารประเทศ ซึ่งผูมีหนาที่บริหารประเทศคือรัฐบาล

ตองการเงินเพ่ือบริหารกิจการงานตางๆ ของประเทศใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น หากรัฐบาลไมมีเงิน 

ก็ยอมไมสามารถสรางความเจริญรุงเรืองใหกับประเทศได รัฐบาลจึงตองมีการเก็บเงินจากภาษีเพ่ือมาเปน

คาใชจายในการบริหารประเทศ 

การจัดเก็บภาษีอากรเปนเรื่องสําคัญในการบริหารจัดการประเทศเปนอยางมาก โดยภาษีอากร

เปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมการเติบโตของประเทศในดานตางๆ ใหพัฒนามากย่ิงขึ้น โดยเงินที่ได

จากการเก็บภาษีน้ันถูกนําไปใชเพ่ือสวนรวม เชน การศึกษา สวัสดิการ สาธารณูปโภคตางๆ เปนตน 

 การเสียภาษีจึงมีความสําคัญอยางมากตอประเทศ การหลีกเลี่ยงไมชําระภาษีไมวาดวยวิธีการ

ใดๆ น้ัน นอกจากจะผิดกฎหมายแลวยังสงผลเสียตอผลประโยชนในภาพรวมของประเทศอีกดวย ซึ่งหน่ึง

ในวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีที่พบปญหาไดในประเทศไทยน้ัน คือ การหลีกเลี่ยงภาษีจากเงินได หรือทรัพยสิน

ที่มาจากมรดก ที่อาจมีชองวางในการหลีกเลี่ยงไมชําระภาษีในสวนที่ไดรับมาน้ัน ซึ่งสวนใหญเปน

ทรัพยสิน หรือเงินไดที่อยูในตางประเทศ โดยความหมายภาษีมรดกน้ัน คือภาษีประเภทหน่ึงที่เรียกเก็บ

จากทรัพยสินของเจามรดกในการตกทอดไปสูทายาท 

 จากเหตุผลขางตนเพ่ือปองกันไมให เกิดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีจากวิธีการดังกลาว  

สารนิพนธฉบับน้ีจึงมุงเจาะจงศึกษาปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีจากการรับมรดก โดยศึกษาจากมาตรการ

แกไขและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการรับมรดก หรือการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีอ่ืนๆ ในตางประเทศ 

เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับใช ปองกัน และหาวิธีจัดการแกไขปญหาขางตนตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

สารนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนหามาตรการปองกัน และแกไขปญหาการหลีกเลี่ยง

การชําระภาษีที่ไดรับจากทรัพยมรดก โดยนํามาเขาสูระบบการเสียภาษีอยางถูกตองเพ่ือนํามาใชตาม

วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีในดานตางๆ ของประเทศ และมีวัตถุประสงคสําคัญดังน้ี 

1) ศึกษากฎหมายการจัดเก็บภาษีในเรื่องเกี่ยวกับภาษีมรดกของประเทศไทย และตางประเทศ 
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2) เปรียบเทียบและวิเคราะหปญหาระหวางในประเทศไทยกับตางประเทศ รวมถึงวิธีการ

แกปญหาของแตละประเทศวามีมาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีในเรื่องดังกลาวอยางไร 

3) วิเคราะหการแกปญหาในตางประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุการณหลีกเลี่ยงภาษีมรดก 

4) เสนอแนะทางแกไขปญหา รวมถึงวิธีหรือมาตรการเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 การศึกษาเพ่ือนํามาทําเปนสารนิพนธฉบับน้ีจะศึกษาจากเอกสาร กรณีศึกษาที่ เกิดขึ้น 

ในตางประเทศ บทความ บทวิเคราะห ขอมูลการวิจัยที่สามารถเทียบเคียงได กฎหมายที่เก่ียวของกับ

เรื่องดังกลาวทั้งจากในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงขอมูลตาง ๆทางอินเตอรเน็ต ซึ่งมีรายละเอียด

และขั้นตอนการทําการศึกษา ดังน้ี 

1) รวบรวมเอกสาร บทความ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2) คนควาบทสัมภาษณเพ่ือศึกษาแนวคิด (ถามี) 

3) วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและบทสัมภาษณตามวัตถุประสงค 

4) นํามาปรับปรุง และแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือนําเสนอเปนสารนิพนธ 

แนวคิดเก่ียวกับมรดกและภาษีการรับมรดก 

ความหมายของมรดก 

คําวา "มรดก" น้ัน ไดถูกบัญญัติอยูในประมวลตามกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1600 วา"

ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี กองมรดกของผูตาย ไดแกทรัพยสินทุกชนิดของ

ผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวา โดยสภาพแลว เปนการ

เฉพาะตัวของผูตายโดยแท" ดังน้ันสิ่งที่เปนมรดก ไดแก  

1) ทรัพยสิน เชน บาน ที่ดิน รวมถึงทรัพยสินทางปญญาตาง ๆ ไมวาจะเปนลิขสิทธ์ิเพลง สิทธิบัตร ก็

สามารถตกเปนมรดกของผูตายได 

2) สิทธิ หมายถึง สิทธิตาง ของเจามรดกที่มีอยูกอนเสียชีวิต เชน สิทธิของผูเชาซื้อ สิทธิเรียกรอง

คาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน สิทธิของเจาหน้ีเงินกูยืม เปนตน 

3) หนาที่และความรับผิด หมายถึง "หน้ี" ที่เจามรดก"ไดสรางขึ้นกอนเสียชีวิต เชน หน้ีเงินกูยืม หน้ีตาม

สัญญาค้ําประกัน เปนตน แตอยางไรก็ตาม ทายาทก็ไมจําเปนตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตนจะ

ไดรับ 
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อยางไรก็ตามกฎหมายไดกําหนดไววาสิทธิ หนาที่และความรับผิดโดยสภาพหรือโดยกฎหมาย

แลวเปนการเฉพาะตัวของผูตาย ก็จะไมตกทอดเปนมรดกแกทายาท ดังน้ันมรดกจึงหมายถึงทรัพยสินทุก

ชนิดตลอดทั้งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดตางๆ ของผูตายเวนแตตามกฎหมายหรือโดยสภาพแลวเปน

การเฉพาะตัวของผูตาย เรียกรวมๆ วากองมรดก2

3 

แนวคิดเก่ียวกับภาษีมรดก 
 ภาษีมรดกเปนภาษีที่เก็บจากทรัพยสมบัติของผูตายกลาวคือจะมีการเก็บภาษีมรดกก็ 

ตอเมื่อมีการตายเกิดขึ้นและผูตายมีทรัพยสินที่อยูในขายที่จะตองเสียภาษี การเก็บภาษีจากการตายหรือ

ภาษีมรดกน้ัน จะมีภาษีที่เกี่ยวของดวยกันสามรูปแบบ3

4 คือ  

1) ภาษีกองมรดก (Estate Tax)  

การจัดเก็บภาษีมรดกประเภทน้ีจะเก็บจากกองทรัพยสินของเจามรดกผูเสียชีวิตทั้งหมด โดยจะ

รวบรวมทรัพยสินทั้งหมดมาคํานวณและเสียภาษีกอน และหลังจากน้ันมีทรัพยสินเหลือหลักจากหักการ

ชําระภาษีจึงคอยทําการโอนใหกับทายาทตอไป ซึ่งการจัดเก็บภาษีแบบน้ีมีขอดีก็คือจะทําใหรัฐสามารถ

จัดเก็บภาษีไดจํานวนมาก และสะดวกกับเจาหนาเน่ืองจากในการจัดเก็บภาษีจะมีการประเมินเพียงครั้ง

เดียว และประหยัดคาใชจายในการเรียกเก็บภาษี แตในทางตรงกันขามวิธีการจัดเก็บแบบน้ีมักจะถูกมอง

วาไมเปนธรรมเพราะทําใหทายาทของผูตายตองเสียภาเปนเงินจํานวนมาก อีกทั้งทายาททุกรายจะตอง

รับภาระภาษีเทากันโดยไมไดคํานึงถึงสัดสวนทรัพยมรดกที่ทายาทแตละคนไดรับ 

2) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax)  

 การจัดเก็บภาษีมรดกประเภทน้ี คือ การเก็บจากทายาทหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรับทรัพยมรดก 

เชน ผูรับพินัยกรรม โดยในกรณีน้ีผูรับมรดกแตละคนมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองเสียภาษีจากมรดกที่

คนน้ันรับมา ซึ่งขอดีของการจัดเก็บภาษีประเภทน้ีคือผูรับมรดกจะมีโอกาสในการเสียภาษีจํานวนที่นอย

กวาการเก็บภาษีกองมรดก4

5 

3) ภาษีการใหโดยเสนหา (gift tax) 

                                                            
3 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, http://www.royin.go.th/dictionary, 2561 สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2565 

4 ธัญญะ ซื่อวาจา ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
https://www.alife.co.th/site/window_insurance/ไขปริศนา-ภาษีมรดก-ตอน/ สืบคนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
5 ธัญญะ ซื่อวาจา ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
https://www.alife.co.th/site/window_insurance/ไขปริศนา-ภาษีมรดก-ตอน/ สืบคนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 

https://www.alife.co.th/site/window_insurance/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99/
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 เปนการจัดเก็บภาษีกรณีที่เจาของทรัพยสินโอนเงินได หรือทรัพยสินใหแกบุคคลอ่ืน ในขณะที่ยัง

มีชีวิตอยู เพ่ือปองกันไมใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ สังหาริมทรัพย และ 

อสังหาริมทรัพยหากมีการใหที่เกินขอบเขตดังจะกลาวตอไปน้ี ก็จะไมไดรับการยกเวนภาษี5 6 จัดเก็บภาษี

มรดกไมวาจะเก็บในรูปแบบใดก็ตามจะตองมีการเก็บภาษีการใหโดยเสนหาควบคูกันไปดวย ทั้งน้ี

เพราะวาถาหากไมมีการเก็บภาษีการใหโดยเสนหาควบคูกันไปดวยแลวจะเก็บภาษีมรดกไมไดผลเศรษฐีที่

เปนเจาของทรัพยสินสามารถที่จะหลบเลี่ยงการเสียภาษีมรดกดวยการยกทรัพย สมบัติใหแกผูอ่ืนใน

ขณะที่ตนยังมีชีวิตอยูได 

ตัวอยางประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดก 

 การจัดเก็บภาษีมรดกของตางประเทศ พบวา ปจจุบันมีประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกทั้งสิ้น 

55 ประเทศ สามารถแบงตามภูมิภาคได ดังน้ี6

7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                            
6 “Gift Tax” ภาษีการรับให , https://www.dharmniti.co.th/“gift-tax”-ภาษีการรับให/ สืบคนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 
7 วิโรจน สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสรางความเปนธรรมในสังคม, โครงการสํารวจองคความรูเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย ,4 สืบคนเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2564 

ทวีปเอเชีย 

- อินเดีย 

- ญี่ปุน 

- เกาหลีใต 

- ฟลิปปนส 

- จีน 

- ไตหวัน 

- นิวซีแลนด 

ทวีปแอฟริกา 

- แอฟริกาใต 

- แทนซาเนีย 

- เซเนกัล 

- โมซัมบิก 

- โมร็อคโก 

- คองโก 

- แคเมอรูน 

ทวีปยุโรป 

เกือบทุกประเทศใน
สหภาพยุโรปยกเวน 
ออส เตรี ย  ไซปรั ส 
เอสโทเนีย แลตเวีย 
มอลตา  โปร ตุ เกส 
โรมาเนีย สโลวาเกีย 
และสวีเดน 

ทวีปอเมริกา 

- สหรัฐอเมริกา 

- เม็กซิโก 

- บราซิล 

- ชิล ี

- โคลัมเบีย 

- โดมินิกัน 

- อนดูรัส 

- เวเนซุเอลา 

อางอิงตารางเปรยีบเทียบจากวิโรจน สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสรางความเปนธรรมในสังคม 

 

https://www.dharmniti.co.th/
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ตัวอยางวิธีการจัดเก็บภาษีมรดกของตางประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน โดยหลักแลวมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บภาษี

การรับมรดกและกระจายรายไดอยางเปนธรรม โดยในปจจุบันการจัดเก็บภาษีมรดกดังกลาวในประเทศ

สหรัฐอเมริกาน้ันประกอบไปดวยการจัดเก็บภาษีกองมรดก ซึ่งเปนการจัดเก็บในระดับรัฐบาลกลาง ภาษี

การรับมรดกเปนการจัดเก็บในระดับมลรัฐ เชน มีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในรัฐเคนตักก้ีนอกจากน้ัน

สหรัฐยังมีการเก็บภาษีการใหดวยซึ่งอาจแบงได ดังน้ี 

ประเทศสหรัฐอเมริกาจําแนกการจัดเก็บภาษีมรดกออกเปน 3 ระดับ คือ7

8 

1) ระดับรัฐบาลกลาง จัดเก็บภาษีกองมรดก โดยเก็บจากทรัพยสินและผลประโยชนที่
เปนของกองมรดก 

2) ระดับรัฐบาลมลรัฐ จัดเก็บภาษีกองมรดก เก็บคลายคลึงกันเกือบทุกรัฐสวนมากเก็บ
จากทรัพยสินของผูตาย 

3) ระดับทองถิน่ จัดเก็บภาษีการรับมรดก แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละรัฐ8

9 

ซึ่งเกณฑภาษีมรดกในรัฐสวนใหญ ภาษีมรดกใชกับมรดกที่มีอัตราสูงกวาจํานวนที่กําหนด ในบางกรณี

ขนาดของอสังหาริมทรัพยก็มีความสําคัญดวย เชน 

1) ในรัฐไอโอวา  

หากที่ดินมีมูลคานอยกวา 25,000 เหรียญ ก็ไมตองเสียภาษีเมื่อทรัพยสินผานไปยังผูรับมรดก9

10 

2) ในรัฐแมรี่แลนด  

มรดกจากที่ดินที่มีขนาดเล็กกวา 50,000 ดอลลารก็ไดรับการยกเวนเชนกัน10

11 

รวมถึงยังมีขอยกเวนเพ่ิมเติมสําหรับทายาท โดยจะพิจารณาจากความเก่ียวของใกลชิดกับเจามรดก

อยางไร เชน 

                                                            
8 ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน และคณะ, “โครงการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับภาษีมรดกและผลไดจากทุน,”2550, 42.สืบคนเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 
9 วิโรจน สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสรางความเปนธรรมในสังคม, โครงการสํารวจองคความรูเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย ,4 สืบคนเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2564 
10 Iowa Department of Revenue. "Introduction to Iowa Inheritance Tax." https://tax.iowa.gov/inheritance สืบคนเมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
11 Maryland Office of the Register of Wills. "Administration of Estates in Maryland 

https://tax.iowa.gov/inheritance
https://tax.iowa.gov/inheritance%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202564
https://tax.iowa.gov/inheritance%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202564
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1) รัฐเคนตักกี้  

สมาชิกในครอบครัว (คูสมรส พอแม ลูก พ่ี นอง) จะไดรับการยกเวนภาษีมรดก สวนผูรับอ่ืนๆ ไดรับการ

ยกเวนสูงถึง $500 หรือ $1,000 ภาษีเปนแบบเลื่อนตามขนาดของมรดกและรวมจํานวนเงินขั้นตํ่า บวก

กับเปอรเซ็นตต้ังแต 4% ถึง 16%11

12 

2) แมริแลนด  

ครอบครัว (พอแม ปูยาตายาย คูสมรส บุตร หลาน พ่ีนอง) ไดรับการยกเวนภาษีมรดก และองคกรการ

กุศลจะไดรับการยกเวนดวยเชนกัน สําหรับผูรับอ่ืน ๆ ไดรับการยกเวนสูงถึง $1,000 อัตราภาษีคือ 

10%12

13 

3) เนบราสกา  

คูสมรสและองคกรการกุศลไดรับการยกเวนภาษีมรดกเต็มจํานวน ครอบครัวที่ใกลชิด (พอแม ปูยาตา

ยาย พ่ีนอง ลูกๆ หลานๆ) ไดรับการยกเวนสูงสุดถึง $40,000 ญาติคนอ่ืน ๆ ไดรับการยกเวนสูงถึง $ 

15,000 และทายาทที่ไมเก่ียวของสูงถึง $ 10,000 อัตราภาษีที่สูงกวาขอยกเวนเหลาน้ันคือ 1%, 13% 

และ 18% ตามลําดับ13

14 

4) เพนซิลเวเนีย  

ยกเวนภาษีการรับมรดกแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เด็กที่โตแลว ปูยาตายาย และ

ผูปกครอง ไดรับการยกเวนสูงสุดถึง $3,500 อัตราภาษีคือ 4.5%, 12% หรือ 15% ขึ้นอยูกับ

ความสัมพันธ1415 

                                                            
12 Kentucky Department of Revenue. "A Guide to Kentucky Inheritance and Estate Taxes," Page 8 

https://www.investopedia.com/terms/i/inheritancetax.asp#citation-9 สืบคนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 

13 Maryland Office of the Register of Wills. "Administration of Estates in Maryland," Page 1. 
http://registers.maryland.gov/main/publications/Administration%20of%20Estates%20Pamphlet%202017_1.pdf สืบคน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
14 JRC Insurance Group. "States With an Inheritance Tax, https://www.jrcinsurancegroup.com/states-with-an-

inheritance-tax-2020/." สืบคนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 

15 Pennsylvania Department of Revenue. "Inheritance Tax 

https://www.revenue.pa.gov/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.revenue.pa.gov/GeneralTaxInfor

mation/Tax%20Types%20and%20Information/InheritanceTax/Pages/default.aspx สืบคนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 

http://registers.maryland.gov/main/publications/Administration%20of%20Estates%20Pamphlet%202017_1.pdf
http://registers.maryland.gov/main/publications/Administration%20of%20Estates%20Pamphlet%202017_1.pdf%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://registers.maryland.gov/main/publications/Administration%20of%20Estates%20Pamphlet%202017_1.pdf%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แมวาจะมีขอยกเวนและการยกเวนภาษีมรดกเปนจํานวนมากในแตละรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิง

สําหรับคูสมรสและบุตร ผูอยูอาศัยที่มีทรัพยสินสําคัญในรัฐที่มีรัฐหน่ึงก็ยังคงตองการลดความเสี่ยงตอ

ทายาทที่จะตองเสียภาษีมรดกใหเหลือนอยที่สุด กลยุทธทั่วไปคือ 

1) การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในจํานวนเงินที่ตองการยกมรดกและทําใหบุคคลที่คุณตองการ

ปลอยใหเปนผูรับผลประโยชนของกรมธรรม ผลประโยชนกรณีเสียชีวิตจากกรมธรรมประกันภัยไมตอง

เสียภาษีมรดกน้ันเอง15

16 

2) การโอนมรดกขามรุนไปสูรุนหลาน คือ อาจมีการโอนทรัพยที่เล็งเห็นไดวาจะตกเปนทรัพยที่

จะตองเสียภาษีมรดกไปสูรุนทายาทที่เปนรุนหลาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขามการชําระภาษีในรุนลูกไป 

1 ขึ้น จากเดิมที่จะตองเสีย 2 ขั้นน้ันเอง เชน นาย A ผูเปนเจาของทรัพยที่อยูในขายการเสียภาษีมรดก 

โดยตามปกติแลวหาก นาย A ถึงแกความตายทรัพยน้ันก็ยอมตกทอดสูทายาทคือ นาย B ผูเปนลูกซึ่งใน

ขั้นน้ีทรัพยที่เปนทรัพยมรดกก็จะตองเสียภาษีมรดกในสวนน้ี เมื่อ นาย B ถึงแกความตาย ทรัพยมรดก

ดังกลาวก็จะตกทอดสูทายาท นาย B ซึ่งก็คือ นาย C ก็ยอมจะตองเสียภาษีมรดกในสวนน้ีอีก 1 ขั้น

เชนเดียวกัน จะเห็นไดวาทรัพยที่อยูในขายที่จะตองเสียภาษีการมรดกน้ันจะตองเสียภาษีมรดกถึง 2 ขั้น 

เชนน้ีหาก นาย A ตองการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกดังกลาว นาย A ก็ไดทําพินัยกรรมโดยระบุให

ทรัพยน้ันตกเปนของ นาย C หลานของตน เมื่อ นาย A ถึงแกความตายทรัพยน้ันก็จะตกไปสู นาย C 

ตามพินัยกรรมและ นาย C ก็ยอมตองเสียภาษีมรดกในทรัพยน้ันที่อยูในขายที่จะตองเสียภาษีมรดกเพียง

แค 1 ขั้น จะเห็นไดวาเมื่อเปนเชนน้ีก็ยอมขามการเสียภาษีมรดกตามปกติที่จะตองเสียในขั้นของ นาย B 

จากเดิมที่จะตองเสียภาษีมรดก 2 ขั้นน้ันเอง16

17 

รูปแบบและวิธีการปองกันการหลีกเลีย่งภาษีการรบัมรดกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกยอมเกิดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีขึ้นไดในหลายๆ รูปแบบ

และหลายวิธีการ ซึ่งแตละประเทศก็ยอมมีมาตรการในการปองกันไมใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยอาจ

ยกตัวอยางของวิธการหรือมาตรการของแตละปะเทศได ดังน้ี 

1) การปองกันการโอนมรดกขามรุน 

ในตางประเทศที่มีการบังคับจัดเก็บภาษีมรดกน้ัน จะมีมาตรการที่สําคัญประการหน่ึงที่ปองกัน
การหลีกเลี่ยงภาษีมรดก ซึ่งก็คือ การโอนมรดกขามรุน (Generation-skipping transfer tax) 
                                                            
16 Inheritance Tax https://www.investopedia.com/terms/i/inheritancetax.asp#toc-avoiding-inheritance-tax สืบคนเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2565 
17 ยุทธนา ศรีสวัสด์ิ Inheritance Tax and the Dodge that Should not be Overlooked , 55 สืบคนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
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เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตน โดยภาษี GSTT คือ ภาษีการโอนขามรุนเปนภาษีของรัฐบาลกลางที่
เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนทรัพยสินดวยของขวัญหรือมรดกไปยังผูรับผลประโยชนที่อายุนอยกวาผูบริจาคอยาง
นอย37½ป ภาษีการโอนขามรุนมีจุดประสงคเพ่ือใหแนใจวามีการชําระภาษีเมื่อสินทรัพยถูกวางในทรัสต
และผูรับผลประโยชนไดรับจํานวนเงินที่เกินกวาเครดิตภาษีอสังหาริมทรัพยขามรุน 

โดยภาษีการโอนขามรุน (GSTT) เปนภาษีเพ่ิมเติมสําหรับการโอนทรัพยสินที่ขามรุน หรือเรียก
สั้นๆ วาการโอนขามรุน (GST) GSTT ถูกนํามาใชเพ่ือปองกันไมใหครอบครัวหลีกเลี่ยงภาษี
อสังหาริมทรัพยสําหรับคนรุนใดรุนหน่ึงโดยใหของขวัญหรือมรดกโดยตรงแกลูกหลานหรือเหลน รุนของ
ผูปกครองถูกขามไปเพ่ือหลีกเลี่ยงการรับมรดกที่ตองเสียภาษีอสังหาริมทรัพยสองครั้ง GSTT ชวยให
แนใจวาลูกหลานจะลงเอยดวยมูลคาทรัพยสินที่เทาเทียมกับที่พวกเขาจะมี หากมรดกถูกโอนจากพอแม
โดยตรงไปยังพวกเขา แทนที่จะเปนปูยาตายาย 

การเก็บภาษีของ GST ขึ้นอยู กับวาการโอนเปนการขามโดยตรงหรือโดยออม 
การขามโดยตรงคือการโอนทรัพยสินที่ตองเสียภาษีอสังหาริมทรัพยในลักษณะการให ตัวอยางของการ
ขามโดยตรงคือคุณยามอบทรัพยสินใหหลาน ผูโอนหรือทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบในการชําระภาษี GST 
สําหรับการขามโดยตรงการขามทางออมคือการถายโอนที่มีขั้นตอนกลางกอนที่จะถึงบุคคลที่ขาม การ
ขามทางออมมีสองประเภท: การสิ้นสุดที่ตองเสียภาษีและการแจกจายที่ตองเสียภาษี 

ซึ่งในอดีต GSTT น้ันมีอัตราต้ังแต 35% ถึง 55% อัตราปจจุบันซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตป 2014 
อยูที่ 40%. 1 7

18อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติลดภาษีและการจางงานไดลดหยอนที่ดินที่อาจไดรับ
ผลกระทบลงอยางมาก ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 อสังหาริมทรัพยของรัฐบาลกลาง การให และ
การยกเวน GSTT ถูกกําหนดไวที่ 12.06 ลานดอลลารสําหรับแตละบุคคล และ 24.12 ลานดอลลาร
สําหรับคูสมรส ซึ่งมากกวาสองเทาของวงเงิน 5.49 ลานดอลลาร (สําหรับบุคคลทั่วไป) ของปกอนหนา18

19 
เฉพาะมูลคาทรัพยสินของบุคคลซึ่งเกินขอยกเวนที่บังคับใชเทาน้ันที่ตองเสียภาษีอสังหาริมทรัพยเมื่อถึง
แกความตายหรือ GSTT ในอัตราคงที่ที่ 40% ดังน้ันเฉพาะการใหรวมถึงมรดกใหกับบุคคลที่ถูกขามซึ่ง
เกิน 12.06 ลานดอลลารจะตองเสียภาษีการโอนขามรุน 40% 

GSTT จะไดรับการประเมินเมื่อมีการใหหรือทรัพยสิน GST สามารถเกิดขึ้นไดกอนหรือหลังการ
เสียชีวิตของผูโอน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู ผูโอนสามารถของใหแกบุคคลที่ขามไดโดยตรง แตเมื่อถึงแก
ความตาย เจตจํานงของผูโอนอาจกําหนดวาทรัพยสินน้ันตกเปนของบุคคลที่ขาม หรืออาจเรียกรองใหมี
การจัดต้ังกองทรัสตเพ่ือแจกจาย แบบฟอรม 709 ใชเพ่ือรายงานทั้งภาษี GST และการโอนโดยที่ภาษี
การใหของรัฐบาลกลางกําหนด 

                                                            
18 Internal Revenue Service. "Instructions for Form 706-GS(T) (11/2021), https://www.irs.gov/instructions/i706gst." See 

Table of Maximum Tax Rates. สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 

19 Internal Revenue Service. "Estate Tax https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/estate-tax 

สืบคนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
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2) การกําหนดเพดานการจัดเก็บภาษีมรดก 

มาตรการที่สําคัญในการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกอีกประการหน่ึง คือการกําหนด

เพดานการจัดเก็บภาษีมรดกที่นอกเหนือจากการเครดิตภาษี โดยใหนําทรัพยสินที่มีการ ใหกันหรือให

ของขวัญที่ไดใหกันกอนที่เจามรดกจะถึงแกความตาย ตามระยะเวลาที่กําหนด เชน 7 ป นํามารวมกัน

และหากมีมูลคาที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนด ก็จะดําเนินการจัดเก็บภาษีจากมูลคา ทรัพยสินที่เกินน้ัน ซึ่ง

กรณีน้ีเปนการพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใหวา ในชวงเวลากอนเสียชีวิตไดมี การถายโอนทรัพยสิน

ใหแกทายาทน้ัน มีเจตนาที่มีการใหตามปกติ หรือมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี มรดก หากตอมาตนเองถึง

แกความตาย  

3) การอนุญาตใหจัดต้ังทรัสต 

 ขอดีที่สําคัญของการจัดต้ังทรัสตน้ันก็คือ ไมวาทรัพยสินจะอยูที่ใดก็ตามหากเปนทรัพยสินที่มา

เขารวมไวในทรัสตยอมสามารถจัดเก็บภาษีมรดกได หลักจากที่เจามรดกไดเสียชีวิตน้ันเองซึ่งเจามรดก

สามารถนําทรัพยสินมาเขารวมกับทรัสต เมื่อนําทรัพยสินมาเขารวมไวที่ทรัสตแลว ทรัสตก็จะบริหาร

ทรัพยสินน้ันอยางมีประสิทธิภาพและทําการจัดเก็บทรัพยมรดกของเจามรดกไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมี

การกระจายมรดกที่เก็บมาอยางถูกตองครบถวน 

ประเทศอังกฤษ  

ภาษีการรับมรดกที่ใชอยูปจจุบันในประเทศอังกฤษน้ันไมไดจัดเก็บแคหลังจากการตายของเจา

มรดกเทาน้ันแตยังไดนําไปใชในระหวางที่ยังมีชีวิตอยูดวย เน่ืองจากการตีราคาของทรัพยสินน้ันจะเกิดขึ้น

หลังจากการตายของเจามรดกกฎหมายของอังกฤษจึงมีการคนหาราคาที่ถายโอนไป เพราะมันจะทําให

กองมรดกมีมูลคาลดลงทันทีหลังจากที่มีการให ถามีการใหหรือจําหนายไปในราคาที่นอยกวาจริงในขณะ

มีชีวิต จะถือวาทรัพยสินดังกลาวยังคงเปนสวนหน่ึงของกองมรดก19

20 

ประเทศฝรั่งเศส  

ประเทศฝร่ังเศสมีการเก็บภาษีมรดกแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ควบคูไปกับการ

เก็บภาษีการให โดยประเทศฝรั่งเศสน้ันมีอัตราการเก็บภาษีมรดกสูงถึงรอยละ 45 และยังมีการใหสวน

ลดหยอนสําหรับการเสียภาษีมรดกดวย เชน มีการใหสวนลดหยอนไดไมจํากัดใหแกคูสมรส ขณะที่การ

                                                            
20 วิโรจน สุขพิศาล, ภาษีมรดกกับการสรางความเปนธรรมในสังคม, โครงการสํารวจองคความรูเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย สืบคนเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2564 
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เก็บภาษีการใหที่จัดเก็บในประเทศฝรั่งเศส จะเรียกเก็บจากทรัพยสินที่ผูตายใหแกผูอ่ืนกอนตายในชวง

ระยะเวลา 10 ป2021 

ประเทศญี่ปุน  

การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศญี่ปุนน้ันจะคิดถึงจํานวนภาษีจากมูลคาทรัพยมรดกทั้งหมด

รวมถึงจํานวนทายาทผูที่มีสิทธิไดรับมรดก ดวยกรเรียกเก็บภาษีจากทายาทที่มีภูมิลําเนาในประเทศใน

ขณะที่ไดรับมรดกโดยถือวาเปน “ผูเสียภาษีที่ไมมีขอจํากัด”  

อยางไรก็ตามหากเปนทายาทที่ไมไดมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในประเทศแตไดรับมรดกที่ต้ังอยูใน

ประเทศญี่ปุนก็มีหนาที่ตองเสียภาษีมรดกโดยถือวาเปน “ผูเสียภาษีที่มีขอจํากัด”  

กองมรดกที่นํามาคิดมูลคาสําหรับการเสียภาษีมรดกน้ันจะคํานวณหลังจากหักหน้ีสินของเจา

มรดกเสียกอน รวมถึงหักคาจัดการงานศพดวย และยังรวมไปถึงทรัพยมรดกที่ยกใหเพ่ือการกุศล การ

สังคม หรือสาธารณประโยชน ไมตองเสียภาษีการรับมรดก21

22 

ประเทศเกาหลีใต  

ประเทศเกาหลีใตมีการเก็บภาษีมรดกแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance tax)  

ควบคูไปกับการเก็บภาษีการให เชนเดียวกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนการจัดเก็บภาษีแบบอัตรากาวหนา

โดยมีอัตราสูงสุดอยูที่รอยละ 50  

นอกจากบุคคลที่มีสัญชาติเกลาหลีใตแลว ประเทศเกาหลีใตยังจัดเก็บจากทรัพยสินที่อยูใน

อาณาเขตประเทศเกาหลี ไดแก ทรัพยสินของคนตางชาติดวย สําหรับมูลคาสินทรัพยขั้นตํ่าที่ไดรับการ

ยกเวนไมตองเสียภาษี กําหนดไวที่ 500 ลานวอน22

23 

กฎหมายที่เก่ียวของกับภาษมีรดกของประเทศไทย 
 ประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนมา โดนมีแนวคิดวาการยกเวนไมเสียภาษีการโอนทรัพยสินอันเปนมรดกน้ัน 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม โดยทําใหทรัพยสินกองอยูกับผูที่มีฐานะร่ํารวย กอใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมในปจจุบัน จึงมีแนวคิดที่สมควรจะทําการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามมูลคาของ
ทรัพยมรดกที่ทายาทไดรับมาหลังจากเจามรดกเสียชีวิต โดยกําหนดแนวทางไววาโดยจัดเก็บจากผูที่ไดรับ
                                                            
21 วิโรจน สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสรางความเปนธรรมในสังคม, โครงการสํารวจองคความรูเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย สืบคนเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2564 
22 อริยพร โพธิใส นิติกร สํานักกฎหมายภาษีมรดกกับการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทย สืบคนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 
23 วิโรจน สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสรางความเปนธรรมในสังคม, โครงการสํารวจองคความรูเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย สืบคนเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2564 



 

1024 
 

ทรัพยสินที่เปนมรดกของผูตายเฉพาะสวนที่เกินหน่ึงรอยลานบาท สวนที่ไมเกินหน่ึงรอยลานบาทไมตอง
เสีย 

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายภาษีมรดกประเภทภาษีการรับมรดก 

เน่ืองจากเปนการเก็บภาษีจากบุคคลที่รับมรดก ไมไดเปนภาษีมรดกที่เก็บจากทรัพยสินจากเจามรดก 
โดยไดบัญญัติหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของการภาษีการรับมรดก ดังน้ี 
 1) ผูมีหนาที่เสียภาษีการรับมรดก และผูไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีการรับมรดก 

 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไดกําหนดผูมีหนาที่ที่จะตองเสียภาษีการรับมรดก 

คือผูที่ไดรับมรดก ดังน้ี 

1) บุคคลผูมีสัญชาติไทย 
2) บุคคลธรรมดาผูไมไดมีสัญชาติไทย แตเปนผูมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
3) บุคคลผูไมไดมีสัญชาติไทย แตไดรับมรดกอันเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย 

กรณีผูที่ไดรับมรดกน้ันเปนนิติบุคคล ใหถือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ

จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายประเทศไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่

ชําระแลวในขณะมีสิทธิไดรับมรดก หรือผูมีสัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินก่ึงหน่ึงของคณะ

บุคคลผูมีอํานาจบริหารกิจการทั้งหมด เปนผูมีสัญชาติไทย23

24      

จากบทบัญญัติมาตราดังกลาว ไดกําหนดใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีการรับมรดกจะตองเปนผูที่มี

สัญชาติไทย และยังรวมไปถึงผูที่ไมไดมีสัญชาติไทย แตไดรับทรัพยที่เปนทรัพยมรดกที่อยูภายในประเทศ

ไทย และยังรวมไปถึงนิติบุคคลดวยน้ันเอง  

                                                            

24 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 11 ภายใตบังคับมาตรา 12 ใหบุคคลผูไดรับมรดกดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษี 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  

(1) บุคคลผูมีสัญชาติไทย 

(2) บุคคลธรรมดาผูมิไดมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  

(3) บุคคลผูมิไดมีสัญชาติไทยแตไดรับมรดกอันเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย ในกรณีที่ผูไดรับมรดกเปนนิติบุคคล ใหถือวานิติบุคคลที่จด

ทะเบียนในประเทศไทย หรือจัดต้ังขึ้น โดยกฎหมายไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในขณะ

มีสิทธิ ไดรับมรดก หรือมีผูมีสัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินก่ึงหนึ่งของคณะบคุคลซึง่มีอํานาจบริหาร กิจการทั้งหมด เปน

บุคคลผูมีสัญชาติไทย ในกรณีตาม (3) ถาในขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินที่เปนมรดกเปนทรัพยสินที่อยู ในประเทศไทย แม

ภายหลังจะเปล่ียนสภาพอยางใด ก็ใหถือวาเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย และผูไดรับ มรดกนั้นยังมีหนาที่ตองเสียภาษีตามมาตรา 12 
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 อีกทั้งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก มาตรา 18 ยังบัญญัติใหในกรณีที่ผูเสีย ภาษีการรับ
มรดกตายกอนครบกําหนดหน่ึงรอยหาสิบวันที่จะตองย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีการรับมรดก โดยที่ยังไมได
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี ใหผูจัดการมรดกของผูน้ันมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษี
พรอมทั้งเงินเพ่ิมตามที่บัญญัติไวในมาตรา 31 25 แทนผูตายภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับ แตวันที่ไดรับ
แตงต้ังโดยไมตองเสียเบ้ียปรับ สําหรับเงินเพ่ิมใหคํานวณนับแตวันที่พนกําหนดเวลาตาม มาตรา 17 
วรรคหน่ึง จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน  

และในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายเมื่อครบ กําหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหน่ึงแลว โดยที่
ไมไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีใหผูจัดการมรดกของผูน้ันมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีพรอมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมแทนโดยใหดําเนินการภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 
สําหรับเบ้ียปรับใหเสียหน่ึงเทาของเงินภาษีที่ตองชําระ เวนแตไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวใหเสียเบ้ียปรับ สองเทาของเงินภาษีที่ตองชําระ สําหรับเงินเพ่ิมให
คํานวณต้ังแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหน่ึง จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน 25

26 
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ไดกําหนดหลักเกณฑใหผูมีหนาที่เสีย

ภาษีการรับมรดก นอกจากจะเปนบุคคลที่บัญญัติไวในมาตรา 11 แลว ยังรวมไปถึงผูจัดการมรดกก็เปนผู
มีหนาที่ตองเสียภาษีการรับมรดก หากเขากรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18 27 อีกดวย 

2) บุคคลที่ไดรับยกเวนภาษีการรับมรดก 28 

(1) ผูที่ไดรับมรดกจากเจามรดกที่ตายกอนวันที่กฎหมายใชบังคับ  

(2) คูสมรสของเจามรดก  
                                                            
25 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 31บญัญัติวา ภายใตบังคับ มาตรา 23 บุคคลใดไมชําระภาษีใหครบถวนภายใน
กําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเสียเงินเพ่ิม อีกรอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้บ
ปรับ  
26 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 18 ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายกอนครบกําหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง 
โดยยังมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี ใหผูจัดการมรดกของผูนั้นมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีพรอมทั้งเงินเพ่ิมตาม
มาตรา 31 แทนผูตายภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง โดยไมตองเสียเบี้ยปรับ สําหรับเงินเพ่ิมใหคํานวณนับแตวันที่พน
กําหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน  
ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งแลว โดยมิได ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ใหผูจัดการมรดกของ
ผูนั้นมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี พรอมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมแทนโดยใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแตงต้ัง สําหรับเบี้ยปรับใหเสียหนึ่งเทาของเงินภาษีทีต่องชําระ เวนแตไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี ภายหลัง
กําหนดเวลาดังกลาวใหเสียเบี้ยปรับสองเทาของเงินภาษีทีต่องชําระ สําหรับเงินเพ่ิมใหคํานวณ ต้ังแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 17 
วรรคหนึ่ง จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน  
27 ชมพูนุช โกสลากร เพ่ิมพูนิววัฒน ,โครงการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับภาษีมรดกและผลไดจากทุน หนาที่ 17 สืบคนเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2564 
28 กรมสรรพากร, พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558, จาก 
://www.rd.go.th/region12/fileadmin/web_internet2555/news/2558/Inheritance_Ta x_Act_2015.pdf สืบคนเมื่อวันที ่2 
ธันวาคม 2564 
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(3) บุคคลผูไดรับมรดกที่เจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความประสงคใหใช มรดกน้ันเพ่ือ

ประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน  

(4) หนวยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา

หรือกิจการสาธารณประโยชน  

(5) บุคคลหรือองคการระหวางประเทศตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ 

สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติ

ตอ กันกับนานาประเทศ  

3) ทรัพยสินที่อยูในบังคับตองเสียภาษีการรับมรดก  
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดวาทรัพยสินมรดกที่ตองเสียภาษีไดแก  

(1) อสังหาริมทรัพย  

(2) หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอยางเดียวกันที่เจามรดกมีสิทธิเรียกถอนคือหรือสิทธิ

เรียกรองจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ไดรับเงินน้ันไว  

(4) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน  

(5) ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา  

กรณีผูไดรับมรดกตามมาตรา 11 (1) และ (2) ใหเสียภาษีทรัพยสินทั้งที่อยูในประเทศไทยและ

นอกประเทศไทย และกรณีผูไดรับมรดกตามมาตรา 11 (3) ใหเสียภาษีเฉพาะจากทรัพยสินที่อยูใน

ประเทศไทย ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง28

29 

                                                            
29 พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 มรดกซึ่งตองเสียภาษี ไดแก ทรัพยสินดังตอไปนี้ 
(1) อสังหาริมทรัพย 
(2) หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(2) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอยางเดียวกันที่เจามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกรอง  
จากสถาบันการเงินหรือบุคคลท่ีไดรับเงินนั้นไว 
(4) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 
(5) ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 
กรณีผูไดรับมรดกตามมาตรา 11 (1) และ (1) ใหเสียภาษีจากทรัพยสินทั้งที่อยูในประเทศไทย  
และนอกประเทศไทย และกรณีผูไดรับมรดกตามมาตรา 11 (3) ใหเสียภาษีเฉพาะจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย  
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหทรัพยสินที่ผูรับมรดกเขาขายที่จะตอง

เสียภาษีการรับมรดกน้ันถือตามหลักสัญชาติและถือตามหลักที่ต้ังของทรัพยสิน 

4) มูลคาทรัพยมรดกที่ตองเสียภาษีการรับมรดก  

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ไดกําหนดวาผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย

ไมวาจะไดรับมาภายในครั้งเดียว หรือมีการรับมรดกหลายๆครั้ง แตหากมีการรวมแลวมีมูลคาเกินหน่ึง

รอยลานบาท ตองเสียภาษีเฉพาะสวนที่เกินหน่ึงรอยลานบาทและมูลคามรดกดังกลาวหมายถึงมูลคาของ

ทรัพยสินทั้งสิ้นที่ไดรับเปนมรดกหักดวยภาระหน้ีสินอันตกทอดมาจากการรับมรดก 30 

ซึ่งการคํานวณ มูลคาของทรัพยสินใหถือตามราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินน้ัน
เปนมรดก ดังตอไปน้ี30

31 
(1) กรณีเปนอสังหาริมทรัพย ใหถือเอาราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เพ่ือเรียก

เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินหักดวยภาระที่ถูก

รอนสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(2) กรณีเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหถือเอาราคาของ

หลักทรัพยน้ันในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก  

(3) กรณีอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง แตหลักเกณฑดังกลาว ใหกําหนด

เปนการทั่วไปโดยไมมีลักษณะเปนการเฉพาะเจาะจง และหากตองคํานวณเงินตราใน

ตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิดตามอัตรา แลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กรมสรรพากรประกาศกําหนด  

5) อัตราภาษีการรับมรดก 
                                                            
30 พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 12 ผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย ไมวาจะไดรับมาในคราวเดียวหรือหลาย
คราว ถามรดกที่ไดรับมาจากเจามรดกแตละรายรวมกันมีมูลคาเกินหนึ่งรอยลานบาท ตองเสียภาษีเฉพาะสวนที่เกิน หนึ่งรอยลานบาท  
มูลคามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลคาของทรัพยสินทั้งส้ินที่ไดรับเปนมรดกหักดวยภาระหนี้สิน อันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น  
31 พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 15 การคํานวณมูลคาของทรัพยสินใหถือตามราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันที่ไดรับ 
ทรัพยสินนั้นเปนมรดก ดังตอไปนี้  
(1) กรณีเปนอสังหาริมทรัพย ใหถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพ่ือเรียกเก็บ คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หักดวยภาระที่ถูกรอนสิทธิ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
(2) กรณีเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหถือเอาราคาของ หลักทรัพยนั้นในเวลาส้ินสุดเวลาทําาการของ
ตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก  
(3) กรณีอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงแตหลักเกณฑดังกลาวใหกําหนด เปนการทั่วไปโดยไมมีลักษณะเปนการ
เฉพาะเจาะจง  
ถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิดตามอัตราแลกเปล่ียนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศ
กําหนด  
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พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดวาใหผูมีหนาที่เสียภาษีคํานวณและเสีย

ภาษีในอัตรารอยละสิบของมูลคามรดกในสวนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา 12 แตหากผูรับมรดกเปน

บุพการีหรือผูสืบสันดาน จะเสียภาษีในอัตรารอยละหา 31

32 

 6) บทลงโทษ 

บทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกน้ันไดถูกกําหนดไวในหมวดที่ 6 ประกอบ

ไปดวยมาตรา 33 – 39 โดยอาจสรุปไดดังน้ี 

ตัวอยางบทลงโทษที่เกี่ยวกับภาษีมรดก เชน 

ไมย่ืนภาษีโดยไมมีเหตุอันสมควร มี โทษปรับไมเกิน 500,000 บาท และเสียเบ้ียปรับอีก 1 เทา

ของคําภาษีที่ตองชําระ16ย่ืนภาษีแตไมครบถวนหรือไมตรงตามความเปนจริง ตองเสียเบ้ียปรับอีก 0.5 

เทาของคาภาษีที่ตองเสียเพ่ิม 

เจาพนักงานที่รูขอมูลของผูมีหนาที่เสียภาษีปลอยปละละเลยใหขอมูลลวงรูไปถึงบุคคลที่ไมตองรู

มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท เวนแตเปนการเปดเผยตอเจาพนักงาน

ประเมินภาษีอากรเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

 7) ขอสังเกตของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558  
(1) รายรับของภาษีมรดกน้ันไมมีความแนนอนเทาที่ควร เพราะขึ้นอยูกับการตายของเจาของมรดกที่ไม

แนนอนทําใหลําบากตอการจัดสรรงบประมาณในสวนน้ี  

(2) อาจเปนเหตุจูงใจใหประชาชนไมอยากออมทรัพย การจัดเก็บภาษีมรดกไมเปน ผลดีตอระบบ

เศรษฐกิจเสรี และไมสงเสริมใหเกิดการทํางาน หรือการลงทุนโดยเฉพาะในการเก็บในอัตรากาวหนา

มากๆ ซึ่งจะทําใหคนรวยหวาดระแวงกรณีเมื่อมีการเก็บภาษีมรดกแลวแตเมื่อเจาของทรัพยสินถึงแก

ความตายรัฐเรียกเก็บภาษีจากทรัพยที่เปนมรดกน้ันอีกเปนการเก็บซอน  

(3) ประชาชนบางสวนที่มีทรัพยสินแตไมมีรายได หรือมีเงินเดือนประจําไดรับผลกระทบโดยตรงอาจมอง

วาไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐภาษีมรดกเปนภาษีทางตรงรูปแบบหน่ึงมีผลกระทบตอผูเสียภาษี

โดยตรง ทําใหผูเสียภาษีอาจตอตานและหลีกเลี่ยงภาษี  

                                                            
32 พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 16 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีคํานวณและเสียภาษีในอัตรารอยละสิบของมูลคามรดก ใน
สวนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา 12 แตถาผูไดรับมรดกเปนบุพการี หรือผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรา รอยละหา 
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(4) รัฐควรใหความรูแกประชาชนอยางทั่วถึงในเรื่องมีภาษีมรดกวาการจัดเก็บภาษีมรดกน้ันมีผลดีตอ

เศรษฐกิจและสังคมประเทศอยางมาก เฉพาะบุคคลที่มีความร่ํารวยมากเทาน้ันที่มีภาระทั้งน้ีเพ่ือใหเกิด

การยอมรับ`   

วิเคราะหผลการศึกษา 

ภาษีมรดกนับเปนภาษีประเภทหน่ึงที่นํามาใชเพ่ือบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  

หลายประเทศทั่วโลกทั้งประเทศพัฒนาแลวและพัฒนากําลังพัฒนาตางมีการจัดเก็บภาษีมรดก  

โดยมีเปาหมายสําคัญประการหน่ึงของคือ การกระจายรายไดและความมั่งคั่งใหมีความเทาเทียมกัน 

มากขึ้น 32

33 โดยการคนควาฉบับน้ีจะวิเคราะหถึงประโยชนและผลกระทบของกฎหมายการรับมรดกฉบับ

ดังกลาว ดังน้ี  

ประโยชน 

1) ภาษีการรับมรดกเขามาเพ่ือสรางความเทาเทียมในสังคมไทย การเขามามีบทบาททางสังคมของ

กฎหมายการรับมรดกน้ันทําใหลดความไดเปรียบ-เสียเปรียบของบุคคลที่ไดรับมรดก เน่ืองจากการไดรับ

มรดกตกทอดมาจากทรัพยสินของเจามรดกของแตละบุคคลน้ันยอมแตกตางกัน ทําใหเกิดความไดเปรียบ

เสียเปรียบระวางบุคคลมีมากขึ้นตามไปดวย เชน คนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดี ร่ํารวยอีกทั้งยัง

ไดรับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษทําใหมีความไดเปรียบกวาคนอ่ืนๆในทุกๆดานดวยน้ันเอง การที่ได

บัญญัติกฎหมายภาษีการรับมรดกมาน้ัน ยอมทําใหชองวางดังกลาวระหวางบุคคลลดลงไป ถึงแมจะยังคง

มีชองวางแตก็ทําใหชองวางน้ันแคบลง 

2) เปนชองทางการเพ่ิมรายไดใหแกรัฐ หากไมมีการจัดเก็บภาษีมรดกแลวน้ัน เมื่อทรัพยมรดกที่มีมูลคา

สูงตกทอดลงมาสูทายาทของเจามรดก ก็เปรียบเสมือนวารัฐสูญเสียรายไดจากภาษีสวนน้ีไปดวยเชนกัน 

ยังรวมถึงการจัดเก็บภาษีในสวนอ่ืนๆน้ัน ก็อาจมีการหลีกเลี่ยงไมชําระภาษีทําใหรัฐขาดรายไดเพ่ือมา

พัฒนาประเทศดวยเชนกัน ดังน้ันการจัดเก็บภาษีการรับมรดกน้ียอมถือเปนอีกหน่ึงชองทางในการเก็บ

รายไดเขามาสูรัฐ เพ่ือนํามาพัฒนาประเทศตอไป 

3) ทําใหประเทศพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเก็บภาษีไดแลวน้ัน รัฐก็ยอมนําภาษีสวนที่เก็บไดไป

พัฒนาประเทศให เ กิดความเจริญรุ ง เรืองในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา  

การคมนาคม การสาธารณสุข การปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายในประเทศ เปนตน ซึ่งสงผล

ใหเกิดความกาวหนาในทุกๆ ดานและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนน้ัน   

                                                            
33 http://v-reform.org/v-report/inheritance-tax-and-datate/ สืบคนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

http://v-reform.org/v-report/inheritance-tax-and-datate/
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ผลกระทบและปญหา 

1) อาจจะทําใหวัตถุประสงคของการสะสมและการออมของคนลดลง ซึ่งเมื่อผูคนตระหนักไดถึงการที่ตน

มีหนาที่ที่จะตองเสียภาษีมรดกตามสัดสวนของทรัพยที่ตนน้ันมี จึงอาจทําใหบุคคลน้ันมีความรูสึกไม

อยากออมหรือสะสมทรัพยสิน โดยนําทรัพยสวนน้ันไปใชจายมากกวาที่จะออมหรือสะสม เมื่อประชาชน

ไมอยากที่จะออมหรือสะสมทรัพยไวเพ่ือเปนมรดก รัฐก็ยอมไมสามารถเก็บเงินจากภาษีมรดกได 

เน่ืองจากประชาชนไมมีทรัพยที่เก็บเปนมรดกน้ันเอง 

2) อาจเปนการเก็บภาษีที่ซ้ําซอนจนเกินไป เน่ืองจากทรัพยสินหรือเงินไดสวนน้ันไดจายภาษีอ่ืนๆ ไปกอน

แลว และหากเขาขายที่จะตองเสียภาษีมรดกก็จะตองเสียภาษีในสวนน้ีอีกครั้งหน่ึง จึงอาจทําให

ประชาชนผูที่จะตองเสียภาษีในสวนน้ีรูสึกไมเห็นธรรมกับตนเทาที่ควร 

3) ผูที่มีฐานะดีบางกลุมที่มีทรัพยสินมากน้ันอาจมีชองทางในการหลีกเลี่ยงการชําระภาษีการรับมรดกโดย

การกักยายถายเททรัพยสินไปยังบุคคลอ่ืน หรือประเทศอ่ืน หรือแมแตเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยสินน้ัน

เปนสิ่งของอยางอ่ืนซึ่งไมอาจตรวจสอบได ในขณะที่บุคคลที่ไมไดร่ํารวยมากไมมีโอกาสที่จะทําการ

หลีกเลี่ยงดวยวิธีการดังกลาวได 

 จากที่ไดกลาวถึงประโยชนและผลกระทบของภาษีการรับมรดกมาน้ัน ผูศึกษามีความเห็นวา

ถึงแมภาษีมรดกจะมีขอเสียอยูบาง แตอยางไรก็ดีการจัดเก็บภาษีมรดกก็ยังคงมีความจําเปนตอสวนรวม

ของประเทศในหลายๆดาน ซึ่งภาษีมรดกน้ีจะนําเม็ดเงินจํานวนมากเขามาสูประเทศและนํามาพัฒนา

ดานตางๆ ตามวัตถุประสงคของรัฐที่จะตองนําเงินภาษีมาทําใหประเทศเกิดความเจริญเติมโต อีกทั้ง

ขอเสียของภาษีมรดกน้ันสวนใหญแลวจะกระทบตอคนสวนนอยมากกวาคนสวนมาก ซึ่งหากปรับปรุง

และแกไขกฎหมายดังกลาวก็ยอมอาจทําใหขอเสียในสวนน้ีลดลงไป หรือแมกระทั่งไมมีขอเสียอีกตอไป 

โดยหากเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการปองกันการหลีกเลีย่งภาษีการรับมรดกของประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศไทย สามารถพิจารณาได ดังนี ้
1 การโอนมรดกขามรุนไปสูรุนหลาน 

ถึงแมประเทศสหรัฐอเมริกาจะกําหนดไววาการโอนมรดกขามรุนหากพิสูจนไดวาเปนการจงใจ

หลีกเลี่ยงภาษีน้ัน ยอมถือวาเปนความผิดก็ตาม แตอยางไรก็ดีสําหรับประเทศไทยในเรื่องการโอนมรดก

ขามรุนน้ันยังไมถือวาเปนการหลีกเลี่ยงภาษี โดยจะถือเปนเพียงการวางแผนภาษีสําหรับรุนตอไป 33

34 

อยางไรก็ตามประเทศไทยตองการลดชองวางการจัดเก็บภาษีมรดกในสวนน้ีก็ควรที่จะ
กําหนดการจัดเก็บภาษีการโอนมรดกขามรุนอยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกาดวย เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด
                                                            
34 ยุทธนา ศรีสวัสด์ิ Inheritance Tax and the Dodge that Should not be Overlooked , 55 สืบคนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
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ของการจัดเก็บภาษีน้ันเอง เชน การเก็บภาษีของ GST ของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ขึ้นอยูกับวาการ
โอนเปนการขามโดยตรงหรือโดยออมการขามโดยตรงคือการโอนทรัพยสินที่ตองเสียภาษีอสังหาริมทรัพย
ในลักษณะการให ตัวอยางของการขามโดยตรงคือคุณยามอบทรัพยสินใหหลาน ผูโอนหรือทรัพยสินเปน
ผูรับผิดชอบในการชําระภาษี GST สําหรับการขามโดยตรงการขามทางออมคือการถายโอนที่มีขั้น
ตอนกลางกอนที่จะถึงบุคคลที่ขาม การขามทางออมมีสองประเภท: การสิ้นสุดที่ตองเสียภาษีและการ
แจกจายที่ตองเสียภาษี ซึ่งในอดีต GSTT น้ันมีอัตราต้ังแต 35% ถึง 55% อัตราปจจุบันซึ่งมีผลบังคับใช
ต้ังแตป 2014 อยูที่ 40%. 
2 เพดานภาษีของประเทศไทยยังคงสูงเกินไป 

 หากจุดประสงคของการจัดเก็บภาษีน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือนํารายไดเขามาสูรัฐเพ่ือนํามาบริการ

ประเทศ แตเพดานภาษีของการจัดเก็บภาษีมรดกจากทรัพยที่เขาขายที่จะตองเสียภาษีในประเทศไทยน้ัน

อยูที่ หน่ึงรอยลานบาท หากคํานึงถึงความเปนจริงแลวน้ันมีสัดสวนที่นอยมากหากเทียบกับประชากรใน

ประเทศไทย เน่ืองจากมีบุคคลเพียงแคไมกี่คนเทาน้ันที่จะมีทรัพยสินที่เขาขายการเสียงภาษีมรดกน้ันเอง 

3 ผูคนที่อยากจะหลีกเลี่ยงภาษีนําทรัพยสินไปจัดต้ังทรัสตในตางประเทศ 

 การที่บุคคลนําทรัพยสินไปจัดต้ังกองทรัสตที่ตางประเทศน้ัน ยอมมีไดหลากหลายเหตุผลไมวา
จะเก็บการบริหารทรัพยสิน การกระจายทรัพยสินสูทายาท หรือแมแตการหลีกเลี่ยงภาษี เมื่อบุคคลที่มี
ทรัพยที่จะตองเขาขายการเสียภาษีมรดกไดนําทรัพยสินดังกลาวไปจัดต้ังกองทรัสตที่ตางประเทศ หาก
เจามรดกถึงแกความตายทรัพยสินตางๆที่อยูในทรัพยสินที่เขาขายจะตองเสียภาษีมรดก ถึงแมวา
ตามปกติน้ันจะตองเสียภาษีมรดกในประเทศไทย แตอยางไรก็ดีเมื่อทรัพยน้ันอยูในการบริหารของ
กองทรัสตที่ตางประเทศน้ัน ทําใหประเทศไทยไมสามารถจัดเก็บภาษีในสวนน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
อาจเปนชองโหวที่ทําใหประเทศไทยเสียรายไดจากสวนน้ีไปได ตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศสจัดเก็บภาษี
มรดกในประเทศฝรั่งเศสกําหนดวาหากผูกอต้ังทรัสตถึงแกความตายใหถือวากองทรัพยสินในกองทรัสต
ตกเปนของผูรับประโยชนตามขอตกลงที่กําหนดไวในการจัดต้ังทรัสต หาใชตกแกทายาทตามหลักใน
ประมวลกฎหมายแพงทั่วไป สงผลใหผูรับประโยชนมีหนาที่ในการเสียภาษีโดยไมคํานึงวาทรัพยสินใน
กองทรัสตจะต้ังอยูในประเทศหรือตางประเทศแตหากกองทรัพยสินของทรัสตต้ังอยูในตางประเทศ ผูรับ
ประโยชนจะถูกเรียกเก็บภาษีหากเขาเง่ือนไขอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
1) ผูกอต้ังทรัสตเปนผูมีภูมิลําเนาอยูที่ฝรั่งเศส (French - domniciled) หรือ 

2) ผูรับประโยชนเปนผูมีถิ่นที่อยู (French - resident) ซึ่งหมายถึง ผูที่อยูในประเทศฝรั่งเศส 6 - 10 ป

ทั้งน้ี ทรัสตจะเปนผูทําหนาที่และความรับผิดในการเสียภาษี แตอยางไรก็ตาม หากการกอต้ัง 
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ทรัสตมิไดมีการบริหารจัดการภายในรัฐ ผูรับประโยชนยอมมีหนาที่และความรับผิดในการเสียภาษีน้ัน

ดวยตนเอง34

35 

4 การพิจารณาการเพ่ิมบทลงโทษสําหรับผูที่หลีกเลี่ยงภาษี 

 ถึงแมวาบทลงโทษหากการหลีกเลี่ยงไมชําระภาษีมรดกในประเทศไทยน้ันจะมีบทลงโทษทั้งทาง

แพงและทางอาญาก็ตาม แตอยางไรก็ดีในทางปฏิบัติน้ันก็อาจอยูที่ดุลพินิจในการลงโทษอยูดี ซึ่งยังคงไม

มีความเขมงวดเทาทีควร รวมถึงโทษทางแพงและทางอาญายังคงไมใชโทษสถานหนัก จึงอาจทําใหผูที่

หลีกเลี่ยงภาษีมรดกไมมีความเกรงกลัวตอบทลงโทษน้ันเอง ยกตัวอยางจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี

โทษทั้งทางแพงและทางอาญา ดังน้ี 

การกระทําในทางภาษีที่ตองรับผิดในทางอาญา แบงเปน 3 ประการคือ 

(1) การหนีภาษี ที่เก่ียวกับภาษีที่คางชําระใหกับรัฐบาลน้ีเปนความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม

เกิน 5 ปหรือปรับไมเกิน$ 250,000 ($ 500,000 สําหรับนิติบุคคล)  

(2) การย่ืนขอมูลหรือแบบภาษีอันเปนเท็จซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน$ 250,000 ($ 

500,000 สําหรับนิติบุคคล)  

(3) การไมไดย่ืนแบบแสดงรายการเปนอัตราโทษที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับความผิด 2 รายการแรก โดย

เปนความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน$ 100,000 ($ 200,000 สําหรับ

นิติบุคคล)   

อภิปรายผลการศึกษา 

ตามที่ไดกลาวถึงในขางตนการพิจารณาหลักการและวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก ประกอบกับการพิจารณาประโยชนและผลกระทบของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกน้ัน ถึงแมวาจะ
มีขอเสียอยูหลายประการซึ่งขอเสียที่อาจจะพบวาสงผลผกระทบมากที่สุดคือขอเสียในดานการออมของ 
รวมถึงมาตรการจัดเก็บภาษีดังกลาวของรัฐบาลน้ันยังไมมีมาตรการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร
จะเปน แตอยางไรก็ดีการเก็บเอาภาษีที่ไดมาจากการรับมรดกน้ันก็ยอมมีผลที่ดีกวาและมีนํ้าหนักมากพอ
ในการสนับสนุนใหมีการจัดเก็บ เพ่ือประโยชนในการสรางรายไดใหกับภาครัฐและยังถือไดวาเปน
เครื่องมือสําหรับรัฐบาลของประเทศที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งยังสามารถลด

                                                            
35 Robert Anthony and Patrick Michauc, Tax regime of trusts in france Article 14 of the 
rectified finance law on 2011, Available at http://www.etudes-fiscales-
internationales.com/media/02/00/3136919497.pdf, IOnline] สืบคนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
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ชองวางของความเหลื่อมล้ําของคนจนและคนรวยในประเทศไดตามที่ไดกลาวไวในขอดีของการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกน้ันเอง 
 แตปญหาที่พบไดของภาษีการรับมรดกโดยทั่วไปน้ันก็ยอมคลายคลึงกับปญหาที่อาจพบไดในการ
เก็บภาษีรูปแบบอ่ืนๆ เชนกันน้ันก็คือปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งปญหาเชนวาน้ีก็เกิดขึ้นในหลายๆ
ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกดวยเชนกัน ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินหรือทรัพยสิน
ใหกับตางประเทศ เพราะเงินทองทรัพยสินไดถูกเคลื่อนยายโอนไปลงทุนอยูในตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งน้ี เจามรดกอาจเกิดความกังวลใจเมื่อเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไดถูกสงออกไปหรือโอน
ไปอยูตางประเทศแลวโอกาสที่จะนําทรัพยสินหรือเงินดังกลาวกลับเขามาในประเทศก็เปนการยาก 
รัฐบาลจึงจําเปนตองมีมาตรการเพ่ือปองการการเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกหรือทําใหมีการ
หลีกเลี่ยงนอยที่สุด เพ่ือทําใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ตลอดจนการบริหารจัดเก็บภาษี
น้ันจําเปนที่จะตองเปนไปโดยยุติธรรม ชอบดวยกฎหมาย และเปนไปเพ่ือประโยชนตอสังคมสวนรวมของ
ประเทศชาติ 
 อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวาหากรัฐตองการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ก็ควรที่จะมีมาตรการใน

การจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามหลักการของภาษีอากรที่ดี 4 ประการ คือ จะตองมีความเปนธรรม มีความ

ชัดเจนแนนอน กอใหเกิดผลกระทบตอการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจหรือกลไกทางการตลาดนอยที่สุด 

และมีระบบการจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการ

หลีกเลี่ยงภาษีในหลายๆ รูปแบบอีกดวยน้ันเอง 

ขอเสนอแนะ 
1) การจัดเก็บภาษีการโอนมรดกขามรุน 

 ดังที่ไดกลาวไปขางตนถึงแมวาในปจจุบันการโอนมรดกขามรุนเพ่ือหลีกเลี่ยงการชําระภาษีมรดก

ในประเทศไทยน้ันยังคงไมถือเปนความผิดของการหลีกเลี่ยงภาษี แตเปนเพียงการวางแผนภาษีสําหรับ

การจายภาษีในอนาคตน้ันเอง แตอยางไรก็ตามหากรัฐตองการจะเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือนําเงิน

ภาษีมาบริหารประเทศอยางที่ต้ังไวน้ัน ผูศึกษาเห็นวาควรกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีสําหรับการโอน

มรดกขามรุน รวมถึงมีการกําหนดวาหากมีการโอนมรดกขามรุนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจงใจการหลีกเลี่ยง

ภาษีน้ันใหถือวามีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีมรดกดวยเชนกัน 

2) ลดอัตราเพดานการจัดเก็บภาษจีัดเก็บภาษีมรดก 

 ถึงแมวาการจัดเก็บภาษีมรดกจะดูเหมือนเปนเรื่องที่สามารถสรางรายไดใหแกรัฐไดก็ตามแตใน

ความเปนจริงแลวผูที่เขาขายที่จะตองเสียภาษีการรับมรดกน้ันมีนอยมากหากเทียบกับประชากร

ภายในประเทศ ซึ่งปญหาน้ีเกิดจากเพดานการจัดเก็บภาษีน้ันสูงเกินไปน้ันเอง 
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กฎหมายการจัดเก็บภาษีการรับมรดกน้ันจัดเก็บจากผูที่ไดรับทรัพยสินที่เปนมรดกของผูตายเฉพาะสวนที่

เกินหน่ึงรอยลานบาท สวนที่ไมเกินหน่ึงรอยลานบาทไมตองเสีย ผูศึกษาเห็นวาถาหากลดเพดานการ

จัดเก็บภาษีจากเดิมเฉพาะสวนที่เกิดหน่ึงรอยลานบาทจึงจะตองเสียภาษีการรับมรดก ใหตํ่าลงเพ่ือรัฐ

สามารถจัดเก็บภาษีไดทั่วถึงมากขึ้น เชน กําหนดเพดานที่หาสิบลานบาท เปนตน จะชวยใหรัฐสามารถ

จัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

3) กําหนดกฎหมายใหสามารถจัดต้ังทรัสตในประเทศไทยได 

 ผูมีหนาที่เสียภาษีบางคนอาจใชวิธีการตางๆที่กลาวมาแลวใหบทกอนหนาเพ่ือที่จะหลบเลี่ยงการ
ชําระภาษีมรดก ซึ่งอาจมีไดหลากหลายวิธี เชน การโอนทรัพยสินกอนที่ตนจะเสียชีวิต หรือการออกไป
จัดต้ังทรัสตในประเทศที่สามารถจัดต้ังทรัสตได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไมตองชําระภาษีมรดกในทรัพย
ดังกลาว ดังน้ันเพ่ือที่จะปองกันไมใหเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีการดังกลาวเกิดขึ้น เห็นวาประเทศไทย
จึงควรที่จะกําหนดใหสามารถจัดต้ังทรัสตขึ้นมาภายในประเทศไทย อีกทั้งยังมีประโยชนในหลายๆดาน
อีกดวย ทั้งในดานการดูแลทรัพยสิน การลงทุน เปนตน 
4) กําหนดโทษสถานหนักสําหรับบุคคลที่หลีกเลี่ยงการชําระภาษี 

 หากบุคคลผูมีหนาที่เสียภาษีจากการรับมรดก หากพิสูจนไดวาจงใจกระทําการใดๆ เพ่ือให

ตนเอง หรือบุคคลผูที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีมรดก ซึ่งจะตองไดรับโทษทางอาญาอยางสูง เพ่ือใหบุคคล

ที่จะทําการหลีกเลี่ยงภาษีมีความรูสึกเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับหากกระทําการหลีกเลี่ยงภาษี ทําใหมี

การหลีกเลี่ยงภาษีนอยลง และรัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดมากขึ้นจากบุคคลผูมีรายไดสูง  
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ปญหาความหลากหลายทางเพศในพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

Problem of Gender Diversity Issues in the Labor Protection Act B.E. 2541 

 
ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห01 

Kwankamol Tipmanosing1
 

 

บทคัดยอ 

 ปจจุบัน ความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือกเขามาสูสังคมไทยอยางรวดเร็ว และไดรับ
การยอมรับจากคนรุนใหมมากขึ้น ทําใหกฎหมายของประเทศไทยหลายๆ ฉบับ ไมทันสมัยและไมทันตอ
สถานการณปจจุบัน กฎหมายฉบับหน่ึงที่มีลักษณะดังกลาว ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ที่ยังคงมีบทบัญญัติแบงแยกเพศตามเพศกําเนิด คือ เพศชายและเพศหญิงเทาน้ัน แตการคุมครอง
ลูกจางเพ่ือมิใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางโดยไมเปนธรรมน้ัน อาจไมไดเปนเพียงแคการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมตอลูกจางตามเพศกําเนิดเทาน้ัน การปฏิบัติที่เปนธรรมตองไมเลือกปฏิบัติและตองไมคํานึงถึง
เพศ ศาสนา หรือความเช่ือ แตตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และตอง
ปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องน้ัน จึงจะทําใหเกิดความ
เปนธรรมภายใตความเสมอภาคได ซึ่งความแตกตางในเรื่องเพศของบุคคลไมถือวาเปนขอแตกตางใน
สาระสําคัญที่จะเปนเหตุผลในการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกันได นอกจากน้ี หามมิใหรัฐในฐานะที่เปนผูใช
อํานาจปกครองเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ทําใหบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 บางมาตราเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอลูกจางผูเปนบุคคลหลากหลายทางเพศหรือ
เปนบุคคลเพศทางเลือกที่มีสรีระเปราะบางเพราะเหตุที่บุคคลเหลาน้ันทําใหรางกายของตนคลายเพศที่
ตนประสงคจะเปนซึ่งไมตรงกับเพศกําเนิด บทบัญญัติที่เปนการเลือกปฏิบัติดังกลาว เชน การใชคําวา 
“ลูกจางชายและลูกจางหญิง” ในมาตรา 15 หรือการใชเพศเปนเกณฑกําหนดนํ้าหนักในการเคลื่อนยาย
ของ หรือการคุมครองเวลาอันตรายในการทํางานของลูกจางหญิงเทาน้ัน เปนตน 
 

คําสําคัญ:  เลือกปฏิบัติในการทํางาน ความหลากหลายทางเพศ เพศทางเลือก เลือกปฏิบัติ 
 
Abstract 

Gender diversity or homosexuality has been more accepted by the younger 

generation in Thai society, causing various Thai laws to be outdated and unable to keep 
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up with the present circumstances. The Labor Protection Act, B.E. 2541, is a law that 

still categorizes people's genders depending on their sexes, i.e. males and females 

solely. The protection of the employee from unfair treatment by the employer, on the 

other hand, may be limited to proper treatment of employees depending on their 

genders. Fair treatment is defined as an action that causes no discrimination and does 

not take gender, religion, or belief into account, but it must treat things of the same 

essence equally and those of different essences differently depending on the nature of 

the problem. The state is banned from discriminating unfairly against a person. As a 

result, some elements of the Labor Protection Act, B.E. 2541, discriminate unfairly 

against LGBT or LGBTQ employees who have weak physical circumstances as a result of 

their attempts to physical transgression resemble to the gender they aspire to be, 

which is not their original sexes. Such provisions include the use of the term “male and 

female employees” in Section 15, or the use of gender as a criterion to determine the 

weight of the movement of goods, or protection for dangerous incidents in working 

conditions for female employees, etc. 
 

Keywords: discrimination at work, gender diversity, LGBTQ, discrimination 

 

1. บทนาํ 

 ในสังคมปจจุบัน เราอาจจะเคยไดยินคําวา “ความหลากหลายทางเพศ” หรือ “เพศทางเลือก” 
อยูบอยครั้ง ซึ่งเดิมในอดีตมีความเขาใจกันวาบุคคลที่มีเพศสภาพไมสอดคลองกับเพศกําเนิดน้ันเปนความ
ผิดปกติทางจิต แตปจจุบัน องคการอนามัยโลก (WHO) ไดเปลี่ยนแปลงใหภาวะดังกลาวน้ีไปอยูในหมวด
กรณีที่เกี่ยวของกับสุขภาพทางเพศ โดยไมถือวาเปนอาการปวยทางจิตอีกตอไป (โรงพยาบาลเพชรเวช, 
2563) แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังคงบัญญัติเรื่องความเทาเทียมกันไว
ใน มาตรา 27 วา  

“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย    
เทาเทียมกัน 

  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได”  
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เพราะฉะน้ัน เมื่อรัฐธรรมนูญมีขอความบัญญัติแยกเพศเฉพาะชายและหญิงขึ้นแมเพียงวรรค
เดียว (วรรคสอง) ก็ตาม ทําใหหลายคนเขาใจไปในทางที่วารัฐธรรมนูญไมมีการระบุถึงความเทาเทียมกัน
ในความหลากหลายทางเพศ ทั้งๆ ที่ ในปจจุบันมีเพศทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิง
มากมาย  
 ในทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ยังคงมีบทบัญญัติแบงแยก
เพศของลูกจางเปนลูกจางชายและลูกจางหญิงเทาน้ัน ซึ่งเปนการระบุเพศที่ขาดความหลากหลายทาง
เพศในปจจุบัน และยังคงมีเจตนารมณคุมครองบางเรื่องเฉพาะลูกจางหญิงซึ่งมีความเปราะบางทาง
รางกายเทาน้ัน ทําใหกลายเปนการเลือกปฏิบัติอันขัดตอบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ได นอกจากน้ัน หากลูกจางชายที่อยูในกระบวนการขามเพศแลวทําใหตนมีสภาพสรีระคลายผูหญิง      
ก็อาจมีความเปราะบางทางรางกายไดเชนกัน และตองการการคุมครองเชนเดียวกับลูกจางหญิงดวย 
 ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดกําหนดในเรื่องการเลือกปฏิบัติไววา “ทุก
คนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งหลายตามที่กําหนดไวในปฏิญญาน้ี โดยปราศจากการแบงแยกไมวาจะเปน
เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน พ้ืนฐานทางสังคม ทรัพยสิน ชาติ
กําเนิดหรือสถานะอ่ืนๆ รวมทั้ง ไมแบงแยกใดๆ บนพ้ืนฐานทางการเมือง กฎหมาย” ดังน้ัน ตามหลัก
ความเสมอภาคน้ัน มีหลักการสําคัญวา “จะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน 
และตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องน้ัน” (มานิต จุม
ปา, 2550 : 116) จึงจะทําใหเกิดความเปนธรรมภายใตความเสมอภาคได ซึ่งความแตกตางในเรื่องเพศ
ของบุคคลไมถือวาเปนขอแตกตางในสาระสําคัญที่จะเปนเหตุผลในการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกันได 
(มานิต จุมปา, 2550 : 124) ทําใหเห็นไดวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังเปนกฎหมาย
ที่เลือกปฏิบัติและลาสมัยอยูมาก 
 
2. ความหลากหลายทางเพศ 

 แตเดิมสังคมไทยมองวากลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุมคนที่เปนเพศทางเลือก
หรือกลุม LGBTQ เปนกลุมบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งเปนแนวความคิดที่เกิดมาจากวัฒนธรรม
หรือบรรทัดฐานทางสังคมด้ังเดิม แตแนวความคิดในสังคมปจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาจเกิดจาก
แนวความคิดและบรรทัดฐานทางสังคมตะวันตกที่ใหการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากอน เขามา
มีอิทธิพลในสังคมไทยมากขึ้น ทําใหกลุมคนที่เปนเพศทางเลือกเปดเผยตัวตนมากกวาอดีต โดยปจจุบัน
ในทางการแพทยบุคคลที่มีความหลากหลายทางการเพศไมใชคนที่เปนโรคจิตเวชหรือคนมีความผิดปกติ
ทางจิต บุคคลเหลาน้ีแคเปนบุคคลที่ไดรับอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกหลากหลายทาง เชน ฮอรโมน 
สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดู วัฒนธรรม และพ้ืนฐานทางสังคม ที่กลุมคนเหลาน้ีไดรับการหลอหลอม 
(โรงพยาบาลเพชรเวช, 2563) 
 กลุมเพศทางเลือกหรือกลุม LGBTQ ไดแก Lesbian Gay Bisexual Transgender 
Questioning/Queer (สหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (สพท.), 2564) กลาวคือ 
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 (1) Lesbian คือ ผูหญิงที่ชอบผูหญิงดวยกัน 
 (2) Gay คือ ผูชายที่ชอบผูชาย รวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันดวย 
 (3) Bisexual คือ คนที่ชอบทั้งผูชายและผูหญิง 
 (4) Transgender หรือคนขามเพศ คือ ผูหญิงที่มีจิตใจเปนผูชาย หรือผูชายที่มีจิตใจเปนผูหญิง 
นิยมเรียกกันวา “ทรานส” 
 (5) Questioning/Queer หรือเควียร คือ กลุมคนที่ไมไดมีเพศตามกรอบสังคมทั่วไป ไมจํากัด
เพศ กลาวคือ กําลังคนหาตัวเองอยู ไมแนใจวาตัวเองเปนเพศใด  
 ความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือกหรือ LGBTQ บางลักษณะทําใหเกิดสภาวะการมี
เพศสภาพไมสอดคลองกับเพศกําเนิด โดยการมีความตองการเปนเพศตรงขามกับเพศที่กําเนิด เชน กลุม 
Transgender หรือคนขามเพศ ที่รวม ตุด ทอม กระเทย คนขามเพศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงรางกายของ
ตนเองดวย (ดนัย อังควัฒนวิทย, 2565) 
 “เพศสภาพ” (Gender) หมายถึง เพศที่สังคมกําหนดบทบาทหนาที่  พฤติกรรม และ
คุณลักษณะทางเพศที่สังคมและวัฒนธรรมไดกําหนดขึ้น เชน ความเปนชาย ความเปนหญิง เกย กระเทย 
ทอม ด้ี เปนตน ซึ่งจะมีบทบาททางเพศแตกตางกันออกไป (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 : 43 – 45) และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พ.ศ.2557 ไดบัญญัติใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนใน
เรื่อง “เพศสภาพ” ไว โดยใหความหมายของคําวา “เพศสภาพ (Gender)” วาเปนสภาพทางเพศที่
ปรากฏใหเห็น และรวมถึงบทบาทและรสนิยมทางเพศหรือวิถีชีวิตทางเพศที่อาจไมตรงกับเพศที่เปนจริง 
(ถวิลวดี บุรีกุล, ปทมา สูบกําปง, สติธร ธนานิธิโชติ และจารุวรรณ กาบซอน, 2538 : 12 – 13) ซึ่งเพศ
สภาพอาจตรงกับเพศที่กําเนิดหรือไมตรงกับเพศกําเนิดก็ได 
 แมวาการมีเพศสภาพไมสอดคลองกับเพศกําเนิดจะเกิดขึ้นจากจิตใจอันถือวาเปนรสนิยมทาง
เพศ (โรงพยาบาลเพชรเวช, 2563) แตก็นําไปสูการทําใหบุคคลเหลาน้ันพยายามจะทําใหรางกายเปนไป
ตามเพศที่ตนประสงคใหมากที่สุด เชน การใชฮอรโมนที่รับจากภายนอกเขามาเปนตัวชวยในการขามเพศ 
(CAREMAT, 2565 และอํานาจ เตโชวาณิชย, 2565) การเสริมหนาอก การผาตัดแปลงเพศ เปนตน ซึ่ง
การใชฮอรโมนเพศเพ่ือเปลี่ยนจากหญิงไปเปนชายจะสงผลใหหญิงที่ประสงคเปนชายขามเพศมีขนและ
เคราเพ่ิมขึ้นที่ใบหนาและรางกาย เสียงเปลี่ยน ประจําเดือนจะหยุดลง สวนการใชฮอรโมนเพศเพ่ือ
เปลี่ยนจากชายไปเปนหญิงก็จะสงผลใหชายที่ประสงคจะขามเพศมีไขมันสะสมเพ่ิมขึ้นบริเวณสะโพกทํา
ใหสะโพกผาย ขนาดของอัณฑะและองคชาตจะเล็กลง มีลักษณะเปนกอนมากขึ้นบริเวณเตานมทําใหดูมี
หนาอกมากขึ้น ขนบริเวณรางกายและใบหนาจะลดลง และอาจเกิดปญหาทางสุขภาพตางๆ เชน ปวย
บอย มวลกระดูกบางลง เปนตน (โรงพยาบาลบํารุงราษฎร, 2565) รวมทั้ง มวลกลามเน้ือลดลง 
(MedicalNewsToday, 2021) ทําใหรางกายของผูที่ตองการขามเพศมีความคลายคลึงกับเพศที่ผูน้ัน
ตองการมากที่สุดเทาที่จะทําได กลาวคือ ชายขามเพศก็จะมีลักษณะสรีระที่คลายผูชาย และหญิงขาม
เพศก็จะมีสรีระคลายผูหญิง 
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3. ความหลากหลายทางเพศที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเก่ียวกับเรื่อง
ที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางเพ่ือใหลูกจางมีหลักประกันการทํางานที่เหมาะสม มุงที่จะกอใหเกิด
ความเปนธรรมแกลูกจาง และอํานวยประโยชนแกลูกจางในฐานะที่ลูกจางมีความดอยกวานายจางทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน การที่ลูกจางไดรับคาจางหรือคาตอบแทนการทํางานที่เหมาะสมเพ่ือ
สามารถจะดํารงชีวิตอยูในสังคมได (พงษรัตน เครือกลิ่น, 2557 : 15) 
 จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีจุดมุงหมายประการสําคัญ คือ การ
สรางความเปนธรรมที่เกิดจากการที่นายจางปฏิบัติตอลูกจาง แตในบทบัญญัติบางมาตรายังคงกําหนดให
นายจางปฏิบัติตอลูกจางโดยแบงแยกเพศหรือใชเพศเปนเกณฑการปฏิบัติอยู ดังเชน   
 มาตรา 15 กําหนดใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวน
แตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนน้ันได 
 มาตรา 37 กําหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของ
หนักเกินอัตรานํ้าหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยมีกฎกระทรวงกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางให
ลูกจางทําได พ.ศ.2547 ขอ 1 กําหนดใหนายจางใชลูกจางทํางาน ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็น
ของหนักไมเกินอัตรานําหนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหน่ึงคน ดังตอไปน้ี  
 (1) ยี่สิบกิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “เด็กหญิง” อายุต้ังแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปดป 
 (2) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “เด็กขาย” อายุต้ังแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปดป 
 (3) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “หญิง” 
 (4) หาสิบกิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “ชาย” 
 มาตรา 40 กําหนดใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงน้ัน ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาและมี
คําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกลาว 
 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังกลาวขางตน จะเห็น
วาเปนการบัญญัติใหความคุมครองแรงงานที่ใชเพศเปนเกณฑ โดยระบุแยกเพศเฉพาะเพศชายและเพศ
หญิงหรือเปนการคุมครองเฉพาะเพศหญิงเทาน้ัน มิไดใหความคุมครองแรงงานแกบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือกลุมเพศทางเลือกแตอยางใด ทําใหเกิดปญหาการไมไดรับความเปนธรรมแก
บุคคลเพศทางเลือกเหลาน้ีได เชน เปนเหตุใหบุคคลกลุมเพศทางเลือกที่มีลักษณะของสรีระคลายเพศ
หญิงไมไดรับการคุมครองแรงงานคลายลูกจางหญิง หรือกลุมบุคคลเพศทางเลือกทุกรูปแบบถูกเลือก
ปฏิบัติเพราะการเปนเพศทางเลือก เปนตน เมื่อบทบัญญัติของกฎหมายมิไดกําหนดใหความคุมครองถึง
บุคคลเพศทางเลือกเหลาน้ี ก็อาจทําใหนายจางเขาใจไดวาตนเองก็ไมจําตองคํานึงถึงรางกายหรือจิตใจ
เพ่ือปฏิบัติตามหลักความเปนธรรมหรือหลักความเสมอภาคก็ได 
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4. การคุมครองความหลากหลายทางเพศดานแรงงานในประเทศตางๆ 

 4.1 ประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติเรื่องหลักการหามเลือกปฏิบัติในการจางงานอยูใน Equality 
Act 2010 ซึ่งเปนกฎหมายที่รวบรวมหลักการความเทาเทียมและการหามเลือกปฏิบัติไว โดยกําหนดหาม 

นายจางเลือกปฏิบัติตอลูกจางและผูสมัครงาน 1

2 ใน 8 ลักษณะ คือ อายุ ความพิการ การขามเพศ การ
สมรส หญิงต้ังครรภและคลอดบุตร เช้ือชาติ เพศ เพศรสนิยม2

3  
 ในสวนที่เก่ียวกับการหามเลือกปฏิบัติเพราะเปนเพศทางเลือกน้ัน จะอยูใน 2 ลักษณะ
ดวยกัน คือ 
  
 
 
 
 

                                                            
2 Equality Act 2010, Chapter 15 

 An Act to make provision to require Ministers of the Crown and others when making strategic decisions 

about the exercise of their functions to have regard to the desirability of reducing socio-economic inequalities; to 

reform and harmonise equality law and restate the greater part of the enactments relating to discrimination and 

harassment related to certain personal characteristics; to enable certain employers to be required to publish 

information about the differences in pay between male and female employees; to prohibit victimisation in certain 

circumstances; to require the exercise of certain functions to be with regard to the need to eliminate discrimination 

and other prohibited conduct; to enable duties to be imposed in relation to the exercise of public procurement 

functions; to increase equality of opportunity; to amend the law relating to rights and responsibilities in family 

relationships; and for connected purposes. 

3 Equality Act 2010, Part 2 Equality : key concepts, Chapter 1 Protecter Characteristics 

4.The protected characteristics 

5.Age 

6.Disability 

7.Gender reassignment 

8.Marriage and civil partnership 

9.Race 

10.Religion or belief 

11.Sex 

12.Sexual orientation 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/4
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/5
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/6
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/7
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/8
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/8
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/9
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/9
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/10
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/10
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/11
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/11
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/12
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/12
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 4.1.1 การหามเลือกปฏิบัติเพราะเปนบุคคลขามเพศ กลาวคือ หามเลือกปฏิบัติเพราะเขา
เปนบุคคลที่มีเพศไมตรงกับเพศกําเนิด ซึ่งเปนบุคคลที่อยูในระหวางกระบวนการแปลงเพศ หรือเปน
บุคคลที่ผานกระบวนการแปลงเพศมาแลว นอกจากน้ี ยังรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลขามเพศดวย3

4  
 4.1.2 การหามเลือกปฏิบัติเพราะรสนิยมทางเพศ ไดแก การหามเลือกปฏิบัติตอกลุมคนที่มี
รสนิยมรักรวมเพศ หรือรักเพศตรงขาม (คือ เปนเพศชายและเพศหญิงที่มีรสนิยมทางเพศตามเพศ
กําเนิด) หรือรักไดทั้งสองเพศ4

5 
 จะเห็นไดวา ในประเทศอังกฤษมีบทบัญญัติในเรื่องเพศที่ละเอียดและครอบคลุมความ
หลากหลายทางเพศเกือบทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนบุคคลขามเพศ หรือบุคคลที่มีรสนิยมหลากหลาย    
ทางเพศ แมจะเปนเพียงบทบัญญัติในกฎหมายและอาจจะไมสามารถยกเลิกการเลือกปฏิบัติไดโดยสิ้นเชิง 

                                                            
4 Equality Act 2010, Part 2 Equality : key concepts, Chapter 1 Protecter Characteristics 

 7.Gender reassignment 

 (1) A person has the protected characteristic of gender reassignment if the person is proposing to undergo, 

is undergoing or has undergone a process (or part of a process) for the purpose of reassigning the person's sex by 

changing physiological or other attributes of sex. 

(2) A reference to a transsexual person is a reference to a person who has the protected characteristic of 

gender reassignment. 

(3) In relation to the protected characteristic of gender reassignment— 

 (a) a reference to a person who has a particular protected characteristic is a reference to a transsexual 

person; 

 (b) a reference to persons who share a protected characteristic is a reference to transsexual persons. 

5 Equality Act 2010, Part 2 Equality : key concepts, Chapter 1 Protecter Characteristics 

12.Sexual orientation 

(1) Sexual orientation means a person's sexual orientation towards— 

 (a) persons of the same sex, 

 (b) persons of the opposite sex, or 

 (c) persons of either sex. 

(2) In relation to the protected characteristic of sexual orientation— 

 (a) a reference to a person who has a particular protected characteristic is a reference to a person who 

is of a particular sexual orientation; 

 (b) a reference to persons who share a protected characteristic is a reference to persons who are of the 

same sexual orientation. 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/7
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/12
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/12
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ซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายลายลักษณอักษรหลายๆ ฉบับของหลายประเทศ แตก็ถือวาเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติใหความเปนธรรมแกบุคคลที่หลายสังคมไมไดยอมรับหรือไมไดคํานึงถึงไดเปนอยางดี 
 4.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคําสั่งของรัฐบาลกลางหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอรสนิยมทางเพศ
ของพนักงานพลเรือนของรัฐบาล แตยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติตอรสนิยมทางเพศในทุก 
มลรัฐ (วิกิพีเดีย, สิทธิของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรียงตามประเทศหรือดินแดน, 2565) 
 4.3 ประเทศญี่ปุน ในบางเมืองตอตานการเลือกปฏิบัติตอเกย และมีกฎหมายใหบุคคลขามเพศ
สามารถเปลี่ยนเพศโดยชอบดวยกฎหมายไดหลังจากการผาตัดแปลงเพศแลว (วิกิพีเดีย, สิทธิของกลุม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรียงตามประเทศหรือดินแดน, 2565) 
 4.4 ประเทศไตหวัน ตอตานการเลือกปฏิบัติตอเกยในการทํางานและการศึกษา และมีกฎหมาย
ใหบุคคลขามเพศสามารถเปลี่ยนเพศโดยชอบดวยกฎหมายไดโดยไมจําเปนตองมีการผาตัดแปลงเพศกอน 
(วิกิพีเดีย, สิทธิของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรียงตามประเทศหรือดินแดน, 2565) 
 4.5 ประเทศไทย มีแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเสมอภาคไวหลายคําวินิจฉัย 
เชน คําวินิจฉัยที่ 21/2546 กรณีพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา “บทบัญญัติมาตรา 12 มีลักษณะเปนบท
บังคับใหหญิงมีสามีตองใชช่ือสกุลของสามีเทาน้ัน อันเปนการลิดรอนสิทธิในการใชช่ือสกุลของหญิงมี 
สามี ทําใหชายและหญิงมีสิทธิไมเทาเทียมกัน เกิดความไมเสมอภาคกันทางกฎหมายดวยเหตุแหงความ 
แตกตางในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล” เปนตน แตสําหรับการคุมครองความหลากหลายทางเพศใน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยยังแคมีการเริ่มบัญญัติขึ้นชวงของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญในป พ.ศ.2550 
และไดมีความพยายามในการแกไขปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพ่ือรับรองสิทธิมนุษยชนของกลุมบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศอยางตอเน่ือง โดยมีหลักการหามเลือกปฏิบัติไดรับการแกไขใหเกิดความ
ชัดเจนขึ้นในป พ.ศ.2557 แตในที่สุดไดถูกยกเลิกไปเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 
 จะเห็นไดวา ประเทศที่มีกฎหมายที่หามเลือกปฏิบัติในทางเพศ สวนใหญมักจะเกิดขึ้นใน
ประเทศทางตะวันตก สวนในทวีปเอเชียยังมีอีกหลายประเทศที่ไมเห็นความสําคัญของเรื่องความ
หลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือกเทาใดนัก จะมีแคบางประเทศและบางเมืองเทาน้ันที่มีการตอตาน
การเลือกปฏิบัติตอบุคคลกลุมดังกลาว (วิกิพีเดีย, สิทธิของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเรียง
ตามประเทศหรือดินแดน, 2565) 
  
5. ปญหาเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มิไดมีการบัญญัติคุมครองบุคคลกลุม
หลากหลายทางเพศหรือกลุมเพศทางเลือก อาจเปนเหตุใหนายจางกระทําการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
ลูกจางมีรสนิยมทางเพศไมตรงตอแนวความคิดหรือความเช่ือของนายจาง โดยนายจางอาจใชเหตุที่
กฎหมายไมไดบัญญัติถึงกลุมบุคคลดังกลาวเพ่ือปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได อันไดแก 
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 5.1 บทบัญญัติมาตรา 15 ซึ่งกําหนดใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกัน
ในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนน้ันได  
 จากบทบัญญัติมาตรา 15 น้ี เปนการกําหนดใหความคุมครองโดยแยกเพศอยางชัดเจน คือ 
เพศชายและเพศหญิงเทาน้ัน แมจะดูเหมือนเปนบทบัญญัติที่ครอบคลุมทุกเพศแลวก็ตามเน่ืองดวยตาม
กฎหมายก็มีการแยกเพศแคสองเพศน้ีเทาน้ัน แตคําในบทบัญญัติมาตราน้ีเปนคําที่ดูลาสมัยเกินไปเพราะ
ปจจุบันเราก็กําลังเรียกรองใหเกิดความเทาเทียมของเพศทางเลือกดวย 
 5.2 บทบัญญัติมาตรา 37 ที่กําหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน 
ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตรานํ้าหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยมีกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
นํ้าหนักที่นายจางใหลูกจางทําได พ.ศ.2547 ขอ 1 กําหนดใหนายจางใชลูกจางทํางาน ยก แบก หาม 
หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไมเกินอัตรานําหนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหน่ึงคน ดังตอไปน้ี  
 (1) ยี่สิบกิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “เด็กหญิง” อายุต้ังแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปดป 
 (2) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “เด็กขาย” อายุต้ังแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปดป 
 (3) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “หญิง” 
 (4) หาสิบกิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “ชาย” 
 ในกรณีของหนักเกินอัตรานํ้าหนักที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ใหนายจางจัดใหมีและใหลูกจางใช
เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 
 จากบทบัญญัติมาตรา 37 ดังกลาว ก็ยังคงบัญญัติแยกเพศชัดเจนสองเพศเทาน้ัน คือ เพศ
ชายและเพศหญิง โดยใชการแบงเพศตามเพศกําเนิดเปนเกณฑกําหนดนํ้าหนักที่นายจางจะใหลูกจางขน
ยาย ซึ่งเพศดังกลาวเปนเพศกําเนิดที่อาจไมตรงตอลักษณะรสนิยมทางเพศของลูกจาง โดยที่รสนิยมทาง
เพศน้ันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือลักษณะทางรางกายใหเปนไปตามเพศที่ผูน้ันประสงค 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพศชายที่มีจิตใจเปนเพศหญิงและมีความตองการใหรางกายของตนคลายเพศหญิงให
มากที่สุด ดังน้ัน ลูกจางผูน้ันอาจจะเขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงรางกายดวยการผาตัดแปลงเพศและใช
ฮอรโมนหญิงเปนตัวชวย ซึ่งทางการแพทยไดขอสรุปวาการใชฮอรโมนเพศดังกลาวอาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายในทางที่เปนตามตองการและอาจมีโทษกับรางกายบางอยาง เชน ขนาดของ
หนาอกเพ่ิมขึ้น สะโพกผายขึ้น มวลกระดูกลดลง(สงผลใหกระดูกพรุน) มวลกลามเน้ีอลดลง(อาจสงผลให
ไมอาจใชกําลังไดมากเทาเดิม) เปนตน การเปลี่ยนแปลงสรีระดังกลาวอาจสงผลใหไมสามารถใชกําลังกาย
ขนยายของที่มีนํ้าหนักไดเทียบเทากับเพศชายโดยทั่วไป ทําใหนายจางใชเรื่องดังกลาวน้ีเปนเหตุผลในการ
เลิกจางลูกจางเพศทางเลือกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายใหคลายเพศหญิงไมอาจทําตามคําสั่งของ
นายจางได ซึ่งนายจางอาจมีเจตนาอยากจะเลิกจางลูกจางที่เปนเพศทางเลือกอยูแลว แตการเลิกจางที่
ลูกจางมิไดมีความผิดนายจางจําตองจายคาชดเชย ตามบทบัญญัติมาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติ 
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คุมครองแรงงาน พ.ศ.25416 นายจางจึงใชเหตุผลที่ลูกจางเพศทางเลือกที่มีรางกายคลายเพศหญิงไม
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางที่ใหขนยายหรือเคลื่อนยายของที่มีนํ้าหนักที่
กฎหมายกําหนดใหเพศชายทํา อันเปนเหตุเลิกจางลูกจางโดยไมตองจายคาชดเชยได ตามบทบัญญัติ
มาตรา 119 (4) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.25417 
 5.3 บทบัญญัติมาตรา 40 ที่กําหนดใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา 24.00 
นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของหญิงน้ัน ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือ
พิจารณาและมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร และให
นายจางปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 
 จะเห็นไดวา จากบทบัญญัติมาตรา 40 ดังกลาว เปนการใหความคุมครองเฉพาะลูกจางเพศ
หญิงเทาน้ัน ทําใหลูกจางเพศชายหรือลูกจางเพศทางเลือกไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายเมื่อ
พนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางน้ัน ดังน้ัน 
พนักงานตรวจแรงงานก็จะไมพิจารณาหากเปนลูกจางเพศอ่ืนๆ นอกจากเพศหญิงเพราะกฎหมาย
กําหนดใหพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาเฉพาะงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจางเพศหญิงเทาน้ัน ลูกจางเพศทางเลือกจึงไมไดรับความคุมครองในการเปลี่ยนเวลาทํางานหรือ
ลดช่ัวโมงทํางานหากงานน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางเพศทางเลือก   
ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอลูกจางดังกลาวโดยเปนการเลือกปฏิบัติเพราะเพศ 

                                                            
6 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 มาตรา 118 “ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง” 

  “การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวา

จะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไม

สามารถดําเนินกิจการตอไป” 

7 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 มาตรา 119 “นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(2) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียกายอยางรายแรง 

(4) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และ

นายจางไดตกเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่

ลูกจางไดกระทําผิด 

(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุอันสมควร 

(6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในกรณี (6) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับ

ความเสียหาย” 
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 เน่ืองจาก ลูกจางเพศทางเลือกโดยเฉพาะหญิงขามเพศ สวนใหญจะมีลักษณะรางกายหรือ
สรีระที่คลายเพศหญิง เชน มีหนาอก สะโพกผาย แตงกายแบบเพศหญิงหรือแตงหนา เปนตน อาจเปน
เหตุใหบุคคลทั่วไปเขาใจผิดวาบุคคลเหลาน้ันเปนเพศหญิงซึ่งก็อาจไดรับอันตรายจากการทํางานในเวลา
กลางคืนได แตเน่ืองจากเพศกําเนิดของลูกจางเพศทางเลือกน้ันเปนเพศชาย ก็จะไมไดรับความคุมครอง
ใหไดรับการพิจารณาจากพนักงานตรวจแรงงานในงานที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจางเพศทางเลือกน้ันเพ่ือจะไดเปลี่ยนเวลาทํางานหรือลดช่ัวโมงการทํางานดังเชนลูกจางเพศหญิง 
ทําใหลูกจางเพศทางเลือกไมไดรับความเปนธรรมตามที่ควรจะไดรับ 
6. ขอเสนอแนะ 

 จากปญหาเก่ียวกับความคุมครองแรงงานในบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ไมไดรับการ
บัญญัติใหชัดเจนในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่กลาวมาขางตน ผูเขียนมีความเห็นควร
เสนอแนะใหมีการแกไขบทบัญญัติในกฎหมายใหมีความชัดเจนหรือครอบคลุมดังน้ี 
 6.1 มาตรา 15 เรื่องการกําหนดใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางโดยเทาเทียมกัน 

 ควรบัญญัติกําหนดใหนายจางตองปฏิบัติตอลูกจางทุกคนโดยเทาเทียมกันในการจางงาน 
เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนน้ันได เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและครอบคลุมแก
ลูกจางทุกเพศ ทุกวัย และทุกอัตลักษณ ไมควรระบุแยกเปนเพศ โดยปจจุบันกฎหมายในประเทศไทยบาง
ฉบับก็ไมมีการระบุแยกเพศ เชน ในประมวลกฎหมายอาญา เก่ียวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 
มาตรา 2768 เปนตน เพ่ือขจัดความแตกตางทางเพศและใหครอบคลุมผูที่เก่ียวของที่เปนบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือก 
 6.2 กฎกระทรวงกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางใหลูกจางทําได พ.ศ.2547 ขอ 1 ที่ใชเพศเปน
เกณฑกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางอาจใหลูกจางเคลื่อนยายของ 
 กฎกระทรวงดังกลาว อาจยังคงใชอายุเปนเกณฑในการกําหนดอัตรานํ้าหนักมากที่สุดที่
เหมาะสมในการใหลูกจางขนยาย เชน ย่ีสิบกิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน “เด็ก” อายุต้ังแตสิบหาปแตยัง
ไมถึงสิบแปดป และย่ีสิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางอายุต้ังแตสิบแปดปขึ้นไป เปนตน ไมควรบัญญัติโดยใช
เพศเปนเกณฑกําหนดนํ้าหนัก และในบทขยายวรรคสองควรกําหนดใหนายจางจัดใหมีและใหลูกจางใช
เครื่องทุนแรงที่เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางเสมอ เพราะ
กฎกระทรวงดังกลาวก็มีแนวความคิดใหนายจางสงเสริมใหมีการใชอุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่เหมาะสม
และลดการใชกําลังแรงงานคนในการปฏิบัติงานที่ตองเคลื่อนยายของหนัก แมวานายจางจะใหลูกจาง
ทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักที่ไมเกินอัตรานํ้าหนักที่กําหนดก็ตาม เพ่ือลดการ

                                                            
8
 กอนป 2550 บัญญัติวา “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด

ขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดคิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษ” ปจจุบันเปล่ียนเปน “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน โดยขูเข็ญดวย

ประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืนนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ตอง

ระวางโทษ” 
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ออกแรงในการเคลื่อนยายใหนอยลง (คําช้ีแจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกําหนดอัตรานํ้าหนัก
ที่นายจางใหลูกจางทํางานได พ.ศ.2547) ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนใดๆ ที่ตองใชเพศเปนเกณฑในการ
กําหนดนํ้าหนักการขนยายหรือเคลื่อนยายของ เพราะกฎหมายก็สนับสนุนและใหนายจางสงเสริมใหจัด
ใหมีและใหใชอุปกรณหรือเครื่องทุนแรงในการเคลื่อนยายของอยูแลว เพ่ือมิใหลูกจางไมวาเพศใดๆ ไดรับ
อันตรายจากการทํางานดังกลาว 
 6.3 มาตรา 40 ซึ่งกําหนดเวลาอันตรายในการทํางาน 
 ควรตัดคําที่มีความหมายวา “ลูกจางหญิง” ออกไป ใชแคเพียงคําวา “ลูกจาง” เทาน้ัน 
เพ่ือใหครอบคลุมลูกจางทุกคนที่ทํางานระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา และ
พนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางน้ัน ให
พนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีเพ่ือพิจารณาและมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางานหรือลด
ช่ัวโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว จะเห็นวา ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายใหพนักงานตรวจแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพิจารณากลั่นกรองถึง
สองขั้นตอนอยูแลว ทําใหลูกจางทุกคนไมวาเพศหญิง เพศชาย หรือเพศหลากหลายหรือเพศทางเลือก 
ไดรับการพิจารณาจากพนักงานตรวจแรงงานและอธิบดีฯ ทุกคน ไมใชถูกตัดทิ้งต้ังแตยังไมไดรับการ
พิจารณาเลย 
 นอกจากน้ี ดวยมาตรา 40 น้ี อยูในหมวด 3 ซึ่งเปนหมวดการใชแรงงานหญิง หากมีการ
เปลี่ยนคําในบทบัญญัติเพ่ือใหครอบคลุมลูกจางทุกคนแลว ก็ควรที่จะนําออกจากหมวด 3 เพราะไมใช
บทบัญญัติเกี่ยวกับการใชแรงงานหญิงอีกตอไป 
 จะเห็นไดวา ปญหาเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เปนเรื่องเ ก่ียวกับคําที่ ใช ในกฎหมายที่ ไมทันตอยุคสมัยในปจจุ บันของสังคม ตลอดจน 
แนวความคิดที่มีความอนุรักษนิยมของผูรางกฎหมายที่ยังคงมีแนวความคิดการแบงแยกเพศเปนแคเพศ
ชายและเพศหญิงจนเปนเหตุใหการแกไขกฎหมายแรงงานยังคงลาชาไมทันตอสังคมปจจุบัน โดย
นอกจากการปรับเน้ือหาในบทบัญญัติของกฎหมายแลว ผูเขียนก็ยังเห็นวา ในทางปฏิบัติควรมีการ
ปรับเปลี่ยนต้ังแตแนวความคิดในทางอนุรักษนิยมของนายจาง นโยบายการจางงาน และเง่ือนไขการ
ทํางานของนายจางประกอบกันไปดวย จะทําใหสังคมการทํางานมีความสงบเรียบรอยมากย่ิงขึ้น 
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ขอสังเกตเก่ียวกับการใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ตรวจสอบการกระทําท่ีขัด
หรือแยงตอรฐัธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2560 
Observations with the exercise of the right to submit a petition to the 

Constitutional Court to investigate actions that contradict Article 213 of 
the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 

 

อาภัสรา เทพจํานงค0
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Arpasara Thepjumnong1 
 

บทคัดยอ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ไดเพ่ิมชองทางใหประชาชน
มีสิทธิย่ืนคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําขึ้น
เปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหมีมากขึ้น ซึ่ง
แตเดิมรัฐธรรมนูญฉบับกอนไดใหสิทธิแกประชาชนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเฉพาะกรณีบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเทาน้ัน แตจากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46-48 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการใชสิทธิรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รวมทั้งศึกษาคําวินิจฉัยและคําสั่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เก่ียวของ ทําใหเห็นถึงปญหาและขอจํากัดตางๆ ที่ทําใหการใชสิทธิย่ืนคํารองเพ่ือขอให
ศาลรัฐธรรมนูญคุมครองสิทธิเสรีภาพจากการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ันไมบรรลุวัตถุประสงค
ตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญไดวางไว ดังน้ัน ในอนาคตหากมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่เก่ียวของกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการใช
สิทธิรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 อาทิ เชน การลดขอจํากัดหรือลดขอบเขตของการ
กระทําของรัฐที่เปนขอยกเวนในการใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหแคบลง การแกไข
เงื่อนไขในการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญโดยตัดกระบวนการใหผูรองตองย่ืนคํารองผานทางผูตรวจการ
แผนดินกอนฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญออกไปเพื่อลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและอาจไมไดชวยกลั่นกรอง
หรือลดปริมาณคดีที่จะย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญเทาที่ควร และไปสรางกลไกในการกลั่นกรองการนําคดีขึ้นสู
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม เชนน้ีก็จะทําใหศาลรัฐธรรมนูญเขามามีบทบาทในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไดมากขึ้นสมดังเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญไดวางไว 

 
                                                            
1 ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, Email: arpasara_the@utcc.ac.th 
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คําสําคัญ: การรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ, การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, การตรวจสอบ   

           ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทํา 

Abstract 

For the first time, Article 213 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 
2560, provides citizens with the opportunity to submit a request directly to the 
Constitutional Court to verify the constitutionality of the actions, with the objective of 
expanding the protection of rights and freedom of the people. In the past, the previous 
version of the Constitution allowed citizens the right to file a complaint with the 
Constitutional Court only in cases where the provisions of the law  

contradicted the Constitution. However, the study of the organic law on the 
procedures of the Constitutional Court, B.E. 2561, Article 46-48, only stipulates the 
rules, methods and conditions, for exercising the right to file a complaint with the 
Constitutional Court under Section 213, including studying the rulings and orders of the 
relevant Constitutional Court. This illustrates problems and limitations that the exercise 
of the right to submit a request to the Constitutional Court to protect rights and 
freedom from unconstitutional acts does not achieve the objectives set forth by the 
Constitution. Therefore, in the future, if there is an amendment to the organic law on 
the procedures of the Constitution Court regarding rules, methods and conditions, for 
exercising the right to lodge a complaint with the Constitutional Court under Article 
213, such as reducing the limitation or narrowing the scope of the state's actions that 
are exceptions to the exercise of the right to lodge a complaint with the Constitutional 
Court, the amendment to the Constitutional grievance conditions by eliminating the 
process of requiring petitioners to file a complaint through the Ombudsman before 
filing a lawsuit with the Constitutional Court eliminates unnecessary steps and may not 
help screen or reduce the number of cases which is to be submitted to the 
Constitutional Court, while at the same time, create a new mechanism for scrutinizing 
cases to the Constitutional Court. This will allow the Constitutional Court to play a 
better role in protecting the rights and freedom of its citizens in accordance with the 
spirit of the Constitution. 

Keywords: filing constitutional complaints, protection of citizens’ rights and freedoms,       

                verifying the constitutionality of actions 
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บทนํา 

ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดเพิ่มชองทางใหประชาชนมี
สิทธิย่ืนคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหตรวจสอบการกระทําที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 213 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหรองรับกับมาตรา 5 แหงรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเปนอันใชบังคับมิได...” ซึ่งเดิมในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มาตรา 212) ใหสิทธิบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ย่ืนคํา
รองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเฉพาะกรณีบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเทาน้ัน การที่
ความคุมครองของมาตราน้ีขยายไปถึงการกระทําน้ัน เปนการเพ่ิมความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนดวยการอุดชองวางในกรณีที่ไมมีอํานาจของศาลใดเขาไปคุมครอง และเพ่ือใหความคุมครอง
ไมเพียงแตการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่เกิดจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ หรือแมแตการกระทําของเอกชนก็อยูในขายที่อาจถูกโตแยงวาเปนการขัดตอ
รัฐธรรมนูญไดเชนกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหสิทธิแกบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุมครองไวมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง เพ่ือมีคําวินิจฉัยวาการกระทําน้ันขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากการขยายการคุมครองสิทธิดังกลาวเปนเรื่องที่อาจมี
ขอบเขตกวางขวาง และเพ่ือมิใหศาลรัฐธรรมนูญตองรับภาระเกินสมควร จึงไดมีการกําหนดเง่ือนไขการ
ใชสิทธิตามมาตราน้ีไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ1

2  

ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 25613 โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑ ว ิธ ีการ ยื ่นคําร องตอศาล
รัฐธรรมนูญโดยประชาชนไวในมาตรา 46 ถึงมาตรา 48 แตอยางไรก็ดี จากการศึกษาบทบัญญัติและคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เก่ียวของกลับพบวาหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาวไมเอ้ืออํานวยให
ประชาชนสามารถใชสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดอยางแทจริง ไมวาจะเปนการกําหนดขอยกเวน
ของการกระทําที่จะเปนวัตถุแหงการฟองคดีไวอยางกวางขวางในมาตรา 47 (1) - (6) หรือการกําหนด
ขั้นตอนใหผูรองตองย่ืนคํารองตอผูตรวจการแผนดินกอน หากผูตรวจการแผนดินไมย่ืนคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูรองจึงจะมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได ซึ่ง
หลักเกณฑ และเง่ือนไขเหลาน้ีทําใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงจะขยายความคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไมอาจบรรลุผลสําเร็จได ดังน้ันในอนาคตหากมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขในการย่ืนคํารองตอศาล
                                                            
2 คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ. (2562). ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 (หนาที่ 366). กรุงเทพ: สํานักพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561. (2561, มีนาคม 2). ราชกิจจานุเบกษา เลม 
135 ตอนที่ 12 ก. หนา 1-31. 
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รัฐธรรมนูญโดยประชาชน เชนน้ีก็จะทําใหศาลรัฐธรรมนูญเขามามีบทบาทในการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนไดอยางแทจริง 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการใชสิทธิย่ืนคํารองโดยประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให
มีคําวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46-48 ได
กําหนดใหประชาชนสามารถย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาการกระทําน้ันขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ โดยสามารถแบงการใชสิทธิในคดีดังกลาวไดเปน 2 กรณีดวยกัน 3

4 คือ กรณีที่หนึ่ง คดีซึ่ง
บุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเนื่องมาจากการกระทําที ่มิใชเปนผลมาจากบทบัญญัติแหง
กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และกรณีที่สอง คดีซึ่งบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่ เปนผลมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดย
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัยตรวจสอบการกระทําที่
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญมีดังน้ี 

1. ในกรณีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเน่ืองมาจากการกระทําที่มิใชเปนผลมาจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ผูรองจะตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยตรง
และไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 45 หรือในกรณี
ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเน่ืองมาจากการกระทําที่เปนผลมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ผูรองจะตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวอันเปนผลมา
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ5

6 
2. การละเมิดสิทธิและเสรีภาพน้ันตองเกิดจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ

หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ ดังน้ันในกรณีที่เอกชนกับเอกชนกระทําการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญระหวางกันเองจะไมสามารถอางมาตรา 213 เพ่ือใชสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือรองระหวางเอกชนดวยกันเองได67 

3. ตองไมใชกรณีดังตอไปน้ี ทั้งน้ีเพ่ือจํากัดการกระทําที่จะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให
แคบลง ไดแก78 

                                                            
4 สุภัทร แสงประดับ. (2562, กรกฎาคม-กันยายน). การใชสิทธิในคดีรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaint) ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213. จดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 20(3), หนา 5. 
5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง 
7 ตัวอยางคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากเปนกรณีมิไดเกิดจากการกระทําของหนวยงานรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ 
หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ ไดแก คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2562 (การกลาวอางวาถูกบิดาและพ่ีชายแยงมรดกไปทั้งหมดรวมถึงกรณีที่
มีผูรับฝากโฉนดที่ดินแลวไมคืนใหผูรอง) 
8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 47 
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- การกระทําของรัฐบาล (Act of Government) 
- รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการรองหรือผูมีสิทธิขอใหศาล

พิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว 
- กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ และยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอน หรือ

วิธีการน้ันครบถวน 
- เรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืน หรือเรื่องที่ศาลอ่ืนมีคําพิพากษา หรือ

คําสั่งถึงที่สุดแลว 
- การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญที่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มี

ปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร 
- การกระทําที่ เ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการดําเนินการ
เกี่ยวกับวินัยทหาร 
4. ผูรองจะตองย่ืนคํารองตอผูตรวจการแผนดินพิจารณาเสียกอน โดยบุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพจากการกระทําที่มิใชเปนผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จะตองยื่น
คํารองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาภายใน 90 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงการถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพ เวนแตการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ันยังคงมีอยูก็ใหย่ืนคํารองไดตราบที่การละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพน้ันยังคงมีอยู โดยผูรองจะตองย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน 90 วันนับแตไดรับแจง
ความเห็นของผูตรวจการแผนดินวาไมรับคํารองหรือยุติเรื่อง หรือเมื่อพน 60 วันนับแตวันที่ผูตรวจการ
แผนดินรับคํารองของผูรอง หากผูตรวจการแผนดินพิจารณาและเห็นชอบกับผูรองใหย่ืนคํารอง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน 60 วันนับแตวันไดรับคํารอง8

9 
แตสําหรับกรณีบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการกระทําที่เปนผลมาจากบทบัญญัติของ

กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหย่ืนคํารองตอผูตรวจการแผนดินเมื่อใดก็ไดตราบเทาที่บทบัญญัติ
แหงกฎหมายน้ันยังคงมีผลใชบังคับและยังลวงละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของผูรองอยู และผูรองมีสิทธิ
รองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเมื่อผูตรวจการแผนดินพิจารณาไมรับคํารองหรือยุติคํารอง หรือเมื่อ
พนกําหนดเวลา 60 วันนับแตวันที่ผูตรวจการแผนดินรับคํารองจากผูรอง9

10 
5. การย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญจะตองระบุการกระทําที่อางวาเปนการละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพของตนโดยตรงใหชัดเจนวาเปนการกระทําใดและละเมิดตอสิทธิหรือเสรีภาพของตนอยางไร10

11 
6. คํารองดังกลาวจะตองเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย11

12 

                                                            
9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง 
10 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 48 วรรคหน่ึงและวรรคสอง 
11 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา 48 
วรรคส่ี 
12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46 วรรคสาม และมาตรา 48 
วรรคส่ี 
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ปญหาเก่ียวการย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยตรวจสอบการกระทําที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญโดยประชาชน 

จากการศึกษาบทบัญญัติแหงกฎหมาย และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เ ก่ียวของกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46-48 พบขอสังเกตที่นาสนใจ ดังน้ี 
1. การกําหนดเงื่อนไขขอยกเวนของการกระทําที่จะเปนวัตถุแหงการฟองคดีเอาไวอยางกวางขวาง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2561 มาตรา 47 (1) - (6) ไดกําหนดขอยกเวนมิใหประชาชนใชสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เก่ียวกับการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ โดยขอยกเวนดังกลาวอาจแบงออกไดเปน 4 กรณี1213 ดังน้ี 

 ประเภทแรก ยกเวนเน่ืองจากเปนการกระทําที่ศาลไมอาจพิจารณาไดโดยสภาพตามมาตรา 47 
(1) อันไดแก การกระทําของรัฐบาล ซึ่งในทางทฤษฎี ศาลหรือตุลาการจะตองไมเขาไปวินิจฉัยเพราะเปน
การกระทําในทางการเมืองโดยแท ดังน้ันการตรวจสอบจึงควรจะเปนการตรวจสอบทางการเมือง  

ประเภทที่สอง ยกเวนเน่ืองจากเปนเง่ือนไขในการฟองคดี อันไดแกขอยกเวนตามมาตรา 47 (3) ที่
กําหนดวาการกระทําใดที่กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ และยังมิไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน หรือวิธีการน้ันครบถวน ดังน้ัน ผูที่ย่ืนคํารองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญจะตองดําเนินการให
เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนหรือวิธีการเสียกอน ซึ่งรวมไปถึงการย่ืนฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจดวย 

ประเภทที่สาม ยกเวนเน่ืองจากเปนการจัดระเบียบชองทางการฟองคดีตอศาล ซึ่งแบงออกเปน 2 
กรณี  

กรณีแรก การแบงแยกเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอ่ืน อันไดแก ขอยกเวนตามมาตรา 
47 (4) ที่กําหนดวาเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืน หรือเรื่องที่ศาลอ่ืนมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว จะไมสามารถย่ืนฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดอีก เพราะถือวาประชาชน
ไดใชสิทธิทางศาลในการรองขอใหสิทธิของตนเองไดรับความคุมครองไปแลว 

กรณีที่สอง คือ การแบงแยกเพ่ือจัดระเบียบชองทางการฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเอง คือ กรณี
มาตรา 47 (2) ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการรองหรือผูมีสิทธิ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว ผูที่ถูกละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพจะย่ืนคํารองไมได เชน 
การย่ืนคํารองขอใหตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
148 หรือการย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีมี
ปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 จะตองใหองคกรที่รัฐธรรมนูญกําหนดเปน
ผูย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ  
                                                            
13 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เสนอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2563). รายงานการศึกษาวิจัย “อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัย
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  350-351.  
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ประเภทที่สี่ ยกเวนโดยองคกรผูกระทําหรือการกระทําโดยเฉพาะเจาะจงที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไมประสงคจะใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
การกระทําขององคกรดังกลาวตามมาตรา 47 (5) และ (6) อันไดแก คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลตามมาตรา 192 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง คณะกรรมการตุลาการศาลทหารหรือการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาขอยกเวนตามมาตรา 47 จะพบวาครอบคลุมการกระทําของรัฐจนแทบไมมี
การกระทําใดที่สามารถอยูภายในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ จากสถิติที่ผานมาของคําสั่งศาล
รัฐธรรมนูญพบวามีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยอันเน่ืองมาจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนจํานวนมาก13

14  

2. การรองคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญโดยผานชองทางผูตรวจการแผนดิน 
2.1 การกําหนดใหผูตรวจการแผนดินเปนองคกรในการกลั่นกรองคดีกอนเสนอใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 46 และ

มาตรา 48 ไดกําหนดเง่ือนไขการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ โดยใหผูรองจะตองย่ืนคํารองผานผูตรวจการ
แผนดินเสียกอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตรวจการแผนดินเปนองคกรที่ทําหนาที่กลั่นกรองคดี
กอนที่จะเสนอขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากโครงสรางของศาลรัฐธรรมนูญไทย
นั้นประกอบไปดวยตุลาการเพียง 9 คนและมีเพียงองคคณะเดียว ดังนั้นหากใหผูรองสามารถรอง
คดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ก็อาจทําใหมีคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคดีที่อาจไมมีสาระอันควรไดรับพิจารณา โดยผูตรวจการแผนดินเมื่อไดรับคํารองจากผูรอง
ก็จะพิจารณาคํารองในหลักเกณฑเดียวกับที ่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา หากผู ตรวจการแผนดิน
พิจารณาแลววาเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ผูตรวจการแผนดินก็จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เอง  

แตอยางไรก็ดี เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 46 และมาตรา 48 ไดใหอํานาจดุลยพินิจแกผูตรวจการแผนดินวาจะรับ
หรือไมรับคํารองของผูรองไวย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญหรือไมก็ได ดังนั้น หากผูตรวจการแผนดินยุติไมย่ืน
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือไมย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูรอง
จึงจะมีสิทธิไปย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได แตหากผูตรวจการแผนดิน จากการที่กฎหมายกําหนด

                                                            
14 นับแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช 6 เมษายน 2560 จนถึง 10 กรกฎาคม 2562 มีผูใชสิทธิยื่นคํา
รองในคดีตามรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 213 มีจํานวนทั้งหมด 155 เร่ือง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังไมรับคํารองไวพิจารณาจํานวน 150 
เร่ือง คิดเปนรอยละสูงถึง 96.77 อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
มาตรา 47 ที่ไดกําหนดเงื่อนไขการใชสิทธิในคดีดังกลาวไวหลายประการดวยกัน อางจาก สุภัทร แสงประดับ “การใชสิทธิในคดีรองทุกขทาง
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaint) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213” จดหมายขาว 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ 20 ฉบับที่ 3 เลมที่ 115 ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 หนา 14  
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ขั้นตอนไวเชนน้ี ทําใหระบบกลั่นกรองคดีโดยผานผูตรวจการแผนดินกลับกลายเปนการสรางขั้นตอนที่ไม
จําเปนและอาจไมไดชวยกลั่นกรองหรือลดปริมาณคดีที่จะย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทาใดนัก โดยอาจทํา
ไดเพียงประวิงเวลาในการนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญไวไดชั่วคราวเทานั้น 1 4

15 เนื่องจากสุดทายแลวหาก
ผูตรวจการแผนดินรับหรือไมรับคํารองของประชาชนก็ตองไปสิ้นสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญทุกกรณีอยูดี 

2.2 ความเก่ียวพันระหวางกระบวนการนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญโดยประชาชนตามมาตรา 
213 กับการนําคดีขึ้นสูศาลโดยผานผูตรวจการแผนดินรัฐสภาตามมาตรา 231 ตามรัฐธรรมนูญ 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินสามารถเสนอเรื่องขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว 2 ชองทาง ไดแก ชองทางที่
หนึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 231 (1) ไดกําหนดให
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 230 หากพบเห็นวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมี
ปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องพรอมความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งน้ี ใหเปนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธ ีพ ิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และชองทางที ่สอง ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ประกอบกับมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561ที่กําหนดใหบุคคลที่ถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเน่ืองมาจากการกระทําที่เปนผลมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแตตองผานเง่ือนไข คือ ตองย่ืนคํารองตอผูตรวจการ
แผนดินเสียกอน หากผูตรวจการแผนดินยุติเรื่องหรือไมย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่
กําหนด บุคคลน้ันจึงนําเรื่องไปยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญได  

และเน่ืองจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2561 มิไดมีการบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ ขั้นตอนหรือกระบวนการสําหรับผูตรวจการแผนดินในการ
ดําเนินการกับคํารองเพ่ือนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนหลักเกณฑในการพิจารณารับหรือไม
รับคํารองใดไวพิจารณา ทําใหการย่ืนคํารองของผูตรวจการแผนดินตอศาลรัฐธรรมนูญเกิดปญหาพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายที่รองรับวาเปนการย่ืนคํารองตามฐานของมาตราใดระหวาง มาตรา 213 ประกอบกับ
มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ หรือ 231 
(1) 

จากการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผานมาพบวาชองทางการเสนอเรื่องขึ้นสูศาล
รัฐธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 213 และมาตรา 231 (1) มีความเกี่ยวพันกันดังเห็นได
จากกรณีการใชสิทธิในคดีโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเน่ืองมาจากการกระทําที่เปนผลมา
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 ประกอบกับมาตรา 48 แหง

                                                            
15 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เสนอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รายงานการศึกษาวิจัย “อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561. 422,459 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยหากผูตรวจการแผนดิน
วินิจฉัยเห็นดวยกับผูรอง กลาวคือ เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ และย่ืนเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผลทําใหกลายเปนคดีที่ผูตรวจการแผนดินขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามมาตรา 231 
(1) ยอมแสดงใหเห็นวา กรณีคดีที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเนื่องมาจากการ
กระทําที่เปนผลมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ เปนสวนหนึ่งหรือถูก
เกลื่อนกลืนไปกับคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) เฉพาะในคดีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นดวยกับ
ผูรองวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 1 5

16 ดังเห็นตัวอยาง
ไดจากแนวทางคําวินิจฉัย 4/256117และคําวินิจฉัยที่ 17/256318 โดยผูตรวจการแผนดินสามารถทํา 
“คํารองพรอมความเห็น” ย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหพิจารณาวินิจฉัย  

แตกระน้ันก็ตาม การใชชองทางผานผูตรวจการแผนดินเพ่ือตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) มาตรา 231 (1) กับมาตรา 213 
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 
2561 มาตรา 48 น้ันยังคงถือวาเปนคนละชองทางในการนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญหากผูตรวจการ
แผนดินวินิจฉัยไมเห็นดวยกับผูรองหรือยุติเรื่องโดยไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังเห็นไดจาก
แนวทางคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/256419 เรื่องสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย และนางสาว   
                                                            
16 สุภัทร แสงประดับ. การใชสิทธิในคดีรองทุกขทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaint) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213. 8.  
17 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 4/2561 เร่ือง ผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 
(1) วาพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 วรรคหน่ึง (5) และวรรค
สองซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ที่ 53/2560 เร่ืองการดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม โดยขอเท็จจริง
ในคดีนี้พบวาพลตํารวจโทวิโรจน เปาอินทร รักษาการหัวหนาพรรคเพ่ือไทย และนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดยื่น
หนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินเพ่ือใหผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูตรวจการแผนดินมีความเห็น
เชนเดียวกับผูยื่นหนังสือรองเรียนมา ผูตรวจการแผนดินจึงเสนอเร่ืองพรอมความเห็นมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย โดยในคดีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับไวพิจารณาและมีคําส่ังรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 50  
18 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2563 เร่ือง ผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
231 (1) วาพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พุทธศักราช 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และ
มาตรา 13 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 หรือไม โดยขอเท็จจริงในคดีนี้พบวา นายไพบูลย นิติตะวัน ไดยื่น
หนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินเพ่ือใหผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองพรอมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูตรวจการแผนดินมี
ความเห็นเชนเดียวกับผูยื่นหนังสือรองเรียนมา ผูตรวจการแผนดินจึงเสนอเร่ืองโดยการยื่นคํารองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัย โดยในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคดีไวพิจารณาและมีคําส่ังรับไวพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 7 
(1) 
19 นอกจากนี้ยังมีคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญแนวเดียวกัน สนใจโปรดอาน คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ 50/2564 เร่ือง นายวรงค เดชกิจวิกรม (ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 
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สุพรรณี คูณแสง (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 301 และมาตรา 305 (3) (4) และ (5) ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ 28) พุทธศักราช 2564 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 
25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 50 (2) และ (6) มาตรา 55 มาตรา 67 และมาตรา 77 
วรรคสอง โดยขอเท็จจริงในคํารองนี้ ผูรองทั้งสองไดย่ืนคํารองตอผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 231 ขอใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ และผูตรวจการแผนดินแจงผลการ
พิจารณาใหยุติเรื่อง เน่ืองจากบทบัญญัติมาตรา 301 และมาตรา 302 ไมมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ผูรองทั้งสองจึงนําคดีมารองยังศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีน้ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งไมรับคําฟอง 
ดวยเหตุผล ดังน้ี 

 “...พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองเปนกรณีที่ผูรองทั้ง
สองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 (3) (4) และ 
(5) ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ 28) พ.ศ. 2564 ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 50 (2) และ (6) 
มาตรา 55 มาตรา 67 และมาตรา 77 วรรคสอง ซึ่งการย่ืนคํารองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 48 ประกอบมาตรา 46 แมผูรองทั้งสองย่ืนคํารองตอ
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินแจงผลการพิจารณาใหยุติเรื่อง แตเปนการย่ืนคํารองตามมาตรา 
231 (1) มิใชยื่นคํารองตาม 213 กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 
48 ประกอบมาตรา 46 ดังน้ัน ผูรองทั้งสองไมอาจย่ืนคํารองดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 อาศัย
เหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย...”  

จากคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2564 น้ีทําใหเห็นวาการย่ืนเรื่องผานผูตรวจการแผนดินตาม
ชองทางมาตรา 231 (1) กับมาตรา 213 น้ันเปนคนละชองทาง โดยหากผูตรวจการแผนดินยุติเรื่องไมทํา
คํารองเสนอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เปนการย่ืนคํารองตามมาตรา 231 (1) ประชาชนผูริเริ่มคดีเสนอ
ผูตรวจการแผนดินจะนําคํารองไปย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญเลยมิได เพราะจะถือวายังไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ดังน้ัน หากพิจารณาจากแนวคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2564 
ประชาชนผูริเริ่มคดีเสนอตอผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 231 (1) จะตองนําเรื่องเสนอเขามายัง
ผูตรวจการแผนดินใหมตามชองทางมาตรา 213 อีกครั้งหน่ึงกอนและเมื่อผูตรวจการแผนดินยุติเรื่องไมนํา
คํารองเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดินไมย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน
กําหนดเวลาจึงจะนําคดีไปรองตอศาลรัฐธรรมนูญได กรณีเชนน้ีจะเห็นไดวาจะทําใหเกิดความซ้ําซอนอีก
ทั้งทําใหเสียเวลาในการที่ประชาชนจะตองนําเสนอเรื่องขึ้นมายังผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการ
แผนดินตองดําเนินกระบวนการซ้ําในเรื่องเดียวกันอีก  
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ดังน้ัน บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันเกิดจากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัด
หรือแยงกับรัฐธรรมนูญ หากจะใชชองทางรองไปยังผูตรวจการแผนดินจะตองระบุในคํารองให
ชัดเจนวาเปนการรองตามฐานมาตรา 213 หากผูตรวจการแผนดินยุติเรื่องจะไดนําคดีไปรองตอศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไดเลย 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ปจจุบัน ถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะมีความพยายามใน

การขยายความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการเพ่ิมชองทางใหประชาชนมีสิทธิย่ืนคํา
รองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหตรวจสอบการกระทําของที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
213 โดยไดมี การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการใชสิทธิดังกลาวไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46-48 แตจากการศึกษาบทบัญญัติ
ของกฎหมาย คําวินิจฉัยและคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวามีขอจํากัดที่ทําใหประชาชนถูกตัด
โอกาสที่จะย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง อาทิเชน 
การกําหนดเง่ือนไขขอยกเวนของการกระทําที่จะเปนวัตถุแหงการฟองคดีเอาไวอยางกวางขวาง จนทําให
แทบไมมีการกระทําใดที่สามารถอยูภายในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ การกําหนดใหผูตรวจการ
แผนดินเปนองคกรในการกลั่นกรองคดีกอนเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซึ่งเปนการสราง
ขั้นตอนที่ไมจําเปนเพราะนอกจากจะไมไดชวยกลั่นกรองหรือลดปริมาณคดีที่จะย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญ
ไดแลว การขาดบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ ขั้นตอนหรือกระบวนการสําหรับผูตรวจการแผนดินในการ
ดําเนินการกับคํารองเพ่ือนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนหลักเกณฑในการพิจารณารับหรือไมรับคํา
รองใดไวพิจารณา ทําใหการย่ืนคํารองของผูตรวจการแผนดินตอศาลรัฐธรรมนูญน้ันเกิดปญหาพ้ืนฐานทาง
กฎหมายวาเปนการย่ืนคํารองตามฐานของมาตราใดระหวาง มาตรา 213 ประกอบกับมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ กับมาตรา 231 (1) เพราะ
ทั้งสองมาตราถึงแมจะเปนชองทางที่นําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญโดยผานผูตรวจการแผนดินเชนเดียวกัน 
แตก็มีกระบวนนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญที่แตกตางกันดังเห็นไดจากแนวทางคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปจจุบัน ดังเห็นไดจากในกรณีที่ผูรองย่ืนคํารองตอผูตรวจการแผนดินมาตรา 213 หากผูตรวจการ
แผนดินยุติไมสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไมสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ผูรองสามารถที่จะนําเรื่องไปรองยังศาลรัฐธรรมนูญไดเลยตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ แตหากเปนกรณีที่ผูรองย่ืนคํารองตาม
มาตรา 231 (1) ผูรองที่ริเริ่มคดีเสนอผูตรวจการแผนดินจะนําคํารองไปยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญเลยมิได เพราะ
จะถือวายังไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ดังน้ัน ผูรองที่ริเริ่มคดีเสนอตอผูตรวจการ
แผนดินตามมาตรา 231 (1) จะตองนําเรื่องเสนอเขามายังผูตรวจการแผนดินใหมตามชองทางมาตรา 
213 อีกครั้งหน่ึงกอนและเมื่อผูตรวจการแผนดินยุติเรื่องไมนําคํารองเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
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ผูตรวจการแผนดินไมย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในกําหนดเวลาจึงจะนําคดีไปรองตอศาล
รัฐธรรมนูญได ในกรณีน้ีจะทําใหเกิดความซ้ําซอนอีกทั้งทําใหเสียเวลาในการที่ประชาชนจะตองนําเสนอ
เรื่องขึ้นมายังผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินเองก็ตองดําเนินกระบวนการซ้ําในเรื่องเดียวกันอีก 
 ดังน้ัน ในอนาคตหากมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2561 มาตรา 46-48 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขในการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 อาทิเชน การลดขอจํากัดหรือลดขอบเขตของ
การกระทําของรัฐที่เปนขอยกเวนในการใชสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหแคบลงเพ่ือที่ประชาชนจะ
ไดใชสิทธินําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองไดมากขึ้น การแกไขเง่ือนไข
ในการรองทุกขทางรัฐธรรมนูญโดยตัดกระบวนการใหผูรองตองย่ืนคํารองผานทางผูตรวจการแผนดิน
กอนฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญออกเพ่ือลดขั้นตอนที่ไมจําเปนเน่ืองจากไมอาจชวยกลั่นกรองหรือลด
ปริมาณคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญไดจริง อีกทั้งยังชวยแกปญหาไมใหเกิดความทับซอนของชองทางในการ
เสนอเรื่องขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญของผูตรวจการแผนดิน โดยยังคงใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องตอศาล
รัฐธรรมนูญผานชองทางเฉพาะของผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 231 (1) เทาน้ัน และเพ่ือมิใหศาล
รัฐธรรมนูญมีคดีขึ้นสูศาลมากจนเกินไปจึงจําเปนตองสรางกลไกในการกลั่นกรองการนําคดีขึ้นสูศาลใหม 
เชน ปจจุบันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีองคคณะตุลาการไมนอยกวา 3 คนขึ้นมาเพื่อพิจารณาวาจะรับคํารองไว
หรือไม แตหากคณะตุลาการดังกลาวมีความเห็นสั่งวาไมรับคํารองจะตองสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาอีกครั้ง เชนน้ีทําใหศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีภาระที่จะตองมาพิจารณาคําสั่งไมฟองอีกครั้ง ดังนั้น
หากกําหนดใหมีกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขไวโดยเฉพาะ โดยกําหนดใหองคคณะ
ตุลาการสามารถใชมติเอกฉันทพิจารณาไมรับคํารองไวไดเองโดยไมตองเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาทําเปนคําสั่งอีก เชนน้ีก็จะทําใหกระบวนการและกลไกในการกลั ่นกรองคดีขึ ้นสู ศาล
รัฐธรรมนูญนั้นมีระยะเวลาที่สั ้นกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ัน หากมีการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังที่กลาวไว ก็จะทําใหศาล
รัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีบทบาทในการคุมครองสิทธิและหนาที่ของประชาชนไดอยางแทจริง 
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การกํากับดูแลโฆษณาเพื่อคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของประเทศไทย0
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Regulation on Advertisement for Consumer Protection in OTT Television Business 

of Thailand 
 

ปกรณ วิญหูตัถกิจ1
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Pakorn Winyuhuttakit2 

 

บทคัดยอ 

โฆษณามีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมสื่อของไทยและสงผลอยางมากตอการเลือกซื้อสินคาและ
บริการของผูบริโภค เน่ืองจากโฆษณาถูกใชในการกระตุนใหเกิดการบริโภค ผูผลิตสื่อโฆษณาจึงอาจสราง
เน้ือหาโฆษณาของสินคาหรือบริการโดยใชขอความที่เปนเท็จหรือเกินจริง อันอาจเปนการหลอกลวงและ
เอาเปรียบผูบริโภคได ดังน้ันสื่อโฆษณาในกิจการโทรทัศนจึงถูกกํากับดูแลโดยกฎหมาย อยางไรก็ตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดกิจการโทรทัศนรูปแบบใหมที่รับชมไดผานโครงขาย
อินเทอรเน็ต (กิจการโทรทัศนแบบ OTT) ผูบริโภคจึงสามารถเลือกรับชมเน้ือหารายการโทรทัศนที่ไหน
และเมื่อใดก็ไดตามที่ตองการ ซึ่งการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ OTT ทําไดยากและแตกตางกับ
กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมคอนขางมาก อันนําไปสูปญหาความลักลั่นในการกํากับดูแลโฆษณาระหวาง
กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมและกิจการโทรทัศนแบบ OTT 

งานวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะวา แมความลักลั่นในการกํากับดูแลระหวางกิจการโทรทัศนทั้งสองแบบ
ยังคงตองมอียู แตกิจการโทรทัศนแบบ OTT ก็ควรถูกกํากับดูแลใหมากขึ้น โดยนํารูปแบบการกํากับดูแล
ตนเองเชนเดียวกับญี่ปุนมาประยุกตใช เน่ืองจากหลักเกณฑที่ออกมาโดยสมาคมวิชาชีพที่เปนองคกร
กํากับดูแลตนเองมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนไดรวดเร็ว รวมถึงควรเพ่ิมเติมการกํากับดูแล
เน้ือหาโฆษณาโดยการหามโฆษณาที่มีเน้ือหาในเชิงอคติและเลือกปฏิบัติทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 
เชนเดียวกับสหราชอาณาจักร และควรเพ่ิมเติมการหามโฆษณาสินคาประเภทบุหรี่และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล เพ่ือคุมครองผูรับชมกลุมเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา  

คําสําคัญ: การกํากับดูแล, โฆษณา, คุมครองผูบริโภค, โทรทัศนแบบ OTT 
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Abstract 

 Advertisement plays an important role in Thai media industry and has a huge 
impact to consumer selection of goods and services. This is because the advertisement 
is used to drive consumption. The advertising media producers may create content to 
advertise their products or services by using false or exaggerated statements which may 
deceive and take advantage of consumer misunderstanding.  Therefore, the advertising 
media in the television business is regulated by the law. However, advance 
development of technology has created new type of television business that can be 
viewed through the Internet network (OTT television business). Thus, media consumers 
can choose to watch TV content whenever and wherever they want. Regulating OTT 
television business is difficult and quite different from the traditional television 
business. This has led to the problem on unequal regulation of advertisement between 
traditional television business and OTT television business. 
 This research suggests that although unequal regulation between two types of 
television business still exists, OTT television business should be more regulated by 
applying self-regulation model like Japan practice. This is because the guideline issued 
by the professional association, known as Self-Regulatory Organization (SRO), is flexible 
and agile. Moreover, additional regulation of advertising content should be 
implemented by prohibiting advertisement which is bias and discriminating against 
gender, race and religion like the United Kingdom practice, and additional provision to 
prohibit cigarettes and alcoholic beverages advertisement for protecting children and 
youth audiences should be implemented like the United States practice. 
 

Keywords: Regulation, Advertisement, Consumer Protection, OTT Television 
 
 

ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

โฆษณาไดเขามามีบทบาทสําคัญไมเพียงเฉพาะกับภาคธุรกิจเทาน้ัน แตยังเปนสวนสําคัญของ
อุตสาหกรรมสื่อดวยเพราะเปนแหลงรายไดที่สําคัญ นอกจากน้ียังสงผลตอผูบริโภคเน่ืองจากไดกลายมา
เปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันของคนในสังคมจากการนําเสนอซ้ําๆ ตลอดทั้งวัน ผานกลยุทธและวิธีการ
ตางๆ จึงมีใหเห็นโดยทั่วไปและสามารถเขาถึงผูรับชมไดเปนจํานวนมาก โฆษณาจึงมีสวนสําคัญตอการ
สรางคานิยมใหคนในสังคมไดโดยไมรูตัว อยางไรก็ตามเน่ืองจากหนาที่หลักของการโฆษณาคือการกระตุน
ใหเกิดการบริโภค ผูผลิตโฆษณาจึงสรางเน้ือหาที่กระตุนความรูสึกใหตองการซื้อหรือโนมนาวใหรูสึกวา
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สินคาน้ันมีความหมายและเปนสิ่งจําเปน นอกจากน้ีโฆษณาบางช้ินอาจกอใหเกิดความเดือดรอน หรือเขา
ขายหลอกลวงและเอาเปรียบผูบริโภค เชน การใชขอความที่เปนเท็จหรือโออวด การนําเสนอสรรพคุณ
ของสินคาและบริการที่เกินจริง ซึ่งวิธีการนําเสนอตางๆ เหลาน้ีกลายเปนผลกระทบที่เกิดจากโฆษณาที่
อาจละเมิดสิทธิผูบริโภคได ดังน้ันสื่อโฆษณาซี่งรวมถึงการโฆษณาในกิจการโทรทัศนจึงถูกควบคุมเน้ือหา
โดยกฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภคไมใหถูกหลอกลวงและเอาเปรียบ  

ทั้งน้ีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําใหเกิดกิจการโทรทัศนรูปแบบใหมที่
เรียกวาบริการโทรทัศนผานโครงขายอินเทอรเน็ต หรือกิจการโทรทัศนแบบ OTT ผูบริโภคสามารถเลือก
รับชมเน้ือหารายการโทรทัศนที่ไหนและเมื่อใดก็ไดตามที่ตองการ ทําใหการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน
แบบ OTT มีความยากลําบากและไมสามารถกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลที่ชัดเจนได สงผลให
หลักเกณฑการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมและกิจการโทรทัศน
แบบ OTT มีความแตกตางกันคอนขางมาก อันนํามาสูปญหาภายใตงานวิจัยน้ีวา ประเทศไทยควรกํากับ
ดูแลโฆษณาในกิจการโทรทัศนแบบ OTT แคไหนและเพียงใด เพ่ือลดชองวางของความลักลั่นในการ
กํากับดูแลระหวางกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมและกิจการโทรทัศนแบบ OTT และสามารถคุมครอง
ผูบริโภคใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของ
ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของ
ตางประเทศ ไดแก ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศน
แบบ OTT ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาเอกสาร (document analysis) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ 
งานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรทัศนแบบ OTT ของประเทศไทย และประเทศที่เลือกเปนกรณีศึกษา ไดแก ญี่ปุน สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาในกิจการโทรทัศนของไทย 
 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการการผสมผสานสื่อหลายประเภทเขา
ดวยกันโดยอาศัยกระบวนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่ เรียกวา “การหลอมรวมสื่อ” (Media 
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Convergence) จนทําใหเกิดกิจการโทรทัศนรูปแบบใหม หรือที่เรียกวา “กิจการโทรทัศนแบบ OTT” 
(Over The Top) หรือบริการโทรทัศนผานโครงขายอินเทอรเน็ต อันเปนกิจการ OTT ประเภทหน่ึง2

3 ซึ่ง
ไมถือเปนกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ถูกกํากับดูแลภายใตพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีปจจุบันกิจการโทรทัศนแบบ OTT ไดมีบทบาท
อยางมากตอพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศนของผูรับชม โดยทําใหผูรับชมหันมาบริโภคโทรทัศนแบบ 
OTT มากขึ้น 3

4 ดังน้ันการศึกษาถึงการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาในกิจการโทรทัศนของไทยจึงตอง
พิจารณาใหครบถวนทั้งกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม และกิจการโทรทัศนแบบ OTT ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี  

1.1 กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม 
กิจการโทรทัศนของไทยถูกกํากับดูแลโดย กสทช. ภายใตรูปแบบการกํากับดูแลโดยหนวยงานรัฐ 

(Statutory regulation)5 นอกจากน้ีประเทศไทยใชระบบใบอนุญาตในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน 
ซึ่งมีลักษณะเปนการกํากับดูแลลวงหนา (Ex Ante)6 โดยผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. 2551 สําหรับใบอนุญาตของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ ไดแก (1) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ ซึ่งไดแก 
โทรทัศนระบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial TV) โดยมีใบอนุญาตประเภทยอย 3 ประเภท ไดแก บริการ
สาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทางธุรกิจ และ (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ ซึ่งไดแก โทรทัศนระบบเคเบิล (Cable TV) และโทรทัศนระบบ
ดาวเทียม (Satellite TV)  

                                                            
3 กิจการ OTT หมายถึง ผูใหบริการแพรภาพ เสียง และขอมูล โดยอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานของผูใหบริการโครงขายที่มีอยูเดิม เชน โครงขาย
โทรศัพทเคล่ือนที่ และโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนด เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสารเนื้อหาขอมูลไปยังผูรับบริการที่มีอุปกรณเชื่อมตอ
กับโครงขายดังกลาว ทั้งนี้กิจการ OTT อาจแบงออกไดเปน  
   (1) กิจการ OTT ประเภทส่ือสาร เชน What’s App, Skype, Facebook Call, Line Call 
   (2) กิจการ OTT ประเภทอํานวยความสะดวก เชน Shopee, Paypal, Amazon 
   (3) กิจการ OTT ประเภทส่ือโทรทัศน หรือ “กิจการโทรทัศนแบบ OTT” เชน Youtube, NetFlix 
4 รายไดของอุตสาหกรรมโทรทัศนแบบ OTT ที่เกิดจากวิดีโอแบบบอกรับสมาชิกท่ีเก็บคาโฆษณา (AVoD) ในประเทศไทยอยูที่ประมาณ 
2.78 พันลานบาทในป พ.ศ. 2555 และเพ่ิมขึ้นเปน 9.48 พันลานบาทในป พ.ศ. 2559 และเพ่ิมขึ้นเปน 1.51 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2563 
โดยอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากคาโฆษณาของโทรทัศนแบบ OTT ต้ังแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2563 มีคาเฉล่ียประมาณรอยละ 15 ตอ
ป (ที่มา: Statista, 2020) ซึ่งถือเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นที่สูง เนื่องจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางดานโทรคมนาคม ทําให
พฤติกรรมการบริโภคของคนดูเปล่ียนไปรับชมโทรทัศนแบบ OTT มากขึ้น 
5 เปนการกํากับดูแลโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑเพ่ือกํากับดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกํากับดูแล ที่มาของการออกกฎหมายหรือ
กฎเกณฑมักจะเกิดจากเหตุผลหรือนโยบายทางการเมือง การกํากับดูแลในรูปแบบนี้ หนวยงานกํากับดูแลของรัฐ (Regulator) เปนทั้งผูทํา
หนาที่ออกกฎ ติดตามตรวจสอบเพ่ือใหปฏิบัติตามกฎ และบังคับใชกฎ 
6 เปนการกํากับดูแลในลักษณะคาดการณปญหาลวงหนา (Forward-looking) เพ่ือเขาไปแทรกแซงกอนที่จะเกิดปญหาการฝาฝน
กฎระเบียบ โดยพยายามระบุปญหาลวงหนาและกําหนดพฤติกรรมของผูมีสวนไดเสีย และการตอบสนองผานการแทรกแซงดานกฎระเบียบ 
เชน การกําหนดใหผูประกอบการตองขอใบอนุญาตกอนประกอบธุรกิจ การกําหนดนิยามตลาดและเงื่อนไขการพิจารณาวาผูใดมีอํานาจ
เหนือตลาด เปนตน 
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สําหรับการกํากับดูแลโฆษณาน้ัน พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. 2551 กําหนดใหผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมตองถูก
จํากัดระยะเวลาในการโฆษณา ดังน้ี 

(1) ผูใหบริการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่สามารถโฆษณาบริการหรือสินคาไดไมเกินช่ัวโมงละ 
12.5 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินช่ัวโมงละ 10 นาที67 

(2) ผูใหบริการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ (แบบบอกรับสมาชิก) สามารถโฆษณาบริการหรือ
สินคาไดไมเกินช่ัวโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตอง
ไมเกินช่ัวโมงละ 5 นาที78 

ทั้งน้ีมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให กสทช. มีหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
ไมใหมีการดําเนินการใดๆ ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยในกรณีที่ผูประกอบกิจการ
ดังกลาวดําเนินการในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการ
โฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญไมวาดวยวิธีการใด
ตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด ให กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได นอกจากน้ีมีการ
ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. 2555 โดยหามผูใหบริการโทรทัศนแบบด้ังเดิมใชการโฆษณาเพ่ือเอาเปรียบผูบริโภค เชน 
การออก อากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเน้ือหาจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการหรือสินคา โดย
หลอกลวง หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ หรือโดยอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ขอมูลอันไมเปนความจริง หรือเกินความจริง8

9 เปนตน  
1.2 กิจการโทรทัศนแบบ OTT 
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑกําหนดใหผูประกอบกิจการโทรทัศนแบบ OTT ตอง

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ OTT ดังน้ันแนวทางการกํากับดูแลของประเทศไทยในปจจุบันจึงมี
ลักษณะเปนแบบแกไขเยียวยาผลกระทบ (Ex Post)10 กลาวคือ หากผูประกอบกิจการโทรทัศนแบบ 
OTT ดําเนินการฝาฝนกฎหมายทั่วไปเรื่องใดก็ตองถูกลงโทษตามที่กําหนดในกฎหมายเรื่องน้ัน เชน หาก
ผูประกอบกิจการโทรทัศนแบบ OTT นําเสนอขอมูลอันเปนเท็จผานระบบคอมพิวเตอร ก็ตองรับผิด
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือหากผู

                                                            
7 มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
8 มาตรา 28 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
9 ขอ 5 (2) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2555 
10 เปนการกํากับดูแลในลักษณะมองยอนกลับไปดูปญหา (Backward-looking) เพ่ือแกไขปญหาหลังจากมีการฝาฝนกฎระเบียบแลว เชน 
การกําหนดวาพฤติกรรมใดถือเปนการเอาเปรียบผูบริโภค การกําหนดวาพฤติกรรมใดถือเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดการแขงขันอันไมเปน
ธรรม เปนตน 
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ประกอบกิจการโทรทัศนแบบ OTT เผยแพรเน้ือหารายการที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงมาจากผูอ่ืนโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ ก็ตองรับผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เปนตน 

สําหรับการกํากับดูแลโฆษณาน้ัน ผูใหบริการโทรทัศน OTT ในประเทศไทยไมถูกจํากัด
ระยะเวลาในการโฆษณา เน่ืองจากไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดขอจํากัดไว อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ก็มีขอกําหนดหามผูใหบริการโทรทัศนแบบ OTT เผยแพรโฆษณาที่ไมเปน
ธรรมตอผูบริโภค เชน โฆษณาที่เปนเท็จหรือเกินความจริง โฆษณาที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ เปนตน 1 0

11 และกฎหมายเฉพาะตางๆ ก็กําหนดใหผูใหบริการ
โทรทัศน OTT ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายดวย เชน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ
สมุนไพร พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 เปนตน 

 

2. การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของตางประเทศ 
จากการพิจารณาแนวทางการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาในกิจการโทรทัศนของตางประเทศ 

พบวาญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีการกํากับดูแลโฆษณาที่นาสนใจดังน้ี 
2.1 ญี่ปุน  

2.1.1 กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม 
กฎหมาย Broadcasting Act of 1950 ไดกําหนดใหผูใหบริการแพรภาพกระจายเสียงตองมี

มาตรการที่ทําใหผูชมสามารถระบุโฆษณาที่เสียคาใชจายไดอยางชัดเจน นอกจากน้ีในกรณีที่ผูใหบริการ
แพรภาพกระจายเสียงออกอากาศรายการเก่ียวกับการศึกษาสําหรับโรงเรียน ผูใหบริการแพรภาพ
กระจายเสียงตองไมออกอากาศโฆษณาที่อาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาของโรงเรียนในรายการดังกลาว 
สวนการจํากัดระยะเวลาในการโฆษณาสําหรับรายการที่ออกอากาศผานกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม 
แมวาภายใตกฎหมาย Broadcasting Act of 1950 ไดกําหนดใหกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก
หรือ Pay TV สามารถโฆษณาได โดยไมไดจํากัดจํานวนนาทีหรือสัดสวนระยะเวลาในการโฆษณา แต
ขอกําหนดมาตรฐานผังรายการที่จัดทําโดย Japan Commercial Broadcasters Association (JCBA) 
ไดกําหนดใหกิจการโทรทัศนแบบ Pay TV ตองจํากัดสัดสวนการโฆษณาในแตละสัปดาห โดยตองไมเกิน
รอยละ 18 ของเน้ือหารายการที่ออกอากาศทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 

                                                            
11 มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
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2.1.2 กิจการโทรทัศนแบบ OTT 
แมวากิจการโทรทัศนแบบ OTT สามารถโฆษณาไดโดยไมถูกกํากับดูแลโดย Broadcasting Act 

of 1950 แตการโฆษณาในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ก็มีการกํากับดูแลอยูบางในลักษณะของการกํากับ
ดูแลตนเอง (Self-regulation)12 โดย Japan Interactive Advertising Association (JIAA) ซึ่งเปน
องคกรกํากับดูแลตนเองของภาคเอกชนที่กอต้ังขึ้นโดยสมาชิกซึ่งเปนบริษัทสื่อโฆษณาออนไลน ไดออก
คูมือแนะนํา (Guidelines) เพ่ือสมาชิกสําหรับการโฆษณาในสื่อออนไลนประเภทตางๆ รวมถึงในกิจการ
โทรทัศนแบบ OTT ดวย นอกจากน้ีกฎหมาย Act against Unjustifiable Premiums and 
Misleading Representations ไดกําหนดใหผูประกอบการในธุรกิจทั่วไปรวมถึงกิจการโทรทัศนแบบ 
OTT หามโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวงเกี่ยวกับสินคาของตน12

13 
2.2 สหราชอาณาจักร 

2.2.1 กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม 
Ofcom เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลโฆษณาโดยทั่วไปโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย 

The Communications Act of 2003 ทั้งน้ี Ofcom ไดกําหนด Code on the Scheduling of Television 
Advertising (COSTA) ที่กําหนดขอจํากัดทางดานเน้ือหาโฆษณา ระยะเวลา รวมถึงกฎที่เก่ียวกับ 
Teleshopping นอกจากน้ีสหราชอาณาจักรมีการจัดต้ังองคกรอิสระในการกํากับดูแลธุรกิจโฆษณา
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจโฆษณาในบริการโทรทัศนแบบ On-Demand ไดแก (1) Broadcasting 
Committee of Advertising Practice (BCAP) ทําหนาที่ออกแนวปฏิบัติเพ่ือกํากับดูแลมาตรฐานดาน
เน้ือหาโฆษณา ตารางการโฆษณา ความถี่ของโฆษณา ความเหมาะสมของโฆษณาตามประเภทรายการ 
รายการเด็กและขาวจะอยูภายใตการกํากับดูแลที่เขมงวดมากกวารายการอ่ืนๆ 1 3

14 และ (2) Advertising 
Standard Authority (ASA) เปนองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน รวมถึงมีหนาที่ในการระงับขอพิพาทระหวางธุรกิจโฆษณา (ไมรวมเฉพาะแคกิจการโฆษณาใน
โทรทัศน) รวมถึงการโฆษณาในบริการ On-Demand ดวย14

15 แตกิจการ On Demands บางประเภทจะ

                                                            
12 เปนกรณีที่เอกชนกํากับดูแลตนเอง โดยผูประกอบอาชีพไดรวมกันกําหนดหลักเกณฑขึ้นสําหรับใชในการกํากับดูแลตนเองผานการออก
กฎโดยองคกรซึ่งเปนตัวแทนของผูประกอบอาชีพ ซึ่งกฎที่กําหนดขึ้นเพ่ือใชกํากับดูแลสมาชิกของผูประกอบอาชีพดวยกันเองนั้น มักจะอยู
ในรูปแบบของหลักเกณฑที่ไมมีคาบังคับทางกฎหมาย เชน ประมวลจริยธรรม หรือแนวปฏิบัติตางๆ เปนตน สวนการปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับ
ความสมัครใจของสมาชิก ทั้งนี้หากมีการละเมิดหลักเกณฑที่กําหนดขึ้น องคกรวิชาชีพนั้นสามารถบังคับใชมาตรการลงโทษตางๆ ตอสมาชิก
ได เชน การขับใหพนจากสมาชิกภาพ เปนตน 
13 Library of Congress (2015). Japan: Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 
Amended. [Online]. Available : https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2015-01-06/japan-act-against-
unjustifiable-premiums-and-misleading-representations-amended/  (accessed 2021, 16 October).  
14 House of Lords. (2009). The British Film and Television Industries. Communications Committee to the 
Parliament. [Online]. Available : http://www.publications.parliament.uk/pa/Id200910/Idcomuni/37/3707.htm 
(accessed 2021, 16 October). 
15 ASA (2021). About ASA and CAP. [Online]. Available : https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-
codes/broadcast-code.html (accessed 2021, 16 November). 

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2015-01-06/japan-act-against-unjustifiable-premiums-and-misleading-representations-amended/
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2015-01-06/japan-act-against-unjustifiable-premiums-and-misleading-representations-amended/
https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/broadcast-code.html
https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/broadcast-code.html
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มีการกับดูแลเรื่องการโฆษณาโดย UK Code of Non-Broadcast Advertising, sales promotion 
and direct marketing (CAP Code) 

2.2.2 กิจการโทรทัศนแบบ OTT 
แมวาผูประกอบการ OTT ไมตองแจงถึงการใหบริการทางธุรกิจกับ Ofcom และไมจําเปนตอง

ปฏิบัติตาม COSTA แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย Audio- Visual Media Services Directive (AVMSD) 
ที่หามโฆษณาที่มีเน้ือหาในเชิงอคติและเลือกปฏิบัติทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา กฎระเบียบเก่ียวกับการรับ
เงินสนับสนุนในการโฆษณาสินคา (Product Placement) นอกจากน้ียังมีขอจํากัดในการโฆษณาบุหรี่ 
และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยมุงเปาไปที่การคุมครองผูเยาว ทั้งน้ี AVMSD ไดยกเลิกขอกําหนด
เดิมที่ใหจํากัดใหผูประกอบการโฆษณาไดไมเกิน 12 นาทีตอช่ัวโมง มาเปนใหผูประกอบการเลือกเวลา
การโฆษณาไดโดยอิสระแตตองไมเกินรอยละ 20 ของเวลาที่ออกอากาศในชวง 6.00-18.00 น. และไม
เกินรอยละ 20 ของเวลาที่ออกอากาศในชวง 18.00-24.00 น. ทั้งน้ีเพ่ือรองรับรูปแบบของการรับชม
รายการโทรทัศนที่เปลี่ยนไปโดยการเขามาของเทคโนโลยีสมัยใหม 

2.3 สหรัฐอเมริกา 
2.3.1 กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม 

การจํากัดระยะเวลาในการโฆษณาถูกกําหนดโดยระเบียบที่ออกโดย  Federal 
Communication Commission (FCC) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลการสื่อสาร และกฎหมาย The 
Communication Act วาการโฆษณาเพ่ือการพาณิชย โดยโฆษณาที่ออกอากาศสําหรับชวงรายการ
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 10.5 นาทีในชวงวันเสารถึงวันอาทิตย และไมเกิน 12 
นาทีในชวงวันจันทรถึงวันศุกร โดยบังคับใชระเบียบน้ีกับรายการสําหรับเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป 
เน่ืองจากการโฆษณาในเชิงพาณิชยเปนการขายชวงเวลาของการออกอากาศไปกับสินคามากกวาการ
ออกอากาศเน้ือหารายการที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
 นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกายังมีกฎหมายกลางที่หามการออกอากาศโฆษณาบุหรี่ซิการ บุหรี่ที่ไมมี
ควัน และบุหรี่หมากฝรั่งผานทางวิทยุและโทรทัศน หรือผานการสื่อสารที่ใชสื่อกลางใดๆ ภายใตเขต
อํานาจการกํากับดูแลของ FCC อยางไรก็ดี โฆษณาอุปกรณเก่ียวกับการสูบบุหรี่ ซิการ ไปป หรือเครื่อง
ยาสูบใดๆ ไมเปนที่ตองหามตามกฎหมาย ในสวนของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล สภาคองเกรสไมไดออก
กฎหมายหามการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไมวาชนิดใดๆ และ FCC ก็ไมมีระเบียบหรือนโยบายใน
การกํากับดูแลในเรื่องน้ี 

2.3.2 กิจการโทรทัศนแบบ OTT 
กิจการโทรทัศนแบบ OTT ของสหรัฐอเมริกามีการกํากับดูแลแบบแกไขเยียวยาผลกระทบ (Ex 

Post)16 โดยกลุมผูบริโภคสามารถเสนอขอเรียกรองไปยัง Federal Trade Commission (FTC) ซึ่งเปน

                                                            
16 Updating the Statutory Framework for Communications for the Digital Age: Issues for Congress. [Online]. Available :       
https://www.everycrsreport.com/files/20130930_R43248_5b525bb3e1b3ea4a68eefe1d4e10afbac883fba1.html#_Toc3
70822041 (2021, 20 October) 
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หนวยงานที่กํากับดูแลการแขงขันทางการคา เพ่ือที่จะตรวจสอบผูใหบริการ OTT สําหรับการออกอากาศ
เน้ือหาโฆษณาที่เหมาะสมแกเยาวชน นอกจากน้ีกฎหมาย Commercial Advertisement Loudness 
Mitigation Act (CALM Act) ไดบัญญัติวาโฆษณาตางๆ จะตองมีระดับของเสียงในระดับเดียวกัน 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาเปรียบเทียบการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ
ด้ังเดิมและกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของไทย จะเห็นวาการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนทั้งสองแบบมี
ความแตกตางกันคอนขางมาก ทําใหเกิดปญหาความลักลั่นในการกํากับดูแล อันนําไปสูการคุมครอง
ผูบริโภคที่ไมเทาเทียมกันใน 2 แพลตฟอรมดังกลาว เน่ืองจากผูประกอบการกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม
มีขอจํากัดในการโฆษณามากกวา ซึ่งสามารถสรุปความแตกตางไดดังน้ี 
ตารางที่ 1 สรุปความแตกตางของการกํากับดูแลโฆษณาในกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมและกิจการ
โทรทัศนแบบ OTT ของไทย 
ประเด็น กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม กิจการโทรทัศนแบบ OTT 
1. แนวทางการ
กํากับดูแล 

- กํากับดูแลลวงหนา (Ex Ante)  - กํากับดูแลแบบเยียวยาผลกระทบ 
(Ex Post) 

2. รูปแบบการ
กํากับดูแล 

- กํากับดูแลโดยหนวยงานรัฐ 
(Statutory regulation) ไดแก กสทช. 

- ไมมีหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่
การกํากับดูแลโดยเฉพาะ 

3. การกํากับดูแล
ระยะเวลาโฆษณา 

- กสทช. ออกหลักเกณฑเฉพาะมา
กํากับดูแล เชน 
    - โทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่: โฆษณา
ไมเกินช่ัวโมงละ 12.5 นาที และเฉลี่ย
ทั้งวัน ไมเกินช่ัวโมงละ 10 นาที 
    - โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ (แบบ
บอกรับสมาชิก): โฆษณาไมเกินช่ัวโมง
ละ 6 นาที และเฉลี่ยทั้งวัน ไมเกิน
ช่ัวโมงละ 5 นาท ี

- กสทช. ไมไดออกหลักเกณฑมา
กํากับดูแลโดยเฉพาะ 

4. การกํากับดูแล
เน้ือหาโฆษณา 

- กสทช. ออกหลักเกณฑเฉพาะมา
กํากับดูแล เชน หามออกอากาศ
โฆษณาที่มีเน้ือหาจูงใจใหผูบรโิภค
เลือกใชบริการหรือสินคา โดย
หลอกลวง หรอืทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญ หรือเกินความจริง 
- ถูกกํากับดูแลโดยกฎหมายทั่วไป เชน 

- กสทช. ไมไดออกหลักเกณฑมา
กํากับดูแลโดยเฉพาะ 
- ถูกกํากับดูแลโดยกฎหมายทั่วไป 
เชน พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 ซึ่งหามเผยแพรโฆษณาที่ไม
เปนธรรมตอผูบริโภค เชน โฆษณาที่
เปนเท็จหรือเกินความจริง โฆษณาที่
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ประเด็น กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม กิจการโทรทัศนแบบ OTT 
พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
ซึ่งหามเผยแพรโฆษณาที่ไมเปนธรรม
ตอผูบริโภค เชน โฆษณาที่เปนเท็จหรือ
เกินความจริง โฆษณาที่จะกอใหเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคญัเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ  

จะกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสําคัญเกีย่วกับสินคาหรือ
บริการ 

ท่ีมา: สรุปโดยผูเขียน 

ทั้งน้ีเมื่อศึกษาการกํากับดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของ
ตางประเทศ เพ่ือคนหาแนวทางที่เหมาะสมมาใชแกไขปญหาความลักลั่นในการกํากับดูแลโฆษณาใน
กิจการโทรทัศนของประเทศไทย พบวาประเทศที่เลือกศึกษามีจุดเดนที่นาสนใจดังน้ี 

 
ตารางที่ 2 สรุปจุดเดนการกํากับดูแลโฆษณาในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของประเทศที่เลือกศึกษา 
ประเทศ จุดเดน การกํากับดูแลโฆษณาในกิจการโทรทัศนแบบ OTT 
ญี่ปุน รูปแบบการกํากับ

ดูแลตนเอง (Self-
regulation)  

องคกรกํากับดูแลตนเอง คือ JIAA ไดออกคูมือแนะนํา
เพ่ือสมาชิกสําหรับการโฆษณาในสื่อออนไลนประเภท
ตางๆ รวมถึงในกิจการโทรทศันแบบ OTT 

สหราชอาณาจักร หามโฆษณาเน้ือหา
บางประเภท 
 

กฎหมาย AVMSD หามโฆษณาที่มีเน้ือหาในเชิงอคติและ
เลือกปฏิบัติทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการรับเงินสนับสนุนในการโฆษณาสินคา 

สหรัฐอเมริกา คุมครองเด็กและ
เยาวชน 
 

กลุมผูบริโภคสามารถเสนอขอเรียกรองไปยัง FTC เพ่ือ
ตรวจสอบผูใหบริการ OTT สําหรับการออกอากาศ
เน้ือหาโฆษณาที่เหมาะสมแกเยาวชน 

ท่ีมา: สรุปโดยผูเขียน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการโทรทัศนแบบ OTT ที่ทําใหการผูชม
สามารถดูรายการโทรทัศนไดทุกที่และทุกเวลาตามที่ตองการ ทําใหการกํากับดูแลโฆษณาสําหรับกิจการ
โทรทัศนแบบ OTT เชนเดียวกับกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมทําไดยาก ดังน้ันความลักลั่นในการกํากับ
ดูแลระหวางกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมและกิจการโทรทัศนแบบ OTT จึงยังคงมีอยู อยางไรก็ตาม
กิจการโทรทัศนแบบ OTT ก็ควรถูกกํากับดูแลใหมากขึ้น โดยผูเขียนมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลโฆษณาเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรทัศนแบบ OTT ของประเทศไทยในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
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1. แนวทางการกํากับดูแล 
การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ OTT ดวยแนวทางเยียวยาผลกระทบ (Ex Post) ดังเชนที่ใช

อยูในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว เน่ืองจากปจจุบันมีผูใหบริการเน้ือหาโทรทัศนแบบ OTT จํานวนมาก 
การควบคุมโฆษณาดวยการกํากับดูแลลวงหนา เชน การใหขึ้นทะเบียน การตรวจสอบเน้ือหาโฆษณา
กอนแพรภาพ เปนตน เปนสิ่งที่ทําไดยากและไมเหมาะสมกับลักษณะเทคโนโลยีปจจุบันที่ผูใหบริการ
แพลตฟอรมออนไลนมักจะสุมเลือกโฆษณามาลงในคลิปวิดีโอที่อยูในชองรายการโทรทัศนแบบ OTT โดย
เจาของเน้ือหารายการก็อาจไมรูวาจะมีเน้ือหาโฆษณาแบบใดมาปรากฏในคลิปวิดีโอของตนเอง 

2. รูปแบบการกํากับดูแล 
การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ OTT ควรนํารูปแบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-

regulation) เชนเดียวกับประเทศญี่ปุนมาประยุกตใช เน่ืองจากรูปแบบดังกลาวสงเสริมใหผูประกอบ
อาชีพในสมาคมที่เก่ียวของกับโฆษณาไดรวมกันกําหนดหลักเกณฑขึ้นสําหรับใชในการกํากับดูแลสมาชิก
ดวยกันเองในสมาคม จึงมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดรวดเร็ว ตัวอยางเชน สมาคมโฆษณาดิจิทัล 
(ประเทศไทย) อาจดําเนินงานในลักษณะองคกรกํากับดูแลตนเองและจัดทําคูมือแนะนําวากิจการ
โทรทัศนแบบ OTT ควรคัดเลือกโฆษณาลักษณะใดเขามาในรายการ เปนตน  

3. การกํากับดูแลระยะเวลาโฆษณา 
แนวทางในปจจุบันที่ไมกําหนดระยะเวลาโฆษณาสําหรับกิจการโทรทัศนแบบ OTT มีความ

เหมาะสมแลว เน่ืองจากดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ผูรับชมรายการโทรทัศนแบบ OTT สามารถ
กดขามโฆษณาในคลิปวิดีโอที่อยูในชองรายการไดอยูแลว ดังน้ันการเอาเปรียบผูบริโภคโดยการใหดู
โฆษณาที่ใชเวลาจํานวนมากจนสรางความรําคาญแกผูบริโภคจึงมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย การกําหนด
สัดสวนระยะเวลาโฆษณาตอช่ัวโมงเชนเดียวกับกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมจึงไมมีความจําเปน 

4. การกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณา 
นอกจากการกํากับดูแลเน้ือหาโฆษณาโดยกฎหมายทั่วไปแลว ควรเพ่ิมเติมแนวทางในการกํากับ

ดูแลเน้ือหาโฆษณาเพ่ือคุมครองการรับชมเน้ือหาบางประเภท เชน หามการโฆษณาที่มีเน้ือหาในเชิงอคติ
และเลือกปฏิบัติทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา เปนตน เชนเดียวกับสหราชอาณาจักร นอกจากน้ีควรเพ่ิมเติม
แนวทางในการกํากับดูแลเน้ือหาโฆษณาเพ่ือคุมครองผูรับชมบางกลุม เชน หามโฆษณาสินคาประเภท
บุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในชองรายการที่มีกลุมเปาหมายผูรับชมเปนเด็กและเยาวชนเชนเดียวกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงควรแนะนําประเภทของโฆษณาที่เหมาะสมกับชองรายการที่มีกลุมเปาหมายผู
รับชมเปนเด็กและเยาวชน โดยแนวทางการหามรับชมเน้ือหาบางประเภทและหามโฆษณาสินคาที่ไม
เหมาะสมตอผูรับชมบางกลุม และขอแนะนําเก่ียวกับประเภทของโฆษณาที่เหมาะสมกับผูรับชมบางกลุม 
อาจถูกกําหนดไวในคูมือแนะนําการโฆษณาสําหรับกิจการโทรทัศนแบบ OTT ที่จัดทําโดยองคกรกํากับ
ดูแลตนเอง เชน สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปนตน 
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ความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในประเทศไทย 
The disadvantages of food delivery service platform workers in Thailand 
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บทคัดยอ 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ประชาชนตองการความสะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจเปนอยางมาก ทําใหเกิดการพัฒนาจนเกิดธุรกิจรูปแบบใหมขึ้นที่เรียกวา 
“ธุรกิจแพลตฟอรมที่ใหบริการขนสงอาหาร” แตดวยตัวบทกฎหมายแรงงานที่ใชอยูในปจจุบัน มิไดมีการ
พิจารณาแกไขปรับปรุงใหทันสมัย สงผลใหเกิดชองวางทางกฎหมายที่ผูประกอบกิจการสามารถใชเอา
เปรียบแรงงานไดดวยการวาจางแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร (Rider) โดยจางแรงงาน
เหลาน้ันแบบไมจํากัดเวลาทํางาน ซึ่งเปนการทํางานแบบอิสระ ไมมีสถานะที่ตองผูกมัดกับบริษัท
แพลตฟอรม แตมีเง่ือนไขที่เหลาแรงงานเหลาน้ันตองปฏิบัติตาม เชนน้ีจึงเปรียบไดวาแรงงานแพลตฟอรม
ผูใหบริการขนสงอาหารเปนแรงงานอิสระที่ไมมีความเปนอิสระที่แทจริง จึงทําใหเกิดความดอยสิทธิของ
แรงงานแพลตฟอรมดังกลาวเกิดขึ้น 4 เรื่องใหญๆ กลาวคือ (1) ความมั่นคงและความปลอดภัยในการ
ทํางาน (2) สถานะทางกฎหมายของแรงงาน (3) สวัสดิการในการทํางาน และ (4) สิทธิการรวมกลุม ซึ่ง
ตางประเทศในหลายประเทศก็ใหความสําคัญกับแรงงานกลุมใหมที่เกิดขึ้นน้ี ดังเชนประเทศสเปนไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาที่ 9/2021 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ใหแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหาร ถือเปนแรงงานที่เปนลูกจางตามกฎหมายของบริษัทแพลตฟอรม อีกทั้งไดใหสิทธิ
ประโยชนขั้นพ้ืนฐานแกแรงงานกลุมดังกลาวตามที่แรงงานน้ันควรจะไดรับตามกฎหมาย ดังน้ัน ผูศึกษาจึง
เห็นควรใหประเทศไทยมีการพิจารณาแกไขกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ดวยการใชมุมมองทาง
กฎหมายของประเทศสเปนมาพิจารณาเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับบริษัทของ
สังคมไทย และเพ่ือใหกฎหมายแรงงานของไทยมีความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ อันจะเปน
ประโยชนตอกลุมแรงงานในอนาคต 

 

คําสําคัญ: ธุรกิจแพลตฟอรม, บริการขนสงอาหาร, ไรเดอร 
 
Abstract  

Technological advancement and people's demand for more convenience have 
made a huge change in business practice. Such demands have resulted in the 
                                                            
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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development of a platform business that provides food delivery service. However, the 
current labour law has been problematic. There are legal gaps which business owners 
use to take advantage of employees who are food deliver (Rider). These cult employers 
appoint an employee with unlimited working hours. The current law does not 
especially have an obligation to bind such employers, and also demands employees to 
comply with conditions. Such employment conditions and food delivery service 
platform riders are considered under the law as independent employees. However, 
they are not. This problem is the deprivation of employee rights. This study has found 
the following problems ; (1) Stability and safety at work (2) Employee's legal status (3) 
Employee’s welfare and (4) Employee's assemble rights. The study on other countries 
domestic laws is an excellent starting point to propose alternatis solutions to Thai legal 
amendment. For example, Spain has amended decree No. 9/2021 on 21 May 2021 that, 
the food delivery service workers are considered to be statutory workers of the 
platform owner and the owners have to provide the workers with basic benefits as they 
should be legally entitled to. Therefore, the researcher has an opinion that Thailand 
should consider amending the labour law by applying Spain legal context as a guideline 
for further law revision to suit the context of Thai society. And to keep Thai labour laws 
up to date with changes in the country’s business sector and to be beneficial for the 
future labour group. 
 

Keywords: Digital Platforms, Food delivery, Riders 
 
ที่มาและความสําคัญ 

ในปจจุบันถือเปนการกาวเขาสูสังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เปนยุคที่อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีการสื่อสารโทรคมนาคมที่คลองตัว การเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดตลอดเวลา ความสะดวกในชีวิตประจําวันจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยไมวาจะเปน
สมารทโฟน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ฯลฯ ประชาชนสวนใหญไดใหความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ิมมาก
ขึ้น ถือเปนยุคทองของระบบดิจิทัล สงผลใหการแขงขันของภาคธุรกิจสูงขึ้น เปนเหตุใหผูประกอบการตอง
ปรับตัวใหทันตามยุคสมัย ผูประกอบการทั้งหลายจึงไดพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ใหทันสมัย ทั้ง
การสรางแพลตฟอรมขึ้น และมีการพัฒนาระบบแอพลิเคชันตางๆ เชน การใหบริการดานการขนสง การ
ใหบริการดานการสั่งอาหาร หรือที่ประชาชนสวนใหญรูจักกันดีในนามของ Line Man, Grab เปนตน ซึ่ง
การใหบริการดังกลาวเปนการใหบริการผานระบบออนไลนอันเปนรูปแบบธุรกิจผานแพลตฟอรม (Platform 
Economy) เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับการบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และสะดวกสบาย 
สงผลใหธุรกิจหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมน้ันหันมาใชเทคโนโลยีรวมดวย เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการ
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รับสงอาหาร การบริการดานการขนสงอ่ืนๆ เปนตน เน่ืองจากธุรกิจเหลาน้ีเปนทางเลือกที่ดีทางเลือกหน่ึง
สําหรับประชาชนที่วางงาน หรือตองการหารายไดที่เพ่ิมขึ้น จึงเกิดการจางงานในภาคธุรกิจดังกลาวมากขึ้น
เมื่อเกิดการจางงานในรูปใหมเกิดขึ้น แตกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศไทยยังไมไดมี
การพัฒนาใหทันสมัยตามยุคที่กาวเขาสูเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ ทําใหกลุมแรงงานเกิดใหมที่เรียกวา 
“แรงงานแพลตฟอรม” ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม 
กลาวคือ การจางงานผานแพลตฟอรมน้ันไมมีกฎเกณฑที่คอยกํากับดูแลโดยเฉพาะที่จะทําใหแรงงาน
แพลตฟอรมไดรับโอกาส และผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอรม 2

3 ถือเปน
ความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรม โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร (Rider) 
ในสิทธิตางๆ ที่ควรไดรับ กลาวคือ สงผลใหแรงงานกลุมดังกลาวขาดหลักความมั่นคงในการทํางาน มี
คาตอบแทนที่ไมเปนธรรม เจาของแพลตฟอรมจะไมมีกําหนดจํานวนที่รับสมัครเขาทํางานใหบริการ 
สงอาหาร เพียงแคมีคุณสมบัติตรงตามที่แพลตฟอรมน้ันๆ ก็สมัครเขาทํางานได เชนน้ีหากมีผูสมัคร 
เขาทํางานเปนแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารมาก คาตอบแทน หรือคาบริการก็จะไดรับ
นอยลง เน่ืองจากมีการแขงขันที่สูงขึ้นระหวางแรงงานผูใหบริการเอง อีกทั้งคาตอบแทน หรือคาบริการ
ของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะถูกเจาของแพลตฟอรมหักคาคอมมิชช่ันจาก
คาตอบแทน หรือคาบริการของแรงงานกลุมดังกลาวประมาณ 15 % ดวย3

4 จะเห็นไดวาหากแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการตองการหารายไดที่เทียบเทาคาจางของแรงงานขั้นตํ่าตามกฎหมาย แรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ันตองรับงานวันละไมตํ่ากวา 4 - 8 ช่ัวโมง โดยแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารตองแบกรับภาระความเสี่ยงในรางกาย เชน การเกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงในการติดเช้ือ คา
เสื่อมของรถ คานํ้ามัน รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อีกทั้งหากแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ัน
เปนสตรีก็อาจจะมีความเสี่ยงตอการถูกคุกคามทางเพศได ซึ่งเจาของแพลตฟอรมไมมีหลักประกันใดๆ 
ใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารกลุมดังกลาวเลย  

ทั้งยังมีสภาพการจางงานที่ไมเปนธรรม เน่ืองจากนิติสัมพันธระวางเจาของแพลตฟอรมกับ
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ันเปนการจางงานภายใตประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งสัญญาจางน้ันเปนการจางทําของ ทําใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไมไดอยู
ในสถานะลูกจางของแพลตฟอรม แตอยูในสถานะพารทเนอร (Partner) หรือการเปนหุนสวนจึงไมไดรับ
การคุมครอง หรือไดรับสวัสดิการการทํางานใดๆ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน กลาวคือ ความมั่นคงใน
การทํางาน คาตอบแทนที่เปนธรรม เงินชดเชยเมื่อเลิกจาง สิทธิประกันสังคม สทิธิในการรวมตัวเจรจา

                                                            
3 นิภาพรรณ เจนสันติกุล. (2564, มกราคม-มิถุนายน). แรงงานแพลตฟอรมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล. วารสารวิชาการแสงอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 18, (1), หนา 3 
4 ประชาชาติธุรกิจออนไลน. (2564). สองรายได ‘คนขับฟูดดีลิเวอรี’ เจาไหนเงินดีสุด?. คนเมื่อ 21 กันยายน 2564, จาก 
https://www.prachachat.net/ict/news-670152 
 

https://www.prachachat.net/ict/news-670152
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ตอรอง แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะไดรับสวัสดิการใดๆ หรือไมน้ันจะขึ้นอยูกับ
เจาของแพลตฟอรมกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะตกลงกัน 

อยางไรก็ตามในสิทธิประกันสังคมน้ัน แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะไดรับ
สวัสดิการตามกฎหมายประกันสังคมตอเมื่อแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารสมัครเขา
ประกันสังคม เปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ถึงจะไดรับการคุมครอง และในสวนสิทธิในการรวมกลุม
เพ่ือเสนอขอเรียกรองตางๆ ตอเจาของแพลตฟอรม หรือเรียกรองใดๆ จากภาครัฐ แรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารสามารถกระทําไดตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ  

เมื่อผูศึกษาเล็งเห็นถึงความดอยสิทธิของกลุมแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารใน
ประเทศไทยแลว ผูศึกษาจึงไดศึกษาถึงมุมมองการคุมครองแรงงานที่เปนกลุมแรงงานแฟลตฟอรมตาม
กฎหมายตางประเทศ ผูศึกษาเลือกศึกษากฎหมาย ประกอบกับกรณีตัวอยางที่เก่ียวของกับแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารของตางประเทศ และทําการศึกษาคําพิพากษาของศาลตางประเทศ
ที่ไดตัดสินในคดีที่เกิดขอพิพาทขึ้นเกี่ยวกับแรงงานแพลตฟอรมประกอบเพ่ิมเติมดวย  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาถึงลักษณะสภาพการจางงานของแตละแพลตฟอรม (Line Man, Grab) วามีการจางงาน
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในรูปแบบใด 

2. ศึกษาถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน, สวัสดิการ, สิทธิการรวมกลุมที่แรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่มีตามกฎหมายในปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงความดอยสิทธิของ
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร 

3. ศึกษาถึงสิทธิประโยชนที่เกิดขึ้นของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเมื่อไดรับการรับรอง
สถานะทางกฎหมายตามมุมมองกฎหมายตางประเทศ อันจะนํามาวิเคราะหประกอบเปนแนวทางใน
การหาขอเสนอแนะที่จะนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาในครั้งน้ี ผูเขียนศึกษากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน โดยมุงเนนกรณีแรงงาน

แพลตฟอรมผูใหบริการดานการขนสงอาหารในสิทธิที่ควรจะไดรับ เชน สภาพการจางงาน, ความมั่นคงใน
การทํางาน, สวัสดิการในการทํางาน และสิทธิในการรวมกลุม เปนตน รวมถึงขอเสนอ หรือทางเลือกอ่ืน ซึ่ง
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไมไดรับสิทธิดังที่กลาวมาขางตน อันถือเปนแรงงานที่มีความ
ดอยสิทธิตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในประเทศไทย และศึกษาถึงสิทธิประโยชนที่เกิดขึ้นของ
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเมื่อไดรับการรับรองสถานะทางกฎหมายตามมุมมองกฎหมาย
ตางประเทศ อันจะนํามาวิเคราะหประกอบเปนแนวทางในการหาขอเสนอแนะที่จะนํามาปรับใชไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และใหทันตอยุคสมัยในปจจุบัน และเพ่ือสรางความเปนธรรมใหแก
แรงงานกลุมดังกลาวในประเทศไทยดวย 
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วิธีการศึกษา 
ใชวิธีการศึกษาแบบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเปนการเก็บขอมูลแบบ

ทุติยภูมิจากการรวบรวมงานเอกสาร บทความ มาตรการและหลักกฎหมาย ตําราวิชาการที่เก่ียวกับ
กรอบแนวคิดการศึกษา เพ่ือนํามาวิเคราะหอันเปนสวนหลักในการดําเนินการศึกษาในครั้งน้ี ศึกษา
มุมมองกฎหมายคุมครองแรงงานที่เก่ียวของในตางประเทศ รวมถึงศึกษาจากกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงที่
มีการฟองเรียกรองความเปนธรรมและศาลไดตัดสินไวแลวดวย 

ความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร 
1. ความม่ันคงและความปลอดภัยในการทํางาน 

การทํางานผานแพลตฟอรมในแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เปนการทํางานที่มี
ความยืดหยุนในเรื่องของเวลาสูง ดวยลักษณะการถูกจางงานของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสง
อาหารเปนแบบหุนสวน ซึ่งบริษัทแพลตฟอรมมิไดมีหนาที่และความรับผิดชอบ หรือคุมครองสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานใหกับการจางงานในลักษณะดังกลาว สงผลกระทบความมั่นคงในงานและตัว
ของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารโดยตรง อีกทั้งการรับสมัครแรงงานของบริษัทแพลตฟอรม
เปนการรับสมัครแบบไมจํากัด คุณสมบัติหรือเง่ือนไขในการรับสมัครนอย ย่ิงมีคนงานเยอะเทาใดก็ย่ิงเปน
ผลดีตอบริษัทแพลตฟอรม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีมากขึ้น จึงทําใหการทํางานมีการ
แขงขันที่สูงขึ้น แตการกระจายงานของบริษัทแพลตฟอรมที่ออกแบบอัลกอริทึม4

5 มีการกระจายงานอยาง
จํากัด ทั้งบริษัทแพลตฟอรมจะทําการประเมินและกําหนดเง่ือนไขเพ่ือจัดระดับของแรงงานดังกลาวจากการ
ทํางาน ในการจัดระดับน้ีสงผลตอการไดรับผลตอบแทนและสิทธิประโยชนพิเศษที่แรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารจะไดรับ 5

6 เชนน้ีจากการศึกษาทําใหพบวาแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสง
อาหารตองทํางานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือแลกกับผลตอบแทน และสิทธิพิเศษจากบริษัทแพลตฟอรม ซึ่งเปน
ระยะเวลาการทํางานที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว 

นอกจากความกดดันจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับงานที่ตองมีการแขงขันกันสูง 
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารยังตองรับภาระเสี่ยงภัยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นไวเองทั้งหมด 
ความเสี่ยงภัยที่เห็นไดชัดในกลุมแรงงานดังกลาวคงหนีไมพน การเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน ซึ่ง
บริษัทแพลตฟอรมมิไดมีการจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาล หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวาง
ช่ัวโมงการทํางานของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารทุกราย เน่ืองจากสวัสดิการในการทํา
ประกันจะเปนสิทธิพิเศษที่บริษัทแพลตฟอรมมอบใหเฉพาะแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่
มีระดับหรือยศในการทํางานที่สูงๆ เทาน้ัน และเมื่อบุคคลใดไดรับสิทธิพิเศษน้ันแลวก็มิไดหมายความวาจะ
ไดรับตลอดไปจนกวาจะเลิกทํางาน แตหากผูที่ไดรับสิทธิพิเศษน้ันรับงานไมถึงเกณฑ ทําใหระดับหรือยศ

                                                            
5 ศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน คําวา อัลกอริทึม หมายถึง ขั้นตอนวิธีการแกปญหาเชิงคํานวณดวยคอมพิวเตอร  
6 เกรียงศักด์ิ ธีระโกวิทขจร และวรดุลย ตุลารักษ, รูปแบบงานใหมของคนขี่มอเตอรไซตสงอาหารที่กํากับโดยแพลตฟอรม, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เปนธรรม, 2563), หนา 61. 
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ตํ่าลงจากที่กําหนดก็จะทําใหไมไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว 6

7 อีกทั้งในระหวางการรักษาตัวเน่ืองจากการ
เจ็บปวย กรณีมิไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ก็จะไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยใดๆ ตามกฎหมาย รวมทั้ง
หากถึงแกความตายบริษัทแพลตฟอรมก็ไมไดมีหนาที่ หรือความรับผิดใดๆ ตอตัวแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหาร เน่ืองจากกฎหมายมิไดกําหนดหนาที่ไว 

ในสวนของคาตอบแทนในการทํางาน แตละบริษัทแพลตฟอรมก็มีคาตอบแทนที่แตกตางกัน แตสิ่ง
ที่บริษัทแพลตฟอรมจะหักจากการทํางานของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร คือ คา
คอมมิชช่ันที่หักเปนรอยละ15 ของทุกคําสั่งซื้อ และคาตอบแทนโดยรวมของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการ
ขนสงอาหารที่ไดรับน้ัน7

8 ยังตองหักตนทุนการทํางาน คาเสื่อมของยานพาหนะ คาอินเทอรเน็ต คาใชจาย
อ่ืนๆ อีกดวย เชนน้ีทําใหพบวาคาตอบแทน หรือรายไดของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ัน
ขึ้นอยูกับความขยันในการรับงานของตัวแรงงานเองดวย ทําใหมีรายไดที่ไมแนนอน 

ดังน้ัน การที่กฎหมายคุมครองแรงงานมิไดมีการตีความครอบคลุมกลุมแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารใหมีสถานะเปนแรงงานที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายสงผลใหตัวแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารตองแบกรับภาระทั้งความไมมั่นคง และความปลอดภัยในการทํางาน 
จากความสัมพันธระหวางบริษัทแพลตฟอรมกับตัวแรงงานแพลตฟอรมฯ กฎหมายควรถือใหบริษัท
แพลตฟอรมมีฐานะเปนนายจาง เพ่ือใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารสามารถเขาสูระบบ
ประกันสังคม ตามมาตรา 33 ใหไดรับความคุมครองครอบคลุมในทุกดาน รวมถึงใหไดรับความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนดวย ซึ่งเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางานที่แรงงานควรไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย เพ่ือบรรเทาภาระความเสี่ยงภัยที่ตองเผชิญในการทํางาน 
2. สวัสดิการในการทํางาน 

โดยปกติแลวแรงงานในระบบจะไดรับสวัสดิการตามกฎหมายหลักๆ สองฉบับดวยกัน กลาวคือ 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครองแรงงานในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ
ภยันตรายที่เกิดจากการทํางาน โดยเปนการกําหนดหนาที่ใหนายจางจายคารักษาพยาบาล คาทดแทน 
คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ เมื่อลูกจางของตนไดรับภยันตรายในระหวางการทํางาน 
และกฎหมายอีกฉบับคือพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือลูกจางที่เปน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 ใหไดรับการคุมครองทั้งหมด 7 กรณีดวยกัน ซึ่งถือไดวาเปนสิทธิประโยชนที่
ครอบคลุมเกือบทุกดาน ในสวนแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในประเทศไทยที่กฎหมายยัง
มิไดมีการรับรองสถานะทางกฎหมาย จึงมิไดรับความคุมครองเชนเดียวกับลูกจางที่เปนแรงงานในระบบ 
แตแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารก็มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมตามมาตรา 40 แตจะไดรับการคุมครองเพียง 5 กรณีเทาน้ัน ซึ่งไมครอบคลุมความเสี่ยงครบ
ทุกดาน อีกทั้งการเขาเปนผูประกันตนดังกลาวก็มิไดมีกฎหมายบังคับ แตเปนการสมัครเขาเปน

                                                            
7 Grab Driver Thailand. สิทธิประโยชนคนขับแกรบ. คนเมื่อ 3 ธันวาคม 2564, จาก https://grabdriverth.com/driver-benefits 
8 Kapook Money, (25 พฤษภาคม 2564). เปรียบเทียบแอปฯ ขับรถสงอาหาร สมัครที่ไหนดี มีรายไดเทาไหร. คนเมือ่ 10 มกราคม 2565, 
จาก https://money.kapook.com/view211156.html 
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ผูประกันตนตามความสมัครใจ ทั้งการเชิญชวน หรือการนําเสนอสิทธิประโยชนของการเขาเปน
ผูประกันตนวามีขอดีมากนอยเพียงใด ของทางภาครัฐน้ันมีคอนขางไมทั่วถึง และไมนาสนใจ จึงทําให
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร รวมถึงแรงงานนอกระบบอ่ืนๆ เขาไมถึง และไมเห็นถึงความ
คุมคาที่จะไดรับ นอกจากน้ีแรงงานแพลตฟอรมบางรายอาจมีรายไดที่จํากัด หรือไมคงที่เน่ืองจากกลุม
อาชีพแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ียังไมมีหลักประกันสิทธิในการทํางาน รวมถึง
หลักประกันในเรื่องของรายได ทําใหบุคคลเหลาน้ันไมเลือกที่จะเขาเปนผูประกันตน 

อยางไรก็ตามบริษัทแพลตฟอรมก็มีสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนเพ่ือดึงดูดความสนใจ หรือ
เรียกไดวาเปนแรงกระตุนในการทํางานใหแกแรงงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร กลาวคือ 
บริษัทแพลตฟอรมมีการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่สมัครเขา
ทํางานกับแพลตฟอรมของตน โดยสวัสดิการตางๆ จะถูกแบงเปนระดับช้ัน และในแตละระดับจะมีสิทธิ
ประโยชนรวมถึงสวัสดิการที่แตกตางกันออกไปตามความสูงของระดับช้ัน 8

9 แตสวัสดิการเหลาน้ีเปนการ
ไดรับแบบมีเง่ือนไข ซึ่งขึ้นอยูกับการขยันทํางานของตัวแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเอง
ทั้งสิ้น เชนน้ีถือไดวาเปนขอบังคับในการทํางานที่หลีกเลี่ยงไมได หากตองการสวัสดิการก็ตองแลกกับการ
ทํางานที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไมควรถูกจัดอยูในกลุมแรงงานอิสระ 
เน่ืองจากแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ีไมไดมีความเปนอิสระที่แทจริง 
3. สิทธิการรวมกลุม 

การมีคนกลางในการเจรจาแกไขความขัดแยงระหวางแรงงานกับบริษัทเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง 
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไมถือเปนแรงงานที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานทุก
ฉบับ จึงไมมีอํานาจในการรวมกลุมเจรจาตอรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ เพียงแตมีสิทธิในการรวมกลุม
ตามรัฐธรรมนูญ จากการศึกษาพบวาอํานาจในการเจรจาตอรองกับบริษัทแพลตฟอรมที่มีประสิทธิภาพและ
มีอิทธิพลในการไดมาซึ่งสิทธิเรียกรองที่ไดรับการแกไขที่ดีกวา ยอมมาจากการมีคนกลางหรือตัวแทนของ
แรงงานที่มาจากทางภาครัฐ อยางเชนการมีสหภาพแรงงานไรเดอร เปนตน  

จากการที่แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เปนแรงงงานที่ยังไมไดรับการรับรอง
คุมครองตามกฎหมาย จึงนําไปสูปญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ทําใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการ
ขนสงอาหารรวมกลุมกันในหลายครั้งเพ่ือเรียกรองสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงสวัสดิการที่ควรไดรับเพ่ิมขึ้น 
แตก็ไมไดรับการแกไขแตประการใด เชนน้ีจึงช้ีใหเห็นวา การไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย การขาดคนกลางใน
การเจรจา9

10 รวมถึงระบบกฎหมายที่มีความลาสมัยไมสอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่
กลาวมาน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอกระบวนการระงับขอพิพาทแรงงานที่มีประสิทธิภาพระหวาง
บริษัทแพลตฟอรมและแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารใหไดรับการแกไข 

                                                            
9 LINE MAN. คูมือการชวยเหลือ และสิทธิพิเศษของไลนแมนไรเดอร, คนเมื่อ 3 ธันวาคม 2564, จาก 
https://lmwn.secure.force.com/lm/lmapps?id=ap007 
10 เกรียงศักด์ิ ธีระโกวิทขจร และวรดุล ตุลารักษ, การรวมกลุมรูปแบบใหมของคนขี่มอเตอรไซตสงอาหารที่กํากับโดยแพลตฟอรม, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เปนธรรม, 2563), หนา 53 – 55. 
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ดังน้ัน จากการศึกษาถึงความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในประเทศ
ไทยพบวา ธุรกิจแพลตฟอรมดิจิทัลเปนธุรกิจใหมที่ไดรับความนิยม แมวาการจางงานของธุรกิจดังกลาวจะ
เปนการจางงานที่มีความยืดหยุน แตแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่เขามาทํางานใหกับ
แพลตฟอรมจําตองทําตามเง่ือนไขที่ทางแพลตฟอรมกําหนดไวเพียงฝายเดียว หากแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารไมปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษตามที่แพลตฟอรมกําหนด หากเปนกรณีรายแรงอาจถูก
ยกเลิกสัญญาจาง โดยที่แรงงานน้ันไมสามารถที่จะเจรจาตอรอง หรือช้ีแจงขอเท็จจริงกับบริษัทแพลตฟอรม 
ซึ่งไมเปนธรรมตอแรงงาน หากแรงงานดังกลาวไมอยากปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือเห็นวาเง่ือนไขมีขอจํากัด
มากเกินไป แรงงานเหลาน้ันก็มิอาจตอรองใดๆไดนอกจากไมทํางานกับบริษัทแพลตฟอรมน้ันๆ นอกจาก
เง่ือนไขที่หลีกเลี่ยงไมได คาจางที่ตํ่ากวามาตรฐานขั้นตํ่าและความไมแนนอนมั่นคงของงาน ประกอบกับการ
แขงขันที่สูงมาพรอมกับความกดดัน รวมถึงความเสี่ยงภัยทั้งหลายที่เหลาแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการ
ขนสงอาหารตองแบกรับไวลําพัง  

สิ่งที่กลาวไปขางตนน้ันอาจไมไดสงผลกระทบตอแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่มี
รายไดสวนใหญจากงานประจํา แตจะสงผลกระทบอยางมากตอกลุมแรงงานที่ยึดอาชีพแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเปนการหารายไดหลัก เน่ืองจากการเขาถึงสิทธิประโยชนและการ
ไดรับความคุมครองตางๆ ไดนอยกวาแรงงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ผูศึกษาเห็นวา
ปญหาดังกลาวหากยังไมไดรับการแกไข ยอมสงผลกระทบตอภาคแรงงานภายในประเทศอยางมหาศาล 

เปรียบเทียบสิทธิประโยชนลกูจางกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารตามกฎหมายไทย 

สิทธิประโยชน ลูกจาง แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร 
1.ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
จางงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- มีกฎหมายแรงงานรับรองสถานะ การ
เปนลูกจาง 
- มีการกําหนดเวลาในการทํางาน เวลา
พัก วันหยุด วันลาตามพระราชบัญญัติ
คุ มครองแรง ง าน  พ .ศ .2541 หาก
นายจางฝาฝนไมปฏิบัติตามตองจายคา
ทํ า งานใน วันหยุด  ค าล วง เวลาใน
วันหยุด 
 

-ไม มีกฎหมายรับรองสถานะใหแรงงานแพลตฟอรม 
ผูใหบริการขนสงอาหารมีสถานะเปนลูกจางตามกฎหมาย
แรงงาน จึงถูกจัดใหเปนแรงงานอิสระ หรือแรงงานนอก
ระบบ  
- ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 เน่ืองจากเปนการจางงานภายใตสัญญา
จางทําของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมุง
ผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ 
- ไมมีการกําหนดเวลาทํางานที่ชัดเจน 

2.ความม่ันคง 
และความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 
  2.1 ความม่ันคง
ในการทํางาน 

- ลูกจางไดรับคาจางตามสัญญาจาง
แรงงาน ซ่ึงเปนสิทธิหนาที่ของคูสัญญา
ทั้งสองฝาย 
- นายจ างไมสามารถเ ลิกจ างตาม
อําเภอใจได หากฝาฝนนายจางตองจาย
คาชดเชย 

- เปนการจางงานตามสัญญาจางทําของ ซึ่งมุงผลสําเร็จของ
งานเปนสําคัญ งานเสร็จจึงจะไดสินจาง 
- นิติสัมพันธส้ินสุดเม่ืองานที่วาจางสําเร็จ หรือเลิกจาง 
- ผูวาจางบอกเลิกสัญญาฝายเดียวไดโดยไมตองขอความ
ยินยอม หากผูรับจางทํางานไมเสร็จ และไมตัดสิทธิผูวาจาง
ในการเรียกคาเสียหายจากผูรับจาง 
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สิทธิประโยชน ลูกจาง แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร 
 2.2 คาตอบ 
แทนที่เปนธรรม 
 
 
 
 
 

-พระราชบัญญัติ คุ มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 กําหนดใหนายจางจาย
คาตอบแทน 4 ประเภท คือ 1คาจาง 
2.ค าทํ างานลวง เวลา 3.ค าทํ างาน
วันหยุด 4.คาลวงเวลาวันหยุด 
- มีมาตรฐานของคาแรงขั้นต่ํา รายไดที่
แนนอน 

- แรงงานตามสัญญาจางทําของจะไดรับคาตอบแทนการ
ทํางานตามผลสําเร็จของงาน หากผูรับจางทํางานไมแลว
เสร็จก็จะไมไดรับคาตอบแทน 
- ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุด และคา
ทํางานในวันหยุด 
- มีรายไดที่ไมแนนอน เน่ืองจากรายไดมีการแปรผันตาม
การกดรับงาน ไมมีมาตรฐานของคาแรงขั้นต่ํา 

2.3 ความ 
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 
 
 

- ไดรับความคุมครองตาม 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ.2554 ซ่ึงกําหนดให
นายจางตองดูแลความปลอดภัยในการ
ทํางานแกลูกจาง 

- ไดรับความคุมครองตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน โดยใหแรงงานมีหนาที่จัดและดูแลสถานที่
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานดวยตนเอง 
- ตองเผชิญความเส่ียงบนทองถนนในระหวางการทํางาน 
- ตองเส่ียงตอการติดเช้ือในสถานการณที่มีการแพรระบาด
ของโควิด-19 

3.ส วั สดิ ก า ร ใ น
การทํางาน 
 

- มีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีประสบ
อันตราย เจ็บปวย สูญหาย 
- มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณี
เปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามมาตรา 
33 จํานวน 7 กรณี คือ 1.ประสบ
อันตราย   2.คลอดบุตร 3.ทุพพลภาพ 
4.ตาย 5.สงเคราะหบุตร 6.ชราภาพ  
7.วางงาน 

-ไมมีสิทธิรับเงินทดแทนกรณีเจ็บปวย หรือประสบอันตราย
จากการทํางาน เวนแตแพลตฟอรมจะมีสวัสดิการพิเศษให
เฉพาะแรงงานฯ บางราย 
- มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามมาตรา 40 
จํานวน 5 กรณี คือ  
1.ประสบอันตราย 2.ทุพพลภาพ 3.ตาย   
4.สงเคราะหบุตร 5.ชราภาพ 

4.สิทธิในการ
รวมกลุม 

-ไ ด รั บ ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง ต า ม
พระร าช บัญญั ติ แ ร ง ง าน สั ม พัน ธ 
พ.ศ.2518 ที่ใหสิทธิแกลูกจางในการ
รวมกลุมเจรจาตอรองกับนายจาง 
- มีคนกลางในการเจรจาไกลเกล่ีย 

- ไมมีสิทธิในการรวมกลุมตามกฎหมายแรงงาน 
- ไมมีคนกลางในการเจรจาไกลเกล่ีย อํานาจในการเจรจา
ตอรองจึงนอยกวา 

จากการเปรียบเทียบสิทธิประโยชนขางตนพบวา แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสง
อาหารมีสิทธิประโยชนตามกฎหมายที่ดอยกวาลูกจางซึ่งไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายคุมครอง
แรงงาน ผูศึกษาจึงมีความเห็นวากฎหมายแรงงานของไทยไมคุมครองแรงงานทุกกลุม เน่ืองจากกฎหมาย
น้ันมีความลาหลังคอนขางมาก และเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมจะเปนการดีกวาหรือไม หากจะมี
การพิจารณาทบทวนแกไขกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน โดยใหมีการรับรองอาชีพแรงงาน
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แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร ใหอยูในขอบังคับตามบทกฎหมายในสวนของการคุมครองแรงงาน 
เพ่ือใหทันสมัยสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี 

มุมมองกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร 
1. ลักษณะการจางงาน 
แรงงานบนธุรกิจแพลตฟอรมมีลักษณะการจางงานที่ไมสามารถกําหนดเวลาการทํางานได 

ทําใหสหภาพยุโรปมีความพยายามในการผลักดันกฎหมายเพ่ือจัดการกับกลุมแรงงานอิสระ (แรงงาน 
ผูใหบริการขนสงอาหารก็จัดอยูในกลุมแรงงานอิสระ) สหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบในการจัดการความ
คุมครองตามกฎหมายแรงงานใหแกแรงงานใน Gig economy กลาวคือ เปนแรงงานที่มีการจางงาน
ระยะสั้นๆ สําหรับลูกจางที่ตองการทํางานเปนครั้งคราว หรือเปนแรงงานที่ทํางานในธุรกิจแพลตฟอรม 
โดยสหภาพยุโรปกําหนดใหประเทศสมาชิกตองออกกฎหมายภายในประเทศเพ่ือรองรับการทํางานบน
แพลตฟอรม และคุมครองสิทธิใหแกแรงงาน 1 0

11 โดยมีการกําหนดสถานะแรงงานใหเปนลูกจางของ
แพลตฟอรม และกําหนดระยะเวลาในการทํางานที่แนนอนเฉลี่ยอยางนอย 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 12 
ช่ัวโมงตอ 4 สัปดาห โดยแพลตฟอรมจะตองช้ีแจงเง่ือนไขการทํางานที่ชัดเจนนับจากวันแรกที่มีการเริ่ม
รับงาน แตไมเกิน 7 วัน ทั้งน้ีแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร (แรงงานอิสระ) สามารถ
ปฏิเสธที่จะไมรับงานที่อยูนอกเหนือเวลาที่กําหนดไวได หากเปนการทํางานนอกเวลาที่กําหนด หรือการ
ถูกยกเลิกงานแบบกะทันหัน จะตองไดรับคาชดเชย ซึ่งมาตรการดังกลาวจะทําใหผูใหบริการขนสงอาหาร
สามารถทํางานไดหลายอยางอีกดวย11

12 
สเปนถือไดวาเปนประเทศแรกที่มีแนวทางการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน

แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่มีช่ือวา กฎหมายไรเดอร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาคณะรัฐมนตรี
ของสเปนแลวตามพระราชกฤษฎีกาที่ 9/2021 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผานมา โดยกฎหมายไร
เดอรน้ีมีวัตถุประสงคที่จะแกไขขอกังขาในเรื่องสถานการณเปนลูกจางของแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหาร12

13 เมื่อพิจารณาจากลักษณะการจางงานและความสัมพันธระหวางแพลตฟอรมกับ
ตัวแรงงานวาสถานะของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เหมาะสมที่จะถูกจัดอยูในกลุม
อาชีพอิสระจริงหรือไม  

พระราชกฤษฎีกาที่ 9/2021 แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายธรรมนูญแรงงานสเปน บทบัญญัติ
เพ่ิมเติมที่ 23 ขอสันนิษฐานของการจางงานการจัดสง หรือขนสงในรูปแบบผานแพลตฟอรมดิจิทัล โดยการ
บังคับใชบทบัญญัติของขอ 8.1 สัญญาจางงาน ถือวารวมอยูในขอบเขตของกฎหมายน้ี งานที่ทําโดยผู

                                                            
11 ทศพล ทรรศนกุลพันธ และคณะ. (2563). การพัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้ากับกลุมแรงงานรับจางอิสระที่ไดรับ
ผลกระทบจากความทาทายในศตวรรษที่ 21. รายงานวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, หนา 3-22. 
12 Knowledge@Wharton (2019), Gig Economy Protections: Did the EU Get It Right?, Retrieved December 25, 2021, from 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/eu-gig-economy-law/ 
13 สํานักตางประเทศ. “กฎหมายวาดวยไรเดอร.” Thai Parliament, รัฐสภาไทย, (11 พฤษภาคม 2564), คนวันที่ 9 ธันวาคม 2564. จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=78193&filename=index 
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ใหบริการขนสงหรือจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคใดๆ หรือสินคาโดยนายจางที่ใชอํานาจทางธุรกิจของ
องคกร กําหนดทิศทางและมีการควบคุมแรงงาน ทั้งทางตรง หรือทางออม หรือโดยปริยาย ผานระบบการ
จัดการอัลกอริทึม หรือสภาพการทํางานผานแพลตฟอรมดิจิทัล1 3

14 กลาวไดวา การแกไขกฎหมายดังกลาว
เปนการแกไขเพ่ือใหสถานะการเปนพนักงาน หรือลูกจางแกแรงงานผูใหบริการขนสงอาหาร ที่จะไดรับ
เงินเดือนอยางชัดเจน และมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการทํางานที่แนนอนของแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารที่ไมเกินมาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปกําหนด14

15 ทั้งน้ี ตามพระราชกฤษฎีกาประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทตองสงมอบขอมูลสมการและชุดคําสั่งที่ อัลกอริทึม และ
ปญญาประดิษฐใชคํานวณ ที่มีผลตอโครงสรางการทํางาน การตัดสินใจจางหรือเลิกจางพนักงาน และ
ประเด็นขอเท็จจริงที่ เก่ียวของกับสภาพการทํางานใหแกคณะกรรมการแรงงานอีกดวย เพ่ือให
ผูประกอบการแพลตฟอรมอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ไมใหมีอิสระเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด15

16   
2. การรับรองสถานะทางกฎหมาย 
กอนมีการแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแรงงานของประเทศสเปน จุดเริ่มตนเกิดจากการประสบ

อุบัติเหตุจนเสียชีวิตในระหวางการทํางานเมื่อป 2019 ของ Pujan Koirala แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการ
ขนสงอาหารของแพลตฟอรม Glovo แตไมไดรับการชวยเหลือจากแพลตฟอรม จนทําใหแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารของ Glovo รวมตัวกันประทวงกลางเมืองบารเซโลนา1 6

17 สงผลให
รัฐบาลสเปนมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายธรรมนูญแรงงานเกิดขึ้น หลังจากกฎหมายวาดวยไรเดอรผานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาที่ 9/2021 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยแกไข
กฎหมายธรรมนูญแรงงานสเปน เพ่ือประกันสิทธิแรงงานผูใหบริการขนสงผานแพลตฟอรมดิจิทัล โดย
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในขอ 4 ในการรับรองสิทธิสภาพการจางงานผานอัลกอริทึม และสภาพการทํางานผาน
แพลตฟอรมน้ันไมกระทบตอบทบัญญัติในขอ 1.3 อันเปนขอยกเวนที่กฎหมายธรรมนูญแรงงานใชบังคับ17

18 
และคําตัดสินของศาลสูงมีมติเปนเอกฉันทรับรองสถานะใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร
ไดรับการรับรองใหเปนลูกจางของแพลตฟอรม 1 8

19 ยอมไดรับการคุมครองสิทธิตามองคกรและสหภาพ
แรงงานของตน โดยไดรับคาตอบแทนและเงินเดือนจากแพลตฟอรม19

20 

                                                            
14BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Miércoles 12 de mayo de 2021. (Real Decreto-ley 9/2021)  
15 ,Lexology. (2021). CMS Legal, ‘Gig Working, Platform Companies and the Future: A Global Perspective from CMS 
Employment Lawyers in 15 Countries’, Retrieved January 2, 2022, 
form www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8f9530c3-067d-42de-8660-0efd93f97add. 
16 สํานักตางประเทศ. “กฎหมายวาดวยไรเดอร.” Thai Parliament, รัฐสภาไทย, (11 พฤษภาคม 2564), คนวันที่ 9 ธันวาคม 2564. จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=78193&filename=index 
17 Judgment no.805/2020. Retrieved December 30, 2021. 
18 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Miércoles 12 de mayo de 2021. (Real Decreto-ley 9/2021) 
19 Rec. 4746/2019 of 25 Septembre 2020. 
20 Rocket Media Lab. (9 ตุลาคม 2564), Rocket Media Lab: สํารวจสภาพการทํางาน 'ไรเดอร' ทั่วโลก. สืบคนวันที่ 27 ธันวาคม   
2564, จาก https://tcijthai.com/news/2021/10/scoop/11979 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8f9530c3-067d-42de-8660-0efd93f97add


 

1087 
 

อีกทั้งยังมีการเจรจาทําขอตกลงระหวางกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจเพ่ือสังคม สหภาพ
แรงงานทั่วไป (Unión General de Trabajadores: UGT) สหภาพแรงงาน (Comisiones Obreras: 
CC.OO.) ประธานสมาพันธองคกร ผูประกอบการสเปน (Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales: CEOE) และประธาน สมาพันธกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง (Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa: CEPYME) ในเรื่องขอสันนิษฐานดานการทํางานของ
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่วา แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะไดรับการ
พิจารณาใหเปนลูกจางที่ไดรับเงินเดือน ซึ่งสํานักงานตรวจสอบแรงงานและประกันสังคมประเทศสเปนมี
ความชัดเจนในเรื่องดังกลาวแลววา แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารถือเปนลูกจางที่ไดรับ
เงินเดือน20

21 
สวนในกรณีของฝรั่งเศสน้ันก็มีประเด็นขอพิพาทเกิดขึ้นเชนเดียวกัน และศาลก็ไดมีการ

พิจารณาตัดสินใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารของ Take Eat Easy และ Deliveroo เขา
ขายเปนลูกจางของแพลตฟอรมตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ อันมีสถานะเปนลูกจางตามกฎหมาย
แรงงาน โดยศาลมองวาการที่แพลตฟอรมมีอํานาจในการควบคุมแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสง
อาหาร ทั้งการควบคุมโบนัสของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร และมีระบบลงโทษของ
แพลตฟอรม รวมไปถึงการติดตามจีพีเอส เพ่ือตรวจสอบแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร
แบบเรียลไทม เขาขายลักษณะการเปนนายจาง – ลูกจางตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ2122 

อีกทั้งก็มีมุมมองทางกฎหมายที่นาสนใจอีกประเทศหน่ึง คือ ประเทศอิตาลี ที่เคยมีคํา
วินิจฉัยของศาลในการพิจารณาสถานะของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร กรณีที่นาสนใจ
กรณีแรก คือการตอตาน ไมเห็นดวยกับการยินยอมใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารมี
สถานะเปนลูกจาง เหตุที่ศาลไดมีคําวินิจฉัยเชนน้ี เน่ืองจากเปนการตีความตามกฎหมายอยางแคบใน
เรื่องของการอยูภายใตการบังคับบัญชาของบริษัทแพลตฟอรม ซึ่งระบุไวในมาตรา 2094 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 2 2 23 แตในภายหลัง สํานักงานแรงงานอิตาลีและสํานักงานอัยการประจําเมืองมิ
ลาน ไดมีคําสั่งใหบริษัทแพลตฟอรมที่ใหบริการจัดสงอาหารชําระคาปรับและจายคาจางเต็มจํานวนใหแก

                                                            
21 สํานักตางประเทศ. “กฎหมายวาดวยไรเดอร.” Thai Parliament, รัฐสภาไทย, (11 พฤษภาคม 2564), คนวันที่ 9 ธันวาคม 2564. จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=78193&filename=index 
22 Benjamine Fielder, Nathalie Devernay and Chris Ivey. (November, 2018), Delivery riders are employees, not self-
employed workers, according to a French Supreme Court ruling. Retrieved December 26, 2021, from 
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/france/delivery-riders-are-employees-not-self-employed-workers-
according-to-a-french-supreme-court-ruling 
23 A. Aloisi, ‘Italy – “With Great Power Comes Virtual Freedom”: A Review of the First Italian Case Holding that (Food-
delivery) Platform Workers are not Employees’, Comparative Labor Law & Policy Journal – Dispatch 13 (2018); V. De 
Stefano and A. Aloisi, Employment and Working Conditions of Selected Types of Platform Work. National Context 
Analysis: Italy (Publications Office of the European Union, 2018). 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=78193&filename=index
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แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 733 ลานปอนด2324 โดยคําสั่งดังกลาว
น้ียอมขัดแยงกับคําพิพากษาของศาลกอนหนาน้ีที่วาแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารมี
สถานะเปนผูประกอบอาชีพอิสระ แตที่นาสนใจไปกวาน้ันคือ ศาลอุทธรณเมืองตูรินไดมีคําพิพากษา
เชนเดียวกับคําพิพากษาในกรณีแรก แตมีความตางกันตรงที่ศาลอุทธรณเมืองตูรินไมไดมองวาแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ันนับวาเปนผูประกอบการอิสระอยางเต็มตัว แตมีการต้ังบรรทัด
ฐานขึ้นใหมโดยจัดใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารอยูในแรงงานประเภทที่สาม ซึ่งมิใชทั้ง
ผูประกอบอาชีพอิสระ หรือลูกจางผูอยูใตบังคับบัญชาของนายจาง 2 4

25 ทั้งน้ีศาลฎีกาอิตาลีก็ไดรับรอง
บรรทัดฐานขางตนน้ี ดวยการสรุปขอคิดเห็นวาแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไมใชลูกจาง
แตควรไดรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกจางตามกฎหมายแรงงาน25

26 
ดังน้ัน มุมมองกฎหมายที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ศาลคํานึงถึงความดอยสิทธิของกลุมแรงงาน

แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารที่ไมไดรับความเปนธรรมในการจางงานจากแพลตฟอรมเปนหลัก เพ่ือให
กลุมแรงงานดังกลาวไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมกันกับแรงงานที่เปนลูกจาง ศาลจึงเห็นควรรับรอง
สถานะแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเปนลูกจางที่ถูกตองตามกฎหมายของแพลตฟอรม 

3. สวัสดิการในการทํางาน 
ในประเทศที่แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไดรับการรับรองสถานะการเปน

ลูกจางตามกฎหมาย สวนใหญจะเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ไมวาจะเปนประเทศสเปน ประเทศฝรั่งเศส 
หรือประเทศเนเธอรแลนด จึงทําใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไดรับสวัสดิการพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายแรงงานตามมา เชน คาจางขั้นพ้ืนฐาน ประกันสังคม ประกันรายได เปนตน26

27 จะเห็นไดจาก
พระราชกฤษฎีกาที่ 9/2021 ซึ่งเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแรงงานประเทศสเปนที่ปรับแกกฎหมาย
แรงงานที่มีอยูเดิม โดยกําหนดใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร หรือผูที่จัดสงสินคาผานทาง
แพลตฟอรม ถือเปนลูกจางของบริษัท ยอมไดรับประกันสิทธิแรงงานตามกฎหมายฉบับดังกลาว27

28 
ในประเทศฝรั่งเศส แพลตฟอรมมีอํานาจในการตอรองมากกวาตัวแรงงานแพลตฟอรมผู

ใหบริการขนสงอาหาร เมื่อทางภาครัฐเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะแกไขปญหาสุขภาพและความ

                                                            
24 L. Cater, ‘Italy Demands €733M in Fines from Food Delivery Platforms’, Politico, February 2, 2022, 
from www.politico.eu/article/italy-demands-733-million-euros-in-fines-from-food-delivery-platforms/. 
25 Decision 26/2019 Turin Court of Appeal. See: M. Sideri, ‘Tribunal Verdict on Food Delivery Riders Confirms Their 
Independent Status’, Lexology (2018), from www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6543191-b2fa-4ae2-8e55-
32a4e2c84799. 
26 Decision 26/2019 Turin Court of Appeal. Stanchi Studio Legale, ‘Appeal Court Deems Foodora Riders Self-Employed 
with Certain Workers’ Rights’, Lexology (2019), from www.lexology.com/library/detail.aspx?g=00b7d108-3344-4b82-ab11-
93785808ba49. 
27 Rocket Media Lab. 9 ตุลาคม 2564, Rocket Media Lab: สํารวจสภาพการทํางาน 'ไรเดอร' ทั่วโลก. สืบคนวันที่ 27 ธันวาคม 2564, 
จาก https://tcijthai.com/news/2021/10/scoop/11979 
28 สํานักตางประเทศ. “กฎหมายวาดวยไรเดอร.” Thai Parliament, รัฐสภาไทย, (11 พฤษภาคม 2564), คนวันที่ 9 ธันวาคม 2564. จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=78193&filename=index 

http://www.politico.eu/article/italy-demands-733-million-euros-in-fines-from-food-delivery-platforms/
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6543191-b2fa-4ae2-8e55-32a4e2c84799
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6543191-b2fa-4ae2-8e55-32a4e2c84799
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=00b7d108-3344-4b82-ab11-93785808ba49
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=00b7d108-3344-4b82-ab11-93785808ba49
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=78193&filename=index
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ปลอดภัย ทั้งยังเปนการเพ่ิมอํานาจในการตอรองใหแกแรงงานกลุมใหมน้ีดวย โดยมีการกําหนดกฎหมาย 
The Act of 8 August 201629 ขึ้นเพ่ือใหบริษัทแพลตฟอรมมีหนาที่จัดหาสวัสดิการและความคุมครอง
บางสวนที่จําเปนใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร โดยบริษัทแพลตฟอรมมีหนาที่จัดหา
ประกันอุบัติเหตุระหวางการทํางานใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารดวย29

30  
จากผลการสํารวจของ Rocket Media Lab พบวาสวัสดิการสวนใหญที่ทางแพลตฟอรม

เปนผูจัดหาใหน้ันจะเปนประกันอุบัติเหตุ โดยมีในกลุมประเทศจีน ไตหวัน เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด สเปน และฝรั่งเศส สวนประกันสุขภาพจะมีในกลุม
ประเทศจีน ไตหวัน มาเลเซีย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด สเปน และฝรั่งเศส30

31 
นอกจากน้ี ทางแพลตฟอรมในบางประเทศมีสวัสดิการใหเปลาเฉพาะในพ้ืนที่ใหบริการ เชน ใน

พ้ืนที่ใหบริการของแพลตฟอรม Deliveroo32 ไดแก สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน เนเธอรแลนด และ
สิงคโปร แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะไดประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมเฉพาะเวลางาน ชุดยูนิ
ฟอรม หมวกนิรภัย กระเปา และแทนวางโทรศัพทมือถือ หากอุปกรณมีความเสียหายสามารถสั่งซื้อไดในราคา
พิเศษ นอกจากน้ียังจัดต้ังกองทุน The Thank you ชวยเหลือแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารของ
แพลตฟอรม Deliveroo ทั่วโลก โดยแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารกวา 36,000 คน จะสามารถ
ไดรับเงินสูงสุดราว 460,000 บาท32

33 
4. สิทธิในการรวมกลุม 
สหภาพแรงงานเปนการรวมกลุมของคนชนช้ันแรงงานเพ่ือใหมีอํานาจในการเจรจาตอรอง

เรียกรองสิทธิตามกฎหมายจากนายจางหรือแพลตฟอรม และสวนใหญสิทธิตามกฎหมายในการรวมกลุม
หรือสหภาพแรงงานน้ี เปนสิทธิที่มีอยูในกลุมแรงงานที่ไดรับการรับรองสถานะใหเปนพนักงานหรือ
ลูกจางตามกฎหมายของแพลตฟอรมเทาน้ัน เชน สเปน เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ไดใหสิทธิแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในการจัดต้ังสหภาพแรงงานไดตามกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม

                                                            
29 Garben S., (2017). Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy 
developments in the EU. European risk observatory Discussion paper, Luxembourg, Publications Office of the European 
Union. 
30 Garben S., (2017). Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy 
developments in the EU. European risk observatory Discussion paper, Luxembourg, Publications Office of the European 
Union.  
31 Rocket Media Lab. 9 ตุลาคม 2564, Rocket Media Lab: สํารวจสภาพการทํางาน 'ไรเดอร' ทั่วโลก. สืบคนวันที่ 27 ธันวาคม 2564, 
จาก https://tcijthai.com/news/2021/10/scoop/11979 
32 Deliveroo. Riders Deliveroo. Retrieved December 25, 2021, from 
https://riders.deliveroo.co.uk/en/apply?__cf_chl_captcha_tk__=QPCtJ.qmwA2.UBWP4FAUTa3X4sz4yc2y5Z3ic75WorQ-
1642587234-0-gaNycGzNDVE 
33 Deliveroo. (March 7, 2021), Deliveroo announces £16m Thank You Fund for riders ahead of potential IPO. Retrieved 
December 25, 2021, from https://sg.deliveroo.news/news/deliveroo-thank-
youfund.html?__cf_chl_managed_tk__=pmd_d.xBXaYohNTpCTsaBNuwtafmrzi2xgDIU91W8UNJw5U-1633123680-0-
gqNtZGzNAtCjcnBszQjl 
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สหภาพแรงงานที่ถูกจัดต้ังขึ้นโดยกลุมแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในบางประเทศก็ไดรับ
การยอมรับแมแรงงานกลุมดังกลาวจะยังมิไดถูกรับรองสถานะการเปนลูกจางตามกฎหมายก็ตาม33

34 
นอกจากน้ี ยังมีการเปดรับสมาชิกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเพ่ือเขารวม

เปนสหภาพแรงงาน แมวาแรงงานกลุมดังกลาวจะยังไมไดรับการรับรองสถานะตามกฎหมาย ซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมสหภาพแรงงานอิสระที่เปดรับเปนสมาชิก เชน สหภาพแรงงานอิสระแหงบริเตนใหญ (IWGB) 
ในกรณีสหราชอาณาจักร ที่กลุมแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไมไดถูกรับรองสถานะเปน
แรงงานตามกฎหมาย หลังจากมีคําพิพากษาคดี Deliveroo ที่ตัดสินใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการ
ขนสงอาหารเปนคูสัญญาอิสระ (Independent Contractor) ไมใชลูกจางของแพลตฟอรม แตแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ันยังสามารถเขารวมกับสหภาพแรงงานได3435  

และกรณีของประเทศนอรเวย แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารก็ยังไมไดรับ
การรับรองสถานะใหเปนลูกจางตามกฎหมายก็จริง แตกฎหมายก็ใหสิทธิแรงงานกลุมดังกลาวในการ
รวมกลุมจัดต้ังสหภาพแรงงานได ในป 2019 สหภาพแรงงาน Fellesforbundet สามารถบรรลุขอตกลง
สภาพการจาง (CBA) ครั้งประวัติศาสตรในอุตสาหกรรมแพลตฟอรมสงอาหาร หลังจากที่สมาชิกสหภาพ
แรงงานซึ่งเปนแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารใหกับ Foodora แพลตฟอรมสงอาหารราย
ใหญของโลกสัญชาติจากเยอรมนี หยุดงานประทวงติดตอกัน 5 สัปดาหเพ่ือตอรองจนสามารถบรรลุ
ขอตกลงสภาพการจางงานในเรื่องคาจาง และสวัสดิการอ่ืนๆ เชน เงินชวยเหลือชวงฤดูหนาว คาชดเชย
อุปกรณในการทํางาน35

36 
ดังน้ัน จะเห็นไดวาในหลายประเทศแมยังไมมีแนวทางในการรับรองสถานะการเปนลูกจางที่

ถูกตองตามกฎหมายของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร แตก็ใหความสําคัญในเรื่องของสิทธิใน
การเรียกรองตางๆ หรือสิทธิประโยชนที่แรงงานควรไดรับ อันจะกอใหเกิดความเปนธรรมแกกลุมแรงงาน
กลุมใหมน้ีตอไป 

 
 

 
 
 

                                                            
34 Rocket Media Lab. 9 ตุลาคม 2564, Rocket Media Lab: สํารวจสภาพการทํางาน 'ไรเดอร' ทั่วโลก. สืบคนวันที่ 27 ธันวาคม 2564, 
จาก https://tcijthai.com/news/2021/10/scoop/11979 
35 Reuters. (June 24, 2021). UK Court of Appeal confirms Deliveroo riders are self employed. Retrieved January 2, 
2022, from https://www.reuters.com/world/uk/uk-court-appeal-confirms-deliveroo-riders-are-self-employed-2021-06-
24/ 
36 International Transport Workers Fedeation. (October 7, 2019). Union win! Historic agreement for food delivery 
workers. Retrieved January 4, 2022, from https://www.itfglobal.org/en/news/union-win-historic-agreement-food-
delivery-workers 
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ตารางเปรียบเทียบมุมมองกฎหมายอันเกี่ยวกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร 
ประเทศ สถานะแรงงาน กฎหมายเฉพาะ สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน สหภาพแรงงาน 
สเปน ลูกจาง / / / 

ฝรั่งเศส ลูกจาง X / / 
อิตาล ี แรงงานประเภทใหม X / - 
ไทย แรงงานอิสระ/ 

แรงงานนอกระบบ 
X X x แตใชสิทธิ

รวมกลุมไดตาม
รัฐธรรมนูญ 

 
การนําแนวทางกฎหมายตางประเทศมาปรับใชกับบริบทของไทย 

มุมมองทางกฎหมายแรงงานแพลตฟอรมในหลายประเทศก็ยังไมไดมีการรับรองสถานะ
แรงงานแพลตฟอรมใหเปนลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน แตก็มีหลายประเทศที่เล็งเห็น
ถึงความสําคัญและเห็นควรวาแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่เลือกทํางานในอาชีพใหม
น้ีควรไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสวนใหญจะมีการ
รับรองสถานะใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารใหมีสถานะเปนลูกจางของแพลตฟอรมตาม
กฎหมายแรงงาน เน่ืองจากสหภาพยุโรปกําหนดใหประเทศสมาชิกตองออกกฎหมายภายในประเทศเพ่ือ
รองรับการทํางานบนแพลตฟอรม เพ่ือคุมครองสิทธิใหแกแรงงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยกําหนดให
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารมีสถานะเปนลูกจางของแพลตฟอรม และมีการกําหนดช่ัวโมง
การทํางานที่ชัดเจน กลาวคือ เวลาเฉลี่ยในการทํางานอยางนอยตอง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 12 ช่ัวโมงตอ 
4 สัปดาห พรอมทั้งใหบริษัทแพลตฟอรมมีการช้ีแจงเง่ือนไขการทํางานที่ชัดเจนแกแรงงานในวันแรกที่เริ่ม
รับงานแตไมเกิน 7 วัน ทั้งน้ี แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารสามารถปฏิเสธการรับงาน่ีอยู
นอกเหนือเวลาที่กําหนดได และหากมีการยกเลิกงานกะทันหัน บริษัทแพลตฟอรมตองจายคาชดเชยใหแก
แรงงานน้ันดวย  

จากการศึกษาพบวา กอนที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายอันเก่ียวกับแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารในตางประเทศน้ัน มีกรณีที่เปนประเด็นวิพากษวิจารณในหลายกรณี สามารถพบไดใน
ทุกประเทศที่มีการจางงานแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เน่ืองจากวิธีการหรือลักษณะการจาง
งานของบริษัทแพลตฟอรมน้ันจะมิใชการจางแรงงานแตเปนการจางงานรายครั้ง เปรียบไดกับการจางงานตาม
สัญญาจางทําของในประเทศไทย ซึ่งกฎหมายแรงงานในหลายประเทศไมรับรองกลุมอาชีพดังกลาว สงผลให
บริษัทแพลตฟอรมไมมีหนาที่ตามกฎหมายในการดูแล หรือจัดหาสวัสดิการที่แรงงานเหลาน้ีควรไดรับ เมื่อโลก
มีการพัฒนา บริบททางสังคมก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย กลุมอาชีพแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร
เริ่มเปนที่นิยม และมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหในหลายประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญของอาชีพดังกลาว 
ดวยคําตัดสินของศาลที่มีมุมมองเปลี่ยนแปลงไปโดยตีความตามกฎหมายประกอบกับการพิจารณาตามความ
เปนจริงในความสัมพันธที่เกิดขึ้นมากกวาการตีความตามกฎหมายเพียงอยางเดียว คําตัดสินของศาลในหลาย
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ประเทศที่ศึกษา ชวงหลังมีการตัดสินใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารมีสถานะเปนลูกจางของ
บริษัทแพลตฟอรม ดวยเหตุน้ีประกอบกับภาครัฐมองเห็นชองวางของกฎหมายที่เปนชองทางใหบริษัท
แพลตฟอรมหาประโยชนจากแรงงานกลุมน้ีเกินสมควร จึงมีการรับรองสถานะทางกฎหมายใหแกแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เมื่อมีการรับรองสถานะใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร
แลว จึงทําใหเกิดสิทธิประโยชนแกแรงงานแพลตฟอรมดังกลาวตามมาดวย และประเทศสเปน ถือไดวาเปน
ประเทศแรกที่มีแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารตาม
พระราชกฤษฎีกาที่ 9/2021 ซึ่งการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญแรงงานดังกลาวน้ีมีวัตถุประสงคที่จะ
แกไขขอกังขาในเรื่องสถานะการเปนลูกจาง โดยพิจารณาจากลักษณะการจางงานและความสัมพันธในการจาง
งานระหวางบริษัทแพลตฟอรมกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร จนในที่สุดมีการรับรองสถานะ
ใหแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทแพลตฟอรม โดยเพ่ิมเติม
บทบัญญัติในขอที่ 4 ในการรับรองสิทธิของแรงงานจากการจางงานผานระบบอัลกอริทึมและการจางงานผาน
แพลตฟอรม และมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมที่ 23 ขอสันนิฐานของการจางงานจัดสงหรือขนสงในรูปแบบการทํางาน
ที่ผานแพลตฟอรมดิจิทัล ใหถือวาอยูในขอบเขตของสัญญาจางงานตามกฎหมายแรงงานดวย ซึ่งแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารจะไดรับเงินเดือนอยางชัดเจน และมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการทํางานที่
แนนอนไมเกินมาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปกําหนด และยังมีหนวยงานของรัฐ คือ คณะกรรมการแรงงาน คอย
กํากับดูแลผูประกอบการแพลตฟอรมใหปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมายเพ่ือมิใหเอารัดเอาเปรียบแรงงานมาก
เกินสมควรดวย  

ในประเทศฝรั่งเศส ทางภาครัฐก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะแกไขปญหาดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร โดยมีการกําหนดกฎหมาย The Act of 8 
August 201637 ขึ้นเพ่ือใหบริษัทแพลตฟอรมมีหนาที่จัดหาสวัสดิการและความคุมครองบางสวนที่จําเปน
ใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร โดยบริษัทแพลตฟอรมมีหนาที่ตองจัดหาประกันอุบัติเหตุ 
และรับผิดชอบตอแรงงานในดังกลาวในกรณีประสบอันตรายในระหวางการทํางานดวย 

ทั้งน้ี มุมมองทางกฎหมายแรงงานอันเก่ียวกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร
ของประเทศอิตาลีก็เปนที่นาสนใจ กลาวคือ คําสั่งของสํานักงานแรงงานอิตาลีมีความขัดแยงกับคําตัดสิน
ของศาล เน่ืองจากศาลไดมีการตีความตามกฎหมายอยางแคบในเรื่องการอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
บริษัทแพลตฟอรม ซึ่งศาลไดตีความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารมีสถานะเปนผูประกอบอาชีพอิสระ แตสํานักงานแรงงานอิตาลีและสํานักงานอัยการ
ประจําเมืองมิลานมีคําสั่งใหบริษัทแพลตฟอรมชําระคาปรับและจายคาจางเต็มจํานวนใหแกแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร แตศาลอุทธรณและศาลฎีกาเห็นตางกับศาลช้ันตน โดยมองวาแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารมิใชผูประกอบอาชีพอิสระอยางเต็มตัว แตมีการต้ังบรรทัดฐานขึ้นใหม

                                                            
37 Garben S., (2017). Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy 
developments in the EU. European risk observatory Discussion paper, Luxembourg, Publications Office of the European 
Union. 
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โดยจัดแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารอยูในกลุมแรงงานประเภทที่ 3 ซึ่งมิใชทั้งผูประกอบ
อาชีพอิสระ หรือลูกจางของบริษัทแพลตฟอรม แตแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารควรไดรับ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกจางตามกฎหมายแรงงาน 

ในประเด็นการรับรองสถานะทางกฎหมายใหแกแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร  
ผูศึกษาเห็นวา การถูกยอมรับของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารใหเปนแรงงานในระบบ เปน
ทางออกในการแกไขปญหาการจางงานที่ไมเปนธรรม ตลอดจนปญหาในเรื่องสวัสดิการ ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานกลุมดังกลาวไดคอนขางมาก เน่ืองจากหากแรงงานแพลตฟอรมผู
ใหบริการขนสงอาหารไดรับการยอมรับใหเปนแรงงานตามกฎหมาย ก็จะทําใหไดรับสวัสดิการ และการ
คุมครองตามมาตรฐานขั้นตํ่าของกฎหมายคุมครองแรงงานตามไปดวย อีกทั้งสิทธิในการจัดสหภาพแรงงาน 
หรือมีสิทธิในการรวมกลุมเพ่ือเรียกรองตามกฎหมายไดอยางถูกตอง โดยภาครัฐอาจจะตองแกไขเพ่ิมเติม
ขอบเขตของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานใหขยายความกวางครอบคลุมไปถึงกลุมอาชีพแรงงาน
แพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารน้ี  

เมื่อกลาวถึงมุมมองทางแรงงานของประเทศอิตาลี ผูศึกษาเห็นดวยเปนอยางย่ิงสําหรับการ

กําหนดประเภทแรงงานขึ้นใหมใหกับแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร เน่ืองจากอาชีพ

แรงงานแพลตฟอรมดังกลาวมีจุดเดนในเรื่องความยืดหยุนของเวลาในการทํางานและมีความเปนอิสระใน

การเลือกเวลาทํางาน ผูศึกษาจึงมีความเห็นวา ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือรองรับแรงงาน

ดังกลาวดวย โดยการแกไขเพ่ิมเติมน้ีตองสามารถกํากับบริษัทแพลตฟอรมดานแรงงานสัมพันธ หนาที่

ความรับผิดของบริษัทแพลตฟอรมในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย การทําประกันอุบัติเหตุทั้งคนขับ

และสินคา รวมถึงสวัสดิการอ่ืนที่จําเปน การทําประกันสังคมใหกับแรงงานดังกลาวไดตามมาตรา 33 ซึ่ง

กฎหมายที่เพ่ิมเติมน้ีตองมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธที่ชัดเจน เง่ือนไขในการทํางานในรูปแบบก่ึง

อิสระ ขอบเขตหนาที่ความรับผิดและขอบเขตการใชอํานาจของแพลตฟอรม, บทลงโทษ หรือ

กระบวนการพิจารณาบทลงโทษที่เปนธรรมระหวางแรงงานฯ กับบริษัทแพลตฟอรม เชน การตักเตือน 

การช้ีแจงเหตุผล การไดรับคาชดเชยจากการถูกพักงาน เปนตน ทั้งน้ี การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายก็ควร

คํานึงถึงการรักษาสมดุลในความมีอิสระในการทํางานควบคูกันไปดวย เพ่ือที่แรงงานเหลาน้ันจะไดไมตอง

แบกภาระความเสี่ยงไวเพียงลําพัง 

ขอเสนอแนะ 

จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลมาทั้งหมดรวบรวมขอเสนอแนะที่เปนไปไดในการแกไข
ปญหาความดอยสิทธิของแรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารในประเทศไทย เพ่ือใหอาชีพ
แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหารไดรับการรับรองสถานะตามกฎหมายแรงงานอันจะทําให
ไดมาซึ่งสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตามที่แรงงานไทยควรไดรับ ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังน้ี 
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1. เสนอแนะแนวทางการตีความของศาลในการพิจารณาคดีแรงงานระหวางที่มีการ
เสนอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งศาลควรตีความคําวาแรงงานตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานใหครอบคลุมไปถึงกลุมอาชีพแรงงานแพลตฟอรมดวย โดยคํานึงถึงรูปแบบ
ความสัมพันธของบริษัทแพลตฟอรมและตัวแรงงานแพลตฟอรมมากกวาการตีความตามสัญญาจางทํา
ของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

2. แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดวยการเพ่ิมนิยามของ 
คําวา แรงงานแพลตฟอรมผูใหบริการขนสงอาหาร (Rider) คือ แรงงานที่มีลักษณะเปนคนกลางที่เกิด
จากการทําธุรกรรมผานแอพพลิเคช่ันของบริษัทแพลตฟอรม อันเก่ียวกับการบริการขนสงอาหารให
ระหวางผูใหบริการรานคาและผูบริโภคที่รับบริการ   
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การกํากับดแูลตนเองของธุรกิจสื่อดานเนื้อหา (Content) บนแพลตฟอรมออนไลนใน
กิจการโทรทัศนของประเทศไทย: กรณีศึกษาตางประเทศ 

Self-regulation of content media on online platforms in television service 
of Thailand's: A Case Study of Overseas 

 
นาซีฟะห โตะเจะ0

1 
Nazifah Tohjeh1 

 

บทคัดยอ 

ปจจุบันผูประกอบการตางๆ มักสรางเน้ือหาเพ่ือทําการเผยแพรหรือออกอากาศในรูปแบบ
ออนไลนผานทางเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน การสตรีมมิ่ง สิ่งพิมพดิจิทัล เน้ือหาแบบตอบโต เพลง
หรือภาพยนตรในแพลตฟอรมออนไลน การหลอมรวมกันทางดานเทคนิค ระบบภาพ ระบบเสียง และ
การโทรคมนาคม เชน การนําเสนอเน้ือหารายการใหเปนที่นิยม การเลียนแบบเน้ือหารายการเพ่ือสราง
กระแสนิยม หรือการที่บุคคลมีอิทธิพลบนสื่อออนไลนผลิตเน้ือหารายการโดยมีผูใหความสนใจและ
ติดตามเปนจํานวนมาก เปนตน การผลิตเน้ือหาเชนน้ีเปนชองทางหน่ึงในการทําธุรกิจในยุคปจจุบันสงผล
ใหเกิดการใหบริการ การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของผูรับบริการหรือผูบริโภค 
การทําธุรกิจสื่อบนโซเชียลมีเดียมักจะเนนไปที่การนําเสนอเน้ือหาเพ่ือตอบโจทกหรือพฤติกรรมของ
ผูบริโภคมากกวาการนําเสนอเน้ือหาที่มีคุณภาพหรือเปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งปจจุบันยังไมได
กําหนดแนวทางหรือทําการปรับปรุงการกํากับดูแลในสวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยเฉพาะกฎหมายหลักที่
ใชในการกํากับดูแล ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
จากสภาพปญหาจึงควรกําหนดแนวทางและวางกฎเกณฑเพ่ือเปนบรรทัดฐานใหผูประกอบกิจการสื่อโดย
การกําหนดหนาที่หรือแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานในทางเดียวกันโดยเฉพาะการกํากับ
ดูแลตนเอง (Self-Regulation) ในดานเน้ือหาของการเผยแพรหรือการออกอากาศ กลไกการทํางาน
ภายในองคกร สรางความตระหนักใหกับผูประกอบกิจการสื่อบนแพลตฟอรมออนไลน การจัดเตรียมการ
ดําเนินงาน การแกไขขอรองเรียน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนเสรีภาพและความคิดสรางสรรคโดยไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน 

คําสําคัญ: การกํากับดูแลตนเอง, แพลตฟอรมออนไลน, เน้ือหารายการ 
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Abstract 

Currently, many media operators create contents to be broadcasted online or 
on social network, streaming platforms, and digital publications. These contents can be 
interactive content, music or movies in online platforms. The convergence of technical, 
video, audio, and telecommunication features into content creates a trend or the 
influence on online media as it attracts attention from public. This has increased 
interests of media operators to provide more content-based services to public through 
online and social media channels to meet business objectives and public benefits. At 
present, there are no guidelines to regulate the conduct of these content-based 
services as the relevant laws, for example the Broadcasting and Television Business Act 
B.E. 2551 (2008), and the Telecommunications Business Act B.E. 2001, have no direct 
requirements on the regulation of online content-based services. The study suggests 
that there should be regulatory method (i.e., self-regulation) to regulate content 
provided by media operators. These can be rules that organizations within the media 
industry have established to regulate themselves in areas such as code of conducts, 
awareness raising, operational preparation, complaint resolution, at the same time, 
advocating freedom and creativity without violating the rights of other. 

Keywords: Self-regulation, Online platforms, Content 

บทนํา 

จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความเช่ือมโยงของการออกอากาศ
ดานเน้ือหารายการของผูประกอบกิจการสื่อด้ังเดิมกับสื่อใหม สําหรับสื่อด้ังเดิม เชน วิทยุ หนังสื่อพิมพ 
และโทรทัศน จะถูกกํากับดูแลโดยหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการเปรียบเทียบสื่อ
ด้ังเดิมน้ันผูบริโภคจะเปนผูรับสารจากผูใหบริการแตเพียงฝายเดียว สวนสื่อบนแพลตฟอรมออนไลนน้ัน
ผูบริโภคสามารถโตตอบกับผูใหบริการ ผลิตเน้ือหารายการไดดวยตนเอง และสามารถแสดงความคิดเห็น
เพ่ือตอบโตได 

ปจจุบันสื่อด้ังเดิมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศเน้ือหาโดยหันมาเผยแพรเน้ือหา
รายการผานชองทางแพลตฟอรมออนไลนมากขึ้น สวนหน่ึงเน่ืองจากผูบริโภคหันไปรับชมบนแพลตฟอรม
ออนไลนเปนสวนใหญ ตัวอยางแพลตฟอรมที่ผูบริโภคหันไปใชบริการ เชน TikTok, Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter, Netflix, link IN, line TV เปนตน โดยแพลตฟอรมดังกลาวน้ัน
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ผูบริโภคสามารถผลิตเน้ือหารายการไดดวยตนเอง โดยที่ไมอยูภายใตการกํากับดูแลจากหนวยงานภาครัฐ 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง หรือภายใตกฎเกณฑใด 

ทั้งน้ีการผลิตเน้ือหาบนแพลตฟอรมออนไลนไดสงผลกระทบในดานการรับบริการเน้ือหา ขอมูล 
ขาวสาร และความเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ การหาความบันเทิงในดานตางๆ รวมทั้งพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคที่สามารถเขาชมไดจากเว็บไซต หรือแอปพลิเคชันตามความตองการ
เน่ืองจากมีตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะรับบริการเน้ือหาตามความตองการหรือตามความสนใจ 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการแขงขันทางดานการเผยแพรเน้ือหา บทบาทของ
ผูรับบริการและผูใหบริการก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี เชน ผูใหบริการทางดานอินเทอรเน็ตขยาย
การประกอบกิจการ หรือหันมาเปนผูใหบริการทางดานเน้ือหา หรือการเผยแพรเน้ือหาบนแพลตฟอรม
ออนไลน มีการปรับปรุงคุณภาพของเน้ือหาโดยใชระบบเทคโนโลยีมาวิเคราะหการรับชมเน้ือหาของ
ผูรับบริการ ซึ่งการวิเคราะหพฤติกรรมดังกลาวมักจะมาพรอมกับการครอบงําดานวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ความรวมมือในการใหบริการเน้ือหาลงแพลตฟอรมออนไลนทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะแพลตฟอรม
ที่ผลิตจากประเทศตางๆ มักจะมีการจัดเน้ือหาหรือนําเสนอเน้ือหาประเทศของตน เพ่ือนํามาสรางสรรค
เน้ือหาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น  

การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดานเน้ือหาเพ่ือตอบสนองตอการขยายตัวของบริการซึ่ง
อาจจะเปนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเน่ืองจากการใหบริการในรูปแบบออนไลนน้ันเปนการใหบริการ
ที่กวางและเปนบริการที่ไรพรมแดน สนับสนุน เสริมสรางศักยภาพดานเน้ือหาในการผลิตเน้ือหา เพ่ือ
ดึงดูดผูบริโภคใหหันมาใชบริการในรูปแบบที่สามารถใหรับชมฟรี หรือจายคาสมาชิกตามเง่ือนไขที่ผู
ใหบริการกําหนด รวมถึงกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิเน่ืองจากการใหบริการบนแพลตฟอรมออนไลนเปน
การเปดโอกาสใหผูบริโภคในรูปแบบการรับชมฟรี หรือจายคาสมาชิกตามเง่ือนไขสามารถนําเน้ือหาของ
ผูผลิตไปเผยแพรหรือออกอากาศในแพลตฟอรมอ่ืนไดโดยงายและเปนอิสระเน่ืองจากผูผลิตเน้ือหาน้ันไม
สามารถตรวจสอบการเผยแพรไดทุกเว็บไซต หรือทุกแพลตฟอรม 1

2 และพฤติกรรมการรับชมเน่ืองจาก
ความแตกตางระหวางวัยในปจจุบันทําใหผูบริโภคที่เปนผูสูงวัยจะชินกับการรับชมผานทางโทรทัศนตาม
การออกอากาศของผูใหบริการ ในขณะที่ผูบริโภคที่มีอายุนอยเลือกหันมารับบริการผานรูปแบบการ
รับชมออนไลน หรือรับชมแบบยอนหลังซึ่งมีความสะดวกและสามารถเลือกชมสิ่งที่สนใจไดมากกวา จึง
เกิดความแตกตางและความเหลื่อมล้ําระหวางการรับบริการอยางชัดเจน 

 

 

                                                                          
2 สํานักงาน กสทช. (ตุลาคม 2564). บทสรุปผลการศึกษาบริการ Over the Top และขอเสนอแนวทางกํากับดูแล. กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
กสทช. 
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาสื่อบนแพลตฟอรมออนไลนจากสือ่ด้ังเดิมสูการนําเสนอเนื้อหา
รายการสื่อบนแพลตฟอรม 

 
ท่ีมา: https://learningdq-dc.ku.ac.th/course/?c=6&l=1 

1. การกํากับดูแลดานเนื้อหาในปจจุบนั 

ปจจุบันการกํากับดูแลเปนเครื่องมือที่หนวยงานใชในการกํากับดูแลซึ่งอาจจะเปนหนวยงานอิสระ
หรือหนวยงานของรัฐที่นํามาใชในการกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมของผูประกอบกิจการดานเน้ือหา
รายการบนแพลตฟอรมออนไลนโดยรูปแบบการกํากับดูแลในปจจุบันแบงออกเปน 3 ประเภท2

3 

1.คําสั่งและการควบคุมโดยภาครัฐ (Command and Control) เปนรูปแบบที่รัฐออกกฎหมาย
หรือกฎระเบียบ กฎเกณฑ ขอหาม มาตรการ หรือการกําหนดขอบเขต หรือการสรางมาตรฐานในการ
ประกอบกิจการเพ่ือนํามากํากับดูแลผูประกอบกิจการ 

2.การกํากับดูแลรวมกัน (Co-Regulation) เปนรูปแบบที่รัฐและผูประกอบกิจการรวมมือกัน โดย
ที่รัฐจะทําหนาที่เปนผูกําหนดกฎเกณฑหรือออกกฎระเบียบตางๆ ขึ้น หลักเกณฑ หรือระเบียบที่ออกมา
น้ันสามารถบังคับใชกับผูประกอบกิจการ 

3.การกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) เปนรูปแบบที่ผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันทํา
ความตกลงรวมกันเพ่ือหากฎเกณฑ กฎกติกาเพ่ือควบคุมความประพฤติของผูประกอบกิจการดวยกันเอง 
ทั้งน้ี อาจจะมาจากความสมัครใจของผูประกอบกิจการโดยกําหนดกระบวนการแกไขปญหา คาชดเชย
ความเสียหาย ซึ่งถือวาเปนกฎเกณฑที่มาจากผูประกอบกิจการที่มีความรูและความชํานาญมากกวา
ภาครัฐ ทําใหภาครัฐเขามาแทรกแซงไดนอยเน่ืองจากการกํากับดูแลในรูปแบบน้ีมีความเปนอิสระ
มากกวาการกํากับดูแลกอนหนาน้ี 

                                                                          
3 บุหงา ชัยสุวรรณ. (2560, มกราคม - มิถุนายน). ความพรอมในการกํากับดูแลตนเองดานโฆษณาของผูประกอบการโทรทัศนประเภทที่ไม
ใชคล่ืนความถี่แบบบอกรับสมาชิก (โทรทัศนดาวเทียม/โทรทัศนเคเบิล). วารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม นิดา. 4(1). 
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ภาพแสดงรปูแบบการกํากับดูแลในปจจุบัน

 
ท่ีมา: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/article/view/107510/85143 

การกํากับดูแลตนเองใหมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากตัวกฎหมายและ
ขอบังคับ รวมทั้งการรับโอน การใหอํานาจแกหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมทั้งกระบวนการกํากับดูแล
ตนเอง เชน การใหความรูแกผูบริโภคในการแยกแยะความแตกตางระหวางเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย และ
การปองกันเน้ือหาที่เปนอันตราย รวมถึงขอกําหนดที่ควรตระหนักถึงในการใหบริการ เง่ือนไขขอควร
ทราบที่เก่ียวกับวิธีการกรองเน้ือหาที่เปนอันตรายหรือผิดกฎหมาย หรือการบล็อกเน้ือหา หรือการ
รองเรียน หรือการชดเชย3

4 เปนตน 

การกํากับดูแลตนเองดานเน้ือหาน้ันในการนํากฎเกณฑมาใชโดยใหผูประกอบกิจการที่มีความ
เขาใจ มีความรู และความเช่ียวชาญเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลตนเอง ตัวอยางเชน ประเทศญี่ปุน
ที่มีการกํากับดูแลตนเองในดานเน้ือหารายการบนแพลตฟอรมออนไลนซึ่งผูประกอบกิจการจะนํา
กฎเกณฑที่มีอยูในปจจุบันมาปรับใชกับการประกอบกิจการ เชน เน้ือหาที่เปนอันตราย เน้ือหาที่โหดราย
ที่เผยแพรอยูบนอินเทอรเน็ตจะใชกฎหมาย Act on the Development of an Environment that 
Provides Safe and Secure Internet Use for Young People หรือในกรณีที่มีการหมิ่นประมาท
หรือใสความผูอ่ืนบนอินเทอรเน็ตจะใชกฎหมาย Penal Code กฎหมายฉบับน้ีมีบทกําหนดโทษ คือ 
จําคุกสูงสุด 3 ป หรือปรับสูงสุด 500,000 เยน หรือในกรณีที่มีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนจะใช
กฎหมาย Copyright Law โดยใหอธิบดีกรมวัฒนธรรมหารือกับสภาวัฒนธรรมเพ่ือพิจารณาและกําหนด
จํานวนเงินที่ควรไดรับชดเชย ทั้งน้ีคูความสามารถอุทธรณไดภายในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือขอลดหรือขอ
เพ่ิมคาชดเชย4

5 

                                                                          
4 Dr. Marcel Machill, Jens Waltermann. (2542). Self-regulation of Internet Content, [ออนไลน]. สืบคนจาก 
https://cdt.org/wp-content/uploads/speech/BertelsmannProposal.pdf  (2565, 24 เมษายน) 
5 สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกํากับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เสนอสํานักงาน กสทช. (2563). 
รายงานสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกแนวทางการกํากับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม. 
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สหราชอาณาจักรไดปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมาย The Communications Act 
(2003) กําหนดใหผูประกอบกิจการบนแพลตฟอรมออนไลนจะตองแจงการประกอบกิจการตอหนวยงาน 
Ofcom พรอมชําระคาธรรมเนียม (Notification Fee) กอนที่จะเริ่มใหบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของกิจการ หรือหยุดใหบริการตองแจงใหหนวยงาน Ofcom ใหทราบดวยเชนกัน ทั้งน้ีตาม
กฎหมายหนวยงาน Ofcom น้ันมีอํานาจหนาที่ในการตักเตือน สั่งใหปฏิบัติตาม หรือปรับทางปกครอง 
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามใหสอดคลองกับกฎหมาย The Communications Act ซึ่ง
คาปรับทางปกครองจะอยูที่รอยละ 5 ของรายรับ หรือ 250,000 ปอนด โดยพิจารณาจากคาปรับที่สูงสุด
5

6 เปนตน 

2. การกํากับดูแลเนื้อหาของประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยผูประกอบกิจการด้ังเดิมมีหนาที่ตองตรวจสอบเน้ือหารายการ หาม
ออกอากาศเน้ือหารายการที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ดังน้ี เน้ือหารายการที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เน้ือหารายการที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศ ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เน้ือหารายการมีการกระทําซึ่งเขา
ลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนอยางรายแรง6

7 

ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการจัดทําผังรายการเพ่ือจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา และ
ชวงเวลาในการออกอากาศของรายการตองคํานึงถึงการสรางสรรคเน้ือหารายการที่เปนการสงเสริม
การศึกษา สงเสริมการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณของเด็กและเยาชน การคํานึงถึงสิทธิในการ
แสดงออก การรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและมีความปลอดภัย โดยมีหลักเกณฑในการจําแนก
เน้ือหารายการตามชวงอายุของผูบริโภค 7

8 และพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการ
สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนประกอบดวย 2 หลักเกณฑ ดังน้ี 

                                                                          
6 อางอิงแลว 
7 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการ
สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556. [ออนไลน]. สืบคนจาก 
ttps://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560500000005.pdf (2564, 2 ธันวาคม). 
8 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง แนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 147 ง 
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 
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1. เน้ือหาที่ควรมีการจํากัด เชน การจําแนกเน้ือหาและการนําเสนอรายการเพ่ือปกปองเด็กและ
เยาวชนจากภาพ เสียง และเน้ือหาที่ไมเหมาะสมตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 
เน้ือหาที่ควรมีการจํากัดจะพิจารณาจากภาพ เสียง และเน้ือหาในรายการ ประกอบกับเจตนาในการผลิต 
การจัดทํา วัตถุประสงคและวิธีการนําเสนอภาพหรือเสียง นํ้าหนักของการดําเนินเรื่อง รวมทั้งเทคนิคใน
การถายทํา เชน มุมกลอง ที่ทําใหผูบริโภครับรูไดวามีความไมเหมาะสมสงผลตอการพัฒนา การรับ
คานิยม และพฤติกรรมดานลบ ซึ่งมี 3 ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก 1) พฤติกรรมและความ
รุนแรง 2) เรื่องทางเพศ และ 3) ภาษา 

2. เน้ือหาที่ควรมีการสงเสริม เชน เน้ือหาที่สนับสนุนดานการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู การ
สรางสรรครายการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการใหความรูกับพอแมผูปกครองในการรับชมรายการที่มี
ประโยชนสําหรับเด็ก เปนตน เน้ือหารายการที่ควรสงเสริมและกฎเกณฑดานการเรียนรูจะม ี6 ประเด็นที่
นํามาพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) เน้ือหาที่สงเสริมใหเกิดระบบวิธีคิด 2) เน้ือหาที่สงเสริมความรู
ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรูในศาสตรสาขาตางๆ 3) เน้ือหาที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานคุณธรรม 
และจริยธรรม 4) เน้ือหาที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะของชีวิต 5) เน้ือหาที่สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรู ยอมรับ เขาใจ และช่ืนชมความหลากหลายในสังคม 6) เน้ือหาที่สงเสริมการพัฒนาความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว และความสัมพันธระหวางบุคคล 

ทั้งน้ีผูประกอบกิจการตองดําเนินการตามหลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556 มาใชเพ่ือใหผูรับใบอนุญาตไดทราบเกี่ยวกับลักษณะรายการ 
สัดสวนของรายการ และกระบวนการพิจารณาผังรายการ หรือขอมูลที่จําเปนตองใชในการจัดทําผัง
รายการ ระยะเวลาการพิจารณาผังรายการกอนเผยแพรเน้ือหารายการซึ่งกําหนดวารายการใดควรจัดอยู
ในเรตระดับใด ทั้งน้ี ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหา
ลักษณะตองหามดังกลาว หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการอาจจะถูกระงับการออกอากาศและถูก
สอบสวนขอเท็จจริง 8

9 โดยมีบทกําหนดโทษคือ สั่งใหระงับการออกอากาศไดในทันที หรือพักใช หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตการออกอากาศ หรือสั่งปรับต้ังแต 50,000 – 500,000 บาท 

 

 

 

 

                                                                          
9กรรณิกา อุปเสน. ปญหาการกํากับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551. [ออนไลน]. สืบคนจาก 
http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6012016025/15977184237429d4ea47796452ee5e9362db8df042_abstract.pd
f (2565, 28 เมษายน). 
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ภาพแสดงการจัดระดับความเหมาะสมของรายการสื่อโทรทัศนประเภทด้ังเดิม 

 

ที่มา: สํานักงาน กสทช. 

3. การกํากับดูแลดานเนื้อหาของตางประเทศ 

จากมาตรการหรือกฎเกณฑของประเทศสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศญี่ปุน แตละประเทศไดมีการนํากฎเกณฑ หรือการปรับกฎหมายใหครอบคลุมถึงการใหบริการ
เน้ือหาบนแพลตฟอรมออนไลน ซึ่งรายละเอียด การบังคับใชกฎหมาย หรือการตีความยอมมีความ
แตกตางกันไปตามบริบทของแตละประเทศ เมื่อไดศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศจะ
พิจารณามาตรการทางกฎหมายดานเน้ือหาเพ่ือนํามาวิเคราะหและประยุกตใชกับการกํากับดูแลดาน
เน้ือหาใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปมีความชัดเจนในดานกฎเกณฑการกํากับดูแลดานเน้ือหา ผู
กํากับดูแลยังมีอํานาจในการใชกฎหมายเพ่ือทําการตักเตือน สั่งใหปฏิบัติตาม หรือปรับทางปกครองใน
กรณีที่มีเน้ือหาไมสอดคลองกับกฎหมาย สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปเนนการคุมครองผูบริโภค 
ดังน้ัน จึงมีการกํากับดูแลดานเน้ือหาและดานโฆษณาที่เขมงวด ผอนปรนกฎเกณฑทางดานภาษีใหกับ
ผูผลิตเน้ือหาแบบ High-end Production มีการสงเสริมการผลิตเน้ือหาเขาสูตลาดโลก การสงเสริม
ทางดานเทคโนโลยีในการใหบริการผลิตเน้ือหาแบบ High-end โดยในสหราชอาณาจักรมีกลไกในการ
กํากับดูแลเน้ือหา 3 ระดับ คือ 1) บังคับกับผูประกอบกิจการทุกประเภทในการผลิตเน้ือหาที่มีลักษณะ
เปนอันตราย เน้ือหาที่ผิดกฎหมาย และเน้ือหาที่ไมเปนกลาง 2) บังคับกับผูประกอบกิจการโทรทัศน
สาธารณะในกรณีที่เปนการผลิตโดยผูผลิตรายการอิสระในสัดสวนเน้ือหาไมนอยกวารอยละ 25 ของ
รายการทั้งหมดที่ออกอากาศ 3) ผูประกอบกิจการโทรทัศนสาธารณะกํากับดูแลเน้ือหาในดานคุณภาพ
ของรายการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามที่หนวยงาน Ofcom กําหนด9

10 

                                                                          
10 ผศ.ดร.ประพันธพงษ ขําออน. (2564, มิถุนายน). การกํากับดูแลบริการ OTT ในกิจการโทรทัศนของสหราชอาณาจักร. วารสารวิชาการ 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 13(1). 29-30. 
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สาธารณรัฐเกาหลีมีการกําหนดใหผูประกอบกิจการตองมาแจงการใหบริการ (Notification) กับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSICT) ซึ่งเปนการแจงเพ่ือใหผูกํากับดูแลรับทราบถึง
ลักษณะการใหบริการและชองทางการติดตอเพียงเทาน้ัน ดังน้ันจะแตกตางจากการแจงการใหบริการ
ภายใตกฎหมาย AVMSD ของยุโรปหรือของสหราชอาณาจักรที่ใหอํานาจทางกฎหมายกับผูกํากับดูแลใน
การตักเตือน สั่งใหปฏิบัติตาม หรือปรับทางปกครองในกรณีที่มีเน้ือหาไมสอดคลองกับกฎหมายดวย โดย
ในสาธารณรัฐเกาหลีตองทําการประเมินเน้ือหาโดย Korea Media Rating Board (KMRB) กอนการ
เผยแพรและจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาในการเผยแพรน้ันตองมีเครื่องหมายเพ่ือแสดงระดับ
ความเหมาะสม 

ภาพแสดงการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการในสาธารณรัฐเกาหล ี

 
ท่ีมา: Korea Media Rating Board 

สําหรับประเทศญี่ปุนผูประกอบกิจการจะไมมีหนาที่ในการแจงการประกอบกิจการ ซึ่งเปนการ
สงเสริมผูประกอบกิจการโดยที่ไมตองมีภาระในการกํากับดูแล ทั้งน้ี ประเทศญี่ปุนมีการจัดทําแนวปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลตนเองสําหรับผูประกอบกิจการสื่อเพ่ือกํากับดูแลเน้ือหาและโฆษณาบนแพลตฟอรม
ออนไลน โดยมีหนวยงาน Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) เปนหนวยงานผูใช
แนวปฏิบัติ ซึ่งผูเปนสมาชิก JBA จะไดรับคําปรึกษาและแนวทางแกไขปญหาจาก JBA ในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินจะดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้น เพ่ือหารือเก่ียวกับมาตรการในการ
รับมือและดําเนินมาตรการที่เปนรูปธรรมใหทันทวงที หรือเมื่อมีประเด็นสําคัญโดยสมาคมผูแพรภาพ
กระจายเสียงเชิงพาณิชยแหงชาติตองดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมการแพรภาพกระจายเสียงอยาง
เรงดวน  

ในกรณีที่ผูใหบริการไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ JBA กําหนดน้ัน เมื่อไดรับรายงานจากผูบริโภค
หรือผูรับบริการ หรือไดรับการรองเรียน หนวยงาน JBA จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะเพ่ือ
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ตรวจสอบและพิจารณาสอบสวน ซึ่งเรียกวา “องคการจริยธรรมการแพรภาพและการปรับปรุงรายการ 
(BPO)” พิจารณาถึงประเด็นสําคัญของการแพรภาพกระจายเสียง โดยผูใหบริการจะใหความรวมมือใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาวาเปนปญหาดานจรรยาบรรณ หรือ
ดานเน้ือหารายการ พรอมทั้งใหผูใหบริการมาช้ีแจงและจัดทํารายงานมาตรการที่มีการปรับปรุง ตาม
ประเด็นที่เปนขอพิพาทตอคณะกรรมการกอนเผยแพรรายงานการปรับปรุงดังกลาว เชน ในกรณีที่มีการ
รองเรียนวารายการออกอากาศมีเน้ือหาที่ถูกกลาวหาวาปลอมแปลง จนทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ 
จะตองดําเนินการสอบสวนเพ่ือดูวามีปญหาดานจริยธรรมหรือดานเน้ือหา โดยการสงคดีดังกลาวใหกับ 
BPO พิจารณาตรวจสอบซึ่งผลของการตรวจสอบดังกลาวจะประกาศตอสาธารณะในรูปแบบของ 
"ขอเสนอแนะ" หรือ "ความคิดเห็น" นอกจากน้ี BPO ยังมีอํานาจในการกําหนดใหผูแพรภาพกระจาย
เสียงสงรายงานมาตรการที่กําหนดเพ่ือปองกันไมใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีก 

ภาพแสดงแผนผังการดําเนนิการของ JBA และ BPO 

 
ท่ีมา: https://j-ba.or.jp/ 

ในการประยุกตใชกับการผลิตเน้ือหาบนแพลตฟอรมออนไลนเพ่ือใหเขากับบริบทประเทศไทย
น้ัน การกําหนดใหผูประกอบกิจการตองทําการประเมินเน้ือหากอนการเผยแพร และจัดอันดับความ
เหมาะสมของเน้ือหาในการเผยแพรควรใหความสําคัญกับเน้ือหาที่เปนอันตราย หรือกระตุนใหกอ
อาชญากรรม หรือกระตุนอารมณทางเพศ หรือสรางความรุนแรง และเน้ือหาที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นบน
แพลตฟอรมออนไลนควรเปนเน้ือหาที่เปนการจัดระบบความคิด การสรางสรรค การสงเสริมและการ
พัฒนา การแกไขปญหา เปนตน 

4. แนวทางทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 

สําหรับกฎหมายหรือมาตรการที่เก่ียวของกับประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางพระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเติม ที่ใชในการกํากับดูแลการเผยแพรหรือ
ออกอากาศดานเน้ือหาบนแพลตฟอรมเปนการเฉพาะ ขอจํากัดของมาตรการทางกฎหมายในการกํากับ
ดูแลเน้ือหาในประเทศไทย 
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การนํากฎเกณฑทางกฎหมายของตางประเทศมาปรับใชเพ่ือหาขอเสนอแนะและแนวทางที่
เหมาะสมอยางเชน สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปกําหนดกรอบชัดเจนในการประกอบกิจการการ
กํากับดูแลดานเน้ือหาของการใหบริการ การใหอํานาจผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการใหสอดคลองกับ
กฎหมายหรือการใหอํานาจในการลงโทษผูประกอบกิจการที่ไมปฏิบัติตาม สวนสาธารณรัฐเกาหลีมีการ
ปรับกฎหมายเดิมที่มีอยูใหครอบคลุมถึงการประกอบกิจการบนแพลตฟอรมออนไลน การจัดระดับความ
เหมาะสมกอนเผยแพรเน้ือหา ครอบคลุมผูใหบริการดานเน้ือหารายการภาพยนตร โทรทัศน ตลอดจนผู
ใหบริการบนแพลตฟอรมออนไลน  

หรือในกรณีของประเทศญี่ปุนที่มีการนําแนวทางการกํากับดูแลตนเองมาปรับใชกับผูประกอบ
กิจการบนแพลตฟอรมออนไลนกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม
ปฏิบัติตามแนวทางในการกํากับดูแลผูประกอบการตองเขามาช้ีแจงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 แนวทางหลักและทิศทางในการกํากับดูแลการประกอบกิจการสื่อดานเน้ือหาบนแพลตฟอรม
ออนไลนของประเทศไทย ตามนโยบายและกฎหมายตางประเทศซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยควรใช
แนวทางการกํากับดูแลดานเน้ือหาแบบ Self-Regulation โดยการออกแนวปฏิบัติเพ่ือใหผูประกอบ
กิจการสามารถนําแนวปฏิบัติกลางไปปรับใชกับการผลิตเน้ือหา หรือการเผยแพรเน้ือหาใหมีความ
เหมาะสม โดยแนวทางหลักและทิศทางในการกํากับดูแลของประเทศไทยควรมีลักษณะเปนการสงเสริมผู
ประกอบกิจการและคุมครองผูบริโภค เน่ืองจากการใหบริการอาจมีการเผยแพรเน้ือหาที่ไมเหมาะสม 
และผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดทุกที่ทุกเวลา การสรางชองทางการรับเรื่องรองเรียนใหมีความ
สะดวกเน่ืองจากผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบจากการใหบริการ 

สรุปและขอเสนอแนะ 

รูปแบบที่เหมาะสมในการนํากฎเกณฑมากํากับดูแลเน้ือหาบนแพลตฟอรมออนไลนน้ันเปน
รูปแบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation) เน่ืองจากกฎขอบังคับน้ันมีความยืดหยุนสูง หรือการ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยการกํากับดูแลตนเองยึดหลักความรับผิดชอบรวมกันตอ
สังคมในแตละขั้นตอนและการดําเนินการของการนําเสนอเน้ือหารายการ รวมถึงการชวยเพ่ิมความ
เช่ือมั่นของผูรับบริการ หรือผูบริโภคเน่ืองจากผูบริโภคหันมารับบริการผานแพลตฟอรมมากยิ่งขึ้น 

สําหรับการนํารูปแบบการกํากับดูแลตนเองมาใชในการนําเสนอเน้ือหารายการบนแพลตฟอรม
เพ่ือใหผูผลิตเน้ือหานําไปปฏิบัติและใหเกิดประสิทธิภาพควรใหความสําคัญในดานการนําหลักจรรยา
บรรณามาปรับใช โดยเปนกลไกแนวหนาในการแกไขปญหาดานเน้ือหาและอยูบนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบตอสังคม และเพ่ือใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาเน้ือหาบนแพลตฟอรมออนไลนที่ผูผลิตนําเสนอ
น้ันดําเนินการในขอบเขตตามแนวปฏิบัติ ซึ่งหลักจรรยาบรรณน้ีเปนหลักการพ้ืนฐานของผูรับบริการและ
ความตองการของอุตสาหกรรม การกําหนดความรับผิดชอบควรมีหลักประกันวาเน้ือหาอันตรายน้ันไม
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สามารถเขาถึงผูบริโภคได และมีความนาเช่ือถืออยูในระดับที่สูงบังคับใชโดยหนวยงานกํากับดูแลตนเอง
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

โดยหนวยงานที่เหมาะสมในการเปนผูนําแนวปฏิบัติมาใชน้ันเห็นวาควรดําเนินการใหสภา
วิชาชีพกิจการการแพรภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) เน่ืองจากเดิมสภาวิชาชีพฯ จัดต้ังขึ้น
เพ่ือทําหนาที่ควบคุมกันเองในกลุมผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับกิจการแพรภาพกระจายเสียง ทั้งน้ี 
ควรขยายอํานาจ วัตถุประสงค และหนาที่ใหครอบคลุมถึงการใหบริการบนแพลตฟอรมออนไลนดวย 
โดยหนวยงาน กสทช. ควรมอบอํานาจในการพิจารณาเบ้ืองตนใหกับสภาวิชาชีพและควรดําเนินการ
กําหนดขอบเขตเน้ือหารวมกับผูที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติกลาง (อาศัยกลไกตามกฎหมาย 
มาตรา 27 (18) องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553) กําหนดเน้ือหาที่ควรเผยแพรหรือไมควรเผยแพร หรือในกรณีที่
จัดเรตติงเน้ือหารายการตามชวงอายุโดยมีสัญลักษณที่บงบอกวารายการประเภทใดควรจัดใหอยูใน
ขอบเขตที่กําหนด เพ่ือใหสภาวิชาชีพฯ เปนหนวยงานที่คัดกรองและพิจารณาเบ้ืองตนเก่ียวกับกรณีที่ผู
ประกอบกิจการ ผูประกอบวิชาชีพ หรือผูผลิตเน้ือหา มีการผลิตเน้ือหาที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ
ขอบังคับหรือไม โดยการกําหนดเกณฑเน้ือหาที่ตองกํากับดูแลและระมัดระวังในการออกอากาศ เชน  

• การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูหมิ่น หรือการสรางความเสียหายตอเกียรติของบุคคล การจัดการ
ขอมูลสวนบุคคล การละเมิดความเปนสวนตัว การคามนุษย การคาประเวณี และตองไมเลือก
ปฏิบัติ เชน เช้ือชาติ เพศ อาชีพ สถานการณ ความเช่ือ 

• เน้ือหาดานกฎหมายและการเมือง การเคารพกฎหมายและขอบังคับ โดยไมนําเสนอเน้ือหาที่เปน
การขัดขวางการบังคับใชกฎหมาย การสรางความเสียหายใหกับประเทศ หากนําเสนอดานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจจําเปนตองช้ีแจงความรับผิดชอบ 

• เน้ือหาที่ตองคํานึงถึงการคุมครองเด็กและเยาวชน ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความ
รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงคําหรือสํานวนที่บ่ันทอนนิสัยของเด็กและเยาวชน รายการที่เปนการกระตุน
หรือทํารายความรูสึกมากเกินไป รายการที่ใชกําลังหรือความรุนแรง 

• เน้ือหาที่คํานึงถึงสิทธิความเปนสวนของครอบครัวและสังคม เคารพสิทธิความเปนสวนของ
ครอบครัว ไมนําเสนอเน้ือหาที่เปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว คําพูดและพฤติกรรมที่กระทบ
ตอระเบียบสังคม มารยาท และขนบธรรมเนียม 

• เน้ือหาที่การสงเสริมการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาหรือสังคม 
และการปรับปรุงระบบการศึกษาโดยใชสื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รายการที่สงเสริมใหผูชมได
เรียนรูเรื่องเฉพาะทาง 

• เน้ือหาที่สงเสริมความรับผิดชอบในการกระจายขอมูล การรายงานขาวหามละเมิดสิทธิความเปน
สวนตัวหรือเสรีภาพสวนบุคคลโดยไมมีเหตุผล 
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• การเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนาและจุดยืนของแตละนิกาย การนําเสนอเน้ือหาที่เปนการ
หมิ่นประมาท หรือหมิ่นประมาทนิกายอ่ืน 

• การออกอากาศเน้ือหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทําที่รุนแรงโดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงค 
ควรจํากัดการแสดงออกของความรุนแรง การพูดเกินความจริงหรือการกระตุนการกระทําใด ๆ ที่
ใหความรูสึกโหดราย เชน การฆาตกรรม การทรมาน การทํารายรางกาย หรือการลงประชามติ 
หรือความเจ็บปวดทางจิตใจหรือรางกายอ่ืน ๆ 

• การออกอากาศเน้ือหาประเภทอาชญากรรม ไมนําเสนอในลักษณะที่เปนการสงเสริม หรือกระตุน
ใหเกิดการลอกเลียนแบบ การยืนยันความผิด การจัดการเก่ียวกับอาชญากร การออกอากาศ
เน้ือหาประเภทการพนัน การใชยาเสพติด และสารกระตุน การใชปนและดาบ การเลียนแบบ
วิธีการฆา การลักพาตัว 

• การออกอากาศเน้ือหาประเภทการแสดงออกทางเพศ ไมนําเสนอในลักษณะที่เปนการกระตุน
อารมณทางเพศ ฉากที่แสดงความเปลือยเปลา ทําใหผูรับบริการรูสึกสับสนหรือรังเกียจเรื่องเพศ 
โดยตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการออกอากาศ 

ในกรณีที่สภาวิชาชีพเห็นวากรณีดังกลาวมีเน้ือหาที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑก็ใหดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณากอนสงเรื่องใหกับ กสทช. เพื่อสอบสวนพิจารณาและเรียกใหสมาชิก ผู
ประกอบวิชาชีพ หรือผูผลิตเน้ือหารายการมาช้ีแจงประเด็นขอพิจารณาของสภาวิชาชีพ ทั้งน้ีเมื่อผลการ
พิจารณาเสร็จสิ้นแลวใหเผยแพรผลการพิจารณาสูสาธารณะ ซึ่งการดําเนินการและกระบวนการมี
ลักษณะเปนไปตามแนวปฏิบัติของประเทศญี่ปุนที่ผูประกอบการนําแนวปฏิบัติมาปรับใชโดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณและตระหนักถึงเน้ือหาที่เผยแพร 
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ความปลอดภัยของขอมลูสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต 
Security of children's personal information on the Internet 
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บทคัดยอ 
 เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตที่กลายเปน
สวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งบุคคลทุกเพศทุกวัยตางเขาใชบริการทางอินเทอรเน็ต ทั้งเพ่ือใช
ในการติดตอสื่อสาร การเรียน การเลนเกมออนไลน เปนตน และในการเขาใชบริการเหลาน้ันมักทําให
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการอินเทอรเน็ตถูกจัดเก็บไปโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งขอมูลสวนบุคคล
ที่ถูกจัดเก็บไปน้ันอาจหลุดได และกอใหเกิดปญหากระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลตามมา โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ผูใชบริการอินเทอรเน็ตเปนเด็ก เมื่อเด็กเปนกลุมบุคคลที่ยังไมมีวุฒิภาวะอยางเพียงพอในการ
รักษาสิทธิของตน อีกทั้งความรูเทาไมทันการณ ซึ่งอาจทําใหเด็กซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลน้ันไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมากหากขอมูลสวนบุคคลของตนน้ันหลุดออกไป ดังน้ันกฎหมายและมาตรการตาง ๆ 
ควรเปนไปเพ่ือเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็ก และเพ่ือความปลอดภัยตอตัวเด็ก 

อยางไรก็ตามปญหาเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตเปน
ปญหาที่ประเทศไทยใหความสําคัญ โดยมีกฎหมาย และมาตรการตาง ๆ ออกมาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
แตก็ยังไมครอบคลุมอยางเพียงพอที่จะใชแกไขปญหาขางตนใหหมดไปได  
 

คําสําคัญ : ขอมูลสวนบุคคลของเด็ก, ขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต, ความปลอดภัยของเด็ก 
  
Abstract 
 Nowadays, technology has greatly improved and become a significant part of 
our lives. Everyone necessarily accesses the internet, regardless of age and gender, for 
several purposes, i.e., communication, education, entertainment and games. By using 
the internet, internet providers collect their users' personal information. Accordingly, 
this data collection might leak and be problematic to their users, especially the child 
internet users, whose maturity and knowledge are limited in reserving their rights. 
Consequently, in case of data leakage, children would be innocently affected. Thus, 

                                                       
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, E-mail: wrph.butkhuntong@gmail.com 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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there should be measures and laws to protect the personal information of children and 
their safety. 
 Although problems with the security of children's personal information on the 
Internet are a serious concern in Thailand, it seems the measures and laws are 
insufficient to cope with these issues. 
 

Keywords: Children's Personal Information, Children's Personal Information on the  
                Internet, child safety 
 
ที่มาและความสําคัญ 

เน่ืองจากอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญอยางมากในสังคมของประเทศไทย กลาวคือมีการใช
บริการอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย ทั้งเว็บไซด แอพพลิเคช่ันตาง ๆ เพ่ือความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็วในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งการเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่สะดวกและงายมากในสังคม
ปจจุบันน้ี และเน่ืองจากการเขาถึงที่งายน้ันทําใหประชาชนในสังคมหลายหลายกลุมอายุลวนแตเขาใช
บริการทางอินเทอรเน็ต ซึ่งการเขาถึงที่งายน้ันก็มีทั้งขอดีและขอเสีย หากกลุมที่เขาใชบริการน้ัน
รูเทาไมถึงการณก็อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี  
 โดยเฉพาะในปจจุบันเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากวา 18 ป หรือเด็ก ซึ่งเปนกลุมที่มีการใชบริการ
ทางอินเทอรเน็ตสูง มีการใหความสนใจ และนิยมกิจกรรมทางออนไลนเปนอยางมาก ทั้งใชเพ่ือการเรียน
ออนไลน การคนควาหาความรูตาง ๆ จากทั่วโลก การติดตอสื่อสาร การเลนเกม การเลนโซเชียลมีเดีย 
เชน Facebook Line Instagram การอาน การเขียนตอบ และการต้ังคําถามบนกระทู และเน่ืองจาก
เด็กเปนกลุมที่มีอายุนอย อาจจะยังรูเทาไมทันการณ จึงมักไดรับผลกระทบจากสื่อออนไลน อาจโดนกลั่น
แกลงทางออนไลน หรือถูกคุกคามทางเพศ และหากเด็กตองการเขาใชบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตยอม
มีผลตอการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของเด็ก เน่ืองจากในการสมัครใชงานบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตผู
ใหบริการมักจะมีการจัดเก็บขอมูลของผูสมัครใชบริการไว โดยทั่วไปไดแก ช่ือ-สกุล ที่อยู วันเดือนปเกิด 
อายุ หมายเลขโทรศัพท อีเมล รูปภาพ ช่ือสถานศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ เพศ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลาน้ี
ลวนเปนขอมูลสวนบุคคล 2

3 และเปนขอมูลที่ทําใหสามารถระบุตัวเด็กไดไมวาจะทางตรงหรือทางออม 
ขอมูลสวนบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะเก่ียวเน่ืองถึงความปลอดภัยตอเจาของขอมูลสวนบุคคล จึง
จําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลออกมาบังคับใช โดยกําหนดหลักเกณฑ 
มาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทั้งในเรื่องการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
ของผูใชบริการจากผูใหบริการ การใชขอมูล รวมถึงการเผยแพรขอมูล  

                                                       
3 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตรา 6 
 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึง่ทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไม
รวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
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 ดังน้ันผูใหบริการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ผูใหบริการซึ่งเปนผูควบคุมขอมูล หรือ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล3

4มีหนาที่กระทําตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และมีหนาที่รักษา
ขอมูลสวนบุคคลที่ตนไดจัดเก็บมาจากเจาของขอมูลสวนบุคคลใหปลอดภัย ไมกระทําการใดอันเปนการ
ทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอขอมูลสวนบุคคลเหลาน้ัน ควรปองกันและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่ตน
จัดเก็บไวไมใหมีผูใดทําการลวงละเมิดตอขอมูลสวนบุคคลน้ันได อีกทั้งผูใหบริการควรจัดเก็บขอมูลเพียง
เทาที่จําเปนเทาน้ัน แตในปจจุบันยังคงมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1). เพ่ือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็ก  
2). เพ่ือศึกษาปญหาของการจัดเก็บ การใช และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลของเด็กโดยผู

ใหบริการบนอินเทอรเน็ต รวมถึงความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ 
3). เพ่ือศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เก่ียวของกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของเด็ก รวมถึงขอบเขตและนิยามที่เกี่ยวของ 
4). เพ่ือคนหาแนวทางและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขประเด็นปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1). ศึกษากฎหมายของประเทศไทยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

2). ศึกษาถึงนิยามและขอบเขตการบังคับใชของกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็ก 
ทั้งการจัดเก็บรวบรวม การใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงประเด็นปญหาและความปลอดภัย
เกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเด็ก  

3). นํากฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับ The Child Online Privacy Protection Act of 1998 หรือ COPPA (กฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลทางอินเทอรเน็ตของเด็ก 1998) ของสหรัฐอเมริกา  

4). คนหาแนวทางและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขประเด็นปญหาทางกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กเพ่ือใหการจัดเก็บขอมูลน้ันปลอดภัยยิ่งขึ้น 

                                                       
4 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตรา 6 
 “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบคุคล 
 “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนนิการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บคุคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยเปนการศึกษาคนควาขอมูลที่
เก่ียวของจากเอกสารตาง ๆ ทั้งวิทยานิพนธ หนังสือ บทความทางวิชาการ ตัวบทกฎหมายที่เก่ียวของ
ของประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพออนไลน ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่
ปรากฏบนอินเทอรเน็ต        
 
ความหมายของคําวา “ขอมูลสวนบคุคล” 

ขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งบอกลักษณะใด ๆ ที่ทําให
สามารถระบุตัวตนของบุคคลน้ันได อาทิเชน ช่ือ-สกุล อายุ เลขประจําตัวประชาชน เบอรโทรศัพท อีเมล 
ที่อยู วันเกิด นํ้าหนัก สวนสูง ขอมูลการศึกษา เปนตน ซึ่งในการเขาใชบริการบนอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ
ยอมมีการจัดเก็บขอมูลของผูใชบริการ ดังน้ันการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจึงเปนเรื่องที่ควรให
ความสําคัญ โดยเฉพาะกับ “เด็ก” ซึ่งเปนอีกลุมที่มีการเขาใชบริการอินเทอรเน็ตสูง และเน่ืองจากเปนวัย
ที่มีวุฒิภาวะ ประสบการณ สติปญญา หรือการเจริญเติบโตทางความคิดไมเทาเทียมกับผูใหญจึงอาจทํา
ใหโดนละเมิดขอมูลสวนบุคคล และไดรับผลกระทบจากเหตุน้ันไดงาย ซึ่งภัยออนไลนที่มีตอเด็กและ
เยาวชนสามารถแบงออกเปนเรื่องๆ เชน ปญหาการเลนเกม ปญหาเก่ียวกับการครอบครองสื่อโดยเด็กที่
มีอายุไมถึงเกณฑ การที่เด็กและเยาวชนถูกกลั่นแกลงรังแกออนไลนและการตกเปนเหย่ือคุกคามทางเพศ
ออนไลน การที่เด็กและเยาวชนถูกลอลวงและลอออกไปพบคนแปลกหนา เปนตน 

 
ความสําคัญเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่ใชติดตอสื่อสารกันทางสังคม โดยผานโปรแกรมเครือขายทางสังคม 
เชน Messenger, Instagram, Facebook และ Youtube เปนตน กลาวคืออินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่เขาถึง
ไดงาย บุคคลทุกวงการและทุกสาขา รวมถึงเด็ก ใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางที่ในการติดตอสื่อสาร การ
คนพบ และการสรางสรรคกิจกรรมมากมายผานโลกออนไลน โดยเด็กนิยมเขาใชบริการเว็บไซตหาเพ่ือน 
หรือโพสตขอมูลและแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอรด และเน่ืองจากการจะเขาใชบริการอินเทอรเน็ตบาง
เว็บไซตไดน้ันอาจจะตองมีการใหขอมูล เชน ช่ือ  ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล เพศ เปนตน ซึ่งขอมูล
เหลาน้ันเปนขอมูลสวนบุคคลที่สามารถทําใหเขาถึงตัวเจาของขอมูลไดไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม  

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กที่เขาใชบริการอินเทอรเน็ตผานบริการของเว็บไซตหรือ
โปรแกรมใดอาจเกิดขึ้นจากการที่เจาของเว็บไซตหรือโปรแกรมที่เด็กเขาใชบริการน้ันไดมีการใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งในบางครั้งขอมูลเหลาน้ันอาจถูกนําไปใชแสวงหา
ประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ รวมถึงในกรณีที่มิจฉาชีพไดลวงรูขอมูลสวนบุคคลเด็กดังกลาว 
อาจนําไปสูการเกิดปญหาตอเด็กซึ่งเปนเจาของขอมูลน้ันได เชน ปญหาการลวงละเมิด การลอลวงขมขืน 
การลอลวงทรัพย หรือการกออาชญากรรมอยางใดอยางหน่ึงซึ่งเก่ียวของกับเด็ก เปนตน โดยปญหา
เหลาน้ีอาจเกี่ยวกับความปลอดภัยตอเด็กซึ่งเปนเจาของขอมูล ซึ่งปจจุบันมีขาวเกี่ยวกับความไมปลอดภัย
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ของเด็กมากย่ิงขึ้น ทั้งขาวลอลวงเด็กไปลวงละเมิดหรือการกออาชญากรรมขึ้นกับเด็กโดยใชอินเทอรเน็ต
เปนสื่อ ดังน้ันเพ่ือทําใหขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตมีความปลอดภัยจึงตองมีการใหการ
คุมครอง เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล  
 
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กในประเทศไทย 
 ประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงปญหาเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเด็กบน
อินเทอรเน็ตมาต้ังแตอดีต โดยมีการบัญญัติกฎหมายถึงหลักการ และมาตรการตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหา
ดังกลาว ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาหลักเกณฑ มาตรการ หรือหลักกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือจะไดนํามาบังคับใชเพ่ือแกปญหาดังกลาว อีกทั้งบางประเทศไดมีการตรา
กฎหมายออกมาบังคับใชเพ่ือเปนแนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต
โดยเฉพาะ ซึ่งผูเขียนไดศึกษาถึงกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1). การคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 32 วางหลักไววา “บุคคลยอมมีสิทธิในความ

เปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว  
การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการนําขอมูล

สวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาทางใด ๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ”5 ซึ่งจะเห็นไดวาสิทธิในความเปนอยูสวนตัว
ของบุคคล (Right to Privacy) เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ติดตัวมนุษยทุกคนและเปนสิทธิที่กฎหมายไดรับรอง
ไวตามมาตรา 32 ซึ่งมีการบัญญัติถึงการกําหนดวาการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด 
ๆ จะทําไมได เวนแตอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
อยางไรก็ตามแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคล แตก็ยังไมเพียงพอตอการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

2). การคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
กฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายที่มุงใหความคุมครองแกเด็กทุกคนที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แต

ไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะ เปนกฎหมายที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ ไมเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรม ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ รวมถึงการสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและ
ฟนฟู  

ในพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดใหนิยามความหมายของคําวาเด็กไววา “เด็ก” หมายความวา บุคคล
ซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส5

6  

                                                       
5 มาตรา 32 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560  
6 มาตรา 4 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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อยางไรก็ตามสวนที่สอดคลองและเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคลของเด็กบนโลกออนไลน
ใหปลอดภัย ไดแก มาตรา27 และมาตรา507 โดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ไดวางหลักเอาไววา “หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภท
ใด ซึ่งขอมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ช่ือเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิ
ชอบ”8 กลาวคือเปนการกลาวถึงการใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของเด็ก เพ่ือใหการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของเด็กเปนการเฉพาะ 

และในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดวางหลักเอาไววา “หามมิให
ผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ภาพหรือขอมูลใด ๆ เก่ียวกับ
ตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใด
อยางหน่ึงของเด็กหรือผูปกครอง 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสงคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และผู
มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ซึ่งไดลวงรูขอมูลดังกลาวเน่ืองในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ดวย โดยอนุโลม 

หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูลที่เปดเผย
โดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง” 

กลาวคือเปนการกําหนดเกี่ยวกับการใหความคุมครองเด็กเกี่ยวกับเรื่องของขอมูลสวนตัวของเด็ก 
โดยมีการกําหนดหามไมใหเผยแพร โฆษณา เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของเด็กอันมีเจตนาที่จะทําใหเด็ก
เสียหายแกจิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนของเด็ก หรือเพ่ือที่จะหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเปนหลักการหามเผยแพรของผูที่ไดลวงรูขอมูลสวนบุคคลของเด็ก
เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ เปนการกําหนดหามไมใหมีการโฆษณา หรือเผยแพรของสื่อมวลชน ซึ่ง
หลักการดังที่กลาวมาขางตนไมมีการกลาวถึงหลักหรือขอกําหนดเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของเด็กบนอินเทอรเน็ต ดังน้ันจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไมสามารถควบคุมหรือใหความ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไดแตอยางใด 

3). ประกาศของคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ เรื่องการคุมครองขอมูลสวนตัวของเด็ก
ที่ใชบริการอินเทอรเน็ต จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ไดออกประกาศของคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ เรื่องการคุมครองขอมูลสวนตัว
ของเด็กที่ใชบริการอินเทอรเน็ต และขอความรวมมือใหผูประกอบการปฏิบัติตาม ดังน้ี 

                                                       
7 สุขวสา ถมังรักษสัตว. (2562). การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนส่ืออิเล็กทรอนิกส. วารสารเกษมบัณฑิต ที่ 20 (1), 138. 
8 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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1). ผูใหบริการเว็บไซต จะตองไมเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูใชบริการที่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 
ป ที่เมื่อเปดเผยแลวจะทําใหผูอ่ืนติดตอเขาถึงตัวเด็กได อันไดแก 

1.1 ภาพถายของเด็ก ที่แสดงรวมกับเบอรโทรศัพท อีเมล ที่อยู ช่ือผูใชระบบสนทนา
ออนไลน เชน MSN หรือช่ือโรงเรียน 

1.2 อายุของเด็ก ที่แสดงรวมกับเบอรโทรศัพท อีเมล ที่อยู หรือช่ือผูใชระบบสนทนา
ออนไลน 

1.3 เพศของเด็ก ที่แสดงรวมกับเบอรโทรศัพท อีเมล ที่อยู หรือช่ือผูใชระบบสนทนา
ออนไลน 
2). ลักษณะการเปดเผยขอมูลสวนตัวของเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปที่ไมอนุญาต ไดแก 

2.1 การแสดงขอมูลสวนตัวของเด็กในหนาประวัติผูใช (Profile) 
2.2 การอนุญาตใหผูใชคนหาขอมูลสวนตัวของเด็กผานระบบคนหา (Search) 
2.3 การแสดงรายช่ือผูใชที่เปนเด็กบนหนาเว็บไซตที่ผูใหบริการสามารถควบคุมเน้ือหา

ได (สามารถกรองรายช่ือที่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปออกได) เชน สารบัญผูใชในลักษณะที่
สามารถเช่ือมโยงไปถึงขอมูลสวนตัวของเด็กได (Browse) 

2.4 การเปดเผยขอมูลลักษณะอ่ืน ๆ ที่อาจทําใหผูอ่ืนเขาถึงขอมูลสวนตัวของเด็ก และ
อยูในวิสัยของผูประกอบการที่สามารถยกเลิก ปองกัน หรือระงับการเปดเผยขอมูลดังกลาวได 
เชน การโพสตขอมูลสวนตัวลงกระดานสนทนา 
ซึ่งแมวาประกาศฉบับดังกลาวน้ีจะมิใชกฎหมาย แตหากผูประกอบการฝาฝนยอมเปนความผิด

และมีโทษตามมาตรา 27 และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็กแหงชาติ พ.ศ. 2546 
4). การคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

27 พฤษภาคม 2562 กฎหมายฉบับน้ีมีตนแบบมาจาก General Data Protection Regulation 
(GDPA) ซึ่งเปนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีวัตถุประสงค
ในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล เพ่ือมิใหผูไมประสงคดีทําการละเมิดขอมูลสวนบุคคล รวมถึงเปน
กฎหมายที่บังคับใชเพ่ือเปนหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวน
บุคคล โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลครอบคลุมถึงขอมูลสวนบุคคล
ที่ถูกจัดเก็บในทุกรูปแบบ ไมวาการบันทึกขอมูลน้ันจะเปนการบันทึกลงบนกระดาษ หรือบนฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตางก็ไดรับการคุมครองขอมูลน้ันเชนกัน 

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีบัญญัติถึงสวนที่เก่ียวของตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
เด็กไวในบางสวน โดยมีการกลาวถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กน้ันไวในมาตรา 20 โดยวาง
หลักไววา “ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไมมี
ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การ
ขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
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(1) ในกรณีที่การใหความยินยอมของผูเยาวไมใชการใด ๆ ซึ่งผูเยาวอาจใหความยินยอมโดย
ลําพังไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตองไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวดวย 

(2) ในกรณีที่ผูเยาวมีอายุไมเกินสิบป ใหขอความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจ
กระทําการแทนผูเยาว 

ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถ การขอความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหขอความยินยอมจากผูอนุบาลที่มีอํานาจกระทําการแทนคนไรความสามารถ 

ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนเสมือนไรความสามารถ การขอความยินยอมจาก
เจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหขอความยินยอมจากผูพิทักษที่มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร
ความสามารถ 

ใหนําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล การแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ การใชสิทธ์ิของเจาของขอมูลสวน
บุคคล การรองเรียนของเจาของขอมูลสวนบุคคล และการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติน้ีในกรณีที่เจาของ
ขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถโดยอนุโลม”9 

กลาวคือมาตรา 20 วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีการวางหลักในประเด็นเก่ียวกับการ
ขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลในที่กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลน้ันเปนผูเยาว ซึ่งยังไม
บรรลุนิติภาวะโดย การสมรส โดยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 20 วางหลักวา “ผูเยาว
ยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรส หากการสมรสน้ันไดทําเมื่อฝายชายผูเยาวมีอายุสิบเจ็ดป และฝาย
หญิงผูเยาวมีอายุสิบหาปบริบูรณแลว”10 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคหน่ึง (1) ไดมีการกําหนด
ไววาถาไมใชการใด ๆ ซึ่งผูเยาวอาจใหความยินยอมเพียงลําพังไดตามมาตรา 2211 มาตรา 2312 หรือ
มาตรา 2413 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตองไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองดวย  

และมาตรา 20 วรรคหน่ึง (2) กําหนดวาหากผูเยาวมีอายุไมเกิน 10 ป ใหขอความยินยอมจาก
ผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทําใหทราบวา
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวน้ีบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
                                                       
9 มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
10 มาตรา 20 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
11 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 22 บัญญัติไววา 
 “ผูเยาวอาจทําการใด ๆ ไดทั้งส้ิน หากเปนเพียงเพ่ือจะไดไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเปนการเพ่ือใหหลุดพนจากนาที่อันใด
อันหนึ่ง” 
12 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 23 บัญญัติไววา 
 “ผูเยาวอาจทําการใด ๆ ไดทั้งส้ินซึ่งเปนการตองทําเองเฉพาะตัว” 
13 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 24 บัญญัติไววา 
 “ผูเยาวอาจทําการใด ๆ ไดทั้งส้ินซึ่งเปนการสมแกฐานานุรูปแหงตน และเปนการอันจําเปนเพ่ือเล้ียงชีพตามสมควร” 
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โดยเฉพาะ แตก็ยังไมครอบคลุมไปถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กโดยตรงอยางเพียงพอ รวมถึง
ไมมีการกลาวถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตไวเปนการเฉพาะอีกดวย 

 

มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตป ค.ศ. 1998 (The Child Online 

Privacy Protection Act of 1998) หรือ COPPA14  เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ของเด็กจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูลบนอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 13 ป 1 4

15 โดยกฎหมายฉบับน้ีมุงเนนการควบคุมบุคคลที่เปนผูประกอบการ
อินเทอรเน็ตซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการออนไลนหรือเปนผูควบคุมเว็บไซตซึ่งมีเด็กเขาใชบริการ ซึ่งรูอยู
แลววาขอมูลสวนบุคคลที่ตนจัดเก็บเปนขอมูลสวนบุคคลมาจากเด็ก จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กฎหมายฉบับน้ีวางหลักกําหนดไว  อีกทั้งยังมีการวางหลักเกณฑเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช หรือ
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต โดยเปนหลักใหใหผูประกอบการเก่ียวกับเว็บไซต
หรือการใหบริการออนไลนใด ๆ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเหลาน้ัน 

กลาวคือกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต เปนกฎหมายที่มีมาตรการ
เครงครัดในการกําหนดใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตตองปฏิบัติตาม ซึ่งเปนการควบคุมการเก็บรวบรวม 
การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กของผูประกอบการทางอินเทอรเน็ตที่เปนผูใหบริการผาน
ทางเว็บไซตหรือบริการออนไลนตาง ๆ รวมถึงมีการใหสิทธิแกผูปกครองในการควบคุมดูแลขอมูลสวน
บุคคลของเด็ก โดยกําหนดหนาที่ใหผูประกอบการตองแจงใหผูปกครองของเด็กทราบถึงวิธีการเก็บขอมูล
ตาง ๆ ของเด็ก และตองตรวจสอบความยินยอมของผูปกครองวามีความถูกตองหรือไมกอนที่จะเก็บ
รวบรวมขอมูลเหลาน้ัน รวมถึงหามผูประกอบการมิใหรองขอขอมูลสวนบุคคลของเด็กมากเกินความ
จําเปน และผูประกอบการดังกลาวมีหนาที่ตองเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัย และความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดรับจากเด็กดวย 

จะเห็นไดวา COPPA กําหนดใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ
จัดเก็บขอมูลของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการกําหนดใหการเก็บขอมูลของเด็กและเยาวชนในขณะเขา
ใชอินเทอรเน็ตจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองกอนเขาใชงาน เพ่ือปองกันไมใหเด็กถูกเอาเปรียบ
หรือถูกหลอกในการเขาทําธุรกรรมหรือถูกเก็บขอมูลไปใชในทางที่ไมชอบซึ่งจะสงผลกระทบตอตัวเด็ก 
รวมถึงการกําหนดขั้นตอน กลุมของขอมูล ขั้นตอนการใหความยินยอมของผูปกครอง การอนุญาตให
ผูปกครองเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของโดยตรงกับเด็ก และตองแสดงใหเห็นถึงมาตรการที่เหมาะสมในการ
รักษาขอมูลสวนบุคคลของเด็กใหเปนความลับดวย15

16 

                                                       
14 The Child Online Privacy Protection Act of 1998, 15 USC § 6501-6506 
15 The Child Online Privacy Protection Act of 1998, 15 USC § 6501. DEFINITIONS. In this title: (1) CHILD. The term 
“child” means an individual under the age of 13. 
16 สุรินรัตน แกวทอง. (2562, 24 พฤษภาคม). กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กและเยาวชน, กรุงเทพ: กรุงเทพธุรกิจ. 
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ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต และขอเสนอแนะ
แนวทางแกไข 

จากการศึกษาวิเคราะหกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทยและของสหรัฐอเมริกาน้ัน พบวาการที่ประเทศไทยไมมีกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตไวเปนการเฉพาะ แตกตางกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมาย
เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กไวเปนการเฉพาะ คือ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของเด็กบนอินเทอรเน็ตป ค.ศ. 1998 หรือ COPPA ซึ่งเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการใหความ
คุมครองตอเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 13 ปอยางชัดเจน และมีการกําหนดหนาที่ใหแกผูประกอบการตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด โดยประเทศไทยน้ันมีแตเพียงการกลาวถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กไวแค
บางสวนตามกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ หรือเปนเพียงการนําบทบัญญัติอ่ืน ๆ มาบังคับใชในเรื่องน้ีโดยอนุโลม
เทาน้ัน ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็ก
บนอินเทอรเน็ตยังมีปญหาในหลายประเด็น ดังน้ี 

 

1). ปญหาเก่ียวกับการกําหนดเกณฑอายุของเด็กในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคคล 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตป ค.ศ. 1998 (The Child Online 
Privacy Protection Act of 1998) หรือ COPPA ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเกณฑอายุของ
เด็กที่กฎหมายฉบับน้ีใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลบนอินเทอรเน็ตไวอยางชัดเจน โดยกําหนดถึงคํา
นิยามของคําวา “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 13 ป กลาวคือกฎหมาย COPPA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 13 ป 
 สําหรับในประเทศไทยการกําหนดเกณฑอายุของเด็กในการใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใน
ปจจุบันมีการบัญญัติถึงไวตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และแมวา
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวน้ีจะมิไดมีการกลาวถึงมาตรการที่เก่ียวกับเด็กไวเปนการเฉพาะ แตก็มีการ
กลาวถึงสวนที่เก่ียวของไวเพียงบางสวน โดยมีการนําพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาบังคับ
ใชดวยโดยอนุโลม โดยใหคํานิยามของคําวาเด็กไวตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ 
หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส ซึ่งอาจทําให
สับสนไดวาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลฯน้ีใหการคุมครองตอเด็กคนใดบาง เน่ืองจากการที่
ไมไดกําหนดเกณฑอายุไวอยางชัดเจนอาจทําใหเกิดการตีความไปไดหลายแบบ 
 ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็นวาประเทศไทยควรมีการกําหนดเกณฑอายุของเด็กในการใหความ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจน โดยเล็งเห็นวาพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 ควรแกไขเพ่ิมเติมโดยการกําหนดเกณฑอายุของเด็กสําหรับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ไวตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 ดังน้ี “เด็ก หมายความวา บุคคล
ซึ่งมีอายุตํ่ากวา 15 ป” 
 

 2). ปญหาเก่ียวกับการขอความยินยอมเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของเด็ก 
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ประเทศไทยมีการกําหนดถึงวิธีการใหความยินยอมไวตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546มาตรา 2017 กลาวถึงการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่เจาของขอมูลสวน
บุคคลน้ันเปนผูเยาว ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส โดยแบงการยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลของเด็กออกเปน 2 ประเภท ไดแก กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนเด็กที่มีอายุต้ังแต 10 
ปขึ้นไปสามารถใหความยินยอมไดเองเพียงลําพัง หากการใหความยินยอมน้ันเปนไปตามมาตรา 22 
มาตรา 23 และมาตรา 24 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากไมใชเปนกรณีที่เด็กใหความ
ยินยอมไดเพียงลําพังน้ัน ตองขอความยินยอมจากผูปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวดวย และ
อีกประเภทหน่ึงคือ การขอความยินยอมในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลน้ันอายุตํ่ากวา 10 ป ซึ่งตอง
ขอความยินยอมจากผูปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวดวย 

ซึ่งจากการกําหนดขางตนน้ันเปนการกําหนดอายุไวอยางเครงครัดในการขอความยินยอม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของเด็ก ซึ่งบางครั้งอาจทําใหเด็กไมสามารถมีพัฒนาการไดอยางเต็มที่ และ
วิธีการขอความยินยอมจากผูปกครองของเด็ก ผูประกอบการควรสามารถตรวจสอบความยินยอมน้ันได
ดวยวาเปนการยินยอมที่แทจริงจากผูปกครองหรือไม เน่ืองจากบางครั้งการขอความยินยอมน้ันอาจเปน
การขอความยินยอมผานอินเทอรเน็ตดวยวิธีตาง ๆ ตามแตละเว็บไซตกําหนด บางกรณีเด็กก็มีการแอบ
อางทําการใหความยินยอมดวยตนเองแทนผูปกครองของตนได เพราะดวยความรูของเด็กที่มีในยุคสมัย
ปจจุบันน้ีอาจกลาวไดวาเด็กมีความรูในเรื่องเก่ียวกับการใชบริการทางอินเทอรเน็ตมากกวาผูปกครอง
ของตน  

ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็นวาการยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเด็กควรแกไข
การกําหนดเกณฑอายุของเด็กที่จะใหความยินยอมเองไดหรือเด็กที่ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
ซึ่งเกณฑอายุที่ผูเขียนเห็นวามีความเหมาะสมคืออายุ 15 ป กลาวคือเด็กซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล
สามารถใหความยินยอมไดเอง และเด็กซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่อายุตํ่ากวา 15 ป ผูประกอบการ

                                                       
17 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20  

“ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไมมีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแลวตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่การใหความยินยอมของผูเยาวไมใชการใด ๆ ซึ่งผูเยาวอาจใหความยินยอมโดยลําพังไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 22 
มาตรา 23 หรือมาตรา 24 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตองไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทน
ผูเยาวดวย 

(2) ในกรณีที่ผูเยาวมีอายุไมเกินสิบป ใหขอความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว 
ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถ การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหขอความ

ยินยอมจากผูอนุบาลที่มีอํานาจกระทําการแทนคนไรความสามารถ 
ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนเสมือนไรความสามารถ การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ให

ขอความยินยอมจากผูพิทักษที่มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไรความสามารถ 
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการถอนความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล การแจงให

เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ การใชสิทธิ์ของเจาของขอมูลสวนบุคคล การรองเรียนของเจาของขอมูลสวนบุคคล และการอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถโดยอนุโลม” 
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ตองขอความยินยอมจากผูปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนเด็ก เน่ืองจากผูเขียนเห็นวาอายุ 15 ป เปน
วัยที่เริ่มรูจักการใชเหตุและผล รูจักการตัดสินใจดวยตนเองจึงมีความสามารถมากพอที่จะใหความ
ยินยอมไดดวยตนเอง และเด็กที่อายุตํ่ากวา 15 ป ควรไดรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนอยางมาก 
ดังน้ันหากมีการกระทําเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปผูประกอบการควรขอความ
ยินยอมจากผูปกครองของเด็ก รวมถึงในประเด็นเก่ียวกับการขอความยินยอมจากผูปกครองน้ันควรเปน
เรื่องที่ผูประกอบการเกี่ยวกับเว็บไซตหรือออนไลนใด ๆ สามารถตรวจสอบไดวาเปนการยินยอมที่แทจริง
จากผูปกครองหรือไม  

 

3). ปญหาการกําหนดหนาที่ของผูประกอบการในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตป ค.ศ. 1998 (The Child Online 
Privacy Protection Act of 1998) หรือ COPPA ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการวางหลักเกณฑ
กําหนดหนาที่ของผูประกอบการเก่ียวกับเว็บไซตหรือใหบริการออนไลนใด ๆ หากตองมีการเก็บรวบรวม 
การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนการกําหนดหนาที่ เพ่ือให
ผูประกอบการน้ันตองปฏิบัติตามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเหลาน้ันของเด็ก เชน ผูประกอบการตองมี
การกําหนดและแจงใหทราบบนเว็บไซตเก่ียวกับขอมูลที่จะเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลจากเด็ก และจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองที่ตรวจสอบไดสําหรับการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจากเด็ก หรือผูประกอบการเก่ียวกับเว็บไซตหรือการใหบริการออนไลน
ตองวางมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือปกปองความลับ ความปลอดภัย และความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล
ที่รวบรวมจากเด็ก เปนตน 

สําหรับประเทศไทยไมมีการวางหลักกําหนดหนาที่ของผูประกอบการเก่ียวกับเว็บไซตหรือ
ใหบริการออนไลนใด ๆ ที่ตองการเก็บรวบรวม การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กบน
อินเทอรเน็ตไวโดยตรง ซึ่งมีเพียงการนําหลักที่เก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลจากพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งใหความคุมครองบุคคลทั่วไปเปน
สําคัญมาบังคับใชโดยอนุโลม รวมถึงมีประกาศจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองเด็ก
แหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งไดออกประกาศของคณะกรรมการ
คุมครองเด็กแหงชาติ เรื่องการคุมครองขอมูลสวนตัวของเด็กที่ใชบริการอินเทอรเน็ต และขอความ
รวมมือใหผูประกอบการปฏิบัติตาม แตประกาศฉบับดังกลาวไมเปนที่รูจักโดยคนทั่วไปอยางทั่วถึง ดังน้ัน
จึงอาจทําใหการบังคับตามประกาศเปนไปไดยาก 

ดังน้ันผูเขียนมีความคิดเห็นวาควรเพ่ิมประเด็นเก่ียวกับการกําหนดหนาที่ของผูประกอบการ ใน
การจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตลงในพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนหลักการใหผูประกอบการเก่ียวกับเว็บไซตหรือออนไลน
ตาง ๆ ไดปฏิบัติตามในการกระทําเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็ก 
เพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของเด็กไดรับการคุมครองตามความเหมาะสมและไดรับการดูแลใหปลอดภัย 
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4). ปญหาความรับผิดในกรณีที่บุคคลภายนอกละเมิดขอมูลสวนบุคคลของเด็กบน
อินเทอรเน็ต 

การกําหนดความรับผิดทางแพงกรณีมีผูกระทําละเมิดตอขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 77 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 256217

18 เปนการกลาวถึงการกําหนดความรับผิดทางแพง
ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกระทําการใด ๆ เก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมวาการกระทําน้ันจะเปนการกระทํา
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอก็ตาม ซึ่งมาตราดังกลาวเปนการกําหนดความรับผิดทางแพงของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเทาน้ัน ยังไมครอบคลุมถึงกรณีที่บุคคลภายนอกที่
มิใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนผูกระทําละเมิดตอขอมูลสวนบุคคล 
ดังน้ันหากเปนกรณีที่บุคคลภายนอกเปนผูทําละเมิดตอขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตก็จะไม
สามารถนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับได และตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ใหคํานิยามของคําวา “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 18

19 และใหคํา
นิยามของคําวา “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการ
เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผุควบคุมขอมูลสวน
บุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล19

20 
ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็นวาควรแกไขเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับกรณีที่บุคคลภายนอกเปนผู

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลลงในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยอาจจะบัญญัติ
เพ่ิมเติมไวในมาตรา 77 วรรคแรก ซึ่งตามเดิมบัญญัติไววา “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตรา
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบ้ีทําใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพ่ือการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมวาการดําเนินการน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
น้ันจะพิสูจนไดวา 
                                                       
18 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 77 บัญญัติไววา 
 “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลอันเปนการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตราบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบี้ทําใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการ
นั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมวาการดําเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม เวนแตผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวา 
 (1) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง 
 (2) เปนการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจตามกฎหมาย 
 คาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดจายไปตามความจําเปนใน
การปองกันความเสียหายที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวดวย” 
19 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
20 พ่ึงอาง 
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 (1) ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทํา
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลน้ันเอง 

 (2) เปนการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจตาม
กฎหมาย” 

และแกไขเพ่ิมเติมดังน้ี “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และให
หมายความรวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลอันเปนการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตราบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบ้ีทําใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใช
คาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมวาการดําเนินการน้ันจะเกิดจากการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลน้ันจะพิสูจนไดวา 

 (1) ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทํา
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลน้ันเอง 

 (2) เปนการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจตาม
กฎหมาย” 
 จากการศึกษาทําใหเห็นวา แมวาอินเทอรเน็ตจะมีประโยชนเปนอยางมากแตก็ทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ตามมาดวยเชนกัน โดยอินเทอรเน็ตอาจถูกใชเปนสื่อกลางในการกอใหเกิดปญหาเก่ียวของกับเด็ก 
เชน การเขาถึงตัวเด็กโดยใชอินเทอรเน็ต การแสวงหาประโยชนจากขอมูลของเด็ก การลอลวงเด็กผาน
สื่อออนไลน เปนตน ดังน้ันมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ต ทั้งในเรื่องการ
จัดเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเด็กบนอินเทอรเน็ตน้ันเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง 
เพ่ือเปนการการปองเด็กจากการแสวงหาประโยชนที่ไมชอบตอเด็ก ปองกันปญหาที่เด็กถูกลอลวง 
ปองกันปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก 2 0

21 ฯลฯ รวมถึงกฎหมายควรมีการบัญญัติถึงหลักการปฏิบัติ 
และบทลงโทษอยางชัดเจนเพ่ือเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กใหปลอดภัยจากผูไมประสงคดี 
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บทคัดยอ 

 เน่ืองดวยของภาครัฐตองการที่จะกระตุนการเจริญทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งที่ดินและ

อาคารชุดนับไดวาเปนทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยที่เปนปจจัยที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ จึงไดมีการสนับสนุนการลงทุนของชาวตางชาติซึ่งปจจัยสําคัญในการเขามาลงทุนน้ันเลยก็คือ 

ทรัพยสิน และกฎหมาย โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย ดังน้ันเพ่ือเปนแรงจูงใจของชาวตางชาติ

ภาครัฐจึงไดมีการกําหนดสินทรัพยรูปแบบใหมขึ้นมาซึ่งใชช่ือวา “ทรัพยอิงสิทธิ” (Rights over 

leasehold asset) เปนสินทรัพยใหมที่ภาครัฐไดมีการกําหนดออกมาโดยวัตถุประสงคที่ตองการที่จะ

กระตุนเศรษฐกิจในดานอสังหาริมทรัพย อยางเชนอสังหาริมทรัพยที่เปน ที่ดิน เปนตน โดยมุงเนนกลุม

ชาวตางชาติที่จะเขามาลงทุน หรือประกอบธุรกิจที่จะตองอาศัยประโยชนในอสังหาริมทรัพยเปนหลัก แต

อยางไรก็ดีการเชาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยน้ันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน ยังมี

ขอจํากัด หรือขอบเขตการใชที่เปนการกําหนดการใชประโยชนในบางประการในการเชาทรัพยในเชิง

พาณิชยที่เปนลักษณะเชาระยะยาว จึงสงผลใหยังไมสามารถที่จะใชประโยชนตามกฎหมายที่มีอยูไดใน

หลายกรณี ใหนักลงทุนชาวตางชาติเกิดความไมเช่ือมั่น และไมมั่นใจ ในการเขามาลงทุนในประเทศไทย

ในภาคอสังหาริมทรัพย เน่ืองจากกฎหมายของประเทศไทยน้ันมีความไมชัดเจน และไมอํานวยความ

สะดวกใหแกกลุมคนนักลงทุนชาวตางชาติน้ี จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาที่วาพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ 

พ.ศ. 2562 น้ียังไมสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายเพ่ือมาพัฒนาเศรษฐกิจไดตรงตามวัตถุประสงคและความ

ต้ังใจของภาครัฐ เน่ืองดวยผูศึกษาพบประเด็นปญหาอยูหลายประการ คือ ปญหาเก่ียวกันการสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกอสังหาริมทรัพย ปญหาในเรื่องการแกไขความชํารุดบกพรอง ปญหาเรื่องการยกเลิก

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ทรัพยอิงสิทธิกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ปญหาเก่ียวกับการรักษาทรัพยของผูทรงทรัพยอิง

สิทธิ และประเด็นปญหาเรื่องการจํานอง จึงควรมีการแกไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม เพ่ือใหตรงตามความ

ตองการ จูงใจ และเปนไปตามเจตนารมณแหงบทกฎหมายน้ี 

คําสําคญั: ทรพัยอิงสิทธิ, การเชาระยะยาว, อสังหาริมทรพัย 

 

Abstract 

Deal to government's desire to stimulate economic growth in the country Land 

and condominiums are important factors to stimulate for the country's economy. 

Therefore, there are many supports and intensive for foreign investment. The main 

factors to investing are real estate and law. As an incentive for foreigners, the 

government therefore establishes new type of property known as "right over leased 

property". this new kind property established by the government to stimulate the real 

estate economy, such land. With on foreigners who will invest or operate businesses 

that rely primarily on real estate. Currently, real estate rentals which to invest in 

Thailand are subject to the Civil and Commercial Code. Which has restrictions or scope 

of use that limit the use of certain commercial properties in the form of long-term 

leases. As a result, the existing laws cannot be problematic in many cases. This makes 

foreign investors insecure about investing in Thailand in the real estate sector. The main 

problems are that the laws of Thailand are not clear and does not facilitate this group 

of foreign investors and consequently cause problems to the Rights over leasehold 

asset launch in 2019 has not yet been able to attract targets investors. Because there 

are many problems, which is the problem of adding value to real estate, debugging 

problem of termination of use of the property according to the right before the 

contract expires, Problems with securing assets and Mortgage issues. As of intent of the 

government therefore this law should be amended, in order to meet the objective, set 

out to attract for foreign investment. 

Keywords: Rights over leasehold asset, long-term lease, real estate 
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ความสาํคญัและที่มาของปญหาวิจัย 

ที่ดิน และอาคารชุดนับไดวาเปนทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยที่เปนปจจัยที่สําคัญของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการเขาถือครองทรัพยดังกลาวน้ันหากเปนประชาชนชาวไทยน้ันขอจํากัดใน

การเขาถือครองแทบจะไมมีปญหา แตหากกลาวถึงการถือครองอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติน้ันมักมี

ขอจํากัดในหลาย ๆ ประการ เน่ืองจากประเทศไทยในปจจุบันยังยังไมเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขาถือ

ครองทรัพยดังกลาวไดอยางเสรีเทาที่ควร แมวาไดมีเพ่ิมเติมกฎหมายในการสงเสริมการลงทุนเพ่ือใหมี

การกระตุนทางเศรษฐกิจจึงมีการผอนผันที่ชาวตางชาติจะสามารถเขาถือครองอสังหาริมทรัพยได แต

อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติยังคงมีอุปสรรคอยูหลายประการในการเขาถือครองทรัพยดังกลาว จากความ

ตองการของภาครัฐตองการที่จะกระตุนการเจริญทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงไดมีการสนับสนุนการ

ลงทุนของชาวตางชาติซึ่งปจจัยสําคัญในการเขามาลงทุนน้ันเลยก็คือ ทรัพยสิน และกฎหมาย โดยเฉพาะ

ในภาคอสังหาริมทรัพย ดังน้ันเพ่ือเปนแรงจูงใจของชาวตางชาติภาครัฐจึงไดมีการกําหนดสินทรัพย

รูปแบบใหมขึ้นมาซึ่งใชช่ือวา “ทรัพยอิงสิทธิ” (Rights over leasehold asset) เปนสินทรัพยใหมที่

ภาครัฐไดมีการกําหนดออกมาโดยวัตถุประสงคที่ตองการที่จะกระตุนเศรษฐกิจในดานอสังหาริมทรัพย 

อยางเชนอสังหาริมทรัพยที่เปน ที่ดิน เปนตน โดยมุงเนนกลุมชาวตางชาติที่จะเขามาลงทุน หรือประกอบ

ธุรกิจที่จะตองอาศัยประโยชนในอสังหาริมทรัพยเปนหลัก แตอยางไรก็ดีการเชาอสังหาริมทรัพยใน

ประเทศไทยน้ันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน ยังมีขอจํากัด หรือขอบเขตการใชที่เปนการ

กําหนดการใชประโยชนในบางประการในการเชาทรัพยในเชิงพาณิชยที่เปนลักษณะเชาระยะยาว จึง

สงผลใหยังไมสามารถที่จะใชประโยชนตามกฎหมายที่มีอยูไดในหลายกรณี 

ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันเราจึงจําเปนจะตองใหความสําคัญในการลงทุนมากขึ้นเพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพยน้ันมีความเก่ียวของกับการลงทุนเปนอยาง

มากนับไดวาเปนปจจัยหลักในการพิจารณาในการเขามาลงทุน แตกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ

เชา และพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ยัง

ไมไดมีความครอบคลุม และยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงจุด จึงยังไมตอบสนองความตองการ

ของนักลงทุนชาวตางชาติไดอยางแทจริง สงผลใหนักลงทุนเกิดความไมมั่นใจในการที่จะนําเงินเขามา

ลงทุนในประเทศ 

จากที่กลาวมาขางตนทําใหนักลงทุนชาวตางชาติเกิดความไมเช่ือมั่น และไมมั่นใจ ในการเขามา

ลงทุนในประเทศไทยในภาคอสังหาริมทรัพย เน่ืองจากกฎหมายของประเทศไทยน้ันมีความไมชัดเจนและ

ไม อํานวยความสะดวกใหแกกลุมคนนักลงทุนชาวตางชาติ น้ี  จึงอาจสงผลให เ กิดปญหาที่ว า
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พระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. 2562 น้ียังไมสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายเพ่ือมาพัฒนาเศรษฐกิจได

ตรงตามวัตถุประสงคและความต้ังใจของภาครัฐ เน่ืองจากผูศึกษาได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทีม่าและความสาํคัญของพระราชบัญญัติ ทรพัยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 

 2. เพ่ือศึกษาหลักการ ทฤษฎี และความเปนมาของพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 

 3. เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการเชาอสังหาริมทรัพยระยะยาวในเชิงธุรกิจในประเทศ

ไทย และกฎหมายตางประเทศ 

 4. เพ่ือศึกษาปญหา วิเคราะหในปญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.

2562 

 5. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะ 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

บทความวิชาการฉบับน้ี ดําเนินการศึกษาคนหวาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

จากเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ในรูปแบบของบทความวิชาการ เอกสารทางวิชาการ 

รายงานวิจัย หนังสือกฎหมาย และขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซดตาง ๆ โดยนําขอมูลที่ไดมาศึกษา

และเปรียบเทียบเพ่ือสรุปเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการเชาอสังหาริมทรัพยใน

ประเทศไทย เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการของนักลงทุนตางชาติ อีก

ทั้งไมสงผลกระทบเชิงลบตอคนไทยตอไป 

ที่มา และแนวคิดของทรัพยอิงสิทธ ิ

ที่มา และแนวคิดในการออกพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 น้ัน เน่ืองจากทางทาง

ภาครัฐมีความเห็นวาการเชาอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีลักษณะเปนสิทธิ

ตามสัญญาที่ใชบังคับระหวางบุคคลที่เปนคูสัญญา อันมีขอจํากัดอยูบางประการในการนําไปใชประโยชน

ทางเศรษฐกิจ ในสวนของการเชาอสังหาริมทรัพยในเชิงเพ่ือการพาณิชย กลาวคือตามกฎหมายวาดวย

การเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมก็คงมีขอจํากัดในการบังคับใช ทําใหไม

ตอบสนองตามวัตถุประสงคของภาครัฐที่ตองการที่จะกระตุนเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย ดังน้ัน

ภาครัฐจึงเห็นสมควรกําหนดใหมีทรัพยอิงสิทธิเปนสิทธิการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยซึ่งมีการ

เพ่ิมเติมในสวนการเชาที่สามารถมีการ จําหนาย จาย โอน และตราเปนประกันการชําระหน้ีโดยการ
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จํานองได ซึ่งในสวนน้ีจะสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและผลักดันการเติบโตในทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม 

ความหมาย และสาระสาํคญัของทรพัยอิงสิทธ ิ

ความหมายของทรัพยอิงสิทธิ ทรัพยอิงสิทธิ (Right Over Leasehold Asset) หมายถึงสิทธิ

การใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยในระยะเวลาไมเกิน 30 ป  

สาระสําคัญของทรัพยอิงสิทธิ ผูทรงสิทธิสามารถนําทรัพยสินน้ีออกใหเชา ขาย หรือโอน 

รวมทั้งใหตกทอดแกทายาทและนําไปใชเปนหลักประกันการชําระหน้ีได ซึ่งการถือทรัพยอิงสิทธิจึงถือ

เสมือนวาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยการที่จะกอต้ังทรัพยอิงสิทธิขึ้นมาน้ัน

เจาของกรรมสิทธ์ิผูมีโฉนดที่ดิน  โฉนดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุด ( อช.2 ) ซึ่ง

เจาของกรรมสิทธ์ิดังกลาวเมื่อมีความตองการใหบุคคลอ่ืนเขาใชประโยชนในทรัพยสินของตนที่เปน

เจาของอยู สามารถดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนในการกอต้ังทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ

กรรมสิทธ์ิ ( อช.2) ตอเจาหนาที่ ณ กรมที่ดิน โดยเจาของกรรมสิทธ์ิ สามารถกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ แต

จะกําหนดระยะเวลาในการใชประโยชนไดไมเกิน 30 ป นอกจากการจดกอต้ังทรัพยอิงสิทธิตองมี

กําหนดเวลาไมเกิน 30 ปแลวน้ัน เจาของกรรมสิทธ์ิน้ันจะตองจดกอต้ังทรัพยอิงสิทธิทั้งแปลง จะกอต้ังใน

แตบางสวนของอสังหาริมทรัพยตามโฉนดที่ที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุดไมได และเมื่อมีการ

จดกอต้ังทรัพยอิงสิทธิในอสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลวน้ันจะสงผลใหเจาของ

กรรมสิทธ์ิจะกอต้ังทรัพยสิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพยน้ันอีกไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิ2

3  

เงื่อนไขการสิ้นสุดลงของทรัพยอิงสิทธิ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 ได

กําหนดไววา ทรัพยอิงสิทธิน้ันจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาตามที่ไดมีการขอจดทะเบียนกอต้ัง โดยจะตอง

ไมเกิน 30 ป แตทั้งน้ีหากเปนกรณีเปนการกําหนดระยะเวลากันไวโดยชัดแจงแลวทรัพยอิงสิทธิก็อาจ

สิ้นสุดลงไดดวยการยกเลิกสิทธิดังกลาวโดยคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง คือเจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูขอยกเลิก 

หรือผูทรงทรัพยอิงสิทธิขอยกเลิกการครบกําหนดเวลาก็ได34   

กรณีการเชาแบบทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

สัญญาเชาในลักษณะน้ีจะเปนการกําหนดระยะเวลาแตจะไมสามารถกําหนดไดเกิน 30 ป และ

หากมีความประสงคตองการตออายุสัญญาน้ันก็ไมสามารถตออายุสัญญาไดไมเกิน 30 ปเชนกัน ตาม

                                                            
3 อนุชา กุลวิสุทธิ์.(2564). ทรัพยอิงสิทธิ Right over leasehold asset. Home of Veteran Financier. หนา 18. 
4 เร่ืองเดียวกัน.หนา 51-52 
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ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 540 และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ

เชาน้ันไดบัญญัติไวตามกฎหมายคือ สัญญาเชาถือเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเชา เมื่อผูเชาไดเสียชีวิตลงก็จะ

สงผลใหสัญญาเชาน้ันระงับลงไปดวย อีกทั้งผูเชาไมสามารถนําสิทธิการเชาไปเปนหลักประกันการชําระ

หน้ีไดดวย 

พระราชบญัญติัการเชาอสังหาริมทรพัยเพื่อการพาณิชยและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542       

พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 เปน

กฎหมายที่ไดตราขึ้นเพ่ือเปนการตอบสนองวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในการประกอบการ

พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยเอ้ืออํานวยความสะดวกให เกิดการจูงใจให เกิดการเชา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนทางธุรกิจเปนหลัก อันมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

การเชาที่ดินตามกฎหมายฉบับน้ีคูสัญญาจะสามารถกําหนดระยะเวลาแหงการเชาไดต้ังแต 30 – 

50 ป พรอมทั้งจะตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งหากคูสัญญาไมกระทํา

การดังกลาวขางตนจะสงผลใหการทําสัญญาเชาน้ันตกเปนโมฆะ ในกรณีซึ่งคูสัญญามีความประสงคใน

การตออายุสัญญาเชาตามกฎหมายฉบับน้ีคูสัญญาจะขอตออายุสัญญาไดไมเกินระยะเวลา 50 ป อีกทั้ง

ยังคงตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอเจาพนักงานเชนกัน โดยผูใหเชาจะตองมีสถานะเปนเจา

อสังหาริมทรัพยผูมีกรรมสิทธ์ิเทาน้ัน การแกไขรายการที่จดทะเบียนการเชา การใหเชาชวง การจํานอง 

หรือการโอนสิทธิการเชา หรือการตกทอดทางมรดกน้ันจะตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอ

พนักงานเจาหนาที่ มิฉะน้ันจะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกไมได สิทธิตามบทบัญญัติน้ีจะมีลักษณะ

พิเศษ คือ สิทธิการเชาตามกฎหมายฉบับน้ีสามารถนําไปจํานองเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีได สิทธิการ

เชาตามกฎหมายฉบับน้ีสามารถตกทอดเปนมรดกได อีกทั้งสามารถใหเชาชวง หรือโอนสิทธิการเชาได 

เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน4

5  

พระราชบญัญติัการเชาทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 

กฎหมายฉบับน้ีน้ันเปนกฎหมายที่ ไดตราขึ้นเพ่ือกํากับ ดูแล ควบคุมการเชาที่ ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ซึ่งมีความแตกตางจากการเชาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งเรื่องของแบบการ

ทําสัญญา สิทธิ หนาที่ ความรับผิดของคูสัญญา อีกทั้งมีการต้ังคณะกรรมการการเชาที่ ดินเพ่ือ

เกษตรกรรมในระดับจังหวัด และระดับตําบล เพ่ือดูแลควบคุมการเชาดังกลาว  

                                                            
5 ภูริวัฒน รักษสุวรรณ.(2559).ปญหาการบังคับผูเชาใหออกจากอสังหาริมทรัพยที่เชา:ศึกษากรณีการเชาอสังหาริมทรัพยในเชิงธุรกิจ.
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 โดยเน้ือหาหลักภายในบทบัญญัติน้ีจะกลาวถึงในเรื่องระยะเวลาของการเชา และการบอกเลิก

การเชา โดยไดมีกําหนดใหการเชานาน้ันจะตองไมตํ่ากวาหกป เมื่อสิ้นระยะเวลาการเชาแลวน้ันผูใหเชา

นาไมไดบอกเลิกสัญญาเชาก็ใหถือวาเปนการเชานาตอไปโดยปริยายโดยตอเปนคราวละไมเกิน หกป 

นอกจากน้ีบทบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในระดับจังหวัด มี

ช่ือช่ือยอวา คชก.จังหวัด และในระดับอําเภอ มีช่ือช่ือยอวา คชก.อําเภอ5

6  

สิทธิตามกฎหมายอันเก่ียวของกับทรัพยอิงสิทธ ิ

สิทธเิก็บกิน 

สิทธิเ ก็บกิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1417 ได บัญญั ติไวว า 

“อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในบังคับสิทธิเก็บกินอันเปนเหตุใหผูทรงสิทธิน้ันมีสิทธิครอบครองใชและ

ถือเอาซึ่งประโยชนแหงทรัพยสินน้ัน ผูทรงสิทธิเก็บกินมีอํานาจจัดการทรัพยสิน ผูทรงสิทธิเก็บกินในปา

ไม เหมืองแร หรือที่ขุดหิน มีสิทธิ ทําการแสวงประโยชนจากปาไม เหมืองแร หรือที่ขุดหินน้ัน” 

 จากบทบัญญัติขางตน สิทธิเก็บกินน้ันเปนทรัพยสิทธิชนิดหน่ึงที่เจาของยังคงมีกรรมสิทธ์ิใน

อสังหาริมทรัพย โดยเจาของผูมีกรรมสิทธ์ิน้ันไดยินยอมใหผูทรงสิทธิเก็บกินเขามาครอบครองใช และ

ถือเอาซึ่งประโยชนแหงทรัพยสิน ตลอดมีอาจจัดการทรัพยสินน้ันไดการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินน้ันมีขอดี

เปนประการสําคัญ น้ันคือ ไมตองเสียคาตอบแทนสามารถจดทะเบียนสิทธิใหสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตของผู

ทรงสิทธิได รวมทั้งผูทรงสิทธิเก็บกินน้ันสามารถนําทรัพยใหผูอ่ืนเชา และเก็บคาเชาได จากขอดีดังกลาว

ขางตนน้ีจะเห็นไดวาเปนการเอ้ืออํานวยตอการเขาถือครองที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติให

มีความสะดวกมากขึ้น 

ลักษณะการเชาระยะยาวตามกฎหมายตางประเทศ 

ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษในสวนของกฎหมายวาดวยการให เช า
อสังหาริมทรัพยน้ัน หมายถึง การที่เจาของที่ดินซึ่งเปนผูใหเชา โดยเรียกวา Landlord ไดใหความ
ยินยอมใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง คือ ผูเชา โดยเรียกวา Tenant สามารถเขาครอบครอง และใชประโยชน
ในที่ดินของตนที่เปนเจาของอยูไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวภายในขอตกลง หรือสัญญา โดยเจาของ
ที่ดินหรือผูใหเชาน้ันจะไดรับคาตอบแทนจากการเขาใชประโยชนในที่ดินจากผูเชา โดยการเชา
อสังหาริมทรัพยตามกฎหมายประเทศอังกฤษน้ันผู เชาสามารถนําสิทธิการเชาระยะยาวไปเปน
หลักประกันการชําระหน้ีดวยวิธีการจํานองไดตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายของประเทศอังกฤษน้ันจะมีขอ
สัญญาอันมีลักษณะพิเศษตามกฎหมายประเทศอังกฤษจะมีช่ือเรียกวา Subordination, Non-

                                                            
6 วิลาสินี สิทธิโสภณ.กฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม [ออนไลน]. สืบคนจาก : 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1714 [2565,11 มีนาคม] 
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Disturbance and Attornment Agreement: SNDA เอกสารดังกลาวน้ีถือไดวาเปนเอกสารที่มี
ความสําคัญอยางมาในการใชประกอบการนําสิทธิการเชาที่ดินเขาเปนหลักประกันการชําระหน้ีดวย
วิธีการจํานองระหวางเจาหน้ี หรือผูใหกู และเจาของอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนผูกู (ผูใหเชา/ลูกหน้ี) หากผูกู
น้ันไดกระทําผิดสัญญากูยืมเงิน ไมวาจะผิดนัดชําระหน้ี หรือไมชําระหน้ีเลย และเมื่อผูใหกูไดใชสิทธิใน
การยึดหนวงทรัพยที่นํามาวางไวเปนหลักประกันการชําระหน้ี ดวยวิธีการยึดทรัพยที่จํานอง ตามสัญญา
จํานองที่ไดทําไวระหวางกันจึงสงผลใหผูกูเปนเจาของที่ดินคนใหมซึ่งการเปลี่ยนเจาของใหมในที่ดินที่มี
การเชาอยูน้ันก็อาจมีการสงผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาในสัญญาอ่ืนๆที่เก่ียวของได และ
ขอเท็จจริงดังกลาวน้ันก็อาจเกิดขึ้นไดเชนเดียวกันในกรณีที่ผูเชาไดนําสิทธิการเชาของตนไปจํานองเพ่ือ
เปนประกันการชําระหน้ี เมื่อมีเหตุผิดสัญญากูยืมเงินเกิดขึ้นเจาหน้ีก็จะใชสิทธิในการยึดหนวงสิทธิการ
เชาเพ่ือนํามาชําระหน้ี ดังน้ันผูใหกูจึงไดสิทธิการเชามาจากลูกหน้ีของตน ผูใหกูก็จะเปลี่ยนเปนผูเชาคน
ใหม67 

กฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสน้ันมีกําหนดใหการเชาระยะยาวน้ันครอบคลุมถึง
การใชอสังหาริมทรัพยที่เปนลักษณะการเขาใชประโยชนในหลายๆรูปแบบเอาไวอยูในกฎหมายเดียวกัน 
โดยมิไดมีการบัญญัติกฎหมายออกมาใหมเพ่ือออกมาบังคับใชจํานวนหลายฉบับ ตัวอยางเชน สัญญาเชา 
emphyteotique คือ สัญญาเชาระยะยาวเพ่ือการเกษตร และ Bail a Construction คือ สัญญาเชา
เพ่ือการกอสราง เปนตน แตสาระสําคัญของกฎหมายแตละฉบับน้ันจะมีสาระสําคัญที่เหมือนกันคือผูเชา
สามารถที่จะนําสิทธิการเชาไปเปนการประกันการชําระหน้ีได และสิ่งปลูกสรางที่ผูเชาไดกอสรางไดตอ
เติมในระหวางที่ตนมีสิทธิตามสัญญาเชาน้ันภายหลังจากที่หมดระยะเวลาสัญญาเชา หรือสัญญาเชา
สิ้นสุดลงผูใดจะไดกรรมสิทธ์ิในทรัพยที่ไดสรางขึ้นในระหวางที่เชา ในกรณีเชนน้ีศาลฝรั่งเศสไดวางหลักไว
ภายในคําพิพากษาวา ในกรณีหากมิไดตกลงกันไวภายในสัญญาใหถือวาสิ่งปลูกสรางน้ันตกเปนของผูให
เชาทั้งหมด ณ วันที่สัญญาเชาน้ันสิ้นสุดลง7

8 

  กฎหมายประเทศสวิตเซอรแลนด ในกฎหมายของประเทศสวิตเซอรแลนดไดมีการบัญญัติ
กฎหมายอันเก่ียวกับการเชาเอาไวในประมวลกฎหมายแพง ซึ่งเรียกวา Baurecht อันมีความหมายวา 
การกอสราง ซึ่งกฎหมายน้ีไดกําหนดใหผูเชามีสิทธิที่จะกอสรางสิ่งใดสิ่งหน่ึงบนที่ดิน อีกทั้งสิทธิการเชา
ดังกลาวน้ันยังมีลักษณะที่เปนสิทธิที่สามารถตกทอดไปยังทายาทได เวนแตจะมีการตกลงไวเปนอยางอ่ืน
ในสัญญา นอกจากน้ีสิทธิการเชาน้ีจะตองมีการนําไปบันทึกไวในทะเบียนที่ดิน เพ่ือเปนการใชยันสิทธิตอ

                                                            
7 คณะรัฐมนตรี.(2561).รางพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ...[ออนไลน]. สืบคนจาก : 
https://www.senate.go.th/document/mSubject/Ext84/84280_0001.PDF [2565,11 มีนาคม] 
8 Com.24 Juin 1997,Bull.IV,n 202-JCP G 1998, II , N 10059, note Gonzales ; RDI 1998,191, obs.J.-L. Bergel 

https://www.senate.go.th/document/mSubject/Ext84/84280_0001.PDF
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บุคคลภายนอก และในสวนของระยะเวลาของการเชาน้ันไมไดมีการกําหนดขั้นตํ่าไว แตอยางไรก็ดี
ระยะเวลาการเชาตองไมเกิน 100ป89 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากที่ไดศึกษาลักษณะการเชาอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายไทย และการเชาระยะยาวตาม
กฎหมายตางประเทศ กลาวคือ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวิตเซอรแลนด พบวา
สามารถแบงแยกประเด็นปญหาจากสภาพปญหาไดทั้งหมด 5 ประเด็นดังตอไปน้ี 

ปญหาเก่ียวกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอสังหาริมทรัพยของผูทรงสทิธิ  

จากเดิมแลวน้ันผู ใดผูหน่ึงไดมีการเขาเปนผูทรงสิทธิน้ันยอมมีความตองการในการใช
อสังหาริมทรัพยที่ตนเปนผูทรงสิทธิอยู โดยมีเจตนาที่จะเขามาพัฒนา หรือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
อสังหาริมทรัพยน้ัน เพ่ือใหตนเองน้ันสามารถที่จะใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยน้ันไดอยางเต็ม
ศักยภาพ แตอยางไรก็ตามแมวาผูทรงทรัพยอิงสิทธิน้ันมีเจตนาที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยของเจาของ
อสังหาริมทรัพยก็ดี แตก็ยังมีเหตุบางประการที่ทางผูทรงทรัพยอิงสิทธิกลับไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใน
อสังหาริมทรัพยไดอีกตอไป ตัวอยางเชน สภาวะทางเศรษฐกิจไมเอ้ืออํานวยใหสามารถเกิดการลงทุนได 
เปนตน  

จากเหตุขางตนน้ันปญหาที่จะตามมาก็คือการที่เจาของอสังหาริมทรัพยผูที่ไดจดทะเบียนกอต้ัง
ทรัพยอิงสิทธิไวน้ันลวนมีความตองการที่จะเก็บเก่ียวดอกผล และโดยเฉพาะอยางย่ิงคือการไดรับการ
พัฒนาในอสังหาริมทรัพยของตน เน่ืองจากเจาของอสังหาริมทรัพยสวนใหญน้ันไมมีศักยภาพมากเพียง
พอที่จะสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพยของตนเอง จึงตองอาศัยศักยภาพของผูทรงทรัพยอิงสิทธิเขามา
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยของตน และเมื่อภายหลังทรัพยอิงสิทธิไดเกิดระงับลงเจาของอสังหาริมทรัพยก็
สามารถไดรับประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่ไดมีการพัฒนาขึ้นไดการเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ันหากเปน
กรณีที่ผูทรงสิทธิไมไดกระทําการพัฒนาอยางใดๆในอสังหาริมทรัพยดังกลาวน้ันทําใหอสังหาริมทรัพยน้ัน
ไมมีมูลคาเพ่ิมขึ้น จึงไมเปนไปตามเจตนารมณของผูเปนเจาของอสังหาริมทรัพย นอกจากน้ีหากผูทรง
ทรัพยอิงสิทธิไดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงเปนการทําใหเสื่อมเสียเปนอันทําใหมูลคาอสังหาริมทรัพย
น้ันลดลง ก็จะทําใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายลงไปอีก ซึ่งเมื่อไดเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ กลาวคือกฎหมายประเทศฝรั่งเศส อันมีช่ือเรียกวา emphyteotique อันเปนการ
เชาระยะยาวน้ันไดกําหนดใหผูเชามีหนาที่จะตองกระทําการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ตนไดเชาอยูใหมี
มูลคาสูงขึ้น และถาหากผูเชาน้ันไดมีการกอสรางอยางใดอยาหน่ึงอันมีผลใหอสังหาริมทรัพยเปนอันเสื่อม
ราคาลงกฎหมายฉบับดังกลาวน้ันไดกําหนดใหผูเชามีหนาที่จะดําเนินการซอมแซม ปรับปรุง ใหทรัพยน้ัน
ใหมีสภาพเชนเดิม ณ วันสงมอบ 
                                                            
9 HEV Schweiz .Ein Haus im Baurecht – was es zu beachten gilt. [Online]. Available: https://www.hev-
schweiz.ch/eigentum/baubereich/baurecht/ein-haus-im-baurecht-was-es-zu-beachten-gilt/ [ 2022, 27 December] 

https://www.hev-schweiz.ch/eigentum/baubereich/baurecht/ein-haus-im-baurecht-was-es-zu-beachten-gilt/
https://www.hev-schweiz.ch/eigentum/baubereich/baurecht/ein-haus-im-baurecht-was-es-zu-beachten-gilt/
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ปญหาเรื่องขอบเขตความรบัผิดในความชํารุดบกพรอง  

ภายในพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 น้ันยังไมไดมีการบทบัญญัติกลาวถึงความรับผิดใน
ความชํารุดบกพรองในอสังหาริมทรัพยไวอยางชัดเจน โดยเมื่อหากมีขอพิพาทเกิดขึ้นในประเด็นแหง
ความชํารุดบกพรองในอสังหาริมทรัพยน้ันก็ยังคงจะตองปรับใชบทกฎหมายทั่วไป กลาวคือ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบ กับมาตรการเรื่องขอบเขตความรับผิดในความ
ชํารุดบกพรองของกฎหมายตางประเทศ กลาวคือประเทศฝรั่งเศสน้ันไดกลาวถึงเรื่องของความรับผิดใน
ดานของความชํารุดบกพรองไวอยางชัดเจน ในกฎหมายวาดวยเรื่องการเชาระยะยาวอันมีช่ือเรียกวา 
emphyteotique โดยไดกําหนดไววาผูเชาน้ันมีหนาที่จะตองรับผิดในความชํารุดบกพรองไวอยางชัดเจน
ในกรณีการเชาอสังหาริมทรัพยระยะยาว 

ปญหาเรื่องการยกเลิกทรพัยอิงสิทธิกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 

ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 มาตรา 14 ไดบทบัญญัติไววา “เจาของ
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิอาจยกเลิกทรัพยอิงสิทธิกอนครบกําหนดเวลาได เวนแตใน
กรณีที่การยกเลิกทรัพยอิงสิทธิน้ันจะกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยเสียคาตอบแทน และ
ไดจดทะเบียนโดยสุจริตแลว” จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นไดวายังมีการใหสิทธิในการบอกเลิกทรัพยอิง
สิทธิกอนครบที่คอนขางกวาง ผูศึกษาจึงคิดวาควรมีการปรับปรุงแกไขใหการบอกเลิกดังกลาวน้ันเปนไป
ไดโดยยากซึ่งอาจจะตองมีการกําหนดเง่ือนไขขึ้นมา เชนสามารถบอกเลิกกอนครบกําหนดแตจะตองมี
คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงผิดนัด หรือกระทําการอยางใดอยางหน่ึงอันเปนการผิดสัญญา หรือขัดตอ
วัตถุประสงคในการเขาอสังหาริมทรัพยที่ไดมีทรัพยอิงสิทธิตอกัน 

ปญหาเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของผูทรงทรพัยอิงสทิธ ิ

ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 มาตรา 11 วรรคแรก ไดบทบัญญัติไววา “ผูทรง
ทรัพยอิงสิทธิมีสิทธิ หนาที่  และความรับผิดในอสังหาริมทรัพยที่กอต้ังทรัพยอิงสิทธิเสมือนหน่ึงเปน
เจาของอสังหาริมทรัพย เวนแตสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งอสังหาริมทรัพยจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว 
และสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหยังคงเปน
สิทธิของเจาของอสังหาริมทรัพยโดยผูทรงทรัพยอิงสิทธิตองแจงเหตุดังกลาวใหเจาของอสังหาริมทรัพย
ทราบโดยพลัน” จากบทบัญญัติขางตนเปนบทบัญญัติซึ่งกําหนดถึงสิทธิหนาที่ และความรับผิดใน
อสังหาริมทรัพยของผูทรงทรัพยอิงสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กอต้ังทรัพยอิงสิทธิเปรียบเสมือนหน่ึงเปน
เจาของอสังหาริมทรัพย เวนแตสิทธิติดตาม และเอาคืนซึ่งอสังหาริมทรัพยจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือ
ไว และสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยน้ันโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยสิทธิ
ในขอยกเวนดังกลาวน้ันยังคงเปนสิทธิของเจาของอสังหาริมทรัพยอยู โดยเมื่อเกิดเหตุดังกลาวแลวน้ัน
สิทธิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิมีสิทธิ หนาที่ เพียงแจงใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยทราบโดยพลัน หรือโดย
ทันที่เทาน้ัน  
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จากเน้ือความขางตนผูเขียนเห็นวาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดเลยน้ันคือหากมีเหตุแหงการเขามา
ยึดถือในอสังหาริมทรัพย หรือสอดเขาเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยน้ันโดยบุคคลภายนอก แมวาผูทรง
ทรัพยอิงสิทธิน้ันจะเปนผูครอบครองทรัพยและใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยอยูในขณะน้ัน แตผูทรง
ทรัพยอิงสิทธิอาจจะเห็นตนน้ันไมไดเปนผูมีสวนไดเสียกับการเขายึดถือโดยไมชอบดวยกฎหมาย อาจ
สงผลใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิน้ันเพิกเฉยตอหนาที่ของตน กลาวคือหนาที่ที่จะตองแจงเหตุใหแกเจาของ
อสังหาริมทรัพยทราบ ซึ่งจะสงผลใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายได 

ประเด็นเรื่องการจํานอง 

จากที่ผูศึกษาไดทําศึกษาในประเด็นของการนําทรัพยอิงสิทธิไปจํานองเพ่ือเปนหลักประกันการ
ชําระหน้ี พบวายังมีความบกพรองอยูบางประการอันจะสามารถกลาวได ดังตอไปน้ี 

ประการแรก ประเด็นของผูทรงสิทธิทรัพยอิงสิทธิอันสามารถนําทรัพยมาจํานองได และสิทธิ
ของผูจํานองอันเปนเจาของทรัพยน้ัน แตในที่น้ีหมายถึง เจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 มาตรา 12 วรรคแรกไดวางหลักไววา “ทรัพยอิง
สิทธิสามารถโอนใหแกกัน หรือใชเปนหลักประกันการชําระหน้ีโดยการจํานองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยได” จากบทบัญญัติดังกลาวน้ันเปนอีกหน่ึงสิทธิที่ทําใหทรัพยอิงสิทธิมีความแตกตางออกไป
จากการทําสัญญาเชาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยผูทรงทรัพยอิงสิทธิน้ันสามารถนําสิทธิ
ของตนเองไปเปนการประกันชําระหน้ี โดนวิธีการจํานองได แตเมื่อไดพิจารณาถึงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 705 อันเปนบทบัญญัติที่ไดกลาวถึงการจํานอง ไดบัญญัติไววา “การจํานอง
ทรัพยสิน นอกจากผูเปนเจาของในขณะน้ันแลว ใครอ่ืนจะจํานองหาไดไม” ซึ่งเมื่อไดทําการพิจารณาถึง
ความหมายของบัญญัติขางตนแลวน้ันสามารถตีความไดวา ผูจํานองน้ันจะตองเปนเจาของผูมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยที่นํามาจํานองเทาน้ัน ดังน้ันบุคคลภายนอกผูมีสิทธิอยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ตัวอยางเชน 
สิทธิครอบครอง สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเชาน้ัน ไมสามารถที่จะนําทรัพยน้ัน ๆ มาจํานองเพ่ือเปน
ประกันการชําระหน้ีได ดังน้ันจึงเห็นไดวาการจํานองโดยวิธีการทั่วไปน้ันจะมีลักษณะเปนการนํา
กรรมสิทธ์ิในทรัพยน้ันมาจํานอง แตในทางตรงกันขามการจํานองทรัพยอิงสิทธิน้ันผูทรงทรัพยอิงสิทธิน้ัน
ไมใชเจาของผูมีกรรมสิทธ์ิแตเปนเพียงผูทรงทรัพยอิงสิทธิน้ันมีเพียงสิทธิในการเขาใชประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยน้ัน แตกฎหมายไดมีการใหสิทธิบางประการที่มีลักษณะเหมือนกับเปนผูมีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย ดังน้ันการจํานองตามกฎหมายทรัพยอิงสิทธิน้ันเปนการนิทธิการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยไป
จํานองไมใชเปนการนํากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยไปจํานอง 

ดวยเหตุน้ีลักษณะ รวมไปถึงบริบทของการจํานองทรัพยสิทธิโดยทั่วไปน้ันจึงมีบริบทที่แตกตาง
จากการจํานองตามกฎหมายทรัพยอิงสิทธิ ผูศึกษาจึงเห็นวาไมสามารถนําบทบัญญัติดังกลาวขางตนมา
บังคับใชกับการจํานองทรัพยอิงสิทธิได 



 

1138 
 

ประการที่สอง ประเด็นเรื่องการใหความยินยอมจากผูรับจํานองโดยไดบัญญัติไวในมาตรา 4 
วรรคทาย ความวา“การกอต้ังทรัพยอิงสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่มีการจํานอง หรือการใชเปนหลักประกัน
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ หรือมีสิทธิใดๆ ที่จดทะเบียนอยูในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
กรรมสิทธ์ิหองชุดใหกระทําไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับจํานอง หรือผูรับหลักประกัน 
หรือผูมีสิทธิน้ันแลวแตกรณี” จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นไดถึงขอจํากัดบางประการคือในกรณีหาก
ตองการที่มีการจดกอต้ังทรัพยอิงสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางมีการจํานองอยูน้ัน ผูจํานอง
จะตองขอความยินยอมจากผูรับจํานองเปนหนังสือกอนเสมอ จึงจะสามารถนําอสังหาริมทรัพยน้ันมาจด
ทะเบียนทรัพยอิงสิทธิ ซึ่งเมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแลวน้ัน เจาหน้ีจํานองมักไมคอยใหความยินยอมใน
การกระทําการดังกลาว เน่ืองดวยเหตุวาหากมีการจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิในอสังหาริมทรัพยน้ันอาจ
สงผลใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยน้ันลดลง และนอกจากน้ีอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเปนการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ เชน ตึก อาคารตางๆ รวมไปถึงที่ดิน มักสวนใหญจะติดจํานองอยูกับธนาคาร และ
ทางธนาคารมักจะไมยินยอมใหลุกหน้ีจํานองน้ันไปดําเนินการทางนิติกรรมใดๆ อันมีลักษณะเปนภาระ
ผูกพันอยางใดอยางหน่ึง เน่ืองจากจะทําใหเมื่อตองมีการบังคับคดีจะทําใหราคาที่ดินน้ันอาจจะลดตํ่าลง
เกินกวาที่ควร 

 ประการที่สาม การบังคับจํานองในทรัพยอิงสิทธิ ในปจจบัุนพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.
2562 ยังไมมีบทบัญญัติอันกลาวถึงวิธีการบังคับจํานอง และผลแหงการบังคับจํานองไวอยางชัดเจน 
ดังน้ันเมื่อเกิดปญหาทางกฎหมายขึ้นก็อาจนําประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 728 มาบังคับ
ใชไดโดยอนุโลม โดยเมื่อเจาหน้ีมีความประสงคที่จะบังคับจํานอง เจาหน้ีจํานองน้ันจะตองทําเปนหนังสือ
เพ่ือบอกกลาวลูกหน้ีจํานองตามกฎหมาย ซึง่เมื่อมีการบอกกลาวบังคับจํานองตามกฎหมายแลวน้ันตาม
ขบวนการกฎหมายจะไดใหสทิธิแกผูจํานอง หรือผูทีม่ีสวนไดเสียในทรัพยที่จํานองสามารถที่จะเขาไถถอน
กอนมีการบังคับจํานองได 

ของอสังหาริมทรัพยน้ันลดลง และนอกจากน้ีอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเปนการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ เชน ตึก อาคารตางๆ รวมไปถึงที่ดิน มักสวนใหญจะติดจํานองอยูกับธนาคาร และ
ทางธนาคารมักจะไมยินยอมใหลุกหน้ีจํานองน้ันไปดําเนินการทางนิติกรรมใดๆ อันมีลักษณะเปนภาระ
ผูกพันอยางใดอยางหน่ึง เน่ืองจากจะทําใหเมื่อตองมีการบังคับคดีจะทําใหราคาที่ดินน้ันอาจจะลดตํ่าลง
เกินกวาที่ควร 

ขอเสนอแนะ 

แกปญหาเก่ียวกับการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอสังหาริมทรัพยที่ผูทรงทรัพยอิงสิทธินั้นถือครองอยู 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของเจาของอสังหาริมทรัพยน้ันผูศึกษาขอเสนอใหมีการเพ่ิมเติม

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 โดนมีการกําหนดหนาที่ของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
ใหมีหนาที่ที่จะตองทําการเพ่ิมมูลคาในอสังหาริมทรัพยที่ตนถือครองอยู โดยในขณะที่ผูทรงทรัพยอิง
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สิทธิน้ันยังถือครองอสังหาริมทรัพยอยูน้ันก็ใหถือวาโครงสรางตางๆที่ผูทรงสิทธิไดกอสราง ตอเติม ลงใน
อสังหาริมทรัพยน้ันใหเปนกรรมสิทธ์ิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ แตอยางไรก็ดีเมื่อทรัพยอิงสิทธิไดสิ้นสุด 
หรือระงับลงผูทรงทรัพยอิงสิทธิมีหนาที่ที่จะตองสงมอบทรัพยคืนแกเจาของอสังหาริมทรัพยในสภาพที่
เปนอยูในขณะน้ัน หรือมีหนาที่สงคืนทรัพยน้ันในสภาพเดิม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเจตนาของคูสัญญาเปนหลัก 
แลวแตตกลงกัน 

นอกจากน้ีควรมีการกําหนดถึงความมีหนาที่ของผูทรงทรัพย อิงสิทธิดวยวาในกรณีที่
อสังหาริมทรัพยน้ันไดถูกทําลาย หรือทําใหเสื่อมราคาลงผูทรงทรัพยอิงสิทธิมีหนาที่แกไขปรับปรุงแกไข
ใหกลับคืนถือสภาพเดิมกอนสงมอบทรัพยน้ันคืน  

แกปญหาเรื่องการแกไขความชํารุดบกพรอง 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 ยังมิไดมีการระบุถึงหนาที่ ความรับผิด ใน
ประเด็นของการรับผิดในการชํารุดบกพรองไวโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเมื่อเกิดปญหาในเรื่องดังกลาว
เกิดขึ้นก็ยังคงตองนําบทบัญญัติทั่วไปวาดวยการเชาทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยมา
ปรับใชโดยอนุโลม แตเพ่ือใหเกิดความชัดเจนเขาใจถูกตองตรงกัน ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีบทบัญญัติ
กลาวถึงเรื่องน้ีไวโดยเฉพาะเน่ืองจากสิทธิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิน้ันมีความแตกตางจากสิทธิของผูเชา
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยางชัดเจน ดวยเหตุที่วาผูทรงทรัพยอิงสิทธิมีสิทธิหนาที่ เฉก
เชนเดียวกับเจาของกรรมสิทธ์ิ เพราะฉะน้ันอาจมีการกําหนดบัญญัติใหมีความชัดเจน โดยอาจบัญญัติ
ใหคูสัญญาสามารถตกลงระหวางการใหมีความแตงตางจากพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 
ไดเพ่ือใหเปนไปตามหลักเสรีภาพแหงการแสดงเจตนาของคูสัญญา 

แกปญหาเรื่องการยกเลิกทรัพยอิงสิทธิกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 

จากพระราชบัญญัติ ทรัพย อิงสิทธิ พ.ศ.2562 มาตรา 14 น้ันไดใหอํานาจแกเจาของ
อสังหาริมทรัพยในการบอกเลิกทรัพยอิงสิทธิกอนกําหนดครบระยะเวลาที่ไดระบุไวได เฉพาะในกรณีที่
เจาของอสังหาริมทรัพยน้ันเปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ แตมิไดมีการกลาวถึงหากกรณีที่ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
น้ันเปนบุคคลภายนอกที่เขามาเปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถบอกเลิกสัญญาไดกอนกําหนดระยะเวลา
ไดหรือไมไวอยางชัดเจน 

ทางผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเรื่องสิทธิบอกเลิกทรัพยอิงสิทธิกอน
ระยะเวลาไวใหชัดเจน โดยอาจบัญญัติเพ่ือทําใหการบอกเลิก หรือยกเลิกทรัพยอิงสิทธิกอนกําหนด
ระยะเวลาที่ไดตกลงกันน้ันใหเปนไปไดยาก โดยจะตองอาศัยเหตุ หรือเง่ือนไขตางๆจึงจะสามารถยกเลิก
ได เชนอาจเปนกรณีที่คูสัญญาผิดนัดชําระราคาคาเขาใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย หรือคูสัญญา
กระทําผิด หรือละเมือขอสัญญาทรัพยอิงสิทธิอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือใหเปนความคุมครองตอคูสัญญาฝาย
ที่ไดรับผลกระทบจากการยกเลิกทรัพยอิงสิทธิดังกลาว อีกทั้งยังเปนการคุมครองบุคคลภายนอกที่มีความ
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เก่ียวของในทรัพยอิงสิทธิน้ัน กลาวคือ ผูรับจํานองทรัพยอิงสิทธิ และผูที่ไดรับทรัพยอิงสิทธิเปน
หลักประกันทางธุรกิจ 

แกปญหาเก่ียวกับการรักษาทรัพยของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ 

ในกรณีในการแกปญหาเก่ียวกับการรักษาทรัพยของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ ในปจจุบันจาก
พระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 มาตรา 11 ไดมีการกําหนดหนาที่ของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ มี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดในอสังหาริมทรัพยเสมือนวาตนน้ันเปนเจาของผูมีกรรมสิทธ์ิ ยกเวนสิทธิ
บางประการคือสิทธิติดตามเอาคืนซึ่ งอสังหาริมทรัพยจากบุคคลภายนอกผูซึ่ ง ไมมีสิท ธิใน
อสังหาริมทรัพยน้ัน และสิทธิขัดขวางไมใหผูอ่ืนสอดเขาเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยน้ันโดยไมชอบดวย
กฎหมาย โดยผูทรงทรัพยอิงสิทธิมีหนาเพียงแจงเหตุดังกลาวใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยน้ันทราบถึง
เหตุโดยทันที 

แตหากเกิดเหตุที่ผูทรงทรัพยอิงสิทธิไดละเลย หรือแจงเหตุดังกลาวลาชา โดยไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกลาวจนเปนเหตุทําใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย ผูศึกษาเห็นวาควรมีการ
กําหนดใหเพ่ิมบทความรับผิดที่ผูทรงทรัพยอิงสิทธิในกรณีที่เมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และผูทรง
ทรัพยอิงสิทธิยังคงเพิกเฉย ไมแจงเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยทราบ หรือแจงใหทราบลาชา ผูทรง
ทรัพยอิงสิทธิมีหนาที่ที่จะตองรับผิดในความเสียหายน้ันแกเจาของอสังหาริมทรัพย แตหากเปนกรณีที่ผู
ทรงทรัพยอิงสิทธิไดดําเนินการแจงเหตุแลวแตหากเจาของอสังหาริมทรัพยไมรีบดําเนินการอยางใดๆใน
ปกปองสิทธิ และทําใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิไมสามารถใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยน้ันไดเจาของ
อสังหาริมทรัพยก็ควรจะตองรับผิดตอผูทรงทรัพยอิงสิทธิเชนกัน 

แกประเด็นเรื่องการจํานอง 

ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 มาตรา 12 วรรคแรกไดใหสิทธิในการสามารถทํา
ทรัพยอิงสิทธิไปเปนประกันการชําระหน้ีดวย ซึ่งเปนสิทธิที่แตกตางจากสิทธิของผูเชาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย โดยชัดเจน แตอยางไรก็อาจมีปญญาจะเกิดขึ้นในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่
เจาของอสังหาริมทรัพยตองการนํามาจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิ แตขอเท็จจริงปรากฏวาอสังหาริมทรัพย
น้ันติดจํานองอยู ซึ่งในพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2562 ไดกําหนดไววาตองไดรับความยินยอม
จากเจาหน้ีจํานองกอนจึงจะสามารถนําอสังหาริมทรัพยน้ันมาจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิได ซึ่งในทาง
ปฏิบัติน้ันเจาหน้ีจํานองมักไมไดใหความยินยอมในการกระทําดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาหากจะตองมีการ
บังคับจํานองเกิดขึ้นอาจทําใหอสังหาริมทรัพยน้ันมีราคาที่ตํ่าลง เพราะเจาหน้ีจํานองเห็นวาการจด
ทะเบียนทรัพยอิงสิทธิน้ันเปรียบเสมือนเปนการทําใหที่ดินมีภาระผูกพัน  

ดังน้ันเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวผูศึกษาเห็นวา เมื่อพิจารณาศึกษาจากวัตถุประสงคใน
การประกาศบทบัญญัติน้ันเพ่ือเปนการใหความสะดวกแกนักลงทุนที่ตองการเขามาลงทุนดาน
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อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย และสงเสริมให เจาของอสังหาริมทรัพยมีรายได เ พ่ิมขึ้นจาก
อสังหาริมทรัพยที่ตนครอบครองอยูน้ัน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคดังกลาว ผูศึกษาเห็นการจดทะเบียนทรัพย อิงสิทธิบนอสังหาริมทรัพย น้ันแมวา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวจะมีการติดจํานองอยูน้ันไมจําตองขอความยินยอมจากเจาหน้ีจํานอง เน่ืองจาก
การที่มีทรัพยอิงสิทธิน้ันผูทรงทรัพยอิงสิทธิมักเขามาลงทุนเพ่ือเปนการพัฒนาทรัพยน้ันมิไดเขามาทําให
ทรัพยเสื่อมราคา หรือดอยคาแตอยางใด อีกทั้งเมื่อมีการพัฒนาในอสังหาริมทรัพยน้ันก็ยังสงผลใหมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยมีมูลคาที่เพ่ิมสูงขึ้นกวาเดิม อันเปนผลดีสําหรับทั้งสองฝาย กลาวคือลูกหน้ีจํานอง 
คือเจาของอสังหาริมทรัพย และเจาหน้ีจํานอง 

อีกทั้งจากที่ไดพิจารณาถึงบริบทของกฎหมายแลวน้ันจากจํานองตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยน้ันมีลักษณะที่ไมอาจนํามาบังคับใชในกรณีไดเน่ืองจากสิทธิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิ กับสิทธิ
ของผูเปนเจาของอันมีกรรมสิทธ์ิน้ันมีลักษณะที่มีความแตกตางกันดังน้ันจึงไมอาจนําบทบัญญัติวาดวย
การจํานองของประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยได จึงเห็นควรมีการเพ่ิมบทบัญญัติในกรณีการจํานอง
ทรัพยอิงสิทธิไวเปนการเฉพาะ โดยมีการนําบทบัญญัติวาดวยการจํานองอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดย
อนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.2565 

ดวยวิธีการที่ผูศึกษาไดเสนอแนะมาขางตนน้ันผูศึกษาคาดวาอาจสามารถชวยปรับปรุง และ
สนับสนุนใหเกิดการเขาใชทรัพยอิงสิทธิ และดึงดูดกลุมนักลงทุนชาวตางชาติใหเขามาดําเนินการไดตรง
ตามวัตถุประสงคที่ทางหนวยงานรัฐไดตรากฎหมายฉบับน้ีมาบังคับใชไดเต็มประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

 ในปจจุบันมีการสํารวจมูลคาการซื้อขายสินคาและบริการทางออนไลน พบวา มีมูลคาสูงมากอัน
เน่ืองมาจากพฤติกรรม New Normal ที่คนไทยซื้อ-ขายของออนไลนมากขึ้น จะเห็นไดวาการซื้อขาย
สินคาและบริการทางออนไลนมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยเหตุผลที่ทํา
ใหผูซื้อนิยมซื้อสินคาและบริการผานทางออนไลนเน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
คาใชจายในการเดินทาง แตการซื้อขายสินคาและบริการผานออนไลน ผูบริโภคมักตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผานออนไลนโดยไมรูจักตัวตนและที่อยูที่แทจริงของผูขาย เมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน 
ผูบริโภคไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาที่ไมมีคุณภาพหรือคุณสมบัติตามที่ตกลง หรือไมไดรับสินคา
ภายในเวลาที่กําหนดก็จะเกิดการโตแยงสิทธิหรือเกิดขอพิพาทขึ้นได ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ไมมีการบังคับ
ใชการระงับขอพิพาททางออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูเขียนไดศึกษาหลักเกณฑตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดในการนําระบบการระงับขอ
พิพาทออนไลนมาใชในประเทศไทย เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวโดยใหมีการจัดทํา
รางพระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาทออนไลน พ.ศ. ....  เพ่ือใหมีการบังคับใชการระงับขอพิพาท
ออนไลนในประเทศไทยอยางแพรหลายและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และทําใหการระงับขอพิพาทมีความ
เปนรูปธรรมและเปนธรรมแกคูพิพาททั้งสองฝาย 
 
คําสําคญั: การระงับขอพิพาท, การระงับขอพิพาทออนไลน, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
Abstract 

 Nowadays, There is a survey on the value of online trading of goods and 
services. It is found that the value is very high due to the New Normal behavior that 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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Thai people buy-sell more online. It can be seen that online trading of goods and 
services plays a very important role in driving the economy. The reason why shoppers 
prefer to buy products and services online is because they are convenient, fast and 
save on travel expenses. But buying goods and services through online Consumers 
often decide to buy goods and services online without knowing the identity and 
address of the seller. When various problems follow, such as the consumer does not 
receive the product or receive products that do not have the quality or specifications 
as agreed or does not receive the product within the specified time, There will be a 
dispute of rights or a dispute may arise. The problem is that online dispute resolution is 
not effectively enforced. Which the author has studied various rules both domestically 
and internationally Analysis of problems, obstacles, and limitations in the 
implementation of the online dispute resolution system in Thailand. To suggest 
guidelines for solving such problems by creating a Draft Online Dispute Resolution Act 
B.E. .... to enable widespread enforcement of online dispute resolution in Thailand 
more efficiency and make the settlement of disputes concrete and fair for both parties. 
 
Keywords: Dispute resolution, Online dispute resolution, E-commerce 
 
ที่มาและความสําคญั 

 ในป 2562 มีการสํารวจมูลคาการซื้อขายสินคาและบริการทางออนไลน พบวา มีมูลคาสูงถึง 
4.02 ลานลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอยละ 6.91 สะทอนโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ไทยสามารถเติบโตสูงขึ้นไดอีกจากการซื้อขายสินคาและบริการทางออนไลน ทั้งน้ี คาดวาจะ
เติบโตอยางกาวกระโดดอีกครั้งในป 2563 จากพฤติกรรม New Normal ที่คนไทยซื้อ-ขายของออนไลน
มากขึ้น 2

3 จะเห็นไดวาการซื้อขายสินคาและบริการทางออนไลนมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยเหตุผลที่ทําใหผูซื้อนิยมซื้อสินคาและบริการผานทางออนไลนเน่ืองมาจากมี
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 
 อยางไรก็ตาม การซื้อขายสินคาและบริการผานออนไลน ผูบริโภคมักตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผานออนไลนโดยไมรูจักตัวตนและที่อยูที่แทจริงของผูขาย เมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน 
ผูบริโภคไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาที่ไมมีคุณภาพหรือคุณสมบัติตามที่ตกลง หรือไมไดรับสินคา
ภายในเวลาที่กําหนดก็จะเกิดการโตแยงสิทธิหรือเกิดขอพิพาทขึ้นได อยางเชน จากกระแสขาวแกงแมคา
วัยทีน #phonebymint หลอกขายมือถือทางออนไลน โพสตภาพมือถือสวยๆ ขายบนอินสตาแกรม โดย
                                                            
3ETDA สพธอ. “ETDA เผยมูลคา e-Commerce ไทย ป 62 คาดพุง 4.02 ลานลานบาท” สืบคนเมื่อ 11 ตุลาคม 2564, 
https://www.etda.or.th 
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ต้ังราคาถูก พรอมสรางขอมูลรีวิวจากใชงานเสมือนจริงเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ ทําใหเด็กนักเรียนวัย 14 
ป หลงกลโอนเงินสั่งซื้อสินคา เพราะหวังใชมือถือเรียนออนไลน สุดทายเด็กพบวาโดนหลอกเพราะแมคา
ไมสงสินคาตามที่แจง พรอมกับติดตอไมได สงผลใหเด็กเครียดเสนเลือดสมองแตกเสียชีวิต3

4 
 เมื่อเกิดขอพิพาทจากการซื้อสินคาและบริการทางออนไลนขึ้น ผูบริโภคจะตองรองเรียนไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่เพียงพอในการดําเนินการระงับขอพิพาทที่มีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้นทําใหการดําเนินการพิจารณาคดีลาชา นอกจากน้ี การซื้อสินคาและบริการทางออนไลน บาง
กรณีเปนการซื้อขายระหวางประเทศหรือเปนการซื้อขายแบบขามพรมแดน 4

5 ซึ่งหากผูซื้อไดรับความ
เสียหายและตองการที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหาย การระงับขอพิพาทหรือการฟองรองคดีตอศาล
อาจเปนไปไดยาก เน่ืองจากขอจํากัดทางกฎหมายในเรื่องเขตอํานาจศาล ดวยขอจํากัดเหลาน้ีทําใหไม
สามารถเยียวยาปญหาที่เกิดจากการซื้อขายสินคาหรือบริการทางออนไลนแกผูบริโภคไดอยางนาพึงพอใจ 
และอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสามารถเติบโตไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูบริโภคขาดความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน โดยขณะน้ีภาครัฐเริ่มให
ความสนใจกับการระงับขอพิพาทออนไลนมากขึ้น โดยไดมีการศึกษาแนวทางการนํากระบวนการ
ดังกลาวมาใชกับการระงับขอพิพาทที่เกิดจากการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเกิดความเปน
ธรรมและสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค และสงเสริมใหมีการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสให
เติบโตมากขึ้น5

6 
 การระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution: ODR) “เปนการระงับขอพิพาท
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการระงับขอพิพาท ไดแก 
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการสื่อสาร นับต้ังแตการสราง การนํามาวิเคราะหหรือ
ประมวลผล การรับและสงขอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชงานใหม หากกระบวนการระงับขอพิพาทใด
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสวนใหญก็จะสามารถเรียกกระบวนการระงับขอพิพาทน้ันไดวา
เปนการระงับขอพิพาทออนไลน ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอาจนํามาใชต้ังแตกระบวนการย่ืน
คําฟองหรือคํารอง รวมถึงการย่ืนเอกสาร การแตงต้ังคนกลางผูทําหนาที่ระงับขอพิพาท การสืบพยาน
การเบิกความ ตลอดจนการทําการตัดสินและการอานคําช้ีขาด” 6

7 ดังน้ัน การระงับขอพิพาทออนไลน 
(ODR) จึงเปนชองทางที่เหมาะสมอยางย่ิงสําหรับการจัดการขอรองเรียนที่มีลักษณะเปนการซื้อขายแบบ
ขามพรมแดน และการซื้อขายสินคาที่มีมูลคาตํ่าแตมีปริมาณสูง  

                                                            
4 ETDA สพธอ. “ เผย 10 กลโกงซื้อขายออนไลนแหงป 64 รูไว! จะไดไมตกเปนเหยื่อโจรไซเบอร” สืบคนเมื่อ 11 ตุลาคม 2564, 
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/1212-OCC-Reveals-10-Online-Frauds.aspx 
5TDA สพธอ. “การระงับขอพิพาททางออนไลน” สืบคนเมื่อ 11 ตุลาคม 2564, https://www.etda.or.th/th/Useful-
Resource/knowledge.   
6 ETDA สพธอ. “Online Dispute Resolution : ODR)” สืบคนเมื่อ 14 ตุลาคม 2564, https://www.etda.or.th/th/Knowledge-
Sharing/e-Commerce/Online-Dispute-Resolution. 
7 สุธาทิพย จุลมนต ทัศนชัยกุล,  “การระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution : ODR),”  (2561) : 1. สืบคนเมื่อ 14 
ตุลาคม 2564, https://appealsc.coj.go.th/cmcs/s76/u411/Mediation/บทความ/7_การระงับขอพิพาทออนไลน_Online.pdf 
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 สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการระงับขอพิพาททางเลือกหลายฉบับทั้งในสวน
ของการไกลเกลี่ยหรือการประนีประนอมขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ โดยในสวนของการระงับขอ
พิพาทออนไลนจะอยูภายใตการกํากับดูแลของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ซึ่งมีการออกขอบังคับ
สถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอพิพาทดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ตระหวาง
ผูบริโภคและผูประกอบการ ซึ่งเปนการทําธุรกรรมที่มีมูลคาตํ่า และกําหนดประเภทขอพิพาทที่สามารถ
นําเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทออนไลนไว อยางไรก็ตาม ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
ยังมีขอจํากัดบางประการในดานการบังคับใช กับขอพิพาทที่ เ กิดจากการทําธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากผูประกอบธุรกิจจะตองสมัครใจเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทดังกลาว แต
ไมไดเปนหลักเกณฑเชิงบังคับ อีกทั้งยังมีขอจํากัดดานจํานวนของผูใหบริการระงับขอพิพาทออนไลนเมื่อ
เทียบกับจํานวนการทําธุรกรรมดังกลาวยังมีไมเพียงพอ และไมมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํา
แพลตฟอรมระงับขอพิพาทออนไลน รวมถึงการกําหนดภาระหนาที่ของผูประกอบการเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาวไวโดยตรง 
 ในสวนของแนวทางการระงับขอพิพาทออนไลนระดับสากล คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดมี
การตรากฎขอบังคับวาดวยการระงับขอพิพาทออนไลน หรือ “EU Regulation No 524/2013 on 
online dispute resolution for consumer disputes” เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการระงับขอพิพาท
ออนไลนที่เกิดจากการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดขอบเขตและประเภทของขอพิพาทที่อาจ
นําเขามาสูกระบวนการระงับขอพิพาทออนไลนได  
 จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทออนไลนสําหรับ
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยศึกษาแนวทางการระงับขอพิพาทออนไลนระดับสากลของสหภาพ
ยุโรป หลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาทออนไลน รวมถึงรูปแบบและวิธีการระงับขอ
พิพาทออนไลนระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค ตลอดจนวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัดทาง
กฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาทออนไลนในประเทศไทย เพ่ือที่จะนําไปสูการลดปญหาปริมาณคดีใน
ช้ันศาล อีกทั้งยังชวยใหคูพิพาทสามารถระงับขอพิพาทไดอยางรวดเร็ว โปรงใส กอใหเกิดความเปนธรรม 
และสรางความเช่ือมั่นใหแกคูพิพาททั้งสองฝาย 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทออนไลน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการระงับขอพิพาทออนไลนในระดับสากล ตลอดจนหลักเกณฑกลไกการ
ระงับขอพิพาทออนไลนที่มีอยูแลวของประเทศไทย อาทิ กลไกของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 
 3. เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบหลักเกณฑการระงับขอพิพาทออนไลนของประเทศไทยกับ
ตางประเทศ ตลอดจนวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัดทางกฎหมายของประเทศไทย 
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 4. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมทั้งปรับปรุงแกไขหลักเกณฑหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทออนไลนสําหรับประเทศไทย 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของจากงานวิจัย 
วิทยานิพนธ หนังสือ ตํารา บทความตางๆ ตัวบทกฎหมายที่เก่ียวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
และคําพิพากษาของศาลในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏบน
อินเทอรเน็ต 
 
หลักการของการระงับขอพิพาทออนไลน 
 นิยามของการระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution) การระงับขอพิพาท
ออนไลนที่ทราบกันทั่วไปก็คือ การระงับขอพิพาททางอินเทอรเน็ตน่ันเอง โดยการระงับขอพิพาท
ออนไลนกลายเปนที่รูจักอยางกวางขวางในทวีปยุโรป โดยกระบวนการระงับขอพิพาทออนไลนน้ีถูก
นําไปใชในขอพิพาทที่เก่ียวกับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยอาจจะอยูในรูปแบบของการไกลเกลี่ย 
(Mediation) การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หรือการเจรจาตอรอง (Negotiation)8 โดยคูพิพาท
สามารถใชอินเทอรเน็ตหรือเทคโนโลยีเว็บเบส (Web-based technology) ในรูปแบบตางๆ ที่
หลากหลาย อยางไรก็ดี การระงับขอพิพาทออนไลนน้ัน ไมไดจํากัดวาจะตองใชอินเทอรเน็ตในการระงับ
ขอพิพาทเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงอีเมล การประชุมผานทางวิดีโอ (Videoconferencing) อยางไรก็ดี 
คูพิพาทยังสามารถพบปะเพ่ือปรึกษาหารือแบบออฟไลนไดอีกดวย 8

9 โดยรูปแบบของการระงับขอพิพาท
ออนไลนอาจเปนการระงับขอพิพาทที่ถูกกระทําผานทางอินเทอรเน็ตทั้งหมด หรือผานทางอีเมล (E-
mail) หรือการประชุมผานทางวิดีโอ (Videoconferencing) อยางไรก็ดี คูพิพาทยังอาจพบปะกันแบบ 
“ออฟไลน” เพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นขอพิพาทดังกลาวไดอีกดวย โดยผานทางผูใหบริการในการระงับ
ขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution Provider)10 
 การระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution) ยังอาจมีความหมายกวางรวมถึง
กระบวนการระงับขอพิพาทที่อาศัยมนุษยเปนตัวกลางในการชวยยุติขอพิพาทดังกลาวหรือในบางกรณี
อาจเปนการใชระบบอัตโนมัติในการขจัดขอพิพาทแตเพียงอยางเดียว ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวาการระงับ
ขอพิพาทออนไลนอาจไมไดเปนคํานิยมที่ตรงตัวนัก Julia ไดใหความเห็นวานาจะเปนการเรียกวาการ

                                                            
8 ABA Task Force on Electronic Commerce and Alternative Dispute Resolution Task Force Draft . 2002. “What is 
Online Dispute Resolution? [Online]. Available: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_ 
build/dispute_resolution/consumerodr.authcheckdam.pdf 
9 เพ่ิงอาง. 
10 เพ่ิงอาง. 
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ระงับขอพิพาททางเลือกที่นําเทคโนโลยีการระงับขอพิพาทออนไลนมาใชเพ่ือทําใหการระงับขอพิพาท
ทางเลือกดังกลาวเกิดความรวดเร็วมากกวา10

11 
 หลักการสําคัญที่ทําใหการระงับขอพิพาทออนไลนสามารถขจัดปญหาไดดี คือ การที่คูพิพาทอยู
หางโดยระยะทาง และสามารถพูดคุยหรือเจรจากันไดผานทางอินเทอรเน็ตและสามารถระงับขอพาท
ดังกลาวได และที่สําคัญไปกวาน้ันก็คือการระงับขอพิพาทออนไลนยังมีขอดีมากกวาการระงับขอพิพาท
ทางเลือก (ADR) แบบทั่วไป เน่ืองจาก ทําใหประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายได
มากกวา Katsh และ Rifkin12 เห็นวา การระงับขอพิพาทออนไลนเปนการแกไขปญหาใหกับธุรกรรมที่
เกิดขึ้นผานทางอินเทอรเน็ตไดและยังเปนผลดีกับผูใชระบบออนไลนไดอีกดวย 
 อาจกลาวไดวา การระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) มีวิวัฒนาการมาจากการระงับขอพิพาท
ทางเลือกในแบบเดิม (ADR) แตการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) มีคุณสมบัติ และขอดีมากกวาการ
ระงับขอพิพาททางเลือกทั่วไป จึงกลาวไดวา การระงับขอพิพาทออนไลนไดเติบโตหรือพัฒนามาจากการ
ระงับขอพิพาททางเลือกแบบออฟไลน (Offline ADR) โดยการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) เปนการ
ระงับขอพิพาททางเลือก (ADR) ในการระงับขอพิพาทเพียงแตใชอินเทอรเน็ตเขามาชวยน่ันเอง ดวย
สาเหตุน้ี ทําใหมีการใหคํานิยามการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) วาเปน “การระงับขอพิพาท
ทางเลือก (ADR) ที่เกิดขึ้นโดยใชระบบคอมพิวเตอรในการเขามาชวยไกลเกลี่ยหรือเจรจาในสังคม
ออนไลน”12

13 
 ขอดีและขอเสียของการใชระบบระงับขอพิพาทออนไลน  
 1. ขอดีของการระงับขอพิพาททางออนไลน (Online Dispute Resolution) 
  1.1 การระงับขอพิพาททางออนไลน (ODR) ชวยทําใหประหยัดเวลาในการระงับขอ
พิพาทเน่ืองจากมีความยืดหยุนมากกวาเมื่อใชการระงับขอพิพาทโดยระบบ และยังใหความคลองตัวกับ
คูพิพาทเน่ืองจากคูพิพาทสามารถทําการระงับไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
  1.2 การระงับขอพิพาททางออนไลน  สามารถใหบริการไดในทุกพ้ืนที่โดยไมตอง
คํานึงถึงถิ่นภูมิลําเนาของคูพิพาทวาอยูหางกันเพียงไร 
  1.3 ความงายและสะดวกสบายในการใชระบบการระงับขอพิพาททางออนไลน โดย
คูพิพาทสามารถเตรียมตัวเพ่ือตอบโตคูพิพาทอีกฝายหน่ึงได โดยไมตองทําการตอบโดยพลัน หรือรูสึกวา
ถูกกดดันใหตอบคําถามโตตอบแบบทันทีทันใดทําใหคูพิพาทสามารถทําการไตรตรองในการโตตอบของ

                                                            
11 Julia Hörnle. “Online Dispute Resolution – The Emperor’s New Clothes? Benefits and Pitfalls of Online Dispute 
Resolution and its Application to Commercial Arbitration” [Online]. Available: http://www.bileta.ac.uk/02paper 
12 Ethan Katsh and Janet Rifkin. 2001. “Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace”. Jossey-Bass. pp. 
91. 
13 United Nations Conference on Trade and Development. 2003. “E-Commerce And Development Report 2003 
(Internet edition prepared by the UNCTAD secretariat): Chapter 7: Online dispute resolution: E-commerce and 
beyond” [Online]. Available: http://www.unctad.org. 
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ตนไดอยางเต็มที่ ตรงน้ีเองสงผลใหคูพิพาทใหความสนใจหรือเอาใจใสในการโตตอบบทสนทนาของตน
มากกวาโดยไมใสอารมณสวนตัวหรือความกดดันในบทสนทนาดังกลาว13

14 
  1.4 ทําใหประหยัดคาใชจายเน่ืองจากไมตองมีการเดินทางมาพบปะกันเพ่ือยุติขอพิพาท
แมจะเปนขอพิพาทระหวางประเทศก็ตาม การที่ประหยัดคาใชจายน้ีทําใหคูพิพาทเขาถึงระบบการระงับ
ขอพิพาททางออนไลนไดโดยงายอันสงผลใหคูพิพาทไดรับความเปนธรรมในการตัดสินขอพิพาทอีกดวย 
  1.5 คูพิพาทที่ใชระบบการระงับขอพิพาททางออนไลนสามารถเขาถึงบริการของ
ผูเช่ียวชาญ (Expertise) ที่เขามาชวยในการระงับขอพิพาทดังกลาว โดยผูเช่ียวชาญน้ันไมถูกจํากัดอยูที่
ผูเช่ียวชาญในเฉพาะพ้ืนที่เทาน้ันเน่ืองจากเปนการกระทําทางอินเทอรเน็ต จึงสามารถทําใหคูพิพาท
สามารถเขาถึงผูเช่ียวชาญที่มีศักยภาพในการชวยเหลือในขอพิพาทดังกลาวไดดีกวา 
  1.6 ขอมูลและบทสนทนาที่ถูกเจรจาในระหวางระหวางระงับขอพิพาทออนไลนจะถูก
จัดเก็บดวยระบบประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหขอมูลดังกลาวสามารถถูกเรียกใชไดทุกเมื่อ เมื่อ
คูพิพาทตองการ ซึ่งกอใหเกิดความงายและความแมนยําเมื่อคูพิพาทตองการทําสัญญาในการยุติขอ
พิพาทดังกลาว 
  1.7 การระงับขอพิพาททางออนไลนมีความเปนกลางมากกวาการระงับขอพิพาท
ทางเลือก (ADR) แบบเดิม ทั้งน้ีเน่ืองจากไมไดมีการพบปะกันน้ีเปนการสวนตัวจึงทําใหไมมีประเด็นใน
เรื่องของการแตกตางกันทางฐานะทางสังคมอันเน่ืองมาจากรูปลักษณของคูพิพาท การระงับขอพิพาท
ทางออนไลนจึงเปนเครื่องมือที่ชวยขจัดปญหาในเรื่องของความแตกตางทางฐานะสังคม (Social- 
economic Differences) อันนําไปสูการยุติขอพิพาทอยางแทจริง 
  1.8 ผลของการดําเนินคดีตามระบบระงับขอพิพาทออนไลน  มีผลดีคือเมื่อมีการระงับ
คดีตามขอพิพาทออนไลนแลว คูพิพาทสามารถมีอํานาจควบคุมเหนือผลของการระงับขอพิพาทดังกลาว 
อาทิเชน คูพิพาทสามารถตกลงกันจัดทําเปนสัญญาระงับขอพิพาทที่คูพิพาททั้งสองตองปฏิบัติตามโดยไม
รูสึกวาเปนการบังคับคูพิพาททั้งสองฝาย ซึ่งตรงน้ีเองเปนขอดีที่ทําใหคูพิพาททั้งสองฝายรูสึกวาตนไมได
เปนฝายแพหรือฝายชนะ14

15  
  1.9 การระงับขอพิพาททางออนไลนยังชวยใหคูพิพาทไดศึกษาและพัฒนาทักษะในการ
เจรจาตอรองหรือการพูดคุยในบทสนทนาของตนอีกดวย 
 2. ขอเสียของการระงับขอพิพาททางออนไลน (Online Dispute Resolution) 
  2.1 การใชระบบระงับขอพิพาทออนไลนน้ีทําใหคูพิพาทไมไดพบปะเจอหนากัน (Face-
to-Face Contact) ซึ่งทําใหไมเห็นถึงการแสดงอารมณทางสีหนา ดังน้ัน จึงอาจทําใหเขาใจผิดถึงการ
ตีความในบทสนทนาของคู พิพาทไดซึ่ ง ในปญหาน้ีอาจเสนอในการนําการประชุมทางวิดีโอ 

                                                            
14 Llewellyn Joseph Gibbons, Robin M. Kennedy and Jon Michael Gibbs. 2002. ‘‘Frontiers of Law: The Internet And 
Cyberspace: Cyber-Mediation: Computer-Mediated Communications: Medium Massaging The Message’’. 32(1) N.M.L. 
Rev. 27 pp. 42-43. 
15 Ponte and Cavenagh. 2005. “Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union”. pp. 26. 
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(Videoconference) หรือใชเทคโนโลยีออนไลนอ่ืน ๆ เขามารวมดวยเพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวาง
คูพิพาทมากขึ้น 
  2.2 ปญหาขัดของในการใชงานเทคโนโลยีสําหรับคูพิพาทที่ไมมีความคุนเคยสําหรับการ
ใชเทคโนโลยีอาจกอใหเกิดปญหาความยุงยากแกคูพิพาทดังกลาว 
  2.3 การระงับขอพิพาทระบบออนไลน ตองใชความยนยอของคูพิพาทในการสมัครใจ
เขารวมการใชการระงับขอพิพาทดังกลาวซึ่งตางจากการดําเนินคดีทางศาลที่แมคูพิพาทจะไมสมัครใจแต
ก็ตองทําตามหมาย หรือคําสั่งของศาล15

16 
  2.4 ตนทุนในการจัดต้ังระบบการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR Platform) อาจมี
ตนทุนในการจัดต้ังระบบครั้งแรกที่สูงมากไมวาจะเปนในเรื่องคาใชจายของเทคโนโลยี หรือการจัด
ฝกอบรมในเบ้ืองตน อยางไรก็ดี ปญหาน้ีอาจถูกขจัดไปไดในอนาคตเมื่อมีการใชระบบดังกลาวมากขึ้น 
และอาจสงผลใหตนทุนมีราคาที่ตํ่าลง 
  2.5 ในกรณีที่ระบบรักษาความลับและความปลอดภัยในระบบการระงับขอพิพาท
ออนไลนดังกลาวไมมีคุณภาพดีพอขอมูลในการเจรจาตอรองอาจมีการรั่วไหลไดอันจะนํามาซึ่งการไมได
รับความไววางใจในระบบการระงับขอพิพาททางออนไลนดังกลาว 
 
ปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการระงับขอพิพาทออนไลน 
 ในปจจุบัน ประเทศไทยมีผูใหบริการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) อยูเพียงรายเดียว ไดแก ผู
ใหบริการที่มีช่ือเรียกวา “TalkDD” ผานทาง https://talkdd.com/ โดยเปนระบบที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) โดย TalkDD ได
เล็งเห็นวาในปจจุบันกระบวนการระงับขอพิพาทที่เกิดจากธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย เปน
การดําเนินการแบบเฉพาะหนาและตัวตอตัว จึงมักพบปญหาเก่ียวกับการขาดบุคลากรที่เพียงพอและ
เทคโนโลยีในการดําเนินการระงับขอพิพาทที่ครบวงจร ซึ่งทําใหเกิดการลาชาในการแกไขปญหาจนอาจ
นําไปสูการพิพาทที่สงผลกระทบตอกิจการของรานคาจนทําใหการซื้อขายตองหยุดชะงักจึงทําใหสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ THAC ไดพัฒนาระบบ TalkDD ซึ่งเปนระบบการใหบริการดานการระงับขอพิพาท
ออนไลน (ODR) ขึ้น โดยเปนระบบที่ใหบริการทั้งดานการรองเรียนออนไลน การเจรจาออนไลน และการ
ประนอมขอพิพาทออนไลน ซึ่งการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใชอยางเหมาะสม โดยมีการเสนอให
ลูกคาและรานคาสามารถชวยกันแกไขปญหาไดโดยผานชองทางการเจรจาไดอยางรวดเร็ว16

17 
 ระบบของ TalkDD เปนระบบที่ตองมีการสมัครเปนสมาชิกโดยมีแพ็คเกจสําหรับรานคาในราคา 
499 บาท และตองมีการล็อคอินเขาสูระบบเพ่ือใชระบบดังกลาว โดย TalkDD มีขอบังคับในการทํางาน
ของระบบภายใต “ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอพิพาทดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส สําหรับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563” 

                                                            
16 เพ่ิงอาง. 
17 TalkDD . “TalkDD คืออะไร?” Available: https://talkdd.com/about-us?lang=th 
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 ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ วาดวยการระงับขอพิพาทดวยวิธีการทางออนไลน พ.ศ. 
2563 หมวด 2 วิธีการระงับขอพิพาททางออนไลน ขอ 12 การระงับขอพิพาททางออนไลนประกอบดวย
วิธีการระงับขอพิพาทดังตอไปน้ี (1) การเจรจาตอรอง (2) การประนอมขอพิพาท (3) การ
อนุญาโตตุลาการ 
 โดยที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Centre) ไดพัฒนาระบบการระงับขอ
พิพาทออนไลนที่เรียกวา TalkDD เพ่ือรองรับการรับเรื่องรองเรียนการเจรจาและประนีประนอมขอ
พิพาทออนไลนโดยจะมีคนกลางที่มี ช่ือเปนผูผานการอบรมหลักสูตรผูประนอมของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการขึ้นทะเบียนไวชวยจัดการขอพิพาท กระบวนการทํางานของระบบน้ีรานคาออนไลน
จะตองลงทะเบียนเปนสมาชิกเพ่ือขอรับเครื่องหมาย TalkDD ติดบนหนาเว็บไซตรานคาเมื่อเกิดปญหาผู
ซื้อจะสามารถรองเรียนผานระบบ TalkDD ได นอกจากน้ีสถาบันอนุญาโตตุลาการยังมีการระงับขอ
พิพาทที่เรียกวา การประนอมขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการที่หากคูความไมประสงคจะพบกัน
สถาบันอนุญาโตตุลาการก็สามารถจัดใหดําเนินการพิจารณาขอพิพาทผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสได
เชนกัน 
 ในสวนของรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรม
ดิจิทัลที่ตองแจงใหทราบ พ.ศ. … รางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
เปนผูเสนอราง และมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ Electronic 
Transactions Development Agency (ETDA) เปนหนวยงานที่ดูแล ปจจุบันสถานะขอกฎหมายฉบับ
น้ีไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรมดิจิทัล โดยกําหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรม
ดิจิทัลที่ตองแจงขอมูลให สพธอ. ทราบการเช่ือมโยงขอมูลและการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของ
รัฐที่เก่ียวของ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมพรอมการกําหนดหลักเกณฑในการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรมดิจิทัล ใหมีความโปรงใสและเปนธรรมทําใหเกิดความนาเช่ือถือในการ
ใหบริการ มีการคุมครองผูใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งรวมถึงผูบริโภคและผูประกอบการบน
แพลตฟอรมดิจิทัลดวย 
 กฎหมายฉบับน้ีถือเปนการเริ่มตนในการมีเครื่องมือเพ่ือใหประชาชนที่ใชบริการซื้อขายผาน
ระบบออนไลนไดทราบสถานะของผูประกอบการที่ตนกําลังจะเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งกฎหมายได
กําหนดประเภทของแพลตฟอรมที่มีหนาที่ตองแจงธุรกิจใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(ETDA) ทราบ เน่ืองจากมีทะเบียนการรับแจงผานชองทางอิเล็กทรอนิกสและมีเครื่องหมายรับรองการ
แจงใหทราบ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบสถานะของผูคาได สงผลดีที่ผูซื้อจะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงและสามารถใชเปนสวนหน่ึงเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเขาทําการซื้อขายได แมวา
กฎหมายฉบับน้ีจะไมไดเปนเรื่องการระงับขอพิพาทออนไลนโดยตรงแตถือเปนอีกกาวของการพัฒนา
ระบบการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่หนวยงานภาครัฐเขามาควบคุมดูแลหากการบังคับใชสามารถทําได
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อยางมีประสิทธิภาพจะถือวาเปนการสรางระบบกฎหมายเพ่ือปองกันใหขอพิพาทที่เกิดจากการซื้อขาย
ทางออนไลนมีจํานวนลดลงได 
 จะเห็นไดวา ทั้งกฎหมายที่ออกมาใชกับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน เมื่อพิจารณาแลว ยัง
ไมพบวามีการออกกฎเกณฑที่เก่ียวกับการบังคับใชกับการระงับขอพิพาทออนไลน ไมวาจะเปนกฎหมาย
ลําดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือแมแตประกาศตาง ๆ เอง ทั้งน้ี อาจเปนเพราะการระงับขอ
พิพาทออนไลน (ODR) ของประเทศไทยน้ันยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ไมวาจะเปนเรื่องของ
เทคโนโลยีที่นํามาใชกับระบบ หรือการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐเอง และสิ่งสําคัญที่สุด คือ การรับรูถึง
การมีอยูของการระงับขอพิพาทออนไลนของผูใชไมวาจะเปนทั้งทางผูซื้อและผูประกอบการเอง 
 
เปรียบเทียบ และขอเสนอแนะในการระงบัขอพพิาทออนไลนของประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  
 จากการศึกษา พบวา ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมซื้อขายสินคาออนไลนที่ไดรับการ
รองเรียนมากที่สุด คือ การที่ผูบริโภคตองชําระคาสินคาและบริการลวงหนาใหแกผูประกอบธุรกิจ แต
ปรากฏวาผูประกอบธุรกิจบางรายไมชําระหน้ีใหแกผูบริโภคเปนการตอบแทนตามสัญญา หรือชําระหน้ีไม
ถูกตอง และไมรับผิดในความชํารุดบกพรอง ปฏิเสธที่จะรับผิดตามสัญญาซื้อขาย อีกทั้งความเสี่ยงจาก
การทําธุรกรรมดังกลาวก็มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ดวยเหตุน้ีเองจําเปนตองมีมาตรการในการเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย หรือไมไดรับ
การชําระหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายสินคาและบริการผานทางออนไลน ซึ่งในปจจุบันวิธีการดังกลาว 
คือ การจัดใหมีการระงับขอพิพาทออนไลน เน่ืองจากเปนการระงับขอพิพาทที่มีความเหมาะสมที่สุด และ
สามารถตอบสนองกับลักษณะของขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมทางออนไลน หากจะใหผูบริโภค
ดําเนินการแบบทางปกติคงไมเหมาะสม เน่ืองจากขอพิพาทสวนใหญเปนขอพิพาทที่มีทุนทรัพยจํานวน
เพียงเล็กนอย กลาวคือ เปนการซื้อสินคาหรือบริการที่มีมูลคาไมสูงนัก ทําใหเกิดปญหาความไมคุมคาเชิง
เศรษฐศาสตรที่จะดําเนินกระบวนการใด ๆ เพ่ือเรียกรองหรือบังคับตามสิทธิของตน  
 นอกจากน้ีสถาบันอนุญาโตตุลาการไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากขอพิพาทที่เกิดจากธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงไดสรางระบบ TalkDD ขึ้นมาซึ่งเปนแพลตฟอรมการระงับขอพิพาทออนไลน
แหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย โดยมีขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอพิพาท
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 มาใชบังคับกับระบบ
ดังกลาว แตก็ไมไดรับความนิยมเทาที่ควร ผูเขียนจึงดําเนินการศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทออนไลนเพ่ือใหมีการบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับ
แนวทางการนํากระบวนการระงับขอพิพาทออนไลนมาใชกับการระงับขอพิพาทที่เกิดจากการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงขอพิพาททางธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ เชน 
หลักการ สภาพบังคับทางกฎหมาย เปนตน ดังน้ันผูเขียนจึงไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 
ความหมายและประวัติความเปนมาเก่ียวกับการระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution 
: ODR) หลักกฎหมายที่เก่ียวของกับการระงับขอพิพาทออนไลนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และ
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ศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาในการระงับขอพิพาทออนไลนเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาในการ
ระงับขอพิพาทออนไลนในประเทศไทย โดยผูเขียนใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่
เก่ียวของและทําการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ รายงานวิจัย กฎหมายที่เก่ียวของทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงขอมูลออนไลน จากน้ันจึงจะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา
วิเคราะหปญหาและเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ 
 การระงับขอพิพาทออนไลนในสหภาพยุโรปถือวาไดรับการพัฒนามากที่สุด โดยมีการจัดต้ัง EU 
ODR Platform เพ่ือออกมาระงับขอพิพาทที่เกิดจากธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศใน
สหภาพยุโรปดวยกันเอง โดยมีการพัฒนาระบบการระงับขอพิพาทออนไลนเปนของตนเองภายใตช่ือ 
“The Online Dispute Resolution (ODR) Platform” ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป 
และมีระเบียบที่ช่ือวา กฎระเบียบ (สหภาพยุโรป) ที่ 524/2013 มาใชบังคับ ซึ่งแพลตฟอรม ODR ของ
สหภาพยุโรปประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยบัญญัติถึงหลักการของการระงับขอพิพาทออนไลนไว
ในหมวด 1 มาตรา 1 ซึ่งบัญญัติวา “วัตถุประสงคของกฎระเบียบน้ี ชวยอํานวยความสะดวกในการระงับ
ขอพิพาทนอกช้ันศาลระหวางผูบริโภคและผูประกอบการออนไลนไดโดยอิสระ เปนกลาง โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเที่ยงธรรม” สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทออนไลน เน่ืองจาก
กฎระเบียบ (สหภาพยุโรป) ที่ 524/2013 มีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงมีความ
คาบเก่ียวกับพรมแดนและการซื้อขายสินคาหรือบริการออนไลนหลายประเทศในสหภาพยุโรป  โดยได
บัญญัติเรื่องเก่ียวกับเครือขายของผูประสานงานโอดีอารไวในมาตรา 7 เพ่ือใหความชวยเหลือและ
ประสานงานในดานตาง ๆ เก่ียวกับการใชแพลตฟอรมโอดีอาร 
 ระบบ ODR Platform และกฎเกณฑตางๆ ที่สหภาพยุโรปไดมีการคิดคนและพัฒนาเพ่ือ
สงเสริมการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) มาชานานน้ัน จากการศึกษาในคดีที่เกิดขึ้น เชน ในคดี 
Alassini and Others v Telecom Italia18 พบวาการระงับขอพิพาททางเลือกโดยระบบออนไลนอาจ
พบปญหาในประเด็นของสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปในเรื่องของความคุมกันทางการศาล (Judicial 
Protection) อีกดวย โดยศาลยุติธรรมยุโรป (The European Court of Justice: ECJ) เพ่ิงไดมีคํา
ตัดสินในเรื่องน้ีไวในคดีดังกลาว 
  
 
 
 
 
 

                                                            
18 ECJ 18 March 2010, Joined Cases C-317/08 and C-320/08 Rosalba Alassini and Others v. Telecom Italia SpA and 
Others [2010] ECR 1-02213. 
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ศาล ECJ ไดยํ้าถึงหลักสิทธิที่จะไดรับคุมครองทางศาลวาเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานวา “สิทธิดังกลาว
เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญแมบทของสมาชิกแตละรัฐ โดยสิทธิดังกลาวปรากฏอยู
ในมาตรา 6 และมาตรา 13 ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of Human Rights: 
ECHR)19 และยังกําหนดไวในมาตรา 47 ของกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป (The Charter of 
Fundamental Rights of the European Union) อีกดวย” โดยในคดีดังกลาว ไดมีประเด็นในเรื่อง
กฎหมายของประเทศอิตาลี ที่กําหนดใหคูพิพาทตองทําการไกลเกลี่ย (Mediation) ขอพิพาทที่เกี่ยวกับ
การใหบริการทางโทรคมนาคมกอนที่จะย่ืนขอพิพาทดังกลาวสูศาล ในประเด็นน้ีมีปญหาวา ขอบท
กฎหมายดังกลาว ประเทศอิตาลีจะสามารถใชบังคับไดหรือไม และขัดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานในเรื่องความคุม
กันทางศาล (Judicial Protection) ตามกฎของสหภาพยุโรปขางตนมากนอยเพียงใด 
 ในประเด็นน้ีเอง ศาล ECJ ไดตัดสินไววา บทบัญญัติกฎหมายของประเทศอิตาลีดังกลาวไมขัด
ตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปในเรื่องความคุมกันทางศาล (Judicial Protection) และไมขัดตอกฎ
ของสหภาพยุโรป เน่ืองจากการที่กฎหมายของประเทศอิตาลีกําหนดใหใชการระงับขอพิพาททางเลือกใน
ขอพิพาทประเภทดังกลาว กอนที่จะนําคดีมาสูศาลน้ัน เปนการเสนอการระงับขอพิพาทที่รวดเร็ว 
ประหยัดคาใชจายใหแกคูพิพาทและยังเปนการชวยลดภาระของศาลในประเทศ ดังน้ัน ขอบัญญัติที่
กําหนดใหคูพิพาทตองใชการระงับขอพิพาททางเลือกกอนนําคดีขึ้นสูศาลจึงเปนขอกฎหมายที่ชอบแลว19

20 
 เมื่อศึกษาแลวจะเห็นวา การระงับขอพิพาทออนไลนของประเทศไทยถือเปนเรื่องใหมที่ยังขาด
กลไกจากภาครัฐที่จะเขามาชวยควบคุมกํากับดูแล ซึ่งขัดกับสถิติการซื้อขายทางออนไลนรวมถึงการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่กําลังมีการใชงานที่ขยายตัวขึ้นเปนอยางมากในปจจุบัน
เพราะผูคนตองการลดการสัมผัสติดตอกันและตองการความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย การระงับ
ขอพิพาททางออนไลนถือเปนกระบวนการดําเนินการพิจารณาเพ่ือแกไขขอขัดแยงนอกศาลที่นําสื่อ
สารสนเทศมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับคูพิพาท โดยกระบวนการจะเริ่มจากการเจรจาตอรอง
พูดคุยเพ่ือหาทางแกไขปญหารวมกัน หากไมสําเร็จก็จะใชวิธีการนําคนกลางที่เปนผูเ ช่ียวชาญมี
ประสบการณความรูความสามารถมาชวยไกลเกลี่ย หรือประนอมขอพิพาทใหคูขัดแยงยอมรับที่จะยุติขอ
พิพาทรวมกัน หากทั้งสองวิธีไมสําเร็จก็จะนํากลไกการอนุญาโตตุลาการมาใชซึ่งตองใชคนกลางในการ
ตัดสินขอพิพาทเชนกัน 

                                                            
19 มาตรา 13 ของ The ECHR ไดกําหนดวา Right to an effective remedy Everyone whose rights and freedoms as set forth 
in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the 
violation has been committed by persons acting in an official capacity. ของกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมาตรา 47 สหภาพ
ยุโรปไดกําหนดไววา “Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the 
right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.  
Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 
previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented. Legal 
aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure 
effective access to justice.” 
20 Joined Cases C-317/08 to C-320/08, Alassini and others v Telecom Italia (2010) ECR I-2213, para. 65. 
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 ถึงแมในปจจุบันสถาบันอนุญาโตตุลาการจะมีขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ วาดวยการ
ระงับขอพิพาทดวยวิธีการทางออนไลน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีระบบ TalkDD น้ันเปนการเปดโอกาสใหรานคา
มาลงทะเบียนเทาน้ัน แตการจัดการกับขอพิพาทตามขอบังคับยังไมมีสภาพบังคับและตองเปนความ
สมัครใจของผูใหบริการที่จะเขาสูกระบวนการ ดังน้ัน ปจจุบันถือวายังมีผูเขาใชบริการจํานวนไมมาก 
อยางไรก็ดี ปจจุบันยังไมมีกฎหมายหลักที่สามารถนํามาบังคับใชไดกับการระงับขอพิพาทออนไลนซึ่งทํา
ใหขาดทั้งวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ ไปจนถึงสภาพบังคับตามกฎหมาย เมื่อไมมีกฎหมายที่มีสภาพ
บังคับและไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเพ่ือใหกลไกสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ความ
สนใจในการเขาใชระบบเพ่ือแกไขขอขัดแยงจึงยังมีนอยเชนกัน เพราะประชาชนยังขาดความเช่ือมั่น 
ความรูและความเขาใจในระบบวาจะสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงไดอยางไร ทั้งที่กระบวนการน้ีถือเปน
การระงับขอพิพาททางเลือกที่ไดรับความนิยมและมีการใชมานานแลวในตางประเทศ 
  
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหถึงปญหาของการระงับขอพิพาทออนไลนสําหรับธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน การทบทวนหลักกฎหมายที่เก่ียวของ และการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย
ในตางประเทศ การที่จะทําใหการระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) ดังกลาวมีการพัฒนาในประเทศไทยน้ัน 
ผูเขียนไดจัดทําขอเสนอแนะปญหาตามลําดับและเสนอแนะใหมีบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการ
ระงับขอพิพาทออนไลน โดยรางพระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาทออนไลน พ.ศ. .... เปนการ
เฉพาะ ดังน้ี 
 1. หลักการของการระงับขอพิพาทออนไลน 
 หลักการทั่วไปของการระงับขอพิพาทออนไลน คือ สะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใสและเสีย
คาใชจายนอย ซึ่งในสวนที่เก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักการของการระงับขอพิพาทออนไลนน้ัน 
ผูเขียนไดเสนอแนะใหมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการระงับขอพิพาทไวในสวนของการไกลเกลี่ย
ออนไลน และการอนุญาโตตุลาการออนไลน ซึ่งเปนการกําหนดใหมีการดําเนินการระงับขอพิพาทดวย
ความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปนหลักการทั่วไปของการระงับขอพิพาทออนไลน นอกจากน้ีผูเขียนได
เสนอแนะใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งเปนหลักการที่
สําคัญอีกประการหน่ึง ที่ทําใหการระงับขอพิพาทออนไลนมีความโปรงใส ปราศจากการแทรกแซงของ
บุคคลที่ไมเก่ียวของ โดยผูเขียนไดบัญญัติไวใน หมวด 2 ของรางพระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอ
พิพาทออนไลน พ.ศ. .... 
 2. บุคคลผูเก่ียวของกับการระงับขอพิพาทออนไลน 
 สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับบุคคลผูเก่ียวของกับการระงับขอพิพาทออนไลนน้ัน เน่ืองจาก
แพลตฟอรมของการระงับขอพิพาทออนไลนน้ันเปนระบบที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีดังน้ันจึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีผูที่มีความเช่ียวชาญเขามาดูแลแพลตฟอรมหรือระบบ ดังน้ัน ในสวนน้ีผูเขียนจึงเห็น
ควรใหมีผูดูแลแพลตฟอรมหรือระบบการระงับขอพิพาทออนไลน ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติวาดวยการ



 

1156 
 

ระงับขอพิพาทออนไลน พ.ศ. .... น้ันหมายถึง ผูใหบริการเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทออนไลน ซึ่งบัญญัติ
ถึงหนาที่ของผูใหบริการเก่ียวกับการระงับขอพิพาทออนไลนใหมีหนาที่ตองใชมาตรการทางเทคนิคหรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือใหมั่นใจวามีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงการควบคุมการเขาถึง
ขอมูล การวางแผนความปลอดภัย และการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งผูเขียนนํามา
บัญญัติไวในมาตรา 13 ของรางกฎหมายดังกลาว โดยผูเขียนนํามาจากกฎระเบียบ (สหภาพยุโรป) ที่ 
524/2013 
 3. การบงัคับใชและสภาพบังคับทางกฎหมาย 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบังคับใชและสภาพบังคับทางกฎหมาย จากการศึกษาพบวาการที่การ
ระงับขอพิพาทออนไลนไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายน้ันทําใหการระงับขอพิพาทออนไลนไมไดรับความ
นิยมในประเทศไทย เน่ืองจากเมื่อมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว หากคูพิพาทอีกฝายไม
ปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาประนีประนอม ก็จะสงผลใหคูพิพาทที่เปนฝายผูเรียกรองตองนําสัญญา
ประนีประนอมไปฟองรองคดีตอศาลอีกครั้ง กรณีดังกลาวจึงเห็นไดวากระบวนการระงับขอพิพาทที่
ดําเนินมาทั้งหมดเสียเปลาดังน้ัน ผูเขียนจึงเสนอแนะใหมีการทําใหขอตกลงในสัญญาประนีประนอมมี
สภาพบังคับทางกฎหมายเชนเดียวกับคํา ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยไดบัญญัติไว ในราง
พระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาทออนไลน พ.ศ. .... มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติวา “มาตรา 22 การ
จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน ใหถือเอาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผล
ผูกพันคูกรณีทั้งสองฝาย และใหคูกรณีทั้งสองฝายและมีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองความ
ถูกตองขอตกลงตามวรรคหน่ึงใหมีผลเชนเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการ” 
 4. การนํากฎหมายที่เก่ียวของมาใชบังคับ 
 จากการศึกษาพบวาในตางประเทศน้ันมีการออกหลักเกณฑขอบังคับ หรือกฎหมาย เก่ียวกับการ
ระงับขอพิพาทออนไลนมาใชกับการระงับขอพิพาทออนไลนในประเทศของตนและไดรับความนิยมเปน
อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสหภาพยุโรปที่มีการออกกฎระเบียบ(สหภาพยุโรป) ที่ 524/2013 และ
นํามาใชกับ The Online Dispute Resolution (ODR) Platform ของตนซึ่งดูไดจากสถิติที่มีผูเขาใช
บริการเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองในทุก ๆ ป ในขณะที่ประเทศไทยมีขอบังคับเก่ียวกับการระงับขอพิพาทออนไลน
โดยตรง คือ ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอพิพาทดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ซึ่งออกโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการนํามาใชกับ ระบบ
ทอลคดีดี (TalkDD) ซึ่งในขอบังคับดังกลาวไดกําหนดเก่ียวกับในกรณีที่ไมมีขอบทใดในขอบังคับน้ีที่
สามารถนํามาใชบังคับกับการระงับขอพิพาทดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ เมื่อมี
การระงับขอพิพาทออนไลนจะตองนําขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอพิพาทดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ดังน้ัน ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะใหควรมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาทออนไลน
โดยเฉพาะ ผูเขียนจึงไดจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาทออนไลน พ.ศ. .... 

 
เอกสารอางอิง 

 

สุธาทิพย จุลมนต ทัศนชัยกุล, (2561).   การระงับขอพพิาทออนไลน (Online Dispute 
 Resolution : ODR), สืบคนเมื่อ 14 ตุลาคม 2564, 
 https://appealsc.coj.go.th/cmcs/s76/u411/Mediation/บทความ/7_การระงับขอพิพาท 
          ออนไลน_Online.pdf 
ABA Task Force on Electronic Commerce and Alternative Dispute Resolution Task 
 Force Draft. 2002. What is Online Dispute  Resolution?. Retrieved 9 October 
 2021, from http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_ 
 build/dispute_resolution/consumerodr.authcheckdam.pdf 
ETDA สพธอ. ETDA เผยมูลคา e-Commerce ไทย ป 62 คาดพุง 4.02 ลานลานบาท. สืบคน
 เมื่อ 11  ตุลาคม 2564, จาก https://www.etda.or.th 
ETDA สพธอ. Online Dispute Resolution : ODR) สืบคนเมื่อ 14 ตุลาคม 2564, 
 https://www.etda.or.th/th/Knowledge-Sharing/e-Commerce/Online-Dispute-
 Resolution. 
ETDA สพธอ. เผย 10 กลโกงซื้อขายออนไลนแหงป 64 รูไว! จะไดไมตกเปนเหยื่อโจรไซเบอร  สื บ ค น
เมื่อ 11  ตุลาคม 2564,  https://www.etda.or.th/th/Useful- Resource/1212-OCC-Reveals-
10- Online-Frauds.aspx 
Ethan Katsh and Janet Rifkin. 2001. Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts 
 in Cyberspace. Jossey-Bass. pp. 91. 
Julia Hörnle. Online Dispute Resolution – The Emperor’s New Clothes? Benefits 
 and Pitfalls of Online Dispute Resolution and its Application to 
 Commercial Arbitration. Retrieved 9 October 2021, from 
 http://www.bileta.ac.uk/02paper 
Llewellyn Joseph Gibbons, Robin M. Kennedy and Jon Michael Gibbs. 2002. 
 Frontiers of Law: The Internet And Cyberspace: Cyber-
 Mediation:Computer-Mediated Communications: Medium Massaging  The 
Message. 32(1)  N.M.L. Rev. 27 pp. 42- 43. 
Ponte and Cavenagh. 2005. Online Dispute Resolution for Consumers in the European 
 Union.  pp. 26. 

https://appealsc.coj.go.th/cmcs/s76/u411/Mediation/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/7_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97


 

1158 
 

TalkDD . TalkDD คืออะไร?. Retrieved 9 October 2021, from  https://talkdd.com/about-
 us?lang=th 
United Nations Conference on Trade and Development. 2003. E-Commerce And 
 Development Report 2003 (Internet edition prepared by the UNCTAD 
 secretariat): Chapter 7: Online dispute resolution: E-commerce and 
 beyond. Retrieved 9 October 2021, from  http://www.unctad.org. 
 



 

1159 
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บทคัดยอ 

เน่ืองจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มีมาอยางตอเน่ือง รวมถึงยังมีการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในชวง 2 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาดังกลาวจึงทําใหมีเม็ดเงินทั้งภาค

ลงทุนและภาคการทองเที่ยวที่จะเขามาในประเทศมีจํานวนที่นอยลงอยางมาก ภาครัฐจึงมีความเห็นวา

อยากจะแกไขเรื่องน้ีและมีแนวคิดอยากดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูงใหเขามาอยูอาศัยในประเทศ

ไทยและมาใชจายในประเทศใหเงินสะพัดเพ่ิมมากขึ้น โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติจึงไดเสนอมาตรการดึงดูดนักลงทุนใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ใหพิจารณาเรื่องน้ี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการตามที่สํานักงานสภาพัฒนเสนอ ซึ่งในมาตรการที่

ไดมีการเสนอน้ัน มีในสวนของการแกไขกฎหมายเก่ียวกับการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวใน

ประเทศไทย ปจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังมีการจํากัดสิทธิ และกําหนดคุณสมบัติของคนตางดาว

ที่จะมาซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยไมวาจะเปนที่ดิน บาน หรือหองชุด ไวมาก จึงทําใหมีการถือครองโดย

การถือครองผานนอมินีมากขึ้น ดวยเหตุน้ีรวมถึงที่ประเทศไทยตองการจะกระตุนเศรษฐกิจโดยการจะ

เพ่ิมการหมุนเวียนเงินในประเทศใหสะพัดมากขึ้น และปจจัยหลักที่จะชวยเพ่ิมการหมุนเวียนเงินใน

ประเทศไทยไดก็คือการพ่ึงพาเงินทุนจากนักลงทุนคนตางดาว เน่ืองดวยขอจํากัดของกฎหมายที่มีอยาง

จํากัด ผูเขียนจึงพบประเด็นปญหาในการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว คือการถือครอง

อสังหาริมทรัพยโดยนอมินี และดวยประเทศไทยที่ตองการดึงดูดนักลงทุนคนตางดาว ผูเขียนจึงเห็นวา

ควรมีการแกไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม กฎหมายในสวนน้ีเพ่ือจูงใจนักลงทุนคนตางดาว และเพ่ือแกไขปญหา

การถือครองอสังหาริมทรัพยผานนอมินี 

คําสําคญั: คนตางดาว, อสังหาริมทรัพย, นอมินี 
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Abstract  

 As the economy continues to slow down, the virus has spread in 2019 in the 

past two years. In this case, the capital of Thailand and the capital of tourism entering 

Thailand will be greatly reduced. Therefore, the government believes that this is a 

difficult solution to attract high potential foreign investors to live and consume in 

Thailand. Increase liquidity. The national economic and Social Development Bureau 

proposed measures to attract investors at the cabinet meeting in September. Professor 

2564 With this in mind, the ministers agreed to accept the principle based on the 

images provided by the office. Amendments to the law on foreign ownership in 

Thailand, Thai law also limits their rights. And property purchased or leased by 

foreigners, whether land, houses or apartments. Therefore, more and more vice 

nominations. Therefore, Thailand hopes to promote economic growth by increasing 

domestic currency circulation. The main factor in Thailand is the capital dependence of 

foreign investors. Due to limited legal restrictions, the author found the problem of 

ownership in foreign countries. This is the real estate held by Thai nominees and foreign 

investors who want to attract foreign investors. The further improvement of laws in this 

regard encourages foreign investors and problem-solving nominations. 

Keywords: Foreigner, Real estate, Nominee 

 

ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางกวางขวางจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังมี

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเปนวิกฤตที่สงผลกระทบใหทั่วทั้ง

โลกเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แตดวยประเทศไทยมีปญหาดานเศรษฐกิจที่สะสมมานาน สงผลให

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตชา ซึ่งหมายความวาดวยสถานการณในปจจุบันรวมทั้งสถานการณ

ที่ผานมาทําใหประเทศไทยกูยืมเงินเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในดานตางๆ และตองการแหลงเงินทุนจาก

ตางประเทศจํานวนไมนอยเพ่ือเขามากระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย 

จากความตองการกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะปฏิเสธไมไดเลยวา

อสังหาริมทรัพยเปนสิ่งหน่ึงที่ดึงดูดใหนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะที่ดิน
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เพ่ือประกอบธุรกิจในดานอุตสาหกรรมตางๆ ที่ดินถือเปนปจจัยสําคัญที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนทั้ง

ในราชอาณาจักรไทย และจากนักลงทุนตางประเทศ เน่ืองจากผลแหงการลงทุนกอใหเกิด การนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมที่เก่ียวกับการผลิตและการบริการเขามา โดยเทคโนโลยีดังกลาวน้ันตองใชเงินทุนที่

คอนขางสูง จึงมีความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนจากนักลงทุนตางประเทศน้ันเอง 

ในปจจุบันที่ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีคนตางดาวใหความสนใจเขามาซื้อและลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะมากขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งที่กฎหมายของไทยก็ไมได

เปดใหชาวตางดาวถือครองอสังหาริมทรัพยไดอยางเสรี สาเหตุหน่ึงอาจจะเปนเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับ

หลายๆประเทศในเอเชียดวยกันแลว พบวาราคาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมสูงมาก 

อีกทั้งประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีปจจัยทางดานภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค และมีอาณา

เขตอยูติดกับพ้ืนที่เศรษฐกิจเกิดใหมหลายแหง อีกทั้งยังเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ  อาหารหาร

กินอรอย และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม โดยชาวตางดาวที่ใหความสนใจ มักจะเขามาเพ่ือซื้อหรือเชา

อสังหาริมทรัพยเปนที่อยูอาศัย , เพ่ือการลงทุน หรือ เพ่ือเปนสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งที่ดินที่เปนความ

ตองการของคนตางดาว คือ ที่ดินในเมืองใหญและเมืองที่เปนหัวใจหลักของการทองเที่ยวในประเทศไทย 

เชน กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา และหัวหิน รวมถึงหองชุดที่เปนความตองการของคนตางดาวโดย

พ้ืนที่ที่เปนที่ตองการ คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม และสมุทรปราการ ทั้งน้ีเมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

กับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือเอาใจชาวตางดาว โดยมีรายละเอียดหลายขอ โดยหน่ึงในหลายขอน้ัน 

คือ คําสั่งใหกระทรวงมหาดไทย ศึกษาแนวทางแกไขกฎหมายเก่ียวกับการถือครองที่ดินเพ่ือเอาใจชาว

ตางดาว กลาวคือ การแกกฎหมายเพ่ือกระตุนใหชาวตางดาวเขามาลงทุนโดยการซื้อที่ ดินและ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน 2

3 แตดวยประเทศไทยมีมาตรการและกฎหมายในการควบคุมการถือครอง

อสังหาริมทรัพยและควบคุมการลงทุนของคนตางดาว แตดวยกฎหมายที่ประเทศไทยมีน้ันเปนปญหา

มาตรการทางกฎหมายที่เขมงวดอันเกิดจากการใชอํานาจอธิปไตยโดยการจํากัดสิทธิคนตางดาวในการถือ

ครองที่ดินและหองชุดเพ่ือประโยชนในการลงทุนดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งสวนทางกับความจําเปนใน

ความตองการแหลงเงินทุนจากนักลงทุนตางประเทศเขามากระตุนเศรษฐกิจที่กําลังชะลอตัวกอใหเกิด

ปญหาการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพจนนําไปสูปญหาการแสวงหาประโยชนจากชองวางของ

กฎหมายเพ่ือถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในลักษณะตางๆ 

ผูเขียนจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในประเทศไทยซึ่งจะ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวภายใตมาตรการและกฎหมายที่

                                                            
3 วิศรุต สินพงศพร. (2564). อธิบายใหเขาใจงาย รางกฎหมายครหาขายประเทศ อนุญาตตางชาติซ้ือแผนดินไทย. (ออนไลน). สืบคนจาก 
https://workpointtoday.com/explainer0920/  [2565, 3 มกราคม] 

https://workpointtoday.com/explainer0920/
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เก่ียวของของประเทศไทย รวมถึงประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐสิงคโปร ทั้งน้ี เพ่ือใหทราบถึง 
แนวคิด และทฤษฎีในการกําหนดสิทธิของคนตางดาวในการถือครองอสังหาริมทรัพยและกฎเกณฑใน
การพิจารณาการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดทั้งศึกษาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับในการใหคนตางดาวถือครองอสังหาริมทรัพย 
และผูวิจัยจะทําการศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขเพ่ิมเติมมาตรการ กฎหมาย ขอบังคับ เพ่ือให
เหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน 

ดังน้ันจากปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกลาว และประเทศไทยตองการกระตุนเศรษฐกิจ
เพ่ือใหเศรษฐกิจในประเทศไทยฟนตัวขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่สะสมมาของประเทศไทย ผูเขียนจึง
สนใจศึกษาเก่ียวกับการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในประเทศไทยซึ่งจะทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวเพ่ือใหทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี 
มาตรการและขอกําหนดกฎหมายตางๆ ในการใหสิทธิของคนตางดาวในการถือครองอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
จะศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการและบทกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐสิงคโปร เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขมาตรการและขอกําหนดกฎหมาย เพ่ือใหเหมาะสมตอ
สภาพเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความเปนมา และรูปแบบการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการถือครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลตางดาวในประเทศ

ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร 

3. เพ่ือศึกษา อุปสรรคตางๆ ของกฎหมายของประเทศไทย และแนวทางแกไขที่เหมาะสม โดยนํา

กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปรมาปรับใช 

สมมติฐานของการศึกษา 

การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ แตดวย

แตละฉบับที่วาน้ันมีขอกําหนดที่จัดการเขามาถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวอยูคอนขางมาก 

ดวยขอกําหนดที่จํากัดน้ันทําใหมีการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวโดยเลี่ยงกฎหมายอยูมากใน

ปจจุบัน ซึ่งดวยเหตุดังกลาวจึงเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมาย ผูเขียนจึงเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายในบางฉบับเพ่ือหามาตรการที่เปนประโยชนตอนักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศ เพ่ือ

จะไดแกไขปญหาดังกลาวใหเบาบางลง และเปนการสรางหลักประกันการคุมครองทั้งสิทธิประโยชนของ

ผูเขามาลงทุน ซึ่งก็จะเปนการดึงดูดนักลงทุนชาวตางดาวเขามาลงทุนในราชอาณาจักรไทยมากขึ้น 



 

1163 
 

โดยผูเขียนเลือกที่จะศึกษากฎหมายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ

สิงคโปร เน่ืองจากกฎหมายของสองประเทศน้ีมีความแตกตางกัน ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวกําหนดใหคนตางดาวหรือบริษัทตางดาวไมสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินได นักลงทุนตางดาวมี

สิทธิที่จะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวไดเพียงการที่นักลงทุนทําสัญญาเชาที่ดินหรือสัญญาสัมปทาน

ที่ดินกับรัฐบาล หรือทําสัญญาเชากับเอกชนชาวลาว หรือการรวมลงทุนธุรกิจกับเอกชนชาวลาว โดยนํา

สิทธิในที่ดินมาลงทุนเปนหุนเทาน้ัน แตในในสาธารณรัฐสิงคโปรมีการกําหนดใหคนตางดาวรถือครอง

กรรมสิทธ์ิไดแตมีขอกําหนดที่เขมงวดและแตกตางกันออกไปในทรัพยแตละอยาง ซึ่งผูเขียนเล็งเห็นวา

การศึกษามาตรการและกฎหมายของทั้งสองประเทศน้ีจะเปนประโยชนตอการแกไขมาตรการและ

กฎหมายของประเทศไทยมากขึ้น 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษา และรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว และการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย โดยศึกษาภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว โดยศึกษาภายใต ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 

2497 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

2. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดยศึกษาภายใต พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

3. การถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ของคนตางดาว โดยศึกษาภายใตกฎมาย

ที่ดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับป 2546 

4. การถือครองอสังหาริมทรัพยเพ่ืออยูอาศัยและใชในเชิงพาณิชยของคนตางดาวในสาธารณรัฐ

สิงคโปร โดยศึกษาภายใตรัฐบัญญัติ Residential Property Act  

วิธีการศึกษา 

ใชวิธีการศึกษาแบบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเปนการศึกษาวิเคราะห 

คนควาและรวบรวมขอมูลจาก ตํารา วารสาร บทความ รายงานการวิจัย และความเห็นของนักวิชาการ

ผูทรงคุณวุฒิและผูประกอบการที่เกี่ยวของ รวมถึงมาตรการและหลักกฎหมายที่เก่ียวของจากในประเทศ

ไทยกับประเทศลาวและประเทศสิงคโปร อันเปนสวนหลักและเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 

แนวคิดเรื่องสิทธิในอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในประเทศไทย 
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การสงวนสิทธิในที่ดินไวเพ่ือคนสัญชาติของชาติน้ัน ๆ เหตุผลหลักคือ ดานความมั่นคงดานดินแดน 

รวมถึงความอยูรอดของประเทศ ซึ่งตอมาไดมีการนําประเด็นไดประโยชนจากการใหคนตางดาวถือ

กรรมสิทธ์ิในที่ดินขึ้นมาถกเถียงกันในดานของทุนนิยม เพราะจะปฏิเสธไมไดเลยวาการลงทุนจากนัก

ลงทุนคนตางดาวน้ันมีผลตอการเจริญเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศ โดยแนวคิดภายใตทุนนิยมมี 2 

แนวคิดที่เกี่ยวของและสําคัญ คือ 

1. แนวคิดเรื่องความมั่นคงของประเทศ ซึ่งแนวคิดน้ีเปนแนวคิดด้ังเดิมที่ปฏิเสธการใหสิทธิแกคน

ตางดาวในการถือครองที่ดิน ดวยเหตุผลของความมั่นคงของประเทศ ทั้งความมั่นคงในเรื่องอธิไตยเหนือ

ดินแดน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม แมตอมาประเทศไทยจะยิมรับใหคนตาง

ดาวถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินได แตก็ยังมีขอจํากัดเพ่ือใหรัฐแนใจวาคนตางดาวแตละรายน้ันจะไมเปนภัยตอ

ความสงบเรียบรอยของสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ 

2. แนวคิดวาดวยประโยชนนิยม ภายใตหลักตางตอบแทน คือการใหสิทธิแกคนตางดาวในการถือ

ครองที่ดินในประเทศถูกใชเปนเครื่องมือในการชักจูงนักลงทุนคนตางดาวใหมาลงทุนในประเทศ เปนวิธี

ในการดึงเงินตราตางประเทศเขามาในประเทศ อันเปนแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และเปน

ชองทางที่อํานวยความสะดวกแกนักลงทุนในประเทศที่ตองการจะไปลงทุนในตางประเทศดวย ในแงของ

การตอบแทนระหวางประเทศ 

โดยเมื่อมีการพิจารณาแนวคิดทั้ง 2 แนวคิดขางตน ก็ไดมีการพัฒนาสิทธิในที่ดินของคนตางดาว 

ซึ่งประเทศไทยน้ัน การอนุญาตใหคนตางดาวสามารถถือครองที่ดินแมวาปจจัยที่เปนการสงเสริมใหนัก

ลงทุนคนตางดาวเขามาลงทุนในประเทศไทยก็ แตการอนุญาตตองเปนไปอยางจํากัดเพ่ือสงวนที่ดินไว

ใหแกคนไทย โดยการจํากัดการถือครองที่ดินของคนตางดาวน้ัน ประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติ

ที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว พ.ศ. 24864 ซึ่งสิทธิการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามกฎหมายจะปรากฏอยู

ในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ซึ่งบัญญัติไววา “สิทธิในที่ดิน” หมายความวา กรรมสิทธ์ิ และให

หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย ดังน้ัน สิทธิในที่ดินของคนตางดาว 

แนวคิดเรื่องสิทธิในอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตามกฎหมายที่ดินของ สปป.ลาว ฉบับป 2546 กําหนดวาที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เปน

กรรมสิทธ์ิของรัฐบาล สปป.ลาว โดยรัฐบาลสามารถจัดสรรและมอบสิทธ์ิการใชที่ดินแกผูมีสัญชาติลาว4

5 

รวมถึงองคกรและหนวยงานตางๆ ของ สปป.ลาว อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวไมอนุญาตใหทั้งชาว

                                                            
4 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 60 ตอนที่ 46 ลงวันที่ 7 กันยายน 2486 
5 มาตรา 4 ของดํารัสวาดวยการคุมครองการเขา-ออก สปป.ลาว และการคุมครองคนตางประเทศ 
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ตางดาวและบริษัทตางดาวถือครองที่ดินใน สปป.ลาว โดยจะมีสิทธิที่จะเขาใชประโยชนในที่ดินดวยการ

เชาหรือการไดมาซึ่งสัมปทานที่เทาน้ัน และตองทําตามเง่ือนไขที่ตกลงไวกับรัฐบาลอีกดวย5

6 

แตตอมาสปป.ลาว มีการแกไขกฎหมายเพ่ือเอ้ือใหคนตางดาวเขามาซื้อที่ดิน และถือครองที่ดินได67 

โดยสปป.ลาว มีการจัดสรรพ้ืนที่ใหคนตางดาวเขามาถือครอง เพ่ือที่จะไมรุกล้ําเขาไปรบกวนพ้ืนที่ของ

ประชาชนลาว ซึ่งการแกไขกฎหมายการถือครองที่ดินของสปป.ลาวดังกลาวน้ี ก็เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และเปนการดึงดูดนักทองเที่ยว โดยการแกไขกฎหมายดังกลาว สปป.ลาวก็ไดมีการ

บัญญัติกฎหมายเพ่ือเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือคนตางดาวโดยเฉพาะ ในขณะน้ีรัฐสปป.ลาวกําลังมีการแกไข

กฎหมายการถือครองหองชุดของคนตางดาวซึ่งยังอยูในกระบวนการแกไข คาดวาอีกไมนานสปป.ลาวจะ

นํากฎหมายดังกลาวออกมาบังคับใชอยางแนนอน ซึ่งรัฐของลาวเล็งเห็นประโยชนจากนักลงทุนตางดาวที่

เขามาลงทุนในสปป.ลาวน้ันจะสงผลดีใหสปป.ลาวในหลายดานและเปนประโยชนในระยะยาว 

แนวคิดเรื่องสิทธิในอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในสาธารณรัฐสิงคโปร 

สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร ต้ังแตป 2516 รัฐบาลสิงคโปรไดออกมาตรการเขมงวดในเรื่องการถือ

ครองกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยในสิงคโปรฏโดยคนตางดาว ภายใตรัฐบัญญัติ Residential Property 

Act มีการแบงอสังหาริมทรัพยออกเปน 3 ประเภท7

8 ไดแก 

1. Restricted Residential Property ไดแกที่ดินเปลาสําหรับที่อยูอาศัย หรือที่ดินที่มีบาน

ต้ังอยู ซึ่งคนตางดาวจะซื้อไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

2. Non - Restricted Residential Property ไดแก อพารทเมนทและหองชุด ซึ่งไมมีขอหาม

สําหรับคนตางดาวในการซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทน้ี มีเฉพาะขอจํากัดบางประการ เชน หามคนตาง

ดาวรายเดียวกันซื้ออพารทเมนท หรือหองชุดทั้งหมดทุกยูนิตในแตละอาคาร 

3. Commercial and Industrial Property หรืออสังหาริมทรัพยที่ใชในเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรมซึ่งคนตางดาวสามารถซื้อหรือถือครองกรรมสิทธ์ิได 

อสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ที่มิไดอยูภายใตพระราชบัญญัติ Residential Property Act ไดแก ที่อยู

อาศัยประเภทแฟลตของรัฐบาล ซึ่งอยูภายใตขอบังคับของการเคหะแหงชาติสิงคโปร (Housing 

                                                            
6 ศูนยพัฒนาการคาและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศณ เวียงจันทน, สปป.ลาว. การ
ลงทุนใน สปป.ลาว, (ออนไลน) สืบคนจาก : https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170221124842_file.pdf  
[2565, 22 กุมภาพันธ] 
7 กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน, มาตรา 58 
8 Residential Property Act (Chapter 274) 
 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170221124842_file.pdf
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Development Board) ซึ่งมีกฎระเบียบแยกตางหาก เชน หามคนตางดาวซื้อแฟลตการเคหะฯ ที่

สรางใหม เปนตน แตเดิมสาธารณรัฐสิงคโปรไมไดใหสิทธิการถือครองที่ดิน หรืออาคารชุดกับคนตางดาว 

แตตอมารัฐสิงคโปรมีความคิดที่จะกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ จึงเห็นวาการใหคนตางดาวเขามาลงทุน 

หรือซื้อที่ดิน และหองชุดน้ันจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศได รัฐของสิงคโปรจึงมีการแกไข

กฎหมายเก่ียวกับการถือครองที่ดินและหองชุดของคนตางดาว ซึ่งการแกไขกฎหมายดังกลาวก็สามารถ

กระตุนเศรษฐกิจในประเทศไดดี รวมถึงดานการทองเที่ยวก็ดีขึ้นตามไปดวย 

 การใชชองวางของกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนโดยการถือครองอสังหาริมทรัพย 

 ปญหาการถือครองที่ดินของชาวตางดาวในเมืองไทย 8

9 เริ่มเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นภายหลังวิกฤติ

เศรษฐกิจป2540 หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหนักลงทุนชาวตางดาวเขามาลงทุน ในประเทศเพ่ือ

ดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนตางดาวเขามาในเมืองไทย โดยในป2542 รัฐบาลมีการออกกฎหมายใหชาวตาง

ดาวสามารถถือครองที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และเพ่ือประกอบธุรกิจรูปแบบการเชาระยะยาว และถือ

ครองกรรมสิทธ์ิที่ดินเชนหากตองการถือครองที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยไมเกิน 1ไร ตองนําเงินลงทุนมาลงทุน

ในประเทศไทยไมตํ่ากวา 40ลานบาทในระยะเวลาไมตํ่ากวา 5ป และการถือครองกรรมสิทธ์ิในหองชุดซึ่ง

มีขอกําหนดวาโครงการหองชุดน้ันตองมีชาวตางดาวถือครองกรรมสิทธ์ิในสัดสวนไมเกิน 49% 

จากปจจัยที่ประเทศไทยมีที่ดินคอนขางจํากัด และที่ดินเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวสําหรับการอยู

อาศัย และการประกอบธุรกิจ จึงจะสงวนไวใหคนไทยเปนหลัก แตเน่ืองจากคนตางดาวใหความสนใจใน

อสังหาริมทรัพยของประเทศไทยเปนอยางมาก ดวยเหตุผลที่วาประเทศไทยเปนประเทศที่สวยงามและ

คนไทยยังยินดีที่จะรับคนตางดาวเขามาในประเทศเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องการทองเที่ยว และ

การลงทุนทําธุรกิจตางๆ คนตางดาวจึงใหความสนใจในที่ดิน บานเด่ียวและหองชุด (คอนโดมิเนียม) ทั้ง

เ พ่ือการอยูอาศัยและเพ่ือทําธุรกิจ แต เ น่ืองดวยประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการถือครอง

อสังหาริมทรัพยของคนตางดาวจึงทําใหคนตางดาวขาดอิสระในการถือครอง ดวยเหตุน้ีคนตางดาว

จํานวนมากจึงพยายามหาชองทางเลี่ยงกฎหมายเพ่ือที่จะไดถือครองอสังหาริมทรัพยไดมากขึ้น ซึ่ง

รูปแบบที่เปนที่นิยมในการเลี่ยงกฎหมายการถือครองของคนตางดาว คือการใหบุคคลใกลชิดที่เปนคน

ไทยถือครองแทนตนเอง โดยการทําสัญญาตางๆ ระหวางกันเอาไวโดยที่ดินที่คนตางดาวใหความสนใจ

เปนอยางมาก คือ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน และหัวหิน  

อสังหาริมทรัพยประเภทหองชุด กฎหมายกําหนดใหถือครองกรรมสิทธ์ิหองชุดของคนตางดาวทั่ว

ประเทศจากขอมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิประเภทซื้อขายของกรมที่ดินโดยมีขอมูลยอนหลังถึงป 

                                                            
9ผูจัดการรายวัน MGR ,(2552). รายงาน ผาทางตันนอมินถืีอครองที่ดิน, (ออนไลน) สืบคนจาก : 
https://mgronline.com/daily/detail/9520000124264  [2565, 13 กุมภาพันธ] 

https://mgronline.com/daily/detail/9520000124264
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2561 โดยพบวาในป 2561 คนตางดาวถือครองกรรมสิทธ์ิหองชุดทั่วประเทศจํานวน 13,113 หนวย

มูลคา 55,007 ลานบาท พ้ืนที่หองชุดรวม 545,518 ตารางเมตร ในจํานวนน้ีเปนการถือครองกรรมสิทธ์ิ

หองชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑลมากที่สุดถึงรอยละ 51.1 ของจํานวนหนวยทั้งหมด รองลงมาเปนภาค

ตะวันออก ภาคเหนือภาคใตภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2562 (มกราคม – กันยายน) คนตางดาวถือครองกรรมสิทธ์ิหองชุดทั่ว 

ประเทศจํานวน 9,427 หนวยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนการเพ่ิมขึ้น

ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ภาคตะวันตก ภาคอ่ืนนอกจากน้ีมีจํานวนหนวยลดลงทุกภาค โดยมี

มูลคา 35,987 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนสถิติลดลงทุกภาค ยกเวน

ภาคตะวันตก ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมขึ้นสวนพ้ืนที่หองชุดมีขนาดรวม 371,402 ตารางเมตรลดลงรอยละ 5.0 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนสถิติลดลงทุกภาคยกเวนภาคตะวันตก 9

10 โดยชาติที่ถือครองกรรมสิทธ์ิ

หองชุดมากที่สุด คือ ประเทศจีน ซึ่งมีสัดสวนถึง รอยละ 57.6  

ภายใตพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ชาวตางดาวสามารถถือครองหองชุดไดในอัตราสวน 

49 % ของจํานวนหองชุดทั้งหมดในอาคารที่ไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดผูซื้อจะตองขอจดหมายรับรอง

สัดสวนตางดาวจากนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งจะตองนําไปย่ืนกับกรมที่ดินเพ่ือใชในการโอนกรรมสิทธ์ิ10

11 ดวย

ขอจํากัดของกฎหมายจึงทําใหเกิดการที่คนตางดาวใหคนไทยถือครองหองชุดแทนตามสัญญาและตกลง

ระหวางคนกันเอง ทําใหภาครัฐขาดประโยชนในดานเงินลงทุนของคนตางดาวและเสียประโยชนดานภาษี

อีกดวย 

นอกจากจะมีกฎหมายที่ดินที่ควบคุมการถือครอบของคนตางดาว ยังมีกฎหมายที่ควบคุมการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวดวย คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2524 ซึ่ง

ถือวามีความสําคัญมากในฐานะที่เปนเครื่องมือเพ่ือรักษาความสมดุลระหวางความตองการเงินทุนจาก

ตางประเทศ และปองกันปญหาที่เกิดจากการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการหลัก 

คือ เพ่ือจํากัดควบคุมผลกระทบภายนอกที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจากตางประเทศ โดยจัดประเภท

ธุรกิจตามความหนักเบาของผลกระทบภายนอกและอํานาจการอนุมัติ และเพ่ือบังคับควบคุมการลงทุน

จากตางประเทศใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยการกําหนดเง่ือนไขการประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย เชน การรวมทุน ทุนขั้นตํ่า การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน แตปจจุบันกฎหมาย

ฉบับดังกลาวมีชองวางที่กอใหเกิดปญหา เชน การกําหนดคํานิยามคนตางดาว ที่เนนควบคุมเฉพาะ

                                                            
10 กรมที่ดิน รวบรวมประมวลผลโดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยธนาคารอาคารสงเคราะห 17 ธันวาคม 2562 
11 บริษัท เอแอลพี คอนซัลแตนทซ่ี จํากัด, (2562). ความรูเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยและที่ดินของชาวตางชาติ, (ออนไลน) สืบคนจาก 
: http://thaiaccandlaw.com/knowlage-estastslocal/   [2565, 13 กุมภาพันธ] 

http://thaiaccandlaw.com/knowlage-estastslocal/
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สัดสวนของคนตางดาวที่เขาไปถือหุนในนิติบุคคลซึ่งไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไทยโดยถือหุนไม

เกินรอยละ 49 เทาน้ัน แตมิไดกําหนดคํานิยามใหครอบคลุมอํานาจควบคุมกิจการ 

มาตรการในการควบคุมการถือครองที่ดินของคนตางดาวสิทธ์ิในการถือครอง ที่ดินของคนตางดาว

น้ันแตกตางจากสิทธิการถือคลองที่ดินของคนไทยถาปรากฏวาที่ดินที่คนตางดาวไดมาน้ันไมชอบดวย

กฎหมายหรือไมไดรับอนุญาตหรือมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายก็จะตองจัดการจําหนายที่ดินภายในเวลาไม

นอยกวา 180 วันแตไมเกินหน่ึงปถาไมจําหนายที่ดินภายในเวลากําหนดใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดิน

น้ันตามมาตรา 94  

การไดที่ดินมาโดยไมชอบดวยกฎหมายการไดที่ดินมาโดยไมชอบดวยกฎหมายเชนคนตางดาวขอ

ซื้อที่ดินโดยทําหลักฐานวาเปนคนไทยหรือคนตางดาวที่ไมมีสนธิสัญญาขอซื้อที่ดินโดยปลอมเปนคนตาง

ดาวที่มีสนธิสัญญาพนักงานเจาหนาที่เขาใจผิดจึงอนุญาตใหผูน้ันซื้อที่ดินหรือกรณีที่หญิงไทยสมรสกับคน

ตางดาวแลวแตแจงและแสดงหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่วาเปนโสดทําใหพนักงานเจาหนาที่หลงเช่ือ

จึงรับจดทะเบียนการไดมาซึ่งที่ดินและเพ่ือเปนประโยชนแกคนตางดาวหรือกรณีที่คนตางดาวจัดต้ังนิติ

บุคคลในรูปนิติบุคคลโดยใหคนไทยเปนผูถือหุนแทนคนตางดาวซึ่งคนตางดาวเปนผูมีอํานาจในการออก

เสียงลงมติเปนเสียงขางมากและมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการครอบงํานิติบุคคลน้ันแลวใหนิติบุคคลน้ันถือ

กรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือในกรณีที่คนตางดาวใหคนไทยเปนตัวแทนเชิดในการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินแตในนาม

โดยคนตางดาวเปนผูมีสิทธ์ิบังคับบัญชา เปนตน 

เมื่อทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะที่ดินเปนทางเรื่องความมั่นคงและผลประโยชนของประชากรในรัฐ 

การอนุญาตใหคนตางดาวถือสิทธ์ิในที่ดินในประเทศไทยไดจึงถือเปนกรณียกเวนของหลักการสงวน

ทรัพยากรไวสําหรับคนในชาติเทาน้ัน เปนหนาที่ของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรควบคุมคนตางดาว 

รวมถึงนิติบุคคลตางดาวไมใหทําการถือสิทธ์ิในที่ดินในประเทศเกินกวาจําเปนที่รัฐเห็นควร โดยมาตรการ

ควบคุมการถือครองที่ดินของคนตางดาว ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายที่ดิน กลาวคือ คนตางดาวที่

ไดรับอนุญาตใหมีและใชที่ดินเพ่ือกิจการใด ถาไมใชที่ดินน้ันตอไป หรือไดใชที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนโดยไมได

รับอนุญาตใหม คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินเพ่ือกิจการใด ถาไดรับอนุญาตไมใหใชที่ดินเพ่ือ

กิจการอ่ืน ซึ่งจํานวนที่ดินที่ไดอนุญาตน้ีลดลง คนตางดาวผูใดไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามความใน

มาตรา 87 วรรคสอง ถาไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตให

ไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา 96 ทวิ ถากระทําการผิดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม

มาตรา 96 ทวิ วรรคสอง ผูที่ไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาภายหลังผูน้ันเปลี่ยนสัญชาติเปนคน

ตางดาวใหคงมีสิทธ์ิถือที่ดินไดเทาที่คนตางดาวน้ันจะพึงมี หรือผูที่ไดมาซึ่งที่ดินแหงใดในฐานะเปน

เจาของแทนคนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวตามความในมาตรา 97 หรือมาตรา 98 รวมถึงบรรดาที่ดิน
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ที่คนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาต กฎหมายบังคับใหทําการจําหนายที่ดิน

สวนที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ซึ่งไมนอยกวารอยแปดสิบวันแตไมเกินหน่ึงปถาไมจําหนายภายในเวลาที่กําหนดใหอธิบดีมีอํานาจ

จําหนายที่ดินน้ัน โดยใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับจําหนายที่ดินตามความในหมวด 3 มาใชโดยอนุโลม 

จากผลสํารวจที่ไดเคยมีการสํารวจกันมา จังหวัดที่นักลงทุนคนตางดาวเขามาประกอบธุรกิจและถือครอง

กรรมสิทธ์ิที่ดินหรือหองชุดอันดับตนๆ คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต11

12 

 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม พบวา การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในจังหวัดเชียงใหมที่

เปนการถือครองที่อยูภายใตกฎหมาย สวนใหญเปนการซื้อ หรือการเชาอาคารชุด อยางไรก็ตามยังมีการ

ถือครองในลักษณะตัวแทน ประเภทบุคคลและนิติบุคคล ผานชองวางทางกฎหมายที่สะทอนออกมาใน

รูปแบบตางๆ โดยผานการอาศัยสถานภาพการสมรสเปนชองทางในการถือครอง ซึ่งบุคคลตางดาวจะ

หลบเลี่ยงโดยการใหคูสมรสที่มีสัญชาติไทยเขาย่ืนขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยแทน และเพ่ือเปนการ

ยืนยันสิทธิในการใชประโยชนก็จะมีการย่ืนขอจดทะเบียน “สิทธิอาศัยโดยไมมีคาตอบแทน” ของบุคคล

ตางดาว หรือการย่ืนขอจดทะเบียน “สิทธิเก็บกินโดยไมมีคาตอบแทน” เปนตน 

 พ้ืนที่จังหวัดระยอง พบวา การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในจังหวัดระยองเปนการ

ถือครองที่อยูภายใตกฎหมาย โดยการถือครองสวนใหญเปนการซื้อการเชาที่ดินเพ่ือปลูกสรางอาคาร 

โรงงาน และสถานประกอบการ อยางไรก็ตามยังมีการถือครองในลักษณะตัวแทน ประเภทบุคคลและนิติ

บุคคล ผานชองวางทางกฎหมายที่สะทอนออกมาในรูปแบบตางๆ อยู โดยมีบุคคลตางดาวบางสวนที่

อาศัยสถานภาพการสมรสเปนชองวางในการถือครอง และยังพบปจจัยที่นาสงสัยในการบริหารจัดการ

บริษัทอสังหาริมทรัพยจํานวนไมนอยที่อาจมีลักษณะการถือครองเปนแบบตัวแทนได ซึ่งบริษัท

อสังหาริมทรัพยเหลาน้ีมักเปนบริษัทในเครือตางดาวที่เขามากวานซื้อที่ดินในจังหวัด เพ่ือประกอบธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยที่มีกลุมลูกคาเปนชาวตางดาวแตเขามาจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลไทย 

การเชาเพ่ือการอยูอาศัยของคนตางดาวในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มีลักษณะเปนการถือครอง

อสังหาริมทรัพยของคนตางดาวที่ทํากันอยางแพรหลาย เน่ืองจาก มีขั้นตอนไมซับซอน กระทําไดงาย โดย

มีผูประกอบการและทนายความคอยอํานวยความสะดวกใหอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในกลุม

นักทองเที่ยวจากตะวันออกกลาง ยุโรป และกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย จะตอสัญญาเมื่อสัญญาเชาครบ

อายุ และทําการกอสรางอาคารบานเรือนบนที่ดินแปลงน้ันพรอมทั้งขอย่ืนจดทะเบียนอาคารในช่ือของ

บุคคลตางดาวน้ันๆ ทั้งน้ี บริษัทอสังหาริมทรัพยยักษใหญหลายบริษัทไดใชลักษณะการถือครอง

อสังหาริมทรัพยของคนตางดาวผานการเชาเปนชองทางหลักในการดําเนินธุรกิจ 
                                                            
12 ศิริพร สัจจานันท. 2552. การศึกษาสภาพปญหาการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในประเทศไทย ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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 พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พบวา การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวในจังหวัดภูเก็ตที่เปนการ

ถือครองที่อยูภายใตกฎหมาย โดยสวนใหญเปนการซื้อ หรือการเชาอาคารชุดที่อยูภายใตกฎหมาย 

อยางไรก็ดี คาดวามีการถือครองในลักษณะตัวแทน ประเภทบุคคลและนิติบุคคล ผานชองวางทาง

กฎหมายที่สะทอนออกมาในรูปแบบตางๆ โดยการซื้อขายอสังหาริมทรัพยใหแกคนตางดาวผานตัวแทน

โดยไดรับความรวมมือจากนักกฎหมายไทย และมีบางสวนที่อาศัยสถานภาพการสมรสเปนชองทางใน

การถือครองในลักษณะตัวแทน การขายและการใหเชาสิทธิทํากินแกบุคคลและนิติบุคคลตางดาวแบบ

ขายลม เปนการลักลอบขายสิทธ์ิหรือใหเชาสิทธิทํากินในพ้ืนที่ของรัฐ ซึ่งชาวบานไดรับการอุดหนุนจาก

ภาครัฐเพ่ือวัตถุประสงคในการสรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกชาวบานที่ยากจน โดยการขายและให

เชาไมมีการทําหลักฐานที่ถูกตองแตอยางใด แตมีบริษัทขนาดใหญรวมเขาซื้อและโอนสิทธิขายลมดวย 

และตางก็ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการอยางดีเยี่ยม 

นอกจากน้ี มีการปรากฏตัวของรูปแบบธุรกิจแนวใหม “ไทมแชริ่ง” ซึ่งไดรับความนิยมอยางสูงใน

หมูนักลงทุนอสังหาริมทรัพยชาวตางดาว และนักทองเที่ยวตางดาว โดยเฉพาะนายทุนที่ตองการเขามา

ลงทุนในธุรกิจรีสอรทในประเทศไทย เน่ืองจาก“ไทมแชริ่ง” เปนการลดขอจํากัดในการถือครองที่ดินของ

คนตางดาวตอการครอบครองอสังหาริมทรัพย แตเปดโอกาสใหนักลงทุนอสังหาริมทรัพย ชาวตางดาว

และนักทองเที่ยวชาวตางดาว สามารถบริหารจัดการและหาผลประโยชนไดโดยผานการเชา

คอนโดมิเนียม หรือขายหองพักในโครงการของนิติบุคคลไทย และชําระคาสมาชิกตามชวงเวลาที่ทาง

บริษัทกําหนด 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาวมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

สําหรับผลกระทบในเชิงบวก พบวา การเขามาถือครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลตางดาวในลักษณะ

ตางๆ ทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ซึ่งเปนชองทางในการใชประโยชนจากที่ดินมากขึ้น 

สําหรับผลกระทบในเชิงลบ พบวา ทําใหเกิดความยากลําบากแกภาครัฐในการบริหารควบคุมการ

ดําเนินงานของธุรกิจที่คนตางดาวครอบครอง การสูญเสียรายไดที่ทองถิ่นควรจะไดรับ ปญหาดานสังคม

และวัฒนธรรม รวมถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมและมลพิษอันเกิดจากการเขามาดําเนินกิจการทาง

เศรษฐกิจตางๆ ของคนตางดาว ซึ่งสรางภาระตนทุนใหแกภาครัฐและทองถิ่น เชน ปญหาขยะ ปญหาการ

ขาดแคลนสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ที่คนตางดาวเขามามาก 

จากการศึกษาเรื่อง การถือครองอสังหาริมทรัพยของคนตางดาว ศึกษากรณีประเทศไทย

เปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งทําใหเห็นวา

มาตราการการใหคนตางดาวเขามาถือครองอสังหาริมทรัพยไมวาจะเปนที่ดิน หรือหองชุด ในอดีตจาก

ประเทศที่ผู เขียนไดศึกษาน้ัน มีมาตรากฎหมายควบคุมเขมงวด อันเ น่ืองมาจากทรัพยากร
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อสังหาริมทรัพยที่มีอยางจํากัด แตละประเทศจึงสงวนไวใหประชากรในประเทศของตนเอง แตตอมามี

เรื่องของเศรษฐกิจเขามามีบทบาทอยางมาก จึงทําใหแตละประเทศเริ่มแกไขกฎหมายเพ่ือใหสิทธิคนตาง

ดาวในการถือครองอสังหาริมทรัพยไดมากขึ้น เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหกับประเทศของตนเอง 

เชน สาธารณรัฐสิงคโปรที่มีทรัพยากรอยางจํากัดแตเน่ืองดวยรัฐมีความตองการที่จะกระตุนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ จึงเริ่มมีการแกไขกฎหมายการควบคุมคนตางดาวขึ้น โดยใหสิทธิคนตางดาวมากขึ้นจาก

กฎหมายเดิม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เริ่มมีการแกไขกฎหมายควบคุมคนตางดาว 

เพ่ือที่จะกระตุนเศรษฐกิจเชนเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร 

การศึกษากฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร ที่มีการ

แกไขกฎหมายเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและควบคุมการถือครองอสังหาริมทรัพยผานตัวแทน ผูเขียนจึงนํา

กฎหมายของทั้งสองประเทศมาเปนตนแบบในการแกไขกฎหมายดังกลาวของประเทศไทย โดยการแกไข

จะเปนไปอยางเหมาะสมกับประชาชนชาวไทย ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. การถือครองที่ดินของคนตางดาวเพ่ือการสงเสริมการลงทุนในราชอาณาจักรไทยมีการ

หลีกเลี่ยงระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน กฎเกณฑตามกฎหมายในการขออนุญาตถือครองที่ ดินใน

ราชอาณาจักรไทยโดยการอาศัยคนไทยเปนตัวแทนในการเขาถือครองที่ดินของคนตางดาว โดยการทํา

นิติกรรมธุรกรรมอันมีลักษณะที่ซับซอนเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ การ

สมรสกับคนไทยแลวใหคูสมรสที่เปนคนไทยถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินแทน แตสิทธ์ิในการใชประโยชนยังเปน

ของคนตางดาว หรือการทําธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยโดยอาศัยการจดทะเบียนและมีหลักฐานทาง

ทะเบียนเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยแตในทางปฏิบัติอํานาจในการควบคุมดูแลเปนของบุคคลตางดาวดวย

สาเหตุดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาควรใหมีการเพ่ิมกฎหมายกําหนดโทษเพ่ือเอาผิดกับบุคคลตางดาว หรือนิติ

บุคคลตางดาวที่รวมกับบุคคลสัญชาติไทยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อันเปนการกระทําการอันฝา

ฝนกฎหมายซึ่งใหมีโทษจําคุกและโทษปรับและใหสามารถบังคับใชได 

2.  เรื่องการเชาทรัพย ผูเขียนเห็นวาการกําหนดระยะเวลาการเชาในปจจุบัน เปนขอจํากัดที่

ไมสามารถดึงดูดนักลงทุนคนตางดาวไดมากนัก เน่ืองจากนักลงทุนจะมองระยะเวลาของการลงทุนกับ

ระยะเวลาที่ใหเชาอยางจํากัดน้ีอาจไมคุมทุนสําหรับนักลงทุน ซึ่งอาจเปนเหตุผลที่นักลงทุนไมกลาที่จะ

เขามาลงทุนในประเทศไทย จึงเห็นวาควรแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยขยายระยะเวลา

การเชาที่ดินของคนตางดาวเปนระยะเวลา 60 ป หรือ 90 ป ควรใชระยะเวลาในการแกไขกฎหมาย

ดังกลาวไมเกินสามป เหตุผลที่ตองมีการแกไขจํานวนปดังกลาวเพ่ือลดการหลีกเลี่ยงกฎหมาย และชวย

เสริมความมั่นใจในการลงทุนของนักลงทุนคนตางดาว เน่ืองจากการลงทุนในกิจการขนาดใหญบาง

ประเภทตองอาศัยระยะเวลาในการคืนทุนมากกวา 10 ขึ้นไป หากมีการแกไขกฎหมายในสวนน้ีไดก็จะลด
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การถือครองแทนแบบนอมินีไปได และนักลงทุนก็จะมีความสนใจในการลงทุนมากขึ้นจากระยะเวลาเชา

ที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหนักลงทุนมีระยะเวลาคืนทุนมากขึ้น 

3. จากการศึกษาการใหคนตางดาวลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ผูเขียนเห็นวา

ประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษขึ้นอยางเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหสิทธิคนตางดาวเชา

หรือถือครองที่ดินเพ่ือการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในระยะเวลา 50 ป หรืออาจขยายไดถึง 70 ป 

ตามลักษณะของโครงการที่ขอลงทุนไวและจํานวนเงินที่มาลงทุนซื้อที่ดิน โดยกําหนดเง่ือนไขที่เปน

ประโยชนตอประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายได และกฎหมาย เน่ืองจากหากรัฐมีมาตรการ

ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายการเชาทรัพยในธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ยาวนานขึ้นกวาเดิมอาจชวยเสริม

ความมั่นใจตอนักลงทุนคนตางดาวไดมากขึ้น 

4. จากการศึกษามาตรการการถือครองหองชุดของคนตางดาวของสาธารณะรัฐสิงคโปร 

ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยควรมีการแกไขพระราชบัญญัติอาคารชุด จากเดิมการถือครองหองชุดจาก

ปจจุบันใหคนตางดาวเขามาถือครองโดยการซื้อได 49% ตอหน่ึงอาคาร ซึ่งหากมีการแกไขใหตางดาวซื้อ

ได 70% ตอหน่ึงอาคาร การแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวจะชวยลดการถือครองผานนอมินีไดเชนกัน แต

การแกไขควรจํากัดเพดานในการถือครองหองชุดของคนตางดาวไมควรเกิน 70% เพ่ือลดการถือครองทั้ง

อาคารของคนตางดาว การแกไขดังกลาวน้ีจะชวยดึงนักลงทุนคนตางดาวมาเชา หรือซื้อหองชุดใน

ประเทศไทยมากขึ้น จะสงผลในประเทศไทยไดประโยชนในดานการจัดเก็บภาษี และผลประโยชนดาน

ตางๆ ของการพํานักในประเทศไทยของคนตางดาว ซึ่งระยะเวลาในการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวไม

ควรเกินสามป 
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https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170221124842_file.pdf [2565, 

22 กุมภาพันธ] 
 

กฎหมายที่เก่ียวของ 

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

กฎมายที่ดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับป 2546 

รัฐบัญญัติ Residential Property Act ของสาธารณรัฐสิงคโปร 
 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=32421
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=32421
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170221124842_file.pdf


 

 

 

ภาคผนวก 
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รายนามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 
 

อธิการบดี       ที่ปรึกษา 
1. รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย   ประธานกรรมการ  
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ คนที่ 1  
3. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการธุรกิจ    รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรจนศักด์ิ โฉมวิไลลักษณ    กรรมการ  
5. อาจารย ดร.ปยรัตน ดอกกุหลาบ     กรรมการ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช น่ิมตระกูล    กรรมการ  
7. ผูชวยศาสตราจารยวนิดา วัฒนชีวโนปกรณ    กรรมการ  
8. อาจารย ดร.ภาสกร เช้ือสวย      กรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร     กรรมการ  
10. ผูชวยศาสตราจารยรัชนี ไสยประจง     กรรมการ  
11. รองศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน อัศวเมฆนิ     กรรมการ  
12. รองศาสตราจารย ดร.นิตติยา ปภาพจน    กรรมการ  
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ    กรรมการ  
14. อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล     กรรมการ  
15.รองศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สจัวิริยทรัพย    กรรมการ  
16.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ มานิตพรสุทธ    กรรมการ  
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธพงษ ขําออน    กรรมการ  
18. ผูชวยศาสตราจารยปกรณ วิญหูัตถกจิ   กรรมการ  
19.อาจารย ดร.ศรินยา ละอองอินทร ทยานศิลป    กรรมการ  
20. อาจารยวราบุษ ศุภลักษณบันลือ     กรรมการ  
21. รองศาสตราจารย ดร.สุรพงษ พินิจกลาง    กรรมการ  
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา    กรรมการ  
23. นางสาวลลิดา ปรีดากรณ      กรรมการและเลขานุการ  
24. นางวิไลลักษณ วงสุวรรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวนิรมล สุดคนึง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายใน 
 
1. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เลขมาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ คณานุรักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศินี ธรรมศิร ิ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช น่ิมตระกูล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

10. อาจารย ดร.จตุรวิทย เขียวชะอุม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

11. รองศาสตราจารย ดร.อุสา สทุธิสาคร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

12. อาจารย ดร.ภาสกร เช้ือสวย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13. อาจารย ดร. ปาจรีย หวังรุงกิจ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14. รองศาสตราจารย ดร.สุรพงษ พินิจกลาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

15. รองศาสตราจารย ดร.พิชญอร ไหมสทุธิสกลุ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

16. รองศาสตราจารย ดร.นํ้าฝน อัศวเมฆิน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

18. อาจารย ดร. โสภาค  พาณิชพาพิบูล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

19. รองศาสตราจารย ดร.ธรณินทร สัจวิริยทรัพย  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

20. อาจารย ดร.ปยะเนตร นาคสีดี  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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21. อาจารย ดร.นพปฎล สกุลสม  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธพงษ ขําออน  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

23. ผูชวยศาสตราจารย ปกรณ วิญูหัตถกิจ  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิออน ศรีสมยง คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท  คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

26. อาจารย ดร.ศรินยา ละอองอินทร ทยานศลิป คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

27. อาจารย ดร.มนรัตน ใจเอ้ือ คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  
รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
  
1. รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน  ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช พูศักด์ิศรีกิจ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ทวมรุงโรจน กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุศณี มีแกวกญุชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

5. อาจารย ดร.ธัญทิพย คฤหโยธิน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา     

6. อาจารย ดร.ชินภัทร คันธพนิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิวัช แกวจํานงค คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ            
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรจันทร ศิริโชติ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ            
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
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9. รองศาสตราจารย ดร.อลิสรา ชรินทรสาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

10. อาจารย ดร.เฟองฟา ปญญา    คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

11. รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร อยูเพชร สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

12. รองศาสตราจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา           
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

13. อาจารย ดร.อังสุมาลิน จํานงชอบ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว         
เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14. ผูชวยศาสตราจารยมุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
15. อาจารย ดร.อุษารดี ภูมาลี สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยว 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

16. รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

17. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  

18. อาจารยมัลลิกา จงศิริ    สาขาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  

19. อาจารย ดร.ฐิติกานท สัจจะบุตร National Kaohsiung University of Hospitality 
and Tourism, Taiwan 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภา  ทองคง สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุสุมา  ดําพิทักษ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

22. อาจารย ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

23. ผูชวยศาสตราจารยโสพิศพิไล  ทองใส สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลภินี โกศลบุญ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณชิยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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25. รองศาสตราจารย ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ภาควิชาการธนาคารและการเงิน                             
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี                  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

26. รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล วรุณศิร ิปวีณวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

27. รองศาสตราจารย ดร.ดุษณี เกศวยุธ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

28. อาจารย ดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรลักษณ วงศโดยหวัง             

ศิริเจริญ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  

30. รองศาสตราจารย ดร. อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคการและกิจการ
นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวิภา  สินสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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