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Welcome Message from the Dean  
 

Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes all participants of the 7th 

Business Management Research Conference (BMRC) and the 4th International BMRC.  

Once again academic experts, businessmen, graduate students and representatives from 

government agencies and private organizations join us to enrich knowledge and understanding through 

research exchange as well as building up network for further academic cooperation.  We also continue to 

provide a forum to publish academic papers.   

The conference encompasses papers including three themes which are:  1) Corporate Sustainability, 

Logistics, Information Technology and Management, 2) Financial and Accounting, and 3) Hospitality and 

Marketing  as well as doctoral presentation. At the end of the conference, we will award the best paper award, 

too.  Most noteworthy, Associate Professor Dr.Krassimir Petrov, Visiting Professor at Faculty of Business 

Administration, Chiang Mai University has kindly accepted our invitation to give a keynote lecture on 

Corporate Sustainability in an Unsustainable World.  

                                                                                                         

               

              (Associate Professor Dr.Siriwut  Buranapin) 

            Dean of  Faculty of Business Administration 

                    Chiang Mai University, THAILAND 

 

  



คาํนํา 
 

การประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC) ได้จดั

ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ท่ีเจ็ด จัดขึน้ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม 

ดิเอ็มเพรส จังหวดัเชียงใหม่ และได้มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจในระดบันานาชาติ (International 

Business Management Research Conference: IBMRC) ขึน้เป็นครัง้ท่ีสี่ในวนัเดียวกัน  ด้วยการสนบัสนุนจาก 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการพฒันางานวิจยั  และเพ่ิมโอกาสด้าน

ช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลีย่นวิสยัทศัน์ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหารจดัการธุรกิจในสาขาตา่งๆ  โดย

เน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจยัท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในบริหารจดัการธุรกิจอนัจะเป็นการช่วย

ยกระดบัการพฒันาผลงานทางวิชาการด้านบริหารจดัการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการบริหารจดัการธุรกิจทัง้ใน

ระดบัชมุชนและระดบัประเทศ 

การจดัประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจครัง้นี ้ได้เปิดโอกาสให้นกัวิชาการ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

รวมถึงผู้สนใจทัว่ไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการนําเสนอผลงานดงักลา่ว ทัง้ในรูปแบบของการนําเสนอ

บทความวิจยั และการนําเสนอแบบ Conceptual paper  โดยมีจํานวนบทความท่ีได้รับการคดัเลือกจากผู้ทรงคณุวฒุิใน

สายวิชาการให้นําเสนอในการประชมุระดบัชาต ิจํานวนทัง้สิน้  25 บทความ และมีบทความท่ีได้รับการคดัเลอืกให้นําเสนอ

ในระดบันานาชาติทัง้สิน้ 6 บทความ  

 คณะกรรมการจดัการประชุมผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง

การนําเสนอผลงานวิชาการ และผู้ ท่ีให้ความสนใจสง่ผลงานวิชาการเข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา และการ

รักษามาตรฐานกระบวนการคดัเลือกบทความโดยมีการตดัสินบทความท่ีได้รับคดัเลือกจากผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 2 ใน 3 

ตอ่บทความ จึงสง่ผลให้มีเพียงบางบทความท่ีได้รับการตอบรับให้สามารถนําเสนอได้   คณะกรรมการจดัการประชุมฯ ได้

กําหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ขึน้เป็นประจําทกุปี โดยหวงัท่ีจะให้เป็นช่องทางสําคญัท่ีจะ

สง่เสริมให้นกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ

สนบัสนนุจากนกัวิชาการและภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหารจดัการธุรกิจท่ี

มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง    

 

     
(อาจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์) 

ประธานกรรมการจดัการประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มีวิสยัทศัน์เพ่ือมุง่เน้นการเพ่ิมพนูองค์ความรู้ด้านวิชาการบริหารธุรกิจ  

โดยการสง่เสริมให้นกัวิจยั นกัวิชาการ รวมถึงนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพฒันาอย่างต่อเน่ืองใน

งานวิจัยท่ีสามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ  การจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ    

นบัได้วา่เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งในการสง่เสริมให้เกิด

การพฒันาและเผยแพร่ความรู้ รวมทัง้ยงัเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์และสร้างความร่วมมือ

ระหว่างผู้ เข้าร่วมประชุมสมัมนาจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้จดัให้มีการจดัประชุมทางวิชาการระดบัชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ช่ือการประชุม “การ

ประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ” (The Business Management Research Conference) โดยเร่ิมตัง้แต่ปี  2550 

และพบวา่ได้รับความสนใจอยา่งมากจากผู้ นําเสนอบทความวิชาการ   

ดงันัน้ เพ่ือตอบสนองต่อวตัถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็นผู้ นํา

ทางองค์ความรู้ในการบริหารจดัการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่กอปรกบัวตัถปุระสงค์ในการสร้าง

เวทีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งนกัวิชาการ นกัวิจยั และนกัศกึษาในระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหมจ่ึงจะได้จดัให้มีการประชมุวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี  

การประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจครัง้ท่ี 7  มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจยัท่ีครอบคลมุสาขาการ

บริหารธุรกิจทัง้ในด้านการตลาด การเงิน การบญัชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร การ

บริหารจดัการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดยรายงานการวิจยัอาจเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม ่

หรือเป็นการประยกุต์ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีด้านการจดัการธุรกิจกบัปัญหาจริงในภาคอตุสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิช

ยกรรม และภาคเกษตรกรรมหรือภาคอ่ืนๆ  



กรอบหัวข้อในการนําเสนอบทความ 

1) ความยัง่ยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)  

2) การตลาด (Marketing management)  

3) การบริหารการเงิน (Financial management)  

4) การจดัการองค์กร (Organizational management)  

5) การจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human resource management)  

6) บญัชี (Accounting research)  

7) โลจิสติกส์ (Logistics) 

8) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior management) 

9) การพฒันาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development) 

10) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริหารจดัการ (Information technology and management) 

11) การสือ่สารขององค์กรธุรกิจและการสือ่สารการตลาด (Organizational communication and marketing 

communication) 

12) ความรับผิดชอบขององค์กรตอ่สงัคม (Corporate social responsibility) 

13) งานวจิยัด้านอ่ืนๆในการบริหารจดัการธุรกิจ (Other related topics) 
 

การเสนอบทความ 
  

การประชุมผลงานวิจยัด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้ท่ี 7 ผู้สนใจนําเสนอบทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีต้องการนําเสนอ  

โดยบทความท่ีได้รับพิจารณาคดัเลอืกจากผู้ทรงคณุวฒุิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการ

ประชมุท่ีจดัขึน้ การนําเสนอสามารถทําได้ 2 วิธีคือ การนําเสนอบทความวิจยั และการนําเสนอบทความแบบ Conceptual 

Paper สาํหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้เสนอแนวคิดการทําวิจยัวิทยานิพนธ์และมีการ

แลกเปลีย่นกบันกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญและสนใจในหวัข้อวิจยั   

หลักการคัดเลือกบทความเพ่ือรับรางวัล 

 ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยช่ือของผู้ นําเสนอบทความ (Blind peer 

review) คณะกรรมการจะมีการตดัสินรางวลั “Best Paper Award”  สําหรับบทความท่ีมีการนําเสนอภาคบรรยาย และ

ต้องเป็นบทความท่ีมีคณุภาพตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นผลงานท่ีมีความโดดเดน่ประจําปี  

 

 

 

 

 



คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สริิวฒุิ  บรูณพิร           คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2. Professor Dr. Richard  Wright         Fullbright senior specialist, USA 

3. Professor Dr. Kim Byong Shrik         Kyonggi University, Korea 

4. Professor Dr.Paul Patterson         University of New South Wales,  Australia 

5. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt        Asian Institute of Technology 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. รศ.ดร.ภทัรกิตติ์  เนตินิยม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. รศ.ดร.วีระพล   ทองมา มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

3. รศ.ดร.กชพร   ศิริโภคากิจ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

4. รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5. รศ.ดร.พชัรา  ตนัติประภา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6. รศ.ดร.รวี  ลงกานี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

7. รศ.สริิเกียรติ รัชชศุานต ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

8. รศ.อรพิณ สนัติธีรากลุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9. รศ. กิตติ  สริิพลัลภ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

10. รศ.ยทุธนา  ธรรมเจริญ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

11. รศ.ชศูรี  เทีย้ศิริเพชร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

12. รศ.สวุรรณา  เลาหะวิสทุธ์ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

13. รศ.อรชร  มณีสงฆ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

14. ผศ.ดร.กิตตินชุ ชลุกิาวิทย์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

15. ผศ.ดร.อมรรัตน์  ท้วมรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

16. ผศ.ดร.อดิศกัดิ ์ ธีรานพุฒันา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

17. อ.ดร. นฤมล  กิมภากรณ์                          มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

18. อ.ดร.ธญัญานภุาพ อานนัทนะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

19. อ.ดร.ชยัวฒุิ  ตัง้สมชยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

20. อ.ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

21. อ.ดร.จอมใจ   แซมเพชร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

22. อ.ดร.มนทิพย์  ตัง้เอกจิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

23. อ.ดร.ศรัญญา  กนัตะบตุร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

24. อ.ดร.วรัท   วินิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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แพร เฮงจีระจรสั * และสิริเกียรติ รชัชศุานติ ** 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่

ต่อการซือ้ทองรูปพรรณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 408 คน ใช้วิ ธีการ 

การสุม่ตวัอยา่งตามสะดวก สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 

ผลการศึกษาในด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี 

สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท 

ซือ้ทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ ความถ่ีในการซือ้ทองรูปพรรณท่ี 1–3 ปี/ครัง้ และนิยมซือ้ทองรูปพรรณนํา้หนกัมากกว่า 

25 สตางค์ ถึง 1 บาท 

กระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซือ้ทองรูปพรรณ สามารถสรุปได้ดงันี ้ ด้าน

การรับรู้ความจําเป็น พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณเพ่ือใช้เองเป็นเคร่ืองประดบั รองลงมา

คือ เป็นการออมและการลงทุน และเก็บเป็นของสะสม ตามลําดับ ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม  

สว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ซึ่งค้นหาข้อมลูจาก เพ่ือน รองลงมาคือ ค้นหา

จากประสบการณ์ของตวัท่านในอดีต และบคุคลในครอบครัว ตามลําดบั โดยใช้เวลาค้นหาข้อมลู 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 

โดยให้ความคิดเห็นว่าข้อมูลท่ีค้นหาในการตัดสินใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่มีความเพียงพอ  

และมีความน่าเช่ือถือในระดบัมาก ด้านการประเมินผลทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่นําข้อมูลมาใช้

ประเมินผลทางเลือกก่อนการตัดสินใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจซือ้ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ หลงัการประเมินและเปรียบเทียบ

ทองรูปพรรณ โดยซือ้ทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ รองลงมาคือ แหวน และสร้อยข้อมือ ตามลําดับ ตัดสินใจซือ้

ทองรูปพรรณนํา้หนกัมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท รองลงมาคือ นํา้หนกัมากกว่า 1 บาท ถึง 2 บาท และตํ่ากว่าหรือ

เทา่กบั 25 สตางค์ (1 สลงึ) ตามลาํดบั ซึง่ตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณด้วยตวัเอง รองลงมาคือ บคุคลในครอบครัว และคู่รัก/

แฟน ตามลาํดบั ให้ความสาํคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณจากห้างค้า

ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ คุณภาพและการรับประกันสินค้า รองลงมาคือ ผู้ ให้บริการ 

มีความซื่อสตัย์และจริงใจต่อลกูค้าและตราชัง่มีความเท่ียงตรงและทนัสมยั ตามลําดบั ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่คาดวา่จะใช้บริการหลงัการซือ้ คือ การขายคืนสินค้า รองลงมาคือ การเปลี่ยนสินค้า 

และการจํานํา ตามลาํดบั ความพงึพอใจท่ีได้รับจากการตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหมอ่ยูใ่นระดบัมาก ซึ่งจะกลบัมาใช้บริการท่ีห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ครัง้ต่อไป และ

จะแนะนําให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่
 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to study decision making process of buyers in Chiang Mai 

municipality area towards purchasing gold ornaments. The data for the study were collected from 

questionnaire distributed to 408 samples. The statistics used were frequency, percentage and mean. 

The results of the study showed that the majority of the respondents were female, 18-25 year old, 

single, with bachelor’s degree and ran their own business/commercial with the average income of Baht 

10,001-20,000.  Necklace was purchase mostly. The frequency in purchasing was about 1-3 times a year.  

The respondents usually purchased 0.25 baht – 1 baht weight of gold ornament. 

Decision making processes of buyers in Chiang Mai municipality area towards purchasing gold 

ornaments were as follow: For the problem recognition, the study found that most respondents would like to 

purchase gold ornaments for their own use as ornaments, saving and investing, and collections, respectively.  

For the information searching, the study found that most respondents searched for the information from 

friends, their own experience, and their family. Searching for information usually took 30 minutes – 1 hour. The 

information was sufficient and highly reliable. For the evaluation of alternatives, the study found that the 

respondents used the information to evaluate the alternatives before making buying decision.  

 For the purchasing decision, the study found that most respondents made their own purchasing 

decision and purchased after evaluated and compared alternatives. Most respondents purchased necklace, 

ring and bracelet, respectively. Most respondents usually purchased more than 0.25 baht-weight of gold 

ornaments–1 baht-weight of gold ornaments, more than 1 baht-weight of gold ornaments–2 baht-weight of 

gold ornaments and less than 0.25 baht-weight of gold ornaments, respectively. Most respondents made 

decision basing on themselves, their family, and their lover, respectively. Factors affecting the purchasing 

decision the most were the quality and warrantee, shop assistants sincerity, impartiality, and honesty when 

dealing with customers, and accurate and reliable weighing scale, respectively. For the post purchase 

behavior, the study found that most respondents expected to resell product, exchange product and pawn 

product. There were highly satisfied with the purchase of gold ornaments in Chiang Mai municipality area. 

Most respondents would repurchase and recommend other people to purchase gold ornaments in Chiang 

Mai municipality area. 
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บทนํา 
 

ทองคําเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะตวั มีความงดงาม มนัวาว คงทน หายาก ไม่เสื่อมสภาพ และ 

มีมลูคา่ในตวัมนัเอง จึงเป็นสิง่ท่ีคนปรารถนาท่ีจะครอบครอง ทองคําเป็นท่ีรู้จกักนัในสงัคมมนษุย์มาเป็นเวลากว่าหกพนัปี 

เพ่ือเป็นเคร่ืองตกแต่งในพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสัญลักษณ์ของความมีอํานาจและความรุ่งเรือง ต่อมา 

มีการนําทองคํามาใช้เป็นตวักําหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและใช้เป็นเงินสํารองระหว่างประเทศ (สมาคมค้าทองคํา, 

2552) 

สาํหรับประเทศไทย การบริโภคทองคําสามารถจําแนกตามความต้องการของผู้บริโภค ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1) การบริโภคทองคําในรูปสินค้า อาทิ เคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ เคร่ืองใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นการบริโภคท่ีต้องการ

อรรถประโยชน์จากสนิค้า (Utility) เป็นหลกั 

2) การบริโภคทองคําในรูปของการสะสมความมั่งคั่ง เน่ืองจากทองคําเป็นสินค้าท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ 

เป็นสนิค้าท่ีรักษาความมัง่คัง่ มีมลูคา่ในตวัเอง มีสภาพคลอ่งสงู สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้ทกุเวลาและเป็นท่ียอมรับกนั

โดยทัว่ไป ทองคําจึงเป็นเสมือนเคร่ืองสะสมความมัง่คัง่ให้กบับคุคล ซึง่ความต้องการบริโภคทองคําจะมากหรือน้อยขึน้อยู่

กบัอตัราผลตอบแทนของทองคําท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และสภาพคลอ่งท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว (สริุนทร์  ตนนัวิจิตร, 

2539, น. 3) 

ในอดีต พบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่จะซือ้ทองรูปพรรณกว่า 95% แต่ปัจจุบนัการบริโภคทองคํานัน้เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม เน่ืองจากราคาทองคํามีความผนัผวนและปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ผู้บริโภคจึงไม่นิยมซือ้ทองเพ่ือเก็บสะสม  

แตเ่น้นซือ้เพ่ือการเก็งกําไร ซึ่งเห็นได้ชดัเจนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา (“ร้านทองซึมยอดขายปีใหม่วบู,” 2553) โดยผู้บริโภค

หนัไปลงทุนในทองคําแท่งกว่า 95% และซือ้ทองรูปพรรณเพียง 5% เป็นผลให้การค้าทองรูปพรรณกําลงัประสบปัญหา 

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากทองรูปพรรณถูกลดความสําคญัลงอย่างต่อเน่ือง (“เยาวราช ถนนสายทองคํา ยุคสมยัเปลี่ยน 

การค้าเปลีย่น,” 2552) จากพฤติกรรมการซือ้ทองคําท่ีเปลีย่นแปลงไป สง่ผลให้ห้างค้าทองรูปพรรณท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศกว่า 

10,000 แหง่ บางสว่นต้องปิดตวัลงเหลอืราว 6,000 แหง่ และในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะปิดกิจการลงเหลือเพียง 

10% หรือประมาณ 600 แห่งเท่านัน้ (“ถึงยุคลงทุน ทองกระดาษ ตู้แดง สะเทือนต้องดิน้เพ่ืออยู่รอด,” 2553) ซึ่งถือเป็น

วิกฤตของผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณท่ีต้องรับมือ  

สาํหรับการค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า แหลง่ค้าทองรูปพรรณท่ีผู้ซือ้นิยมมากท่ีสดุ คือ 

บริเวณตลาดวโรรส ตลาดเทศบาล ตลาดนวรัฐ และตลาดต้นลําไย ซึ่งตัง้อยู่บนถนนช้างม่อย และถนนวิชยานนท์  

(วนัทนา  จันทร์สนธิสกุล, 2542, น. 3) มีห้างค้าทองรูปพรรณเปิดดําเนินการจํานวนทัง้สิน้ 34 ร้าน (“ทําเนียบชมรม 

ร้านทอง จงัหวดัเชียงใหม ่ประจําปี 2546-2547,” 2546) ให้บริการมานานกวา่ 30 ปี กระจายให้บริการอยูท่ัว่บริเวณตลาด  

จากบทสมัภาษณ์สมาชิกชมรมร้านทองจงัหวดัเชียงใหมข่องหนงัสอืพิมพ์เชียงใหมนิ่วส์ (“ราคาทองปีนีย้งัผนัผวน

แนวโน้มขึน้ลงแรงมาก,” 2556) พบวา่ สรุพล โอวิทยาก ุล ประธานชมรมร้านทองจงัหวดัเชียงใหม ่กลา่ววา่  แนวโน้มราคา

ทองคําปีนีย้งัคงผนัผวน แต่คาดว่ายอดขายคงไม่มากกว่าทกุปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่เป็นนกัลงทุนเก็งกําไร

มากกวา่ 50% เป็นเหตใุห้การซือ้ทองรูปพรรณของลกูค้าทัว่ไปลดลง ซึง่สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของ วชิระ ตนัติพนัธุ์

พิพฒัน์ เจ้าของห้างค้าทองรูปพรรณในย่านตลาดวโรรส ท่ีกล่าวว่า ความต้องการซือ้ทองคํารูปพรรณของลกูค้าลดลง 

เน่ืองจากราคาทองคําท่ีเพ่ิมสูงขึน้เกินกําลังซือ้ของบุคคลทั่วไป และเมื่อราคาทองปรับตัวขึน้มา 2-3 ปี ยอดขาย

ทองรูปพรรณก็ลดลง จึงทําให้ยอดขายของทกุร้านลดลง นอกจากนี ้ประสาร กลุศรีสวุรรณ เจ้าของห้างค้าทองรูปพรรณใน

ย่านตลาดวโรรส กล่าวว่า หากภาวะเศรษฐกิจดีขึน้ กําลังซือ้ทองคําของประชาชนก็จะดีขึน้ตามลําดับ แต่คาดว่า 
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จะไม่เพ่ิมขึน้มาก เน่ืองจากกําลงัซือ้ของประชาชนทัว่ไปมีน้อย  และในสว่นของผู้มีกําลงัซือ้ส่วนใหญ่จะซือ้ทองคําแท่ง

เพ่ือท่ีจะเก็งกําไร  

จากปัญหาดงักลา่วข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ปัจจบุนัยอดขายทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ลดลง

เป็นอย่างมาก จากการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผู้ ศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ จึงมีความตัง้ใจท่ีจะหาแนวทางในการรักษาธุรกิจนีไ้ว้ โดยผ่านการศึกษากระบวนการตดัสินใจ 

ของผู้ ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซือ้ทองรูปพรรณ เพราะการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้ ซือ้

ทองรูปพรรณนัน้ จะทําให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงกระบวนการตดัสนิใจของผู้ซือ้ เหต-ุปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณให้เข้าใจกระบวนการตัดสินใจของผู้ ซือ้ในเขตเทศบาลเมือง

เชียงใหมต่อ่การซือ้ทองรูปพรรณมากขึน้ อีกทัง้ ยงัสามารถพฒันากลยทุธ์การตลาดของทองรูปพรรณและการให้บริการได้ 

เพ่ือให้ธุรกิจอยูร่อดและอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  

เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสนิใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมต่อ่การซือ้ทองรูปพรรณ 
 

กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค 

 กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคของ Kotler & Armstrong (อ้างถึงใน อรชร มณีสงฆ์, 2555, 57-60) 

ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ การรับรู้ความจําเป็น การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และ 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

1.1 การรับรู้ความจําเป็น (Need Recognition) คือ การท่ีผู้บริโภคตระหนกัถึงความต้องการของตน 

หรือการ ตระหนกัถึงปัญหาจากสิ่งกระตุ้นภายในร่างกาย หรือนกัการตลาดอาจสร้างสิ่งกระตุ้น

ทางการตลาด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการขึน้ได้ 

1.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search)  

1.2.1  การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal Search) คือ การท่ีผู้ซือ้ค้นหาข้อมูลจากความทรงจําของ

ตนเองเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารของผลติภณัฑ์ท่ีอาจช่วยในการแก้ปัญหา 

1.2.2  การค้นหาข้อมลูภายนอก (External Search) ได้แก่ 

1.2.2.1 แหลง่การค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทน

การค้าการบรรจภุณัฑ์ การจดัแสดงสนิค้า 

1.2.2.2 แหล่งทางสังคม (Social Source) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก  

เพ่ือนร่วมงาน (แหลง่บคุคล) สือ่มวลชน เป็นต้น 

1.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้ บริโภคได้ข้อมูลมาแล้ว  

จะทําการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนทําการซือ้ เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุด 

สําหรับแต่ละบุคคล ผ่านการประเมินด้านคุณภาพ ราคา การบริการ ตรายี่ห้อ ความเช่ือ และ

ทศันคติ 
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1.2.4 การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์หรือตรายี่ห้อท่ีจะ

ซือ้ อีกทัง้ ผู้บริโภคยงัทําการเลือกผู้ขายหรือร้านค้าปลีก เง่ือนไขการขาย ราคา และท้ายท่ีสดุ 

จะมีการซือ้เกิดขึน้จริงในขัน้นี ้เว้นแตผู่้บริโภคจะยกเลกิระบวนการตดัสนิใจซือ้ก่อนท่ีจะถึงจดุนี ้

1.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลงัการซือ้ผู้บริโภคจะทําการประเมิน

ผลิตภณัฑ์ว่าผลิตภัณฑ์สามารถทําหน้าท่ีได้ตามระดบัท่ีคาดหวงัหรือไม่ ผลท่ีได้ในขัน้นีอ้าจ

เป็นได้ทัง้ความพอใจและความไม่พอใจ ถ้าพอใจก็จะมีการซือ้ซํา้ แต่ในทางตรงกันข้าม  

หากผู้บริโภคไมพ่อใจก็จะเกิดทศันคติท่ีไมด่ีตอ่ผลติภณัฑ์และเลกิใช้ในท่ีสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงโมเดล 5 ขัน้ตอน ในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการดําเนินงานทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าหรือตลาดบริการชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม ย่อมจะต้อง 

มีวิธีการในการบริหารงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีได้วางไว้ โดยมีการใช้เคร่ืองมือต่างๆ มาเป็นกลยทุธ์เพ่ือให้เข้าสูเ่ป้าหมาย

ตามความต้องการในแผนการตลาดของบริษัทโดยทั่วไป เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมนํามาใช้เพ่ือให้บรรลุถึง

วตัถปุระสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ก็คือ สว่นประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปด้วย 4Ps ซึ่ง 

P ตวัท่ี 1 คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) สว่น P ตวัท่ี 2 คือ ราคา (Price) สว่น P ตวัท่ี 3 คือ ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) 

และ P ตวัท่ี 4 คือ การสง่เสริมการตลาด (Promotion) ซึง่เคร่ืองมือทัง้ 4 ตวัดงัท่ีกลา่วมาจะมีความสาํคญัเทา่เทียมกนัท่ีจะ

นํามาใช้กบัการบริหารการตลาดท่ีเป็นสนิค้า ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัวา่นกัการตลาดจะนํามาใช้ในการบริหารงานและผนัแปรไป

ตามสิง่แวดล้อมทางการตลาดท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่จะเป็นตวักําหนดวา่จะใช้สว่นประสมแตล่ะตวัเป็นอยา่งไร 

แต่การบริหารงานด้านการตลาดบริการต่างๆ มกัจะเพ่ิมเคร่ืองมือเข้าไปอีก 3Ps รวมเป็นทัง้หมด 7Ps เพ่ือให้มี

ความเหมาะสมกับการบริหารสินค้าบริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างไปจากสินค้า คือ ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถ 

แยกระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการได้ มีความผนัแปรในการให้บริการไม่สามารถจะเก็บรักษาเอาไว้ได้ และมีความ

ต้องการของผู้ ใช้บริการท่ีไมแ่น่นอน ซึ่ง P ทัง้ 3 ตวันีป้ระกอบไปด้วย P ตวัท่ี 5 คือ บคุลากร (People) สว่น P ตวัท่ี 6 คือ 

กระบวนการ (Process) และ P ตัวท่ี 7 คือ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยการบริหารงาน 

ด้านการบริการควรจะต้องนําเอาทกุ P ท่ีกลา่วมานี ้มาทําการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการตลาด

บริการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน รายละเอียดทัง้ 7 Ps จะมีวิธีใช้ดงัต่อไปนี ้ (พฒันา ศิริโชติบณัฑิต, 2548,  

น. 35-40) 

การรับรู้ความจําเป็น (Need Recognition) 

การค้นหาข้อมลู (Information Search) 

การประเมินผลทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) 

การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) 
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1. ผลติภณัฑ์ (Product) หมายรวมถึง ตวัสนิค้าและบริการท่ีกิจการมีไว้เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ซือ้และผู้บริโภคท่ีมี 

อยูใ่นตลาดหนึ่งๆ ซึ่งผลิตภณัฑ์นีจ้ะประกอบไปด้วย การจดัให้มีสายผลิตภณัฑ์ หรือการมีสินค้าหลากหลายไว้เสนอขาย 

แก่ลกูค้าในหลายๆกลุม่ลกูค้าท่ีมีความต้องการแตกต่างกนัไปตามระดบัความชอบและประโยชน์ท่ีจะได้รับ คณุภาพของ 

ตัวผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ประเภทของตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์  

การให้ขนาดท่ีเหมาะสมกบัการใช้ การบริการ การรับประกนัผลติภณัฑ์ และการรับคืนผลติภณัฑ์ เป็นต้น สิง่เหลา่นีจ้ะต้อง

นํามาประยกุต์ใช้กบัการให้บริการท่ีดีด้วย 

2. ราคา (Price) การกําหนดราคาเป็นสิ่งสําคญัของเคร่ืองมือการตลาดท่ีเป็นส่วนประสมการตลาดอนัถดัมา 

เพราะการตัง้ราคาท่ีจะเสนอขายสินค้าและบริการไปยงัตลาดเป้าหมายท่ีได้มีการกําหนดไว้นัน้จะต้องคํานึงถึงลูกค้า 

ท่ีจะซือ้ ว่าจํานวนเงินท่ีเป็นราคาควรจะกําหนดไว้ในราคาสูงหรือตํ่า มากหรือน้อยเท่าใด ท่ีจะพอดีกับคุณภาพหรือ

คณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ท่ีจะนํามาเสนอขายให้แก่ลกูค้าในระดบัต่างๆ ทัง้นี ้ยงัต้องตดัสินใจในระดบัราคาให้แก่คนกลาง

ทางการตลาดท่ีเป็นผู้ ค้าส่ง และราคาขายปลีกต่างๆ ด้วย จะเสนอให้ส่วนลดแก่ผู้ ค้าส่ง ผู้ ค้าปลีก และลกูค้ารายย่อย

อย่างไร เงินส่วนยอมให้แก่ผู้ ค้าท่ีเป็นร้านค้าปลีกกรณีท่ีขายสินค้าได้เป็นปริมาณมาก ระยะเวลาการชําระเงินคืนควร

กําหนดอยา่งไร จึงจะจงูใจให้มีการซือ้สินค้าเพ่ิมมากขึน้กว่าเดิม การให้สินเช่ือควรจะมีให้หรือไม่ ถ้ามีให้จะใช้ระยะเวลา 

ก่ีวัน เช่น 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน เป็นต้น ดังนัน้ การกําหนดราคายังถูกนํามาประยุกต์ใช้กับการกําหนดราคา 

ในการให้บริการระดบัตา่งๆ ด้วยเช่นกนั 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เก่ียวข้องกับการเลือกใช้ช่องทางการจดัจําหน่ายว่าจะใช้ก่ีระดบัชัน้ และ 

แต่ละระดบัชัน้จะมีจํานวนคนกลางมากน้อยก่ีรายท่ีจะเพียงพอต่อการกระจายตวัสินค้าและบริการให้ทัว่ถึงกลุ่มลกุค้า 

ท่ีมีอยูใ่นตลาดเป้าหมาย สถานท่ีจดัจําหนา่ยควรตัง้บริเวณใด โกดงัสนิค้าสาํหรับการกระจายท่ีรวดเร็วมากขึน้ควรมีหรือไม ่

วิธีการขนสง่สนิค้าจะใช้วิธีการใดท่ีจะทําการขนย้ายสนิค้าจากโกดงั หรือโรงงานผลติไปยงัคนกลางทางการตลาดในระดบั

ต่างๆ และผู้ ซือ้ให้ได้รับความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ได้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุด  

ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นตวัช่วยเสริมให้การตลาดสนิค้าบริการสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้ใช้บริการได้อยา่งทัว่ถึง 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเร่ืองเก่ียวกับวิธีการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากผู้ ผลิตหรือ 

ผู้ ให้บริการไปยังผู้ ซือ้หรือผู้ ใช้บริการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตลาดให้รับรู้ถึงข้อมูลการให้บริการ กิจกรรมท่ีนํามาใช้สําหรับ 

การสง่เสริมการตลาด หรือสว่นประสมการสง่เสริมการตลาด เช่น การโฆษณาตามสือ่วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร 

การสง่เสริมการขาย ด้วยการลด แลก แจก แถม ชิงโชค ประกวดแขง่ขนั คปูอง หรือการใช้วิธีการขายโดยพนกังานขายหรือ

เป็นผู้ ให้บริการ การประชาสมัพนัธ์และการให้ข่าว หรือจะใช้วิธีการตลาดทางตรง เช่น การขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

การขายทางโทรทัศน์และการส่งจดหมายเสนอขาย สิ่งเหล่านีเ้รียกว่า การใช้สื่อผสมผสานในการติดต่อสื่อสาร 

ทางการตลาดบริการได้เป็นอยา่งดี 

5. บคุลากร (People) คือ บุคลากรฝ่ายงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้

บริการของกิจการ พนกังานบริการเหลา่นีเ้ป็นกญุแจสาํคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้การให้บริการของพนกังาน ลกูค้าท่ีเข้ามา

ใช้บริการและบุคคลอ่ืนๆท่ีมีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมการให้บริการต่างๆ รูปแบบของบุคลากรผู้ ให้บริการท่ีดีจะมี

คณุสมบตัิท่ีลกูค้าพบและสมัผสัแล้วเกิดความรู้สกึประทบัใจ เช่น การแต่งกายท่ีดี รูปร่างหน้าตา ทศันคติและพฤติกรรมท่ี

จะทําให้ลกูค้ามีการรับรู้ท่ีดีเมื่อเข้ารับบริการ ผู้ให้บริการมีความสาํคญัยิ่งตอ่ธุรกิจบริการทัง้หลาย โดยเฉพาะงานบริการท่ี

ต้องอาศัยบุคคลมาให้บริการส่งมอบไปยังลูกค้า เช่น ธุรกิจให้คําปรึกษา การสอนให้ความรู้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี ้ 
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การนําเสนอบริการด้วยพนกังานจึงต้องมีการคดัเลือก การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและการทํางานเป็นทีมท่ีดี ส่วน

ลกูค้าก็ต้องมีการให้ข้อมลู หรือคําแนะนํา และมีการฝึกอบรมให้ลกูค้าได้มีความเข้าใจถึงการใช้บริการของกิจการ 

6. กระบวนการ (Process) เป็นขัน้ตอนหรือวิธีการดําเนินงานบริการของกิจการท่ีจะสง่มอบบริการไปยงัลกูค้า

ผา่นกิจกรรมบริการต่างๆ ไม่ว่าจะใช้บคุคลหรืออปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไปให้ลกูค้าเพ่ือให้ได้รับบริการ 

ท่ีดี มีความประทับใจ ดังนัน้รูปแบบการให้บริการลูกค้าตัง้แต่เ ร่ิมต้นจนจบการให้บริการต้องมีความกระชับ สัน้  

มีความรวดเร็ว และยงัต้องจัดทํากระบวนการบริการให้มีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกัน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจใน

กระบวนการและสร้างความประทบัใจในการให้บริการท่ีเร็วกว่าและถกูต้อง เพราะสิ่งเหลา่นีเ้ป็นสว่นประกอบท่ีจะทําให้

งานบริการมีกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนและง่ายตอ่การเข้ามาใช้บริการของลกูค้าโดยทัว่ไป 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิง่แวดล้อมด้านตา่งๆ ของการให้บริการแก่ลกูค้าท่ีได้เข้ามา

ใช้บริการกบักิจการ ท่ีจะทําให้เกิดความสะดวกสบายต่อลกูค้า อีกทัง้ยงัช่วยกิจการในการให้บริการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

สถานท่ีให้บริการ สิง่อํานวยความสะดวก และระบบการติดตอ่สือ่สารการบริการในแตล่ะครัง้ ลกัษณะทางกายภาพเหลา่นี ้

ได้แก่ แค็ตตาลอ็กสินค้า แผ่นป้าย จอแสดงหมายเลขและอปุกรณ์จดัคิวบริการ ท่ีนัง่พกัสําหรับรอการบริการ อาหารและ

เคร่ืองดื่ม บรรยากาศภายในร้านค้า เช่น ความสะดวก เสียงเพลง การมีกลิ่นหอม และการตกแต่งภายในท่ีดี ดังนัน้  

การออกแบบการให้บริการโดยรวมจะเก่ียวข้องกบัรูปแบบสีสนั ความสวยงาม อปุกรณ์ และการรายงานผลการให้บริการ

ตา่งๆ ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีมองเห็นได้ง่าย สามารถจบัต้องหรือสมัผสัจากผู้มาใช้บริการได้   

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภัทราพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศ (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภคสินค้าเคร่ืองประดับอัญมณีในอําเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีเหตผุลในการซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีเพ่ือใช้เอง โดยซือ้เพ่ือใช้เอง

ในวนัคล้ายวนัเกิด และเป็นผู้ตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดบัอัญมณีเอง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับ 

ร้านจําหน่ายเคร่ืองประดบัอญัมณีจากการบอกต่อของบคุคลอ่ืน ซึ่งมีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณี ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับอัญมณี ผ่านการสํารวจจากร้านจําหน่าย 

อญัมณี มีระยะเวลาค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมก่อนตดัสินใจซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีระหว่าง 1-2 สปัดาห์ ด้วยการเปรียบเทียบ

คุณภาพ ลักษณะ และราคาของแต่ละร้านก่อนตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับอัญมณี และใช้เวลาในการตัดสินใจซือ้

เคร่ืองประดบัอัญมณีระหว่าง 1-2 สปัดาห์ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริการอ่ืนๆ  

จาก ร้า นเค ร่ื องปร ะดับอัญมณี  เพรา ะทาง ร้านมี รูปแบ บท่ี ต้อ งการ อยู่ แ ล้ ว  และในก รณี ท่ี ใ ช้บ ริก าร อ่ืน ๆ  

จากร้านเคร่ืองประดบัอญัมณี มีเหตุผลในการใช้บริการอ่ืนๆ คือเพ่ือจะได้แบบท่ีต้องการส่วนการใช้บริการหลงัการซือ้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้บริการทําความสะอาดสนิค้า 

เอมอร เหลา่วฒันา (2549) ศึกษากระบวนการตดัสินใจซือ้อญัมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในขัน้ตอนของการตัดสินใจซือ้มากกว่าขัน้ตอนอ่ืนๆ มีการให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก  

ขัน้การตระหนักถึงปัญหา พบว่าปัญหาคือการขาดเคร่ืองประดับไปงาน สื่อท่ีใช้ค้นหาข้อมูลคือวารสารและนิตยสาร  

มีการเปรียบเทียบราคาและจากบุคคลหรือองค์กรโดยการถามผู้ รู้ ขัน้ประเมินทางเลือก ผู้บริโภคพิจารณาคุณค่าของ 

อญัมณีในด้านคณุภาพและความประณีต ประเภทร้านค้าท่ีเลือก คือร้านในศนูย์การค้ามีประตกูระจก ขัน้การตดัสินใจซือ้ 

ผู้บริโภคมกัจะชะลอการตดัสินใจซือ้ไว้ก่อน ส่วนขัน้พฤติกรรมหลงัการซือ้ ผู้บริโภคมกัช่ืนชมอญัมณีและใช้อย่างคุ้มค่า

เสมอ ทางด้านส่วนประสมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 8  
  

BMRC 
โดยให้ความสําคญัในการออกใบประกนัจากร้านค้ามากท่ีสดุ ปัจจัยด้านราคาให้ความสําคญัต่อการมีการต่อรองราคา 

สําหรับปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญในการโชว์ในงานแสดงสินค้า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ให้ความสาํคญัตอ่ความรู้พนกังานขายเก่ียวกบัอญัมณี  

ซ่อนกลิ่น สมอ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณของลกูค้า: กรณีศึกษาจังหวดั

ภเูก็ต พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผู้ซือ้ให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจในเร่ืองการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์และนํา้หนกั

ของทองรูปพรรณ ด้านราคาให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจในเร่ืองการกําหนดราคารับซือ้ทองรูปพรรณคืนในราคาท่ีสงู  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจในเร่ือง สถานท่ีตัง้อยู่ในย่านชุมชน สามารถไปมาสะดวก  

และทางเข้าออกสะดวก มี ท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจ 

ในเร่ืองการรับประกันการซือ้คืนทองรูปพรรณในราคาท่ียุติธรรม ด้านพนักงานให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจ 

ในเร่ืองพนกังานขายมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความสภุาพ และสามารถให้การแนะนําลกูค้าได้ดี ด้านกระบวนการให้บริการ  

ให้ความสาํคญัต่อการตดัสินใจในเร่ือง มีการออกใบรับประกนัเปอร์เซ็นต์ และนํา้หนกัของทองรูปพรรณ ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจในเร่ืองมีการรักษาความปลอดภยั ในภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านพนกังาน  

มีคา่เฉลีย่ มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ สว่นคา่เฉลีย่น้อยท่ีสดุ คือ ด้านการสง่เสริมการตลาด 

เจนจิรา  ลิ ม้ธนสาร (2554)  ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื อ้ทองคํา รูปพรรณ 96.5 % ของผู้ บ ริ โภค 

ในจังหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า  

ซือ้ทองคํารูปพรรณเพราะราคาเพ่ิมสูงขึน้อย่างรวดเร็ว และการลงทุนในรูปแบบอ่ืน เช่น ตลาดหุ้น มีความเสี่ยงสูง  

หรือการฝากเงินกับธนาคารให้ดอกเบีย้ตํ่า จึงอยากลงทุนโดยการซือ้ทองคํารูปพรรณเก็บไว้ ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล 

ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ก่อนการซือ้ทองรูปพรรณ จะคํานึงถึงประสบการณ์การซือ้ทองคํารูปพรรณ

ในอดีตจากร้านท่ีเคยซือ้มากท่ีสดุ ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลอืกผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ สิง่ท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณ คือ การขายต่อได้ราคาดีมากท่ีสุด ขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้ ผู้ บริโภคท่ีตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตัดสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณจากร้านท่ีสามารถไปซือ้ได้สะดวก อยู่ใกล้ชุมชน หรือ 

อยู่ในห้างสรรพสินค้าท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอมากท่ีสุด ขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม 

มีความคิดเห็นวา่ มีความพงึพอใจตอ่ทองคํารูปพรรณท่ีซือ้ไปมากท่ีสดุ   
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เนือ้หาในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย กระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซือ้

ทองรูปพรรณ ซึง่มีทัง้สิน้ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การรับรู้ความจําเป็น  การค้นหาข้อมลู  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซือ้ 

และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ โดยศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผู้ ประกอบการค้าทองรูปพรรณนํามาใช้ 

เป็นกลยทุธ์ดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีผู้ซือ้ใช้พิจารณาประกอบกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณ ประกอบด้วย 

ผลติภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจําหนา่ย  การสง่เสริมการตลาด  บคุลากร  กระบวนการ  และลกัษณะทางกายภาพ 
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2. ขัน้ตอนการศึกษา  

ประกอบด้วย  1) รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น  2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บรวบรวมข้อมลู  4) วิเคราะห์ข้อมลูและ

สรุปผล  และ 5) จดัทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่ซึง่ไมท่ราบจํานวนประชากร 

ดงันัน้ ผู้ศึกษาจึงทําการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดจํานวนหน่วยตวัอย่างท่ีควรใช้ ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซึง่สามารถคํานวณได้จากสตูร (Zikmund et al, 2013, p. 434) ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 

385 ตัวอย่าง และเพ่ือสะดวกในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จึงทําการเก็บตัวอย่างเพ่ิมเป็น 408 ตัวอย่าง  

จากห้างค้าทองรูปพรรณ 34 ร้าน ร้านละ 12 แบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยเลอืกเก็บตามความสะดวกบริเวณห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมจ่นครบจํานวน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการทําแบบสอบถามของผู้ซือ้ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณ ในเขตเทศบาล 

เมืองเชียงใหม ่
 

ผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่

ท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.8  อาย ุ18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8  โสด คิดเป็นร้อยละ 

47.8  การศกึษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.3  ประกอบธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7  รายได้เฉลีย่ตอ่

เดือน 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซือ้ทองรูปพรรณของผู้ซือ้ 

จากการศึกษาข้อมูลทั่ว ไปเ ก่ียวกับการซื อ้ทองรูปพรรณของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่ 

ซือ้ทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ คิดเป็นร้อยละ 80.6  ความถ่ีในการซือ้ทองรูปพรรณท่ี 1-3 ปี/ครัง้  คิดเป็นร้อยละ 37.0 

และนิยมซือ้ทองรูปพรรณนํา้หนกัมากกวา่ 25 สตางค์ ถึง 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.1 

ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซือ้ทองรูปพรรณ 

ข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมต่อ่การซือ้ทองรูปพรรณ ประกอบด้วย  

การรับรู้ความจําเป็น การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ดงันี ้

1. การรับรู้ความจําเป็น พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อ้ทองรูปพรรณเพ่ือใช้ เอง 

เป็นเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 73.5  รองลงมาคือ เป็นการออมและการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 37.3  และเก็บเป็น 

ของสะสม คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตามลาํดบั  

2. การค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหม ่จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ซึ่งสว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมือง

เชียงใหมจ่ากเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 41.1 รองลงมาคือ ค้นหาจากประสบการณ์ของตวัทา่นในอดีต คิดเป็นร้อยละ 40.6 และ

บุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 36.2 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาค้นหาข้อมูลในการซือ้ทองรูปพรรณ 

ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 41.5  
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BMRC 
ตารางที่ 1 แสดง อนัดบัสงูสดุของข้อมลูท่ีค้นหาในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่  

อันดับสูงสุดของข้อมูลที่ค้นหาในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมือง

เชียงใหม่ 

จาํนวน (คน) ร้อย

ละ 

ด้านผลติภณัฑ์ ความหลากหลายของประเภททองรูปพรรณ 108 52.2 

ด้านราคา สามารถตอ่รองราคาได้ 108 52.2 

ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย ความสะดวกในการเดินทาง 103 49.8 

ด้านการสง่เสริมการตลาด การให้สว่นลด เช่น การลดคา่กําเหน็จ หรือการแจกของ

แถม เช่น แก้วนํา้ กระเป๋า ฯลฯ 
130 62.8 

ด้านบคุลากร ผู้ให้บริการให้การต้อนรับท่ีอบอุน่ สภุาพ มีอธัยาศยัดี เอา

ใจใสแ่ละเต็มใจบริการ 
142 68.6 

ด้านกระบวนการ สอบถามและสามารถจดัหาทองรูปพรรณตามความ

ต้องการของลกูค้า  
89 43.0 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ช่ือเสยีงของห้างค้าทองรูปพรรณ 115 55.6 

ด้านอ่ืนๆ การให้บริการโดยเจ้าของกิจการ 118 57.0 

หมายเหตุ.  ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 

                   จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 207 คน 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาล 

เมืองเชียงใหม ่เก่ียวกบัความหลากหลายของประเภททองรูปพรรณ สามารถต่อรองราคาได้ ความสะดวกในการเดินทาง 

การให้สว่นลด เช่น การลดคา่กําเหน็จ  หรือการแจกของแถม เช่น แก้วนํา้  กระเป๋า ฯลฯ  ผู้ให้บริการให้การต้อนรับท่ีอบอุ่น 

สภุาพ มีอธัยาศยัดี เอาใจใสแ่ละเต็มใจบริการ การสอบถามและสามารถจดัหาทองรูปพรรณตามความต้องการของลกูค้า 

ช่ือเสยีงของห้างค้าทองรูปพรรณและการให้บริการโดยเจ้าของกิจการ  

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าข้อมลูท่ีค้นหาในการตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหมม่ีความเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 96.6 และมีความนา่เช่ือถือในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.5 

3. การประเมินผลทางเลือก พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นําข้อมูลมาใช้ประเมินผลทางเลือก 

ก่อนการตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 
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BMRC 
ตารางที่  2 แสดง อนัดบัสงูสดุของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีนํามาใช้ในการประเมินผลทางเลือกก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่

อันดับสูงสุดของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่นํามาใช้ในการประเมินผล

ทางเลอืกก่อนการตัดสนิใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อย

ละ 

ด้านผลติภณัฑ์ ความหลากหลายของประเภททองรูปพรรณ 117 58.5 

ด้านราคา ราคาซือ้ทองรูปพรรณพร้อมคา่กําเหน็จ 112 56.0 

ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย ความสะดวกในการเดินทาง 93 46.5 

ด้านการสง่เสริมการตลาด การให้สว่นลด เช่น การลดคา่กําเหน็จ หรือการแจกของแถม 

เช่น แก้วนํา้ กระเป๋า ฯลฯ 
137 68.5 

ด้านบคุลากร ผู้ให้บริการให้การต้อนรับท่ีอบอุน่ สภุาพ มีอธัยาศยัดี เอาใจ

ใสแ่ละเต็มใจบริการ 
130 65.0 

ด้านกระบวนการ สอบถามและสามารถจดัหาทองรูปพรรณตามความต้องการ

ของลกูค้า  
88 44.0 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ช่ือเสยีงของห้างค้าทองรูปพรรณ 107 53.5 

ด้านอ่ืนๆ การให้บริการโดยเจ้าของกิจการ 120 60.0 

หมายเหตุ. ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 

  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นํามาใช้ในการ

ประเมินผลทางเลอืกก่อนการตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่ได้แก่ ความหลากหลายของประเภท

ทองรูปพรรณ ราคาซือ้ทองรูปพรรณพร้อมคา่กําเหน็จ ความสะดวกในการเดินทาง การให้สว่นลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ 

หรือการแจกของแถม เช่น แก้วนํา้ กระเป๋า ฯลฯ ผู้ให้บริการให้การต้อนรับท่ีอบอุน่ สภุาพ มีอธัยาศยัดี เอาใจใสแ่ละเต็มใจ

บริการ การสอบถามและสามารถจดัหาทองรูปพรรณตามความต้องการของลกูค้า ช่ือเสียงของห้างค้าทองรูปพรรณ และ

การให้บริการโดยเจ้าของกิจการ  

4. การตดัสนิใจซือ้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ 

หลงัการประเมินและเปรียบเทียบทองรูปพรรณ จํานวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 โดยส่วนใหญ่ซือ้ทองรูปพรรณ

ประเภทสร้อยคอ คิดเป็นร้อยละ 76.8  รองลงมาคือ แหวน คิดเป็นร้อยละ 49.5  และสร้อยข้อมือ คิดเป็นร้อยละ 35.1 

ตามลําดบั สว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณนํา้หนกัมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.2  รองลงมาคือ 

นํา้หนกัมากกวา่ 1 บาท ถึง 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.8  และตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 สตางค์ (1 สลงึ) คิดเป็นร้อยละ 19.9 

ตามลาํดบั ซึง่สว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณด้วยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 76.0  รองลงมาคือ บคุคลในครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ 17.7  และคูรั่ก/แฟน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามลาํดบั  
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BMRC 
ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้

ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการ 

ค่าเฉลี่

ย 

ระดับ

ความสาํคัญ

ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจ 

ลาํดับที่ ปัจจัยย่อยที่มีอทิธิพลมากที่สุด 

ด้านผลติภณัฑ์ 4.16 มาก 1 คณุภาพและการรับประกนัสนิค้า 

ด้านราคา 3.74 มาก 5 ราคาสามารถตอ่รองได้ 

ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย 3.73 มาก 6 ความสะดวกในการเดินทาง 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 
3.13 ปานกลาง 7 

การให้สว่นลด เช่น การลดคา่กําเหน็จ หรือ

การแจกของแถม เช่น แก้วนํา้ กระเป๋า ฯลฯ 

ด้านบคุลากร 
4.13 มาก 2 

ผู้ให้บริการมคีวามซื่อสตัย์และจริงใจตอ่

ลกูค้า 

ด้านกระบวนการ 3.93 

 
มาก 4 

ทวนรายการสนิค้าและตรวจเช็คนํา้หนกั

สนิค้าให้ลกูค้าก่อนออกจากร้าน 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.97 มาก 3 ตราชัง่มีความเท่ียงตรงและทนัสมยั 

หมายเหตุ. จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 396 คน 

 คา่เฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัที่มีผลตอ่การตดัสินใจในระดบัมากที่สดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัที่มีผลตอ่การตดัสินใจในระดบัมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัที่มีผลตอ่การตดัสินใจในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัที่มีผลตอ่การตดัสินใจในระดบัน้อย 

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัที่มีผลตอ่การตดัสินใจในระดบัน้อยที่สดุ 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความสาํคญัตอ่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉลี่ย 

4.16)  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ คณุภาพและการรับประกนัสินค้า  รองลงมาคือ ด้านบคุลากร (ค่าเฉลี่ย 

4.13) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ผู้ ให้บริการมีความซื่อสตัย์และจริงใจต่อลูกค้า และด้านลกัษณะ 

ทางกายภาพ (คา่เฉลีย่ 3.97) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ ตราชัง่มีความเท่ียงตรงและทนัสมยั ตามลาํดบั 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่คาดว่าจะใช้บริการหลงัการซือ้ คือ การขาย

คืนสินค้า คิดเป็นร้อยละ 62.6  รองลงมาคือ การเปลี่ยนสินค้า คิดเป็นร้อยละ 56.3  และการจํานํา คิดเป็นร้อยละ 38.6 

ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่มีความพงึพอใจท่ีได้รับจากการตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหมอ่ยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 55.3 ซึง่สว่นใหญ่จะกลบัมาใช้บริการท่ีห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหม่ครัง้ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 99.0 และส่วนใหญ่จะแนะนําให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการห้างค้าทองรูปพรรณในเขต

เทศบาลเมืองเชียงใหม ่คิดเป็นร้อยละ 97.3 
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ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัญหาท่ีพบจากการเข้าไปใช้บริการจาก 

ห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่สว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ไม่มีท่ีจอดรถ จอดรถยาก รถติด 

คิดเป็นร้อยละ 25.2  รองลงมาคือ ไม่เปิดบริการในวนัอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 16.7  และค่ากําเหน็จแพง คิดเป็นร้อยละ 

12.6 ตามลาํดบั 

 สําหรับข้อเสนอแนะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแนะนําให้ห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่ 

ควรมีท่ีจอดรถให้ลกูค้าท่ีมาติดตอ่กบักิจการอย่างเพียงพอ เพราะการจราจรติดขดั ควรคิดค่ากําเหน็จและค่าแลกเปลี่ยน 

ถกูลง  อยากให้เปิดให้การบริการในวนัอาทิตย์  ควรมีสนิค้าท่ีหลากหลายและลวดลายทนัสมยั  ควรมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือ

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณห้างค้าทองรูปพรรณ  ควรให้บริการท่ีเป็นมิตร จริงใจ และซื่อสตัย์ต่อลูกค้า  

ควรแสดงราคาทองท่ีเป็นปัจจบุนั  และควรติดเคร่ืองปรับอากาศ  
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การอภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซือ้ทองรูปพรรณ พบว่า 

มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่

ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่างอายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท สอดคล้องกบัเจนจิรา ลิม้ธนสาร (2554)  

ท่ีศึกษากระบวนการตัดสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณ 96.5 % ของผู้ ซือ้ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,001–20,000 บาท แตไ่มส่อดคล้องกนัในเร่ืองอาชีพ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการซือ้ทองรูปพรรณของผู้ซือ้ 

จากการศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการซือ้ทองรูปพรรณของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่สว่นใหญ่ซือ้ทองรูปพรรณ

ประเภทสร้อยคอ มีความถ่ีในการซือ้ทองรูปพรรณท่ี 1-3 ปี/ครัง้ และนิยมซือ้ทองรูปพรรณนํา้หนกัมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 

1 บาท  

ส่วนที่ 3 กระบวนการตดัสนิใจของผู้ซือ้ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมต่อ่การซือ้ทองรูปพรรณ 

1. การรับรู้ความจําเป็น พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อ้ทองรูปพรรณเพ่ือใช้ เอง 

เป็นเคร่ืองประดบั  รองลงมาคือ เป็นการออมและการลงทุน และเก็บเป็นของสะสม ตามลําดบั ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจาก 

การออกแบบทองรูปพรรณให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ทัง้ประเภท นํา้หนกั และลวดลายของทองรูปพรรณ จึงเป็นผล

ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซือ้ทองรูปพรรณเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองประดับ อีกทัง้ทองรูปพรรณยังมีสภาพคล่องสูง  

สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้ทกุเวลา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการออมและการลงทนุ ซึ่งผลดงักลา่วไม่สอดคล้อง

กับเจนจิรา ลิม้ธนสาร (2554) ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ซือ้ทองรูปพรรณ

เพราะราคาเพ่ิมสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว และการลงทนุในรูปแบบอ่ืน เช่น ตลาดหุ้นมีความเสีย่งสงู หรือการฝากเงินกบัธนาคาร

ให้ดอกเบีย้ตํ่า จึงอยากลงทุนโดยการซือ้ทองคํารูปพรรณเก็บไว้ เน่ืองจากมูลค่าของทองรูปพรรณสามารถเพ่ิมขึน้ได้ 
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อย่างรวดเร็ว และมีความมัน่คงมากกว่าการลงทนุในหุ้น อีกทัง้ยงัให้ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าการฝากธนาคาร ซึ่งประโยชน์

ดงักลา่วอาจเป็นสาเหตใุห้ผู้บริโภคตระหนกัถึงการซือ้ทองรูปพรรณ 

2. การค้นหาข้อมลู พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามฃ สว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูในการซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหม่ ซึ่งสว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูจากเพ่ือน รองลงมาคือ ค้นหาจากประสบการณ์ของตวัท่านในอดีต และบคุคล 

ในครอบครัว ตามลําดับ ซึ่งผลดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับเจนจิรา ลิม้ธนสาร (2554) ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ก่อนการซือ้ทองคํารูปพรรณ ท่านคํานึงถึงประสบการณ์การซือ้ทองคํารูปพรรณ

ในอดีตจากร้านท่ีเคยซือ้มากท่ีสุด ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจาก ทองรูปพรรณเป็นสิ่งท่ีมีมูลค่าสูง ดังนัน้ในการตัดสินใจ 

ซือ้ทองรูปพรรณจึงต้องอาศยัแหล่งข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือและไว้วางใจท่ีนอกเหนือจากประสบการณ์การซือ้ทองคํา

รูปพรรณในอดีตของผู้บริโภคเอง ซึง่ก็คือ เพ่ือน และบคุคลครอบครัว 

3. การประเมินผลทางเลือก พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นําข้อมูลมาใช้ประเมินผลทางเลือก 

ก่อนการตัดสินใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่นํามาใช้ในการประเมินผลทางเลือกก่อนการตัดสินใจซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาล 

เมืองเชียงใหม ่ได้แก่ ความหลากหลายของประเภททองรูปพรรณ  ราคาซือ้ทองรูปพรรณพร้อมค่ากําเหน็จ  ความสะดวก

ในการเดินทาง  การให้ส่วนลด เช่น การลดค่ากําเหน็จ หรือการแจกของแถม เช่น แก้วนํา้ กระเป๋า ฯลฯ  ผู้ ให้บริการ 

ให้การต้อนรับท่ีอบอุ่น สภุาพ มีอธัยาศยัดี เอาใจใส่และเต็มใจบริการ  การสอบถามและสามารถจัดหาทองรูปพรรณ 

ตามความต้องการของลูกค้า ช่ือเสียงของห้างค้าทองรูปพรรณ และการให้บริการโดยเจ้าของกิจการ ซึ่งผลดังกล่าว 

ไมส่อดคล้องกบัเจนจิรา ลิม้ธนสาร (2554) ท่ีผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสิ่งท่ี 

มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ทองคํารูปพรรณ คือ การขายตอ่ได้ราคาดีมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ลวดลายท่ีสวยงามและคณุรูปท่ีดี

ของทองรูปพรรณ แต่สอดคล้องกนัในเร่ืองช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของร้านค้าท่ีจดัจําหน่ายทองคํารูปพรรณ ทัง้นีอ้าจมี

สาเหตมุาจากการท่ีผู้บริโภคต้องการให้การประเมินผลเกิดประสทิธิภาพสงูสดุจึงประเมินปัจจยัในหลายๆ ด้าน 

4. การตดัสินใจซือ้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ คือ คุณภาพและ 

การรับประกนัสนิค้า  รองลงมาคือ ผู้ให้บริการมีความซื่อสตัย์และจริงใจตอ่ลกูค้า และตราชัง่มีความเท่ียงตรงและทนัสมยั 

ตามลําดับ ซึ่ งผลดังกล่าว  ไม่สอดคล้องกับเจนจิรา ลิ ม้ธนสาร (2554)  ท่ีผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ บริโภค 

ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า สิ่งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณ คือ สามารถไปซือ้ได้สะดวก อยู่ใกล้

ชมุชนหรืออยูใ่นห้างสรรพสินค้าท่ีมีท่ีจอดรถพอเพียงมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณจากร้านค้า 

ท่ีสามารถชําระเงินได้หลายวิธี เหมาะสมกบัวิธีการชําระเงินของทา่น เช่น ชําระผา่นบตัรเครดิต ผอ่นชําระกบัทางร้าน หรือ

ผ่อนชําระกับสถาบันการเงิน เช่น อิออน เฟิร์สช้อย ทัง้นี ้อาจเป็นผลมาจากทองรูปพรรณมีมูลค่าสูง ผู้บริโภคจึงให้

ความสําคญักับคุณภาพและการรับประกันสินค้าเป็นปัจจัยแรก โดยตดัสินใจซือ้จากห้างค้าทองรูปพรรณท่ีผู้ ให้บริการ 

มีความซื่อสตัย์และจริงใจตอ่ลกูค้า และตราชัง่มีความเท่ียงตรงและทนัสมยั เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในตวัสนิค้ามากท่ีสดุ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีความพึงพอใจท่ีได้รับจากการตดัสินใจซือ้

ทองรูปพรรณจากห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดบัมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะกลบัมาใช้บริการ 

ท่ีห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ครั ง้ต่อไป และส่วนใหญ่จะแนะนําให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการ 

ห้างค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกับเจนจิรา ลิม้ธนสาร (2554) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ซือ้ท่ี

ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าท่านมีความพึงพอใจต่อทองรูปพรรณท่ีซือ้ไป  รองลงมาคือ อนาคตท่านจะกลบัมาซือ้
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ทองคํารูปพรรณท่ีร้านเดิมอีกครัง้ และทา่นจะแนะนําให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดให้ซือ้ทองคํารูปพรรณจากร้านเดิม ตามลําดบั 

ซึ่งเป็นผลมาจากความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และให้ความไว้วางใจกับห้างค้าทองรูปพรรณท่ีตน 

เข้ารับบริการ ผู้บริโภคจึงจะกลบัมาใช้บริการในครัง้ตอ่ไป และจะแนะนําให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศกึษา ผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคญักบักระบวนการตดัสินใจซือ้ท่ีมีผู้ซือ้กลุ่มเป้าหมายหลกั  

คือ เพศหญิง ซึง่สว่นใหญ่นิยมซือ้ทองรูปพรรณมากกวา่เพศชาย โดยเฉพาะ เพศหญิงท่ีมีอายรุะหว่างอาย ุ18-25 ปี อยู่ใน

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท เน่ืองจากมีกําลงัซือ้ 

และนิยมซือ้ทองรูปพรรณเพ่ือเป็นเคร่ืองประดบั 

2. เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ แหวน และสร้อยข้อมือ  

ท่ีนํา้หนกัมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท ดงันัน้ ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรมีทองรูปพรรณประเภท สร้อยคอ 

แหวน และสร้อยข้อมือ ท่ีนํา้หนักมากกว่า 25 สตางค์ ถึง 1 บาท ในปริมาณท่ีมากกว่านํา้หนักอ่ืน เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ บริโภค โดยเน้นรูปแบบ ลวดลายท่ีทันสมัย ตามแฟชั่น ซึ่งอาจแสดงสินค้าในรูปแบบทองชุด  

ท่ีมีสร้อยคอ สร้อยมือ และแหวนลวดลายเหมือนกนัทัง้ชดุ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ซือ้ซือ้ทองรูปพรรณมากกวา่ 1 ชิน้ 

3. ในขัน้ตอนการรับรู้ความจําเป็น เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณเพ่ือใช้เอง

เป็นเคร่ืองประดบั ดังนัน้ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของทองรูปพรรณท่ีมากกว่า 

การเป็นเคร่ืองประดบั ด้วยการทําให้การซือ้ทองรูปพรรณ เป็นอีกหนทางหนึง่ของการออมและการลงทนุ และเป็นสินทรัพย์

ท่ีสามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้ในยามฉกุเฉิน/ยามจําเป็น เพราะทองรูปพรรณเป็นสิง่ท่ีมีมลูคา่และมีสภาพคลอ่งสงู  

4. ในขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ค้นหาข้อมลูจากเพ่ือน ซึ่งผู้ประกอบการ

การค้าทองรูปพรรณ อาจใช้กลยุทธ์การแนะนําบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยผู้ แนะนําจะได้รับของสมนาคุณ หรือ 

ได้รับบตัรส่วนลดสําหรับการใช้บริการในครัง้หน้า และผู้ซือ้ซึ่งเป็นลกูค้าใหม่จะได้รับส่วนลดจากการใช้บริการในครัง้นี ้

เพ่ือให้ผู้ซือ้เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีแนะนําบอกตอ่ให้ผู้ซือ้รายอ่ืนๆ ตดัสนิใจมาซือ้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม ่

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาค้นหาข้อมูล 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใช้เวลา 

ในการตดัสินใจซือ้น้อย อีกทัง้ การตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณเพ่ือใช้เองเป็นเคร่ืองประดบันัน้ ผู้ซือ้ยงัไม่คํานึงถึงโอกาส 

ในการซือ้ ดงันัน้ ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรกระตุ้นให้ผู้ซือ้เกิดความต้องการทองรูปพรรณในขณะนัน้ ด้วยการ 

ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น สินค้าใหม่  สินค้าขายดี  สินค้าโปรโมชัน่ลดราคาพิเศษ  เป็นต้น เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ซือ้ และ

กระตุ้นให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ท่ีเร็วขึน้ 

6. ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรสร้างช่องทางในการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบักิจการผ่านทางช่องทาง

ตา่งๆ ท่ีผู้ซือ้สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้ง่ายยิ่งขึน้ เช่น การสแกน QRcode ของกิจการ  การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก Line 

ของกิจการ  การมีแอพลเิคชัน่ (Application) บนมือถือ เพ่ือให้ผู้ ท่ีต้องการซือ้ทองรูปพรรณสามารถโหลดแอพลิเคชัน่มาใช้

งาน เป็นต้น 

7. เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ทําการประเมินผลทางเลือกและตดัสินใจซือ้ทองรูปพรรณผ่านปัจจยั

สว่นประสมการตลาดบริการ ดงันัน้ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการซึง่สามารถเรียงลาํดบัความสาํคญั ได้ดงันี ้
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ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้ซือ้ให้ความสาํคญัมากท่ีสดุ โดยให้ความสําคญัในเร่ืองความหลากหลายของ

ทองรูปพรรณ และคณุภาพและการรับประกนัสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรมีทองรูปพรรณท่ีหลากหลาย

ประเภท ทัง้สร้อยคอ สร้อยแขน แหวน ต่างห ูจีป้ระดบั ฯลฯ และแต่ละประเภทควรมีหลายนํา้หนกัและมีหลายลวดลาย 

ท่ีทนัสมยัให้ผู้ซือ้ได้เลือกซือ้ อีกทัง้ สินค้ายงัต้องมีคณุภาพ ได้มาตรฐานตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) กําหนด และกิจการควรรับประกันสินค้า โดยอาจออกใบรับประกันสินค้า หรือประทับตรากิจการท่ีตัวสินค้า 

นอกจากนีห้ากสินค้าท่ีซือ้ไปเกิดการชํารุด กิจการก็ควรมีบริการเปลี่ยน คืน และซ่อมสินค้า อีกทัง้กิจการยงัควรมีบริการ 

ทําความสะอาดและการรับจํานําสนิค้าด้วย 

ปัจจยัด้านบคุลากร ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใสด่แูลลกูค้า โดยผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความรู้

แก่ผู้ ให้บริการเร่ืองทองรูปพรรณ  เพ่ือให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่ผู้ ซือ้ และผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรทําการ

ฝึกอบรมผู้ ให้บริการให้มีความสุภาพ มีอัธยาศัยดี เอาใจใส่ เต็มใจบริการ ด้วยการพูดคุยท่ีเป็นมิตร การสอบถาม 

ความเป็นอยู ่และการจําลกูค้าได้ เป็นต้น อีกทัง้ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วยความซื่อสตัย์และจริงใจตอ่ลกูค้า ทัง้คณุภาพ

สินค้า  ราคาจําหน่ายทองรูปพรรณพร้อมค่ากําเหน็จ  ราคารับซือ้คืน  และนํา้หนกัทองรูปพรรณ เพ่ือให้ผู้ซือ้เกิดความ

ประทบัใจ พงึพอใจ ทําให้เกิดการซือ้ซํา้ และแนะนํา บอกตอ่กิจการให้ผู้ อ่ืนรู้จกัตอ่ไป 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองตราชั่ง ให้มี 

ความเท่ียงตรงและทนัสมยั ซึง่ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ สามารถตรวจสอบคณุภาพและออกใบรับประกนัเคร่ืองชัง่

ได้จากศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมการค้าภายใน นอกจากนีผู้้ ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้

ความสําคญักบัความปลอดภยับริเวณร้าน การตกแต่งและบรรยากาศภายในร้าน ให้น่าเข้าใช้บริการ สว่าง สะอาดและ

สะดวกสบาย  อีกทัง้ ยงัควรจดัแสดงสนิค้าให้เป็นหมวดหมู ่และเป็นระเบียบ ง่ายตอ่การเลอืกซือ้ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการสอบถามและจัดหา

ทองรูปพรรณตามความต้องการของลกูค้า และมีการแนะนําทางเลือกต่างๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ อีกทัง้ ยงัทําการ

ทวนรายการสนิค้า ตรวจเช็คนํา้หนกัสนิค้า และออกใบรับประกนัสนิค้าให้ลกูค้าก่อนออกจากร้าน โดยให้บริการลกูค้าด้วย

ความเสมอภาค สะดวก และรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ซือ้ได้สนิค้าตรงตามความต้องการ ถกูต้อง มัน่ใจและพงึพอใจการบริการ  

ปัจจยัด้านราคา ถือเป็นต้นทนุของผู้ซือ้ โดยผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองราคาซือ้

ทองรูปพรรณพร้อมค่ากําเหน็จ และสามารถต่อรองราคาได้ ซึ่งผู้ ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรตัง้ราคาขาย

ทองรูปพรรณพร้อมค่ากําเหน็จตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กําหนด และมีราคาท่ีสามารถ 

ให้ผู้ ซือ้ต่อรองราคาเพ่ิมเติมได้ รวมทัง้การแสดงราคาทองรูปพรรณในแต่ละวัน ทัง้ราคาจําหน่ายทองรูปพรรณและ 

ราคารับคืน  ซึง่ผู้ซือ้ทองรูปพรรณสามารถสงัเกตเห็นได้ชดัเจน เพ่ือเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้ซือ้ในการตดัสนิใจซือ้ได้ง่ายยิ่งขึน้ 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ผู้ ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคัญในเร่ืองความสะดวก 

ในการเดินทาง ซึ่งผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ อาจอํานวยความสะดวกด้วยการให้ข้อมูลเก่ียวกับท่ีตัง้ หรือแสดง

ตําแหน่งท่ีตัง้และท่ีจอดรถเพ่ือให้ผู้ซือ้เดินทางได้สะดวก หรือมีบคุลากรอํานวยความสะดวกในการจอดรถ หรือสามารถ 

นําใบจอดรถมาเป็นสว่นลดการซือ้ทองรูปพรรณ เป็นต้น รวมทัง้การให้ข้อมลูเก่ียวกบัวนั เวลาเปิดและปิดบริการ เพ่ือให้

เกิดความสะดวกในการติดตอ่กบัทางร้าน 
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ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการให้สว่นลด เช่น  

การลดค่ากําเหน็จ หรือการแจกของแถม เช่น แก้วนํา้ กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ อาจทําในรูปแบบ

โปรโมชัน่ซือ้ครบตามจํานวนได้รับของสมนาคณุ การแจกของสมนาคณุ การชิงโชค เป็นต้น ซึ่งสามารถทําในช่วงเทศกาล

ตา่งๆ โดยทําเป็นประจําในทกุๆปี 

8. ในขัน้ตอนพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่คาดวา่จะใช้บริการหลงัการซือ้  

คือ การขายคืนสนิค้า ซึง่ผู้ประกอบการค้าทองรูปพรรณ ควรให้ราคาตรงตามท่ี สคบ. กําหนด โดยอาจให้ราคาท่ีสงูขึน้ และ

บริการด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้ผู้ซือ้เกิดความพงึพอใจ และแนะนําผู้ อ่ืนให้มาใช้บริการมากยิ่งขึน้ 
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ปัจจัยในการกาํหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย 

The Determinants of Outward Foreign Direct Investment From Thailand 

ประภสัสร คําสวสัด์ิ 
 

บทคัดย่อ 
 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยฉบบันีเ้พ่ือตรวจสอบปัจจัยในการกําหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย 

โดยใช้ตวัแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคอนัได้แก่ รายได้  อตัราดอกเบีย้  อตัราแลกเปลี่ยน  ภาวะเงินเฟ้อ  ระดบัของการเปิด

ประเทศ  จํานวนการจดสิทธิบัตร  การใช้จ่ายภาครัฐบาล  และวิกฤตเศรษฐกิจ  สมการหลักท่ีตรวจสอบปัจจัยท่ี

กําหนดการลงทนุในตา่งประเทศใช้ข้อมลูแบบอนกุรมเวลา  ผลท่ีได้ปรากฏว่าอตัราแลกเปลี่ยนประสิทธิรูปท่ีแท้จริง  และ

การใช้จ่ายภาครัฐบาลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการอธิบายการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของไทย ในขณะท่ีอตัราดอกเบีย้ 

มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั การลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศของไทย สว่นรายได้ประชาชาติและระดบัของการเปิดประเทศ

มีความสมัพนัธ์กบัการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของไทยอย่างไม่มีนยัสําคญั สาเหตมุาจากความไม่มีเสถียรภาพทาง

การเมืองของประเทศตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to examine the determinants of foreign direct investment (Outward FDI) 

in Thailand by using macroeconomic variables, such as income, interest rate, exchange rate, inflation, 

openness of the economy, patents, government expenditure and crisis.The main model determinants of 

Outward FDI is using time series data. It was found that real effective exchange rate and government 

expenditure are proved the important determinant of outward FDI. While interest rate are positively correlated 

with outward FDI. The national income and openness of the country were associated with no significant 

outward FDI . The cause of country’s political was unstable during the past. 
 

บทนํา 
 

การลงทนุระหวา่งประเทศหมายถึง การท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งได้เคลื่อนย้ายทนุจากประเทศของตนมาลงทนุ

ในอีกประเทศหนึง่โดยคาดวา่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ในประเทศของตน ซึง่ การลงทนุนีอ้าจจะเป็นการลงทนุทางตรง 

(Direct Investment) เป็นลกัษณะของการลงทุนในรูปบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ท่ีมีบริษัทแม ่

อยู่ในประเทศท่ีเป็นเจ้าของทุนและมีบริษัทท่ีมีเครือข่ายสาขาอยู่ในหลายประเทศ อาจกล่าวได้ว่า การลงทุนโดยตรง 

จากต่างประเทศ มีความจําเป็นต่อประเทศกําลังพัฒนาเน่ืองจากระดับการออมภายในประเทศไม่เพียงพอ 

กบัความต้องการลงทนุในประเทศจึงทําให้เกิดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทนุภายในประเทศ การลงทนุโดยตรง

จากตา่งประเทศทําให้เกิดการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัซึง่จะสง่ผลตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 

 

 

*ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําสาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 
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(Economic Growth) ของประเทศ ทําให้ในปัจจบุนัประเทศตา่งๆ ได้ให้ความสาํคญักบัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 

ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือแข่งขันดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันอย่างมาก 

สําหรับประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี 1987 ถึง 2011 การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของไทยท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า 

มีการปรับเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยหลงัจากท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ขยายวงเงินให้บริษัทไทยสามารถลงทนุโดยตรง

ในตา่งประเทศได้มากขึน้ตามลาํดบั โดยเฉพาะตัง้แตปี่ 2007 โดยขยายวงเงินให้บริษัทแมใ่นไทยสามารถลงทนุโดยตรงใน

ต่างประเทศได้เพ่ิมจากเดิม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบริษัทต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเดือนตลุาคม 2010 ได้มีการอนญุาตให้บริษัทไทยสามารถลงทนุโดยตรงในต่างประเทศได้อย่างเสรี สง่ผลให้เงินลงทนุ

โดยตรงในต่างประเทศของไทยสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในปี 2011 กลา่วคือเพ่ิมขึน้จากปี 2010 คิดเป็น 72.46% โดย

รูปแบบสว่นใหญ่ของการลงทนุโดยตรงของบริษัทไทยในช่วงปี 2007–2011 ท่ีผ่านมา คือ การควบรวมและการซือ้กิจการ 

(นนัทพร พงศ์พฒันานนท์ และชิดชนก อนัโนนจารย์, 2555, น. 2) โดยประเทศท่ีบริษัทไทยไปลงทนุโดยตรงมากท่ีสดุได้แก่ 

หมู่เกาะเคย์แมน พม่า และประเทศฮ่องกง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557, น. 1) เป็นเป้าหมายหลกัของการลงทุน

โดยตรงของธุรกิจของไทยตามลาํดบั 

 
รูปที่ 1 แสดงกระแสเงินทนุไหลออกโดยตรงในตา่งประเทศของไทย 

ที่มา: UNCTADSTAT (2014, p.1) 
 

และเมื่อนํากระแสเงินทนุไหลออกโดยตรงในตา่งประเทศของประเทศในกลุม่อตุสาหกรรมใหม่ อนัได้แก่ ไทย จีน 

อินเดีย มาเลเซีย และ ฟิลปิปินส์ มาเปรียบเทียบกนั จะเห็นได้วา่ประเทศท่ีมีกระแสเงินทนุไหลออกโดยตรงในต่างประเทศ

มากท่ีสดุเรียงตามลาํดบั ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย ไทย และ ฟิลปิปินส์  ตามรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการลงทนุในตา่งประเทศของประเทศกลุม่อตุสาหกรรมใหม ่(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ที่มา: UNCTADSTAT (2014, p.1) 
 

ดงันัน้จงึเป็นประเด็นท่ีนา่สนใจยิง่ท่ีจะศกึษาถงึปัจจยัท่ีมีสว่นสาํคญัตอ่การเปลีย่นแปลงของกระแสของเงินทนุ

โดยตรงในตา่งประเทศของไทยวา่ขึน้อยูก่บัสิง่ใดและมีความสมัพนัธ์เป็นอยา่งไร 
                       

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์และขนาดของความสมัพนัธ์ของ รายได้ประชาชาติ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อ เทคโนโลยี ระดบัการเปิดประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐบาลและวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน 

ท่ีเกิดขึน้ของประเทศไทย (ประเทศเจ้าของทนุ) ท่ีมีตอ่ปริมาณการลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศของไทย 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางของบรรษัทข้ามชาติของไทยในการศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทนุระหวา่งประเทศ  
 

สมมตฐิานของการวิจัย  
 

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ของประเทศไทยจะถูกกําหนดจากปัจจัยภายในประเทศอันได้แก่ รายได้

ประชาชาติ  อตัราดอกเบีย้  อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  อตัราเงินเฟ้อ จํานวนการจดสิทธิบตัรและใบอนญุาต  

ระดบัของการเปิดประเทศ  และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยมีสมมติฐานดงันี ้  

- รายได้ประชาชาติ มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมลูคา่การลงทนุทางตรงในตา่งประเทศ 

- อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกบัมลูคา่การลงทนุทางตรงในตา่งประเทศ 

- อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประสิทธิภาพท่ีแท้จริง  มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับ

มลูคา่การลงทนุทางตรงในตา่งประเทศ 

- อตัราเงินเฟ้อ มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมลูคา่การลงทนุทางตรงในตา่งประเทศ 

- จํานวนการจดสทิธิบตัรและใบอนญุาตมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมลูคา่การลงทนุโดยตรงใน

ตา่งประเทศ 

- ระดับของการเปิดประเทศ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงใน

ตา่งประเทศ 
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- การใช้จ่ายภาครัฐบาล  มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมลูคา่การลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ 

- วิกฤตเศรษฐกิจการเงินท่ีเกิดขึน้ มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงใน

ตา่งประเทศ 
 

ขอบเขตของวิธีการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยนี ้จะทําการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ประชาชาติ อตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เทคโนโลยี ระดบัของการเปิดประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐบาล และวิกฤตเศรษฐกิจ

การเงินท่ีเกิดขึน้ ของประเทศเจ้าของทุน (ประเทศไทย) ท่ีจะส่งผลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูล

อนกุรมเวลา รายปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987-2011 จาก UNCTADSTAT รวมทัง้สิน้ 25 ปี โดยการใช้โปรแกรม Eviews ในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองและวิเคราะห์ผล ซึ่งจะทําการวิเคราะห์ความน่ิงของข้อมูล (Unit Root) 

ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพในระยะยาว (Cointegration) 
 

บทความงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  

1. Kyrkilis และ Pantelidis  (2003) ได้เสนอบทความเร่ือง Macroeconomic Determinants of Outward 

Foreign Direct Investment  โดยมีจุดมุ่งหมายของงานวิจัย ท่ีต้องการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า เงินลงทุนทางตรง 

จากต่างประเทศของประเทศต่างๆ อันได้แก่ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 5 ประเทศ (ประเทศฝร่ังเศส   

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  อิตาลี  เนเธอร์แลนด์  และสหราชอาณาจกัร) และประเทศในกลุม่กําลงัพฒันา 4 ประเทศ 

(สาธารณรัฐเกาหล ี ประเทศบราซิล  สงิค์โปร์  และสาธารณรัฐอาร์เจนตินา) พิจารณาได้จากฟังก์ชัน่ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของแตล่ะประเทศ อนัได้แก่ รายได้  อตัราแลกเปลีย่น  เทคโนโลยี  ทนุมนษุย์  และระดบัของการเปิดประเทศ โดยกําหนด

แบบจําลองดงันี ้

  FDI = F (Y, I , ER, TE, HC, OP, D)    
 

เมื่อ FDI = เงินลงทนุระหวา่งประเทศไหลออก 

 Y = รายได้ท่ีแท้จริงของประเทศ 

 I = อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศ 

ER = ดชันีอตัราแลกเปลีย่นประสทิธิภาพในประเทศ  

TE = ปัจจยัด้านเทคโนโลยี โดยประมาณการจากจํานวนผู้จดทะเบียนผลผลติภายในประเทศ 

HC = ปัจจยัด้านทนุมนษุย์ โดยประมาณการจากจํานวนผู้ เข้าศกึษาระดบัปริญญาเอก  

   (ประเทศกลุม่ EU) และจํานวนของผู้ เข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี (ประเทศในกลุม่กําลงัพฒันา) 

OP = ระดบัการเปิดประเทศ โดยประมาณการจากมลูคา่ของการสง่ออก บวก การนําเข้า 

D = เป็นตวัแปรหุน่ (dummy variable)  
 

เฉพาะกรณีของประเทศเยอรมนั โดยวดัจากผลกระทบของการรวมกันของประเทศเยอรมนั (ตะวนัออก และ

ตะวนัตก ) โดยกําหนดให้ 0 สาํหรับตัง้แต ่ปี 1987–1990 และกําหนด1 สาํหรับปีตัง้แต ่1991–1997)   
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ผลท่ีได้จากสมการได้บง่ชีว้า่ รายได้ประชาชาติท่ีแท้จริง ถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุในการอธิบาย FDI สาํหรับกลุม่ประเทศ

สมาชิกสมาคมสหภาพยุโรป ปัจจัยท่ีมีบทบาทสําคญัต่อ FDI ได้แก่ ทุนมนุษย์   ขณะท่ีประเทศท่ีกําลงัพฒันาจะได้แก่ 

เทคโนโลยี  โดยท่ีในภาพรวม ผลสรุปได้วา่ FDI จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยจะมีนยัสําคญั 

ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ          

2. บทความเร่ือง Determinants of  Foreign Direct Investment in India. (2011) โดย  Singhania & Gupta  

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการตรวจสอบปัจจัยท่ีมีบทบาทต่อการกําหนด FDI ในอินเดีย โดยการใช้ปัจจัย 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคอนัได้แก่ รายได้ประชาชาติ  อตัราเงินเฟ้อ  อตัราแลกเปลี่ยน  การจดสิทธิบตัร  การเพ่ิมขึน้

ของปริมาณเงิน และการค้าระหว่างประเทศ ผู้ เขียนพยายามค้นหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใช้อธิบายปัจจัย 

ในการกําหนดเงินทนุไหลเข้าในประเทศอินเดีย โดยกําหนดแบบจําลองดงันี ้     
   

AFDI  = f ( AGDP, Openness, Inflation, Interest Rate, Money Growth, RnD)    
 

เมื่อ AFDI  = เงินลงทนุทางตรงระหวา่งประเทศ ปรับด้วย ดชันีเงินเฟ้อ 

 AGDP  = รายได้ประชาชาติท่ีแท้จริง (รายได้ประชาชาติท่ีถกูปรับด้วยดชันี)   

 Openness = ผลรวมของมลูคา่สนิค้านําเข้าและสนิค้าสง่ออกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ  

                   รายได้ประชาชาติ       

Inflation  = ร้อยละของการเปลีย่นแปลงอตัราเงินเฟ้อ     

 Interest rate = ร้อยละของอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง      

 Money Growth = ร้อยละของอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณเงิน    

 RnD  = จํานวนสทิธิบตัรทัง้หมดท่ีมีการจดทะเบียน 
        

จากผลการทดสอบปรากฏว่า จากปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ทัง้หมด มีเพียง รายได้ประชาชาติ 

อตัราเงินเฟ้อ และผลงานการวิจยัทางด้านวทิยาศาสตร์ (ปัจจยั RnD) เทา่นัน้ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยท่ีการเปลีย่นแปลง

นโยบายเงินลงทนุทางตรงจากต่างประเทศระหว่างปี 1995-1997 ได้สง่ผลกระทบต่อเงินลงทนุทางตรงไหลเข้าประเทศ

อินเดียอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ        

3.บทความวิจยัเร่ือง What Determines Chinese Outward FDI? โดย Kolstad and Wiig (2009) ได้ทําการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของประเทศผู้ รับทุนถึงปัจจัยในการกําหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในช่วงระหว่างปี 2003–2006 โดยการศึกษาได้เน้นไปท่ีปัจจยัด้านสถาบนัและปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยได้กําหนดแบบจําลองดงันี ้  

 

Chinese outward FDI   =  α + β1 Institutions  + β2 Natural resources + β3  (Institution *  

        Natural resources) +  γ controls    

เมื่อ Chinese outward FDI  =  เงินลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 Institutions  =  นิติธรรม (Rule of Law) เป็นการพิจารณาความเข้มแข็งของ  

                     รัฐบาลในประเทศตา่งๆ เช่น ระดบัของการคอรัปชัน่ การออก  

        กฎหมายตา่งๆของประเทศผู้ รับทนุ  
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 Natural resources =  ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผู้ รับทนุ เช่นเชือ้เพลงิ   

        แร่ธาต ุและ โลหะ เป็นต้น  

 controls   =  ปัจจยัควบคมุอ่ืนท่ีกําหนด ได้แก่  รายได้ประชาชาติ ระดบัของ  

        การเปิดประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และ  ระยะทางระหวา่งประเทศเจ้าของทนุ 

    และประเทศผู้ รับทนุ  
 

จากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า มลูค่าของการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถกู

ดึงดูดจากมูลค่าของรายได้ประชาชาติของประเทศผู้ รับทุน (ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่) ประเทศท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เป็นจํานวนมาก และประเทศท่ีมีนิติธรรมตํ่า โดยในระยะเร่ิมแรกจะมุ่งเน้นไปในส่วนของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

ในกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD) หลงัจากนัน้จะมุง่ไปในประเทศนอกกลุม่ OECD     

4. บทความวิจยัเร่ือง Effect of Exchange Rate Volatility of Foreign Direct Investment in Sub Saharan 

Africa: The Case of Ghana โดย Coleman and Tettey (2008) มีจดุประสงค์เพ่ือ นําวิธีการท่ีเข้มงวดและมีประสทิธิภาพ 

(โดยใช้ข้อมูลในวงกว้างและกรอบระยะเวลาท่ียาวนาน คือตัง้แต่ปี 1970 ถึง 2002) เพ่ือท่ีจะนํามาอธิบายถึงผลอัน

เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนต่อการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศโดยศึกษากรณีประเทศเล็กๆ และ

กําลงัพฒันาอย่างประเทศกานา การศึกษาเป็นการนําข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้แบบจําลอง ARCH และ GARCH  

ในการอธิบายผลของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ทัง้แบบระยะสัน้และระยะยาว โดยมี

แบบจําลองระยะยาวดงันี ้    
 

FDIt  =  β0 + β1 RXR + β2 EXVL + β3 OPEN + β4 PGDP + β5 FDL t-1 + β6 PLIN   
  

 เมื่อ FDI  = มลูคา่ของการลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศ     

 RXR = อตัราแลกเปลีย่นท่ีแท้จริง       

 EXVL = การเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นท่ีแท้จริง     

 OPEN = ระดบัของการเปิดประเทศ       

 PGDP = รายได้ประชาชาติตอ่หวั        

 PLIN = สถานการณ์ทางการเมืองซึง่เป็นตวัแปร dummy โดยกําหนดให้ 1 แทน  

การไม่มีการเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย ส่วน 0 แทน การเลือกตัง้ตามระบอบ

ประชาธิปไตยในขณะท่ีแบบจําลองระยะสัน้     
 

       ∆FDIt  =  β0 + β1 ∆RXR + β2 ∆EXVL + β3 ∆OPEN + β4 ∆PGDP + β5 ∆FDL t-1 + β6 ∆PLIN  
 

 เมื่อ ∆        =   ผลตา่งของปัจจยั  
 

 จากงานวิจยัพบวา่ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นท่ีแท้จริงมีผลกระทบในเชิงลบกบักระแสเงินทนุไหลเข้า 

(FDI inflow) แตก่ารเปิดเสรีมิได้นํามาซึง่การเพ่ิมขึน้ของมลูคา่กระแสเงินทนุไหลเข้าในประเทศกานา อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็น

วา่ Lagged Value ของ Stock ของการลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ กบัปัจจยัทางการเมืองมีแนวโน้มท่ีจะดงึดดูการลงทนุ



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 25  
  

BMRC 
โดยตรงระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามนกัลงทนุจากตา่งประเทศมิได้คํานงึถึงขนาดของตลาดในการท่ีจะตดัสนิใจลงทนุใน

ประเทศกานา 
 

วิธีการศึกษา     
 

ในการศึกษา ปัจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย มีรูปแบบการวิจัยเชิงประจักษ์ 

ทางสงัคมศาสตร์ และในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Uantitative Research Method) โดยใช้ข้อมลูอนกุรมเวลา (Time 

Series) รายปี ตัง้แต ่ปี 1985–2011 รวมทัง้สิน้ 25 ปี โดยท่ีข้อมลูตวัแปรตาม (OutFDI) นํามาจาก UNCTAD Stat ในสว่น

ของข้อมลูอิสระทกุตวั ยกเว้น CRISIS ซึง่เป็นตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) นํามาจาก The World Bank data 
 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษา   
 

 แบบจําลองท่ีใช้ในการศึกษานี ้ได้นําเอาแนวคิดจากงานวิจัยจากหลายๆท่านท่ีกล่าวมาก่อนแล้วข้างต้น 

โดยเฉพาะจากงานวิจยัของ Kyrkilis & Pantelidis เร่ือง Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct 

Investment และของ Singhania &  Gupta เร่ือง Determinants of  Foreign Direct Investment in India โดยสร้างเป็น

สมการแสดงความสมัพนัธ์ดงันี ้   
 

 log(OFDI)  =   f(log(GDP),log(GOV), log(REER),log(INT), log(CPI),                            

                                  log(OPEN), log( PATENTS), CRISIS)      
 

 OFDI    = มลูคา่การลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)   

 GDP  =  มลูคา่ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

 GOV  =  การใช้จา่ยภาครัฐบาล (General Government Final Consumption Expenditure  

    (% of GDP)      

 REER   =  อตัราแลกเปลีย่นเงินตราประสทิธิภาพท่ีแท้จริง (Real Effective Exchange Rate Index)

 INT  = อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Real Interest Rate)       

 CPI   = อตัราเงินเฟ้อ (Inflation)         

 OPEN   = ระดบัการเปิดประเทศ (Open)        

 PATENTS   = จํานวนการจดสทิธิบตัรและใบอนญุาตของประเทศเจ้าของทนุ      

CRISIS          = วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน (Crisis) ได้แก่ วกิฤตกิารเงินปี 1997-1998 (ต้มยาํกุ้ง) และ

       วิกฤติซบัไพรม์ ปี 2007-2008 ซึง่ในท่ีนีถื้อเป็นตวัแปรหุน่ กําหนดให้ 1 เป็นปีท่ีเกิดวิกฤต  

      และ 0 หมายถงึปีอ่ืน 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 ตัวแปรตาม: มลูคา่การลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) หมายถึง มลูคา่ของ

การลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศของประเทศเจ้าของทนุ (เงินทนุไหลออก) ซึง่ในท่ีนีก็้คือประเทศไทย  
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 ตัวแปรอิสระ           

 1. มลูค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง รายได้ประชาชาต ิ

ของประเทศ การท่ีรายได้ประชาชาติเพ่ิมสูงขึน้ เกิดจากมูลค่าของสินค้าและบริการท่ีสูงขึน้ การเพ่ิมขึน้ของทุนท่ีใช้ 

ในกระบวนการผลติ อปุสงค์ท่ีสง่ผลให้เกิดการบริโภคในสินค้าและบริการต่างๆ การเจริญเติบโตของตลาด และยงัรวมไป

ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีสร้างการประหยดัต่อขนาด ในการดําเนินธุรกรรมระหว่าง

ประเทศ ธุรกิจจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะเสาะหาความได้เปรียบในการแขง่ขนั อีกทัง้ข้อจํากดัของการขยายการลงทนุในประเทศ 

อาทิพืน้ท่ีลงทนุใหม่หาได้ยากขึน้ และมีราคาสงู ตลอดจนเง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมท่ีจํากัดประเภทของการตัง้โรงงาน

อตุสาหกรรม การขยายการลงทนุในตา่งประเทศจึงเป็นทางออกหนึง่ของผู้ประกอบการ รวมถึงยงัสง่ผลดีต่อการลดต้นทนุ

การผลติ ทัง้ต้นทนุด้านวตัถดุิบและแรงงาน ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดนัให้กบัหลายอตุสาหกรรมท่ีต้องเผชิญกบัภาวะแข่งขนั

ด้านราคาอย่างรุนแรงในตลาดโลก ดังนัน้การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญต่อภาคเศรษฐกิจ อนึ่ง 

ในบทความของธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เร่ือง ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการขยายการ

ลงทุนในต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557, น. 1) ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

(Correlation Coefficient) ระหว่างมลูค่าการลงทนุในต่างประเทศ กบัมลูค่า GDP ของไทย ตัง้แตปี่ 2545-2554 พบว่ามี

ค่าสงูถึง 0.9064 อนัเป็นสิ่งยืนยนัได้ว่าการลงทุนในต่างประเทศมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการขยายตวัของ

เศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีผา่นมา 

 2. การใช้จ่ายภาครัฐบาล (General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP): GOV)  

แทนการใช้จ่ายของรัฐบาลในการลงทุนด้านปัจจัยพืน้ฐานของประเทศ โดยจะมีความสมัพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่า 

ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ทัง้นีอ้นัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจาก 

การใช้จ่ายของภาครัฐบาล จะนําไปสู่การได้เปรียบในการแข่งขนัระหว่างประเทศ (Globerman, & Shapiro, 2002, 

pp.1899-1900) 

 3. อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราประสิทธิภาพท่ีแท้จริง (Real Effective Exchange Rate Index: REER) หรือดชันี

ของค่าเงินท่ีแท้จริง แสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ จากงานวิจยัเร่ือง A Theory of Foreign Direct 

Investment ของ Robert Z. Aliber (1970, pp. 5-10) กลา่วว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลี่ยน กบัมลูค่า 

ของการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศ เป็นลกัษณะเชิงบวก นัน่คือ ถ้าอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ของประเทศผู้ลงทนุใดๆ  

มีลกัษณะค่าเงินแข็งค่า (Appreciation) จะมีความสามารถในการหาเงินทุนเพ่ือการลงทุนระหว่างประเทศได้ดีกว่า

ประเทศผู้ลงทนุท่ีมีคา่ของเงินออ่นคา่กวา่ (Depreciation)        

4. อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Real Interest Rate) แสดงถึงผลตอบแทนของการลงทนุ เป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีหกัออก

ด้วยดชันีราคา (GDP Deflator) ออกแล้ว  อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงถือเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการลงทุนระหว่างประเทศ  

อนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจจําเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองของเงินทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อตัราดอกเบีย้ท่ีตํ่าจะสง่ผลให้เกิด

การเพ่ิมขึน้ของรายได้ และการลดลงของต้นทนุคา่เสยีโอกาส นัน่คือ ถ้าอตัราดอกเบีย้ของประเทศเจ้าของทนุตํ่า แนวโน้ม

ของการลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศจะเพ่ิมขึน้ (Kyrkilis & Pantelidis, 2003, pp. 829-830)    

 5. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) ซึ่งคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคา (CPI) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั

มลูค่าการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศ อนึ่งเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสงูขึน้ จะสง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต 

ท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คา่จ้างแรงงาน) กลยทุธ์ประการหนึง่ของผู้ประกอบการก็คือการย้ายฐานการผลติไปยงั

ประเทศท่ีมีต้นทนุการผลติท่ีตํ่ากวา่ (Saleem, 2013, pp. 236-245)       
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6. ระดบัการเปิดประเทศ (Open) หมายถึงผลรวมของมลูค่าการนําเข้าและการสง่ออกของประเทศเจ้าของทนุ  

การเปิดการค้าเสรีของประเทศท่ีมีการดําเนินธุรกรรมระหว่างประเทศจะสง่ผลในเชิงบวกต่อมลูค่าของการลงทนุโดยตรง

ระหว่างประเทศในหลายกรณี เช่น 1) สามารถเสาะแสวงหาเงินทุนจากต่างประเทศ  2) ระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้น 

การส่งออก จะทําให้ธุรกิจสามารถได้รับข้อมลูข่าวสารด้านต่างๆเก่ียวกับกลไกตลาดระหว่างประเทศ ความรู้และทกัษะ

ของการดําเนินธุรกรรมในประเทศต่างๆ  3) สง่ผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ กลา่วโดยสรุป 

ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของการเปิดประเทศกบัมลูค่าของการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศ จะเป็นความสมัพนัธ์ใน

เชิงบวก (Anitha, 2012, pp. 118)   

7. จํานวนการจดสิทธิบตัรและใบอนุญาตของประเทศเจ้าของทุน (Patents) ซึ่งอธิบายถึงการเจริญเติบโต 

ของเทคโนโลยีของประเทศ อนัแสดงออกซึง่ศกัยภาพท่ีสงูขึน้ในการผลติสนิค้าและบริการของแตล่ะประเทศ ซึ่งจะแสดงให้

เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงกว่า และความสามารถของธุรกิจท่ีมีอํานาจในการแข่งขันท่ีมาจากอํานาจ 

ทางกฎหมายท่ีคุ้มครอง เช่นการจดสิทธิบตัรต่างๆ จะส่งผลกระทบให้มลูค่าของการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศของ

ประเทศผู้ลงทนุเพ่ิมขึน้ (Kogut & Chang, 2002, pp. 401-410)       

 8. วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน (Crisis) ได้แก่ วิกฤติการเงินปี 1997-1998 (ต้มยํากุ้ ง) และวิกฤติซบัไพรม์  

ปี 2007-2008 ซึ่งในท่ีนีถื้อเป็นตวัแปรหุ่น กําหนดให้ 1 เป็นปีท่ีเกิดวิกฤต และ 0 หมายถึงปีอ่ืนซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อทกุ

ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Opened Economy)  
                                              

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. การทดสอบข้อมูลอนุกรมเวลา  การทดสอบข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นสิ่งท่ีควรกระทําก่อนท่ีจะนําข้อมูล

อนกุรมเวลามาใช้ในการวิเคราะห์โดยเฉพาะเง่ือนไขความคงท่ีของอนกุรมเวลา (Stationary) ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคญัในการ

นําข้อมลูอนกุรมเวลามาใช้ โดยท่ีในการวิเคราะห์/การพยากรณ์หลายๆ วิธี ได้มีเง่ือนไขท่ีว่าข้อมลูอนกุรมเวลาท่ีนํามาใช้

จะต้องคงท่ี ดงันัน้ ถ้าหากอนกุรมเวลาท่ีใช้ไม่คงท่ี (Nonstationary) จะต้องทําให้อนกุรมเวลาดงักลา่วคงท่ีก่อน การคงท่ี

ของอนกุรมเวลา หมายถึง อนกุรมเวลาท่ีอยู่ในสภาวะสมดลุเชิงสถิติ(Statistical Equilibrium) ซึ่งก็คือคณุสมบตัิทางสถิติ

ของอนกุรมเวลาไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามเวลา (อคัรพงศ์  อัน้ทอง, 2550, น. 20-67)  
 

 เมื่อสมมติให้ตวัแปร Xt เป็นอนกุรมเวลาท่ีคงท่ี (Stationary)  ตวัแปร Xt จะมีคณุสมบตัดิงันี ้

   Mean :  E(Xt)      =   µ      

   Variance: Var(Xt)   =  E(Xt - µ )2   =  σ2    

   Covariance: E[(Xt - µ )( X t+k - µ)]   =  γk   
 

 ถ้าตวัแปร Xt เป็นอนกุรมเวลาท่ีไมค่งท่ี (Nonstationary) ดงันัน้ตวัแปร Xt จะมีคณุสมบตั ิ  

   Mean :  E(Xt)      =   tµ      

   Variance: Var(Xt)   =  E(Xt - µ )2   =  tσ2    

   Covariance: E[(Xt - µ )( X t+k - µ)]   =  tγk    
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           2. การทดสอบ Unit Root test  เป็นการทดสอบความน่ิง (Stationary) ของข้อมลูท่ีนํามาทําการศึกษาในท่ีนี ้

จะใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ในการทดสอบ โดยการทดสอบด้วยแบบจําลองท่ีมีจุดตดัแกนและ

แนวโน้มของเวลา (Trend and Intercept)  

 

   ∆Xt   =   α +  βt +  θX t-1 +  Σ δ ∆X t-I +  εt 
 

โดย   Xt  คือข้อมลูท่ีนํามาทดสอบ ณ เวลา t                

 α  คือจดุตดัแกน หรือแนวเดินเชิงเฟ้นสุม่ซึง่มคีวามโน้มเอียงโดยทัง่ไปรวมอยูด้่วย (Random  Walk with  

                   Rift)           

 t    คือแนวโน้มของเวลา        
       

ซึ่งในการทดสอบแบบ ADF test นัน้ จํานวนพจน์ Σ ∆δX t-1  หรือ Lag Difference Term ท่ีเพ่ิมเข้าไปนัน้จะเพ่ิม

เข้าไปทีละ 1 จนกว่าค่า error term (εi) จะไม่มีปัญหา Serial Correlation ซึ่งพิจารณาได้จาก Dubin-watson Statistic     

หากในการทดสอบท่ีระดบั Level{I(0)} พบกบัปัญหายนิูทรูท หรือคา่ t-statistic ท่ีได้จากการทดสอบมีคา่มากกวา่คา่วิกฤต 

Mackinnon ก็จะทําการทดสอบข้อมูล ในระดบั 1st difference ต่อไป โดยดูค่า t-statistic เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต 

Mackinnon อีกครัง้หนึง่ ถ้าคา่ t-statistic มีคา่น้อยกวา่คา่วิกฤต Mackinnon ก็แสดงวา่ข้อมลูไมม่ีปัญหายนิูทรูท ในระดบั

ข้อมลู I(1)                

 3. การวิเคราะห์ความสัมพ้นธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration)  กลา่วคือในชุดข้อมลูท่ีนํามา

วิเคราะห์สมการถดถอย แม้วา่ข้อมลูจะมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ Nonstationary แตถ้่าตวัแปรท่ีนํามาพิจารณามีคณุสมบตัิเป็น 

“Cointegration” ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีได้จะไม่มีปัญหา Spurious Regression  แนวคิดนีถู้กพฒันาโดย

นกัเศรษฐมิติ 2 ทา่นคือ Engle และ Granger ซึง่ทา่นทัง้สองให้ข้อสรุปทางทฤษฎีวา่ “ข้อมลูอนกุรมเวลาตัง้แต่ 2 ชุดขึน้ไป 

อาจมีความสมัพนัธฺในเชิงเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน ในสภาพท่ีแน่นอน ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเรียกว่า Cointegration 

ความสมัพนัธ์เช่นนีเ้กิดขึน้ได้แม้ว่าข้อมลูจะเป็น Nonstationary ก็ตาม”  ซึ่งในการหาความสมัพนัธ์ระยะยาวจะเป็น

การศึกษาเร่ือง Cointegration ส่วนการศึกษาหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรในระยะสัน้ ส่วนใหญ่นิยมใช้แบบจําลองท่ี

เรียกว่า Error Correction Model ในการวิเคราะห์ การทดสอบความสมัพนัธ์ระยะยาวของข้อมลู โดยใช้วิธีการทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของ Engle-Granger มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้   

ขัน้ตอนท่ี  1 นําตวัแปรท่ีใช้ในแบบจําลอง ไปทดสอบยนิูทรูทเพ่ือทดสอบความน่ิงของข้อมลู โดยวิธี  ADF test 

(Augmented Dickey-Fuller test)  

ขัน้ตอนท่ี 2  ประมาณสมการถดถอยด้วยวธีิ Ordinary Least Squares (OLS) โดยใช้แบบจําลองท่ี (1)      

ขัน้ตอนท่ี 3  นําคา่ µ (หรือคา่ residuals ท่ีประมาณได้จากสมการ) ของแตล่ะสมการท่ีประมาณได้จากการ

ถดถอยด้วยวิธี OLS มาทดสอบวา่มีลกัษณะน่ิงท่ีระดบั I (0) หรือไม ่ด้วยวิธีการทดสอบยนิูทรูท ด้วยวิธี ADF test โดยไม่

ต้องใสค่า่คงท่ีและแนวโน้มตามเวลา (trade and intercept) สมการท่ีใช้ทดสอบคือ  

∆êt     =   γê t-1 + Σ a∆ê t-1 + Vt   

จากการนําข้อมูลของตัวแปรเชิงปริมาณทัง้หมด มาหาค่าความหยุดน่ิงด้วยวิธี Unit Root Test โดยใช้ 

Augmented Dickey-Fuller test (ADF) ได้ผลวา่ตวัแปรทกุตวัจะมีความหยดุน่ิงท่ีระดบันยัสาํคญั 95% 
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ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูลโดยวิธียูนิทรูท 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบ  Augmented Dickey-Fuller unit root test ของตวัแปรในสมการ 

Prob.MacKinnon (1996) one –sided p-values 

ตวัแปร         log(GDP)     log(int)     log(cpi)    log(REER)     log(open)    log(patents)   log(gov)    crisis 

                    0.0406      0.0000      0.0351*     0.0029            0.0052        0.0005           0.0426*    0.0078* 

หมายเหตุ. ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (prob. < 0.05) 

ข้อมลูทกุตวัมีความหยดุน่ิงท่ีระดบั 1st difference  ยกเว้น * หยดุน่ิง ณ ระดบั level zero 
 

เมื่อนําตวัแปรทัง้หมดมาหาความสมัพนัธ์โดยการประมาณคา่กําลงัสองน้อยท่ีสดุของมลูคา่การลงทนุโดยตรงใน

ตา่งประเทศ (OLS estimates of outward FDI) จะได้ผลดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประมาณคา่กําลงัสองน้อยท่ีสดุของมลูคา่การลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศของไทย 

ตวัแปร  cont.   log(GDP)     log(int)     log(cpi)    log(REER)     log(open)    log(patents)   log(gov)    crisis 

            11.26    -1.805        0.75*       0.319*         -5.06*           -0.463          -0.335*          4.39*       -0.42* 

R-squared = 0.99 

F-statistic = 240.78* 

DW = 1.77 

Prob.Error term ท่ีระดบั level Zero = 0.0099 

หมายเหตุ. *  =  ณ  ระดบันยัสาํคญัท่ี 99% 
 

ตามวิธีการของ Engle and Granger (อคัรพงศ์  อัน้ทอง, 2546, น. 1-30) จะต้องมีการทําการทดสอบ Residual 

ของสมการประมาณค่าว่ามีลกัษณะของ Stationary หรือไม่ โดยไม่ใสค่่าคงท่ี และ Time Trend หากพบว่า Residual มี

ลกัษณะ Stationary แสดงวา่สมการดงักลา่วมีความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพในระยะยาว ซึง่ได้ผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

 

ตารางที่  17 แสดงผลการทดสอบ Stationary ของ Residual ด้วยวิธี Unit Root ท่ีค่าระดบัของข้อมลู (At Level) ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 95%e 

ตัวแปร error ของประเทศ ค่า Prob.ของ Residual 

ไทย 0.0099 
 

จากการนําตัวแปรทัง้หมดของสมการ มาหาความสมัพันธ์โดยวิธีประมาณค่ากําลงัสองน้อยท่ีสุดจะได้ค่า

สมัประสทิธ์ิของตวัแปรเป็นไปตามสมการข้างต้น ทัง้นีเ้มื่อนําค่าความคลาดเคลื่อนของสมการมาหาค่าความหยดุน่ิง ผล

ปรากฏว่า มีค่า prob. < 0.01 แสดงว่าท่ีความเช่ือมัน่ 99% ตวัคลาดเคลื่อนมีความหยดุน่ิง การท่ีตวัคลาดเคลื่อนของ

สมการถดถอยมีความหยดุน่ิงท่ีระดบั I(0) จึงสรุปได้วา่สมการถดถอยท่ีประมาณขึน้มีความสมัพนัธ์ระยะยาว (Long-term 

Relationship) คือมีการร่วมไปด้วยกนั (co-integration)              
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อภปิรายผลการศึกษา           
 

ผลท่ีได้มี ข้อสังเกตท่ีสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี  ้รายได้ประชาชาติ  และ ระดับการเปิดประเทศ  

มีความสมัพนัธ์กบัมลูคา่ของการลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศของไทย อย่างไม่มีนยัสําคญั ขณะท่ีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

ท่ีสง่ผลอยา่งมีนยัสาํคญั และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัมลูค่าของการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของไทย 

(ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสของเงินทุนไหลออกจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่ออตัราดอกเบีย้ภายในประเทศเพ่ิมสงูขึน้) สิ่งท่ีเกิดขึน้ 

กบัตวัแปรอิสระทัง้ 3 นีส้าเหตนุ่าจะมาจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  

จึงทําให้นกัลงทนุทัง้ไทยและต่างประเทศขาดความมัน่ใจในการดําเนินการลงทุนในประเทศมากกว่าการให้ความสนใจ 

ในการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ รายได้ประชาชาติ และระดบัของการเปิดประเทศ สาํหรับคา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร

การใช้จ่ายภาครัฐบาลมีค่าเท่ากบั 4.39 แสดงให้เห็นว่า ถ้าการใช้จ่ายภาครัฐบาลของไทยเพ่ิมขึน้ 1% จะสง่ผลให้มลูค่า

ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยเพ่ิมขึน้ 4.39% อย่างมีนยัสําคญั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงใน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการใช้จ่ายภาครัฐบาล จะนําไปสู่การได้เปรียบในการแข่งขนัระหว่างประเทศ 

(Globerman & Shapiro, 2001, pp. 1899-1900) ในสว่นของค่าสมัประสิทธ์ิของดชันีราคา ท่ีแสดงถึงภาวะเงินเฟ้อ  

สง่ผลอยา่งมีนยัสาํคญัและมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมลูค่าการลงทนุโดยตรงของประเทศไทยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

กล่าวคือเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสงูขึน้ จะส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คา่จ้างแรงงาน) กลยทุธ์ประการหนึง่ของผู้ประกอบการคือการย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีต้นทนุการผลิตท่ีตํ่ากว่า 

(Saleem, 2013, pp. 236-245)  นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของอตัราแลกเปลี่ยน สง่ผลอย่างมีนยัสําคญั

สาํหรับประเทศไทย แตค่วามสมัพนัธ์กบัมลูคา่การลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศ มีผลในเชิงลบ แสดงให้เห็นว่าเมื่อค่าเงิน

ในประเทศผู้ลงทนุออ่นคา่ จะสง่ผลให้มลูคา่การลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศเพ่ิมขึน้ สาเหตเุน่ืองมาจากความเป็นไปได้ 

ท่ีแรงจงูใจหลกัของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการสง่ออก ดงันัน้เมื่อมีการเพ่ิมขึน้ในต้นทนุการผลิต

ก็จะสง่ผลให้เกิดการลงทนุยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีจะสง่ผลให้เกิดการได้เปรียบในการแขง่ขนั อนัเน่ืองมาจากต้นทนุ และสะท้อน

ไปถึงความได้เปรียบในกิจกรรมของการสง่ออกระหวา่งประเทศด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Kyrkilis และ Pantelidis 

ท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น โดยประเทศท่ีเน้นการสง่ออกอย่างสิงค์โปร์ และบราซิล ก็ได้ให้ผลการวิจัยออกมาในลกัษณะ

เดียวกนั คา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปรจํานวนการจดสทิธิบตัรและใบอนญุาตของประเทศเจ้าของทนุมีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัมลูค่าการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศของไทย อย่างมีนยัสําคญั ซึ่งอธิบายถึงการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีของ

ประเทศ อันแสดงออกถึงศักยภาพท่ีสูงขึน้ในการผลิต แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงกว่า และ

ความสามารถของธุรกิจท่ีมีอํานาจในการแข่งขนัท่ีมาจากอํานาจทางกฎหมายคุ้มครอง (Kogut & Chang, 2002, pp. 

401-410) และคา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปรอิสระ วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตวัแปรหุ่น สง่ผลในเชิงลบกบัประเทศไทยแสดงให้

เห็นวา่ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จะสง่ผลมลูคา่ของการลงทนุโดยตรงระหวา่งประเทศของประเทศเจ้าของทนุลดลง              
 

สรุปและข้อเสนอแนะ    
           

เมื่อพิจารณาจากสมการความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อมลูค่าการลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศ

ของไทย จะเห็นว่าตัวแปรท่ีมีความสําคัญท่ีสะท้อนถึงอิทธิพลท่ีมีต่อการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ได้แก่  

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและ การใช้จ่ายภาครัฐบาล คําถามท่ีตามมาก็คือ ถ้านําสมการความสมัพนัธ์

เดียวกนันี ้มาใช้กบัประเทศต่างๆ ท่ีมีบทบาทสําคญัต่อประเทศไทยในอนาคตเช่น ประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิกกลุม่ AEC 
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เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ฯลฯ จะให้ผลลพัธ์ออกมาในลกัษณะใด ปัจจยัอะไรบ้างท่ีมีความสําคญัเหมือนกัน

หรือตา่งจากประเทศไทย อยา่งไร และอะไรคือสาเหตท่ีุทําให้แตกตา่งออกไปจากประเทศไทย (หรือปัจจยัใดท่ีทําให้มลูค่า

ของการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของประเทศอ่ืนๆ จึงสงูกว่าไทย เป็นต้น) สิ่งต่างๆ ท่ีกลา่วมานี ้ควรมีการนํามาหา

คําตอบในอนาคต เพ่ือท่ีจะทําให้ บริษัทข้ามชาติของไทยสามารถดําเนินธุรกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะธุรกรรมระหว่างประเทศ

กบัประเทศสมาชิก AEC ได้อยา่งเข้าใจในสภาพแวดล้อมตา่งๆ ของประเทศสมาชิกนัน้มากยิ่งขึน้       
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การศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Comparative Study of Double Taxation Agreement Between 

Country of ASEAN Economic Community 

ภคัชญัญา  บญุชูคํา * และ สวุรรณา  เลาหะวิสทุธ์ิ ** 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนีเ้ป็น

การศึกษาข้อมูลจากอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยได้ทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้หมด  

7 ประเทศ คือ พม่า  มาเลเซีย  ลาว  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนาม และอินโดนีเซีย ในขณะนีย้งัไม่มีการทําอนสุญัญา

ภาษีซ้อนกบัประเทศกมัพชูา และบรูไนดารุสซาลาม 

 ผลการศึกษาพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกท่ีมีการทําอนสุญัญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 

2519 และประเทศพม่าเป็นประเทศล่าสุดท่ีทําการตกลงในอนุสญัญาภาษีซ้อนล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2555 ข้อตกลง 

ตามอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเหมือนกนัในด้านองค์ประกอบทัว่ไป 

ขอบข่ายด้านบุคคล ภาษีท่ีเก่ียวข้อง บทนิยามทั่วไป ภูมิลําเนาเพ่ือการรัษฎากร สถานประกอบการ ประเภทเงินได้ 

ท่ีมีการระบุ วิธีขจัดภาษีการเก็บภาษีซ้อนในส่วนเงินได้ แต่มีความแตกต่างกันในข้อตกลง ได้แก่ อตัราภาษีท่ีกําหนด

เพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อนได้แก่ เงินปันผล ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ ซึ่งวิธีขจดัภาษีซ้อนในอนสุญัญาภาษีซ้อนนัน้ เงินได้

สว่นใหญ่จะใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา(Ordinary Credit Method) ส่วนเงินได้เงินปันผลส่วนใหญ่ใช้วิธี

เครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) และวิธีเครดิตสาํหรับภาษีท่ีเก็บจากกําไรของบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลในประเทศ

คู่สญัญา (Underlying Credit) ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ท่ีมีการใช้วิธียกเว้นแบบก้าวหน้า (Exemption with Progression 

Method) สว่นการสง่เสริมการลงทนุในประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช้วิธีเครดิตเพ่ือสง่เสริมการลงทนุ (Tax 

Sparing Credit) 
 

ABSTRACT 
 

 The comparative study of double taxation agreement between Thailand and countries in the ASEAN 

economic community. Data were studied from the double taxation agreement that Thailand made with 

7countries; Myanmar, Malaysia, Laos, Philippines, Singapore, Vietnam and Indonesia. However, Thailand has 

not yet made double taxation agreement with Cambodia and Brunei Darussalam.  

 The results showed that Singapore was the first country which Thailand made double taxation 

agreement with in 1976 and Myanmar was the latest country that agreed with Thailand in 2012. Moreover, the 

similarities of agreements between countries in ASEAN community are general elements, personal scope, 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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related taxes, general definitions, fiscal domicile, establishments, specific income and elimination of double 

taxation for income. 

In contrast, there are differences in agreements which are identified tax rate ceiling of double 

taxation agreement; dividend, interests and royalty. Double taxation of the majority of income was eliminated 

by ordinary credit method. Moreover, majorities of income and dividend used ordinary credit and underlying 

credit methods (credit for taxes collected from profits of companies who pay dividends in the country parties). 

However, Singapore used exemption with progression method. For the investment promotion of countries in 

ASEAN economic community, tax sparing credit method was applied. 
 

บทนํา 
 

 ปัจจุบันยุคทุนนิยมมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนและผลักดันให้แต่ละประเทศมีความก้าวหน้า 

ไปอยา่งรวดเร็วอนัสืบเน่ืองมาจากประเทศต่างๆ มีการอยู่รวมกนัเป็นสงัคมโลก แต่ละภมูิภาคมีการรวมตวักนัในภมูิภาค

เพ่ือเพ่ิมการตอ่รองในเวทีโลก เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัอย่างมีศกัยภาพและยึดถือผลประโยชน์ร่วมกนัเพ่ือพฒันา

ประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน ดังนัน้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงกําเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายใน เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  เวียดนาม  กมัพชูา  

ลาว  พม่า  และบรูไน การรวมตวักันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ มีวตัถุประสงค์ท่ีสําคัญทัง้ด้านเศรษฐกิจ  

การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  แรงงาน  วฒันธรรม  ศิลปะ  การมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั รวมไปถึง 

การเคลือ่นย้าย สนิค้า บริการ เงินทนุ การลงทนุและแรงงาน ก่อให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น การลงทนุเส้นทาง

รถไฟ การขนสง่ทางนํา้และอากาศ การเช่ือมโยงทางด้านไอทีและด้านพลงังาน การสร้างถนน ซึง่เอือ้ประโยชน์แก่นกัลงทนุ

ท่ีต้องการลงทนุในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 นกัลงทนุหรือผู้ประกอบการท่ีสนใจการลงทนุในต่างประเทศ ควรทําการศึกษาถึงกฎหมายภาษีภายในประเทศ 

ท่ีลงทนุ อนัเน่ืองมาจากเมื่อการลงทนุดงักลา่วอาจจะทําถกูจดัเก็บมากกว่า 1 ครัง้ ทําให้เกิดความซํา้ซ้อนเกิดขึน้ การทํา

ข้อตกลงอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างแต่ละประเทศจึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งขจดัหรือลดความซํา้ซ้อนในการจดัเก็บภาษี 

ให้หมดไปในระดบัหนึง่ โดยให้สทิธิแก่รัฐใดรัฐหนึง่เป็นฝ่ายจดัเก็บภาษีดงักลา่ว หากไมม่ีการจดัทําอนสุญัญาภาษีซ้อนนัน้ 

ผู้ประกอบการและนกัลงทุนต่างๆ จะต้องเสียภาษีซํา้ซ้อนระหว่างการเสียภาษีแก่ประเทศท่ีลงทุนหรือเรียกว่าประเทศ 

แหล่งเงินได้ และประเทศถ่ินท่ีอยู่ของนักลงทุน ทําให้เกิดต้นทุนด้านภาษีอากรท่ีสูงหรืออาจทําให้ตัดสินใจไปลงทุน 

ยงัประเทศอ่ืนท่ีเสยีภาษีน้อยกวา่ ซึง่ทําให้ภาครัฐเสยีโอกาสท่ีจะได้รายได้ในสว่นนี ้

 ปัจจบุนั ประเทศไทยได้ทําการจดัทําอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัตา่งประเทศเป็นจํานวน 57 ประเทศ (กรมสรรพากร, 

2557) และยังมีบางประเทศท่ีอยู่ในขัน้ตอนการเจรจา ส่วนอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยทํากับกลุ่มประเทศของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในขณะนีม้ี 7 ประเทศดงันี ้
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 ประเทศ          อนุสัญญามีผลบังคับใช้         ปีภาษีที่มีผลบังคับใช้ 

 1. สงิคโปร์   27  เม.ย. 2519   1 ม.ค. 2519 

 2. มาเลเซีย    2   ก.พ. 2526   1 ม.ค. 2526 

 3. ฟิลปิปินส์   11  เม.ย. 2526   1 ม.ค. 2526 

 4. เวียดนาม   31  ธ.ค. 2535   1 ม.ค. 2536 

 5. ลาว    23  ธ.ค. 2540   1 ม.ค. 2541 

 6. อินโดนีเซีย   23  ต.ค. 2546   1 ม.ค. 2547 

 7. พมา่    15  ส.ค. 2554   1 ม.ค. 2555 
 

 ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ียงัไม่มีอนสุญัญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย มีจํานวน 2 ประเทศ 

ได้แก่ ประเทศกมัพชูา (อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ) และประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เก่ียวกบัองค์ประกอบทัว่ไป โครงสร้างของอนสุญัญาภาษีซ้อน ข้อตกลงการขจดัภาษีซ้อนของเงินได้สาํคญั 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 ในการศึกษาการเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มีกรอบแนวคิดท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ ความหมายของอนสุญัญาภาษีซ้อน  ประโยชน์ของการทําอนสุญัญาภาษีซ้อน  วิธีการ

ขจัดภาษีซ้อน และโครงสร้างของอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สญัญาในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ดงันี ้

1. ความหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อน ภาษีอากรถือเป็นรายได้หลกัของประเทศในการบริหารประเทศและนําไปสู ่

การลงทุนระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานและการพัฒนาด้านต่างๆ ดงันัน้แต่ละประเทศจึงมีการกําหนดกฎหมายให้

ประชาชนของรัฐต้องมีหน้าท่ีเสยีภาษีให้รัฐ ซึง่วิธีการจดัเก็บภาษีของแตล่ะประเทศจะมีความแตกต่างกนั หลกัเกณฑ์ท่ีใช้

ในการจดัเก็บภาษีเงินได้มีดงัตอ่ไปนี ้

• หลกัแหลง่เงินได้ หมายถึง รัฐแหลง่เงินได้สามารถกําหนดให้ผู้มีเงินได้ผู้ ท่ีมีแหลง่เงินได้จากรัฐแหลง่เงินได้ 

ต้องมีหน้าท่ีเสยีภาษีให้กบัรัฐแหลง่เงินได้     

• หลกัถ่ินท่ีอยู่ หมายถึง รัฐท่ีผู้ มีเงินได้ไปอาศัยอยู่ สามารถกําหนดให้ผู้มีเงินได้ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในรัฐนัน้ต้อง 

มีหน้าท่ีเสยีภาษีให้กบัรัฐท่ีผู้มีเงินได้ไปอาศยัอยู ่   

• หลักสัญชาติและพลเมือง หมายถึง รัฐเจ้าของสัญชาติและพลเมือง สามารถกําหนดให้ผู้ มีเ งินได้ 

ท่ีถือสญัชาติหรือเป็นพลเมืองของรัฐนัน้ๆมีหน้าท่ีเสยีภาษีให้กบัรัฐเจ้าของสญัชาติ 

 สาํหรับประเทศไทยนัน้ มีการระบอํุานาจรัฐในการจดัเก็บภาษีไว้ในประมวลรัษฎากรโดยยดึหลกัแหลง่เงินได้และ

หลกัถ่ินท่ีอยู่ เงินได้ท่ีมีแหล่งเงินได้ในประเทศ ทัง้จากหน้าท่ีงานท่ีทํา ทรัพย์สินในประเทศไทย กิจการในประเทศไทย  

รวมทัง้เงินได้ท่ีได้จากกิจการในประเทศไทยของนายจ้าง ให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพลเมือง 
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ของประเทศใดก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ แต่ในกรณีเงินได้ท่ีเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศ ต้องเสียภาษี 

ให้กบัประเทศไทยเมื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และมีการนําเงินได้เข้ามาในประเทศไทย เช่น พลเมืองของ

ประเทศไทยได้มีการลงทนุยงัตา่งประเทศ มีเงินจากแหลง่นอกประเทศและได้มีการเสียภาษีเงินได้ให้กบัประเทศแหลง่เงิน

ได้แล้ว แต่เมื่อมีการนําเงินได้ท่ีเกิดจากแหลง่ภายนอกประเทศเข้ามาในประเทศจะถกูจดัเก็บภาษีตามกฎหมายประเทศ

ไทย ซึง่เป็นภาระของนกัลงทนุเรียกได้วา่มีการเก็บภาษีซ้อน  ดงันัน้ภาษีซ้อนจึงหมายถึง เงินได้จํานวนเดียวกนัถกูจดัเก็บ

ภาษีมากกวา่ 1 ครัง้หรือถกูเป็นฐานในการคํานวณภาษีทัง้สองรัฐ ลกัษณะการซํา้ซ้อนของภาษีแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

(ธนภณ แก้วสถิตย์, 2554) 

 -  ภาษีซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) หมายถึงการมีเงินได้จํานวนเดียวกนัแต่ถกูนํามาเป็น

ฐานการคํานวณภาษีสองครัง้ในรัฐเดียวกนั  

 -  ภาษีซ้อนเชิงอํานาจรัฐ (Juridical Double Taxation) หมายถึงการเกิดภาษีซ้อนของ 2 รัฐ ได้แก่ รัฐแหลง่เงิน

ได้กบัรัฐถ่ินท่ีอยูข่องผู้มีเงินได้ ซึง่ตา่งใช้สทิธิในการจดัเก็บภาษีในเงินได้จํานวนเดียวกนั ก่อให้เกิดภาระภาษีแก่นกัลงทนุ 

2. ประโยชน์ของการทําอนุสัญญาภาษีซ้อน อนสุญัญาภาษีซ้อนมีประโยชน์ดงันี ้(กระทรวงการคลงั, กรมสรรพากร, 

2556) 

 1. ช่วยบรรเทาภาระภาษีท่ีซํา้ซ้อนและเป็นอปุสรรคในการลงทนุ รวมถึงลดต้นทนุด้านภาษีให้แก่นกัลงทนุ 

 2. ทําให้เกิดหลกัประกนัและความชดัเจนในการเสยีภาษี เพ่ือสร้างความมัน่ใจตอ่นกัลงทนุ 

 3. เกิดการเคลือ่นย้ายเงินทนุ แรงงาน และเทคโนโลยีตา่งๆ ระหวา่งประเทศเพ่ิมมากขึน้ 

 4. เงินได้บางประเภท มีการใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนโดยวิธียกเว้นภาษี เช่น เงินได้ประเภทการบินระหว่างประเทศ 

และลดภาษีเงินได้กิจการเดินเรือระหว่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญของการค้าการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

 5. ทําให้สามารถแขง่ขนักนัและมีเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัไปพร้อมๆ กนั 

 6. ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางด้านภาษีระหว่างกนัเพ่ือป้องกนัการเลี่ยงภาษีและเกิดประโยชน์ในการ

จดัเก็บรายได้เข้าประเทศ 

3. วิธีการขจัดภาษีซ้อน วิธีการขจดัภาษีซ้อนท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนมีทัง้หมด 3 ประเภท ดงันี ้(ธนภณ แก้วสถิตย์, 

2554) 

 1. วิธีการเพิกถอนสทิธิอํานาจจดัเก็บโดยสิน้เชิง (Renunciation of the right to tax by either state) เป็นการให้

สทิธิรัฐใดรัฐหนึง่จดัเก็บเพียงรัฐเดียว 

 2. วิธียกเว้น (Exemption Method) แบง่เป็น 2 วิธี ดงันี ้

 2.1  วิธียกเว้นเต็มท่ี (Full Exemption Method) เมื่อรัฐแหลง่เงินได้ทําการจดัเก็บภาษีเงินได้แล้ว รัฐถ่ินท่ีอยู่

จะทําการยกเว้นไมเ่ก็บภาษีดงักลา่ว 

 2.2 วิธียกเว้นและก้าวหน้า (Exemption with Progression) เงินได้ท่ีถกูเสียภาษีในรัฐแหลง่เงินได้เรียบร้อย

แล้ว รัฐถ่ินท่ีอยูไ่ด้นําเงินได้มารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล เพ่ือขยายฐานภาษีให้กว้างขึน้ เงินได้ดงักลา่วจึงเสียภาษี

ในประเทศแหลง่เงินได้เพียงแหง่เดียว เพ่ือรัฐถ่ินท่ีอยูส่ามารถจดัเก็บในอตัราท่ีสงูขึน้ อนัเน่ืองมากจากมีรัฐถ่ินท่ีอยู่ใช้อตัรา

ก้าวหน้าในการจดัเก็บภาษีตามกฎหมายภายในประเทศ 
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 3.  วิธีเครดิต (Credit Method) แบง่เป็น 2 วิธีดงันี ้

 3.1 วิธีเครดิตเต็มท่ี (Full Credit Method) เป็นวิธีท่ีรัฐถ่ินท่ีอยูใ่ห้ผู้มีเงินได้นําภาษีท่ีเสยีจากรัฐแหลง่เงินได้มา

เครดิตออกจากภาษีท่ีคํานวณได้ทัง้จํานวน หากเกิดมียอดคงเหลือท่ีต้องคืนให้แก่ผู้ เสียภาษี ทําให้รัฐถ่ินท่ีอยู่มีความ

เสยีเปรียบ วิธีนีไ้มนิ่ยมใช้ 

 3.2 วิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายหรือเป็นวิธีพืน้ฐานใน

การขจดัภาษีซ้อน ซึง่วิธีนีจ้ะให้รัฐถ่ินท่ีอยู่ทําการขจดัภาษีซ้อนโดยให้ผู้มีเงินได้นําภาษีท่ีเสียจากรัฐแหลง่เงินได้มาเครดิต  

แตจํ่านวนเงินไมเ่กินภาษีทีคํานวณได้ในรัฐถ่ินท่ีอยู ่ 

 ภายใต้วิธีเครดิตธรรมดานัน้ยงัมีวิธีท่ีเพ่ิมเติมท่ีช่วยเหลือทางด้านภาษี คือวิธีเครดิตเพ่ือสง่เสริมการลงทนุ (Tax 

Sparing Credit) เป็นวิธีการขจดัหรือลดภาระภาษีแก่บริษัทท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ โดยวิธีการจะยกเว้นภาษีตาม

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน จํานวนภาษีท่ีได้รับยกเว้นนัน้ นกัลงทุนนําไปใช้เป็นเครดิตภาษีในประเทศถ่ินท่ีอยู่ได้และ

จํานวนเงินต้องไมเ่กินกวา่จํานวนเครดติภาษีท่ีคํานวณได้ และวิธีนีม้กัใช้ในประเทศกําลงัพฒันาเป็นสว่นใหญ่ ดงัจะเห็นวา่

ในประเทศของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนิยมใช้เพ่ือสง่เสริมการลงทนุในประเทศของตน 

 อีกวิธีท่ีอยูภ่ายใต้วิธีเครดิตธรรมดาคือวิธีเครดิตสาํหรับภาษีท่ีเก็บจากกําไรของบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลในประเทศ

คูส่ญัญา (Underlying Credit) เป็นวิธีท่ีใช้เฉพาะเงินได้เงินปันผลเทา่นัน้ โดยรัฐถ่ินท่ีอยูข่องรัฐท่ีได้รับเงินปันผลจะยอมให้

ผู้มีเงินได้นําภาษีท่ีเสียในรัฐแหลง่เงินได้มาใช้เป็นเครดิตภาษีในรัฐถ่ินท่ีอยู่ตามสดัสว่นท่ีผู้มีเงินได้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 %

ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทท่ีจ่ายเงินปันผล ซึง่การคํานวณนัน้จะเพ่ิมเติมจากวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit 

Method) อีก 1 ขัน้ตอนโดยรัฐถ่ินท่ีอยูจ่ะยอมให้ผู้มีเงินได้เงินปันผลนําภาษีท่ีบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลได้เสยีไว้ในรัฐแหลง่เงิน

ได้มาใช้เป็นเครดิตภาษีในรัฐถ่ินท่ีอยูไ่ด้อีก แตค่ํานงึถึงเง่ือนไขของสดัสว่นผู้ ถือหุ้นท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนว่าสามารถ

ใช้สทิธินีห้รือไม ่

4. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ สัญญาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ลกัษณะของอนสุญัญาภาษีซ้อนมกัจะมีขอบขา่ยและโครงสร้างอนสุญัญาภาษีซ้อนจะประกอบไปด้วย 4 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

 ส่วนที่ 1  ขอบข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน    อนสุญัญาภาษีซ้อนจะว่าด้วยเร่ืองการบงัคบัใช้กบับคุคลท่ีมี

ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐทัง้สองท่ีเป็นคู่สัญญารวมถึงข้อตกลงเร่ืองภาษีท่ีอยู่ในขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องว่าประกอบได้ด้วยภาษี

ภายในประเทศของทัง้สองรัฐ และบทนิยามในการทําความเข้าใจให้ตรงกนัและการปฏิบตัิตามอนสุญัญาภาษีซ้อน 

 ส่วนที่ 2 เงนิได้ประเภทต่าง ๆ   โดยทัว่ไปเงินได้ท่ีอนสุญัญาภาษีซ้อนได้มีการบญัญตัิมีดงัตอ่ไปนี ้

  - อสงัหาริมทรัพย์ 

  - กําไรจากธุรกิจ 

  - การขนสง่ระหวา่งประเทศ 

  - เงินปันผล 

  - ดอกเบีย้ 

  - คา่สทิธิ 

  - ผลได้จากทนุ 

  - บริการสว่นบคุคลท่ีเป็นอิสระ 

  - บริการสว่นบคุคลท่ีไมเ่ป็นอิสระ 

  - คา่ป่วยกรรมการ 
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  - นกัแสดงและนกักีฬาสาธารณะ 

  - เงินบํานาญ 

  - เงินได้อ่ืน ๆ แล้วแตอ่นสุญัญาภาษีซ้อนจะมีการกําหนด 

 ส่วนที่  3 การขจัดภาษีซ้อน การขจัดภาษีซ้อนเกิดขึน้เมื่อมีการเก็บภาษีเงินได้ท่ีทัง้สองรัฐสามารถเก็บภาษี 

ในเงินได้ก้อนเดียวกนัจึงทําให้รัฐใดรัฐหนึ่งยอมขจดัภาษีซ้อน  ซึ่งรัฐถ่ินท่ีอยู่เป็นรัฐขจดัภาษีโดยนําภาษีท่ีเสียในรัฐแหลง่

เงินได้มาทําการเครดิตภาษีได้ในรัฐถ่ินท่ีอยูแ่ละภาษีท่ีนํามาเครดิตนัน้จะต้องไมเ่กินจํานวนเงินท่ีเสยีภาษีในรัฐถ่ินท่ีอยู ่

 ส่วนที่  4 บททั่ วไป เป็นบทบญัญัติท่ีช่วยในการตีความและเป็นแนวปฏิบตัิ ได้แก่ วนัเร่ิมบงัคบัใช้ กฎเกณฑ์ 

การยกเลกิอนสุญัญาภาษีซ้อน ภาษาท่ีใช้เผยแพร่ในต้นฉบบั เป็นต้น  
 

วิธีการศึกษา  
 

 เก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากอนุสญัญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากหนังสือ เอกสาร คําอธิบาย ข้อหารือ คู่มือการค้า 

และการลงทนุตา่งๆ  เก่ียวกบักฎหมายภาษีอากร  มีวิธีการศกึษา ดงันี ้

1. ศึกษาโครงสร้างของอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เก่ียวกบัองค์ประกอบทัว่ไป ได้แก่ วนัท่ีมีผลใช้บงัคบั รอบระยะเวลาบญัชี ภาษาท่ีใช้เผยแพร่ ประเภทภาษี 

2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อตกลงการขจดัภาษีซ้อนของอนสุญัญาภาษีซ้อน จากเงินได้เฉพาะ 5 รายการท่ีสําคญั

และพบบ่อย ได้แก่ เงินได้บริการส่วนบุคคลท่ีเป็นอิสระ เงินปันผล  ค่าสิทธิ  ดอกเบีย้  และเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้น 

การสง่เสริมการลงทนุ 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยจดัทํากบัประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ได้นําเอาเนือ้หาของอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยได้ทํากับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7 ประเทศ 

ได้แก่ ประเทศพม่า  ลาว  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนาม  และอินโดนีเซีย ยงัไม่มีอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากับ

ประเทศกมัพชูา และบรูไนดารุสซาลาม ทัง้นีม้ีขอบเขตในการศกึษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัองค์ประกอบทัว่ไป โครงสร้างของ

อนสุญัญาภาษีซ้อน และข้อตกลงการขจดัภาษีซ้อนของเงินได้ท่ีสาํคญั  

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ข้อมลูท่ีรวบรวมได้แบง่การวเิคราะห์ออกเป็น 2 สว่น 

 สว่นท่ี 1 องค์ประกอบทัว่ไปของข้อบญัญตัิในอนสุญัญาภาษีซ้อน ได้แก่ วนัท่ีมีผลใช้บงัคบั รอบระยะเวลาบญัชี 

ภาษาท่ีใช้เผยแพร่ ประเภทภาษี 

สว่นท่ี  2  การศกึษาเปรียบเทียบข้อตกลงการขจดัภาษีซ้อนของอนสุญัญาภาษีซ้อน จากเงินได้เฉพาะ 5 รายการ

ท่ีสาํคญัและพบบอ่ย ได้แก่ 

• เงินได้บริการสว่นบคุคลท่ีเป็นอิสระ 

• เงินปันผล  

• คา่สทิธิ  

• ดอกเบีย้ 

• เงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นการสง่เสริมการลงทนุ 
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 โดยศึกษาเปรียบเทียบเพดานอตัราภาษีท่ีประเทศไทยได้ตกลงกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเงินได้

ตา่งๆข้างต้น และวิธีขจดัภาษีซ้อนในกรณีท่ีเงินได้ต้องเสยีภาษีในแตล่ะประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบทั่วไปของข้อบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

ประเทศไทยได้มีการจัดทําอนุสญัญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้หมด  

7 ประเทศ โดยประเทศไทยเร่ิมทําอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในปี พ.ศ. 2519 ต่อมาก็เป็น

ประเทศมาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม  ลาว  อินโดนีเซีย และประเทศพม่าเป็นประเทศล่าสดุในปี พ.ศ. 2554 รอบ

ระยะเวลาบญัชีในการจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะเร่ิม 1 มกราคม เว้นแต่ของประเทศพม่าจะใช้รอบ

ระยะเวลาบญัชีเป็นปีงบประมาณท่ีเร่ิม 1 พฤษภาคม ทัง้นีภ้าษาท่ีใช้ในการทําอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีใช้เผยแพร่เป็น

ภาษาองักฤษ แต่ทัง้นีม้ีบางประเทศท่ีไม่มีการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจําชาติ จะเผยแพร่เป็นภาษาประจําชาติ

เพ่ิมเติม ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาพม่า  ภาษาลาว  ภาษามาเลเซีย  และภาษาเวียดนาม สรุปการเปรียบเทียบตาม 

ตารางท่ี 1 ดงันี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบทัว่ไปของข้อบญัญตัิในอนสุญัญาภาษีซ้อน ระหวา่งไทยกบักลุม่ประชาคม 

                 เศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศคู่สัญญา มีผลบังคับใช้ รอบระยะเวลาบัญชี ภาษาท่ีใช้ในการเผยแพร่ 

1. ประเทศพมา่ 15 ส.ค. 2554 1 พฤษภาคม–30 เมษายน ภาษาไทย ภาษาพมา่ ภาษาองักฤษ 

2. ประเทศลาว 23 ธ.ค. 2540 1 มกราคม–31 ธันวาคม ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาองักฤษ 

3. ประเทศมาเลเซีย 2 ก.พ. 2526 1 มกราคม–31 ธันวาคม ภาษาไทย ภาษามาเลเซีย ภาษาองักฤษ 

4. ประเทศฟิลิปปินส์ 11 เม.ย.2526 1 มกราคม–31 ธันวาคม ภาษาองักฤษ 

5. ประเทศสิงคโปร์ 27 เม.ย.2519 1 มกราคม–31 ธันวาคม ภาษาองักฤษ 

6. ประเทศเวียดนาม 31 ธ.ค. 2535 1 มกราคม–31 ธันวาคม ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาองักฤษ 

7. ประเทศอินโดนีเซีย 23 ต.ค. 2546 1 มกราคม–31 ธันวาคม ภาษาองักฤษ 

 

ส่วนภาษีท่ีมีการระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนใหญ่จะครอบคลุมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย  แต่ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีการระบุเฉพาะในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีไทยทํา 

กบัประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2538 ท่ีมีข้อตกลงเก่ียวกบับริษัทผู้ ได้รับสมัปทานการสํารวจและขดุเจาะของปิโตรเลียม

และภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไรนัน้มีการระบุเฉพาะในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยทํากับประเทศลาว 

มาเลเซีย และเวียดนามเท่านัน้ สว่นภาษีเงินได้นิติบคุคลเก็บจากผู้ รับเหมาต่างประเทศและภาษีปิโตรเลียมเก็บจากผู้ รับ

ช่วงสญัญาต่างประเทศมีการระบุไว้เฉพาะอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีไทยทํากับประเทศเวียดนามเท่านัน้ สรุปประเภทภาษี 

ท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนตามตารางท่ี 2 ดงันี ้

 

 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประเภทภาษีท่ีเก่ียวข้องในอนสุญัญาภาษีซ้อน ท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งไทย 
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                 กบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเทศคู่สัญญา ประเภทภาษีท่ีมีการระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

1. ประเทศพมา่ ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย 

2. ประเทศลาว ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย, 
ภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไร 

3. ประเทศมาเลเซีย ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม,  

ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย,ภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไร 

4. ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย 

5. ประเทศสิงคโปร์ ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย 

6. ประเทศเวียดนาม ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย, 

ภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไร, ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บจากผู้ รับเหมาต่างประเทศ, ภาษีปิโตรเลียมเก็บจากผู้ รับช่วง

สญัญาต่างประเทศ 

7. ประเทศอินโดนีเซีย ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบคุคล, ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

ส่วนที่ 2  การศึกษาเปรียบเทียบข้อตกลงการขจัดภาษีซ้อน 

ในการศึกษาเปรียบเทียบข้อตกลงการขจัดภาษีซ้อนของอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีไทยทํากับประเทศคู่สญัญาใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี ้จะศกึษาจากเงินได้เฉพาะ 5 รายการท่ีสาํคญัและพบบอ่ย ได้แก่ 

• เงินได้บริการสว่นบคุคลท่ีเป็นอิสระ 

• เงินปันผล  

• คา่สทิธิ  

• ดอกเบีย้ 

• เงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นการสง่เสริมการลงทนุ 

1. เงนิได้บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ 

เงินได้ค่าบริการส่วนบุคคลท่ีเป็นอิสระท่ีระบุในอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ได้แก่ แพทย์  วิศวกร  พยาบาล  ทนายความ  สถาปนิก  นกับญัชี  ทนัตแพทย์  เงินได้บริการสว่นบคุคลท่ีเป็น

อิสระนีใ้ช้วิธีขจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) หมายความว่ารัฐสามารถเก็บภาษีได้ทัง้ 2 

รัฐ ตามกฎหมายภายในท่ีกําหนด ให้รัฐถ่ินท่ีอยู่ทําการจดัเก็บเงินได้ท่ีผู้มีถ่ินท่ีอยู่ได้รับสว่นท่ีเก่ียวกับการบริการวิชาชีพ

อิสระ สว่นรัฐแหลง่เงินได้ทําการจดัเก็บภาษีได้นัน้ในกรณีท่ีเข้าเง่ือนไข 3 ข้อ ดงันี ้ 

1) ผู้ให้บริการมีฐานประกอบการประจําอยูใ่นรัฐแหลง่เงินได้เฉพาะเงินได้ท่ีเกิดจากแหลง่เงินได้นัน้ 

2) ผู้ให้บริการเข้าไปในรัฐแหลง่เงินได้ในระยะเวลาหนึง่หรือหลายระยะเวลารวมกนัหรือมากกวา่ 183 วนั  

3) คา่ตอบแทนหรือเงินได้ของผู้มีเงินได้นัน้ไมต่กเป็นภาระหรือไมถ่กูนํามารับรู้เป็นรายจ่ายของวิสาหกิจหรือของ

สถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจําซึง่ตัง้อยูใ่นรัฐแหลง่เงินได้  

 

วิธีการขจดัภาษีซ้อนเงินได้คา่บริการสว่นบคุคลท่ีเป็นอิสระในอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกบักลุม่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีการตกลงเง่ือนไขการจดัเก็บเหมือนกนัทกุประเทศ ตามตารางท่ี 3 ดงันี ้
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบข้อตกลงการจดัเก็บภาษีของเงินได้คา่บริการสว่นบคุคลท่ีเป็นอิสระ 

ประเทศคู่สัญญา 
ข้อตกลงการจัดเก็บภาษีเงินได้ค่าบริการส่วนบุคคลท่ีเป็นอิสระ 

รัฐถ่ินท่ีอยู่ รัฐแหล่งเงินได้ 

1. ประเทศพมา่ จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

2. ประเทศลาว จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

3. ประเทศมาเลเซีย จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

4.ประเทศฟิลิปปินส ์ จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

5.ประเทศสิงคโปร์ จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

6.ประเทศเวียดนาม จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

7.ประเทศอินโดนีเซีย จดัเก็บภาษีได้โดยไมม่ีเง่ือนไข จดัเก็บเงินได้ในเง่ือนไข 3 ข้อ 

2.  เงนิได้เงนิปันผล เงนิได้ค่าสทิธิ และเงนิได้ดอกเบีย้  

 ข้อตกลงในอนสุญัญาจะมีการกลา่วถึงอตัราเพดานภาษีและวิธีการขจดัภาษีซ้อนของเงินได้แตล่ะประเภทดงันี ้

2.1 เงนิได้เงนิปันผล  

อนสุญัญาภาษีซ้อนมีการกําหนดอนสุญัญาการกําหนดอตัราเพดานภาษีเงินได้ปันผลและวิธีการขจดั

เงินได้เงินปันผล ซึง่การกําหนดอตัราเพดานภาษีเงินได้เงินปันผลในอนสุญัญาภาษีซ้อนมี 2 ลกัษณะ อนสุญัญาภาษีซ้อน

ท่ีทํากับประเทศ พม่า ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้มีการกําหนดอตัราภาษีเป็นอัตราเดียว โดยไม่มีการแยกเพดาน 

อตัราภาษีระหวา่งกิจการท่ีดําเนินกิจการอตุสาหกรรม  สว่นอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากบัประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย มีการกําหนดเพดานภาษีอยู ่2 อตัรา คืออตัราท่ีตํ่ากวา่ใช้สาํหรับกิจการดําเนินอตุสาหกรรม และอตัราท่ีสงูกวา่

ใช้สาํหรับกิจการท่ีมิได้ดําเนินกิจการอตุสาหกรรม สรุปเปรียบเทียบตามตารางท่ี 4 ดงันี ้ 
 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราเพดานภาษีเงินได้เงินปันผล ท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งไทยกบักลุม่ 

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

  

 

ทัง้นีอ้ตัราเพดานภาษีของเงินได้เงินปันผลท่ีกําหนดในอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกบัประเทศต่างๆ ในกลุม่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ จะมีเพดานอตัราภาษีแตกต่างกนัมีทัง้อตัรา 10%  15% และ 20% หากนํามาพิจารณา 

ประเทศคู่สัญญา 
อัตราเพดานภาษีเงินได้เงินปันผล 

ระบุอัตราเดียว ระบุ 2 อัตรา 

1. ประเทศพมา่ 10 %  

2. ประเทศลาว 15 %  

3. ประเทศมาเลเซีย  15, 20 % 

4. ประเทศฟิลิปปินส ์  15, 20 % 

5. ประเทศสิงคโปร์ 20 %  

6. ประเทศเวียดนาม 15 %  

7. ประเทศอินโดนีเซีย  15, 20% 
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กบักฎหมายภายในของแต่ละประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว  จะพบว่าในประเทศท่ีมีการทําอนสุญัญา

ภาษีซ้อนระหว่างกันจะให้สิทธิประโยชน์ต่อนกัลงทนุด้วยการเสียภาษีจากอตัราเพดานภาษีท่ีกําหนดในอนุสญัญาภาษี

ซ้อนแทนการเก็บภาษีตามกฎหมายภายในประเทศ ตวัอยา่งเช่น  

 บริษัท A ของประเทศลาว ได้รับเงินได้เงินปันผลจากประเทศไทยโดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย 

กฎหมายของประเทศไทยกําหนดให้หกัภาษีในอตัรา 10% ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เมื่อเทียบอตัราเพดานภาษี 

ในอนุสัญญาภาษีซ้อนกําหนดเพดานอัตราภาษี 15% ดังนัน้บริษัท A ของประเทศลาวจะเสียภาษีตามกฎหมาย

ภายในประเทศไทยท่ีอตัรา 10% เน่ืองจากอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีตํ่ากวา่อตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อน แสดง

ให้เห็นวา่กฎหมายภายในประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์แก่นกัลงทนุ และเมื่อบริษัท A นําเงินได้ดงักลา่วกลบัประเทศลาว

แล้วยงัสามารถใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตสาํหรับภาษีท่ีเก็บจากกําไรของบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลในประเทศคู่สญัญา 

(Underlying Credit) เป็นการบรรเทาภาระภาษีตามอนสุญัญาภาษีซ้อน 

  ในทางตรงกนัข้ามบริษัท ก ของประเทศไทย ได้รับเงินได้เงินปันผลจากประเทศลาว โดยไม่มีสถานประกอบการ

ถาวรในประเทศลาว จะถกูหกัภาษีในอตัรา 5% ตามกฎหมายภายในประเทศลาว เมื่อเทียบอตัราเพดานภาษีในอนสุญัญา

ภาษีซ้อนท่ีกําหนดเพดานอตัราภาษี 15% ดงันัน้ บริษัท ก ของประเทศไทยจะเสียภาษีตามกฎหมายภายในประเทศลาว 

ท่ีอตัรา 5% เน่ืองจากอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีตํ่ากว่าอตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อน แสดงให้เห็นว่ากฎหมาย

ภายในประเทศลาวให้สทิธิประโยชน์แก่นกัลงทนุอยู่แล้ว และเมื่อบริษัท ก นําเงินได้ดงักลา่วกลบัประเทศไทย สามารถใช้

วิธีขจัดภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตสําหรับภาษีท่ีเก็บจากกําไรของบริษัทผู้ จ่ายเงินปันผลในประเทศคู่สญัญา(Underlying 

Credit)  

2.2 เงนิได้ค่าสทิธิ  

 การกําหนดอัตราเพดานภาษีค่าสิทธิในอนุสัญญาภาษีซ้อนมีข้อตกลงแตกต่างกัน แล้วแต่ข้อตกลงท่ีทํา 

กบัแตล่ะประเทศ อนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากบัประเทศลาว  มาเลเซีย  เวียดนาม  และอินโดนีเซียนัน้ จะกําหนดอตัราภาษี

เป็นอตัราเดียวสาํหรับเงินได้คา่สทิธิทัง้สิน้ สว่นอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากบัประเทศสงิคโปร์ได้มีการกําหนดอตัราภาษีเป็น 

2 กรณีคือกรณีท่ี 1 สาํหรับเงินได้คา่สทิธิตา่งๆ เว้นแตค่า่สทิธิในกรณีท่ี 2 ได้แก่ สทิธิของเงินได้อนัได้จากการจําหน่ายสิทธิ

หรือทรัพย์สินบังคับต้องไม่เกินจํานวนเงินได้ก่อนหักรายจ่าย ในขณะท่ีอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีทํากับประเทศพม่า 

ได้มีการกําหนดอตัราภาษีเป็น 3 กรณีในอตัราท่ีแตกต่างกนั คือกรณี ท่ี 1 สําหรับเงินได้ค่าสิทธิต่างๆ เว้นแต่กรณีท่ี 5  

ค่าสิทธิท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพ่ือการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธ์ิใดๆ ในงานวรรณกรรมศิลปะ หรืองานวิทยาศาสตร์  

และกรณีท่ี 6 ค่าสิทธิท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับการบริการในลักษณะการจัดการหรือการให้คําปรึกษาหรือ 

เพ่ือข้อสนเทศเก่ียวกบัประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ สว่นอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํา

กบัประเทศฟิลปิปินส์ได้มีการกําหนดอตัราภาษีเป็น 3 กรณีในอตัราท่ีแตกตา่งกนั คือกรณี ท่ี 1 สําหรับเงินได้ค่าสิทธิต่างๆ 

เว้นแต่ กรณีท่ี 3 ค่าสิทธิได้จ่ายโดยวิสาหกิจซึ่งจดทะเบียนกับสํานกังานส่งเสริมการลงทนุแห่งประเทศฟิลิปปินส์และ

ดําเนินการในกิจกรรมท่ีจดัสรรแล้ว และกรณีท่ี 4 ค่าสิทธิได้จ่ายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัฟิล์มภาพยนตร์หรือเทปบนัทึกภาพ

สําหรับโทรทศัน์หรือการกระจายเสียง อตัราเพดานภาษีเงินได้ ค่าสิทธิ ท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกบักลุม่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถแสดงเปรียบเทียบได้ตามตารางท่ี 5 ดงันี ้ 
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ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบอตัราเพดานภาษีเงินได้ ค่าสิทธิ ท่ีระบุในอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกบักลุ่ม 

                   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเทศคู่สัญญา 
อัตราเพดานภาษีเงินได้ค่าสิทธิท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 กรณีท่ี 4 กรณีท่ี 5 กรณีท่ี 6 

1. ประเทศพมา่ 15% - - - 5% 10% 

2. ประเทศลาว 15% - - - - - 

3. ประเทศมาเลเซีย 15% - - - - - 

4. ประเทศฟิลิปปินส ์ 25% - 15% 15% - - 

5. ประเทศสิงคโปร์ 15% 15% - - - - 

6. ประเทศเวียดนาม 15% - - - - - 

7. ประเทศอินโดนีเซีย 15% - - - - - 

หมายเหตุ.  กรณีที่ 1 = คา่สิทธิทัง้สิน้ 

กรณีที่ 2 = คา่สิทธิของเงินได้อนัได้จากการจําหน่ายสิทธิหรือทรัพย์สินบงัคบัต้องไมเ่กินจํานวนเงินได้ก่อนหกัรายจา่ย 

กรณีที่ 3 = คา่สิทธิได้จา่ยโดยวิสาหกิจซึง่จดทะเบียนกบัสาํนกังานสง่เสริมการลงทนุแหง่ประเทศฟิลิปปินส์และดําเนินการในกิจกรรมที่สรรแล้ว 

กรณีที่ 4 = คา่สิทธิได้จา่ยในสว่นที่เก่ียวข้องกบัฟิล์มภาพยนตร์หรือเทปบนัทกึภาพสําหรับโทรทศัน์หรือการกระจายเสียง 

กรณีที่ 5 = คา่สิทธิที่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเพ่ือการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธ์ิใด ๆ ในงานวรรณกรรมศิลปะ หรืองานวิทยาศาสตร์ 

กรณีที่ 6 = ค่าสิทธิที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับการบริการในลักษณะการจัดการหรือการให้คําปรึกษาหรือเพ่ือข้อสนเทศเก่ียวกับ

ประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ 
 

 เพดานอตัราภาษีของค่าสิทธินัน้กําหนดไว้แตกต่างกนั มีทัง้อตัรา 5%  10%  15%  และ 25% หากนํามา

พิจารณากับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะพบว่าในประเทศท่ีมีการทํา

อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างกันจะให้สิทธิประโยชน์ต่อนักลงทุนด้วยการเสียภาษีจากอัตราเพดานภาษีท่ีกําหนด 

ในอนสุญัญาภาษีซ้อนแทนการเก็บภาษีตามกฎหมายภายในประเทศ ตวัอยา่งเช่น 

 บริษัท A ของประเทศพม่าได้รับค่าสิทธิ (ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จากประเทศไทยโดยไม่ผ่าน 

สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย กฎหมายประเทศไทยกําหนดให้หักภาษีในอัตรา 15% ของค่าสิทธิตาม 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 70  เมื่อเทียบอตัราเพดานภาษีในอนุสญัญาภาษีซ้อนซึ่งตรงกับกรณีท่ี 5 ท่ีกําหนดเพดาน 

อตัราภาษี 5% ดงันัน้บริษัท A ของประเทศพม่าจะเสียภาษีในอตัราเพดานภาษีเพียง 5% เน่ืองจากอตัราดงักลา่วเป็น 

อตัราท่ีตํ่ากวา่อตัราภาษีตามกฎหมายประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าอนสุญัญาภาษีซ้อนให้สิทธิประโยชน์แก่นกัลงทนุ และ

เมื่อบริษัท A นําเงินได้ดงักลา่วกลบัประเทศพม่าแล้วสามารถใช้วิธีจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit 

Method) ตามข้อตกลง  

 ในทางกลบักนั บริษัท ก ของประเทศไทยได้รับค่าสิทธิ (ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จากประเทศพม่าโดยไม่

ผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศพม่า จะถูกหักในอัตรา 20% ของค่าสิทธิตามกฎหมายภายในประเทศพม่า  

เมื่อเทียบอตัราเพดานภาษีในอนุสญัญาภาษีซ้อนซึ่งตรงกับกรณีท่ี 5 ท่ีกําหนดเพดานอตัราภาษี 5% ดงันัน้ บริษัท ก  

ของประเทศไทยจะเสยีภาษีในอตัราเพดานภาษีท่ี 5% เน่ืองจากอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีตํ่ากว่าอตัราภาษีตามกฎหมาย

ภายในประเทศพม่า แสดงให้เห็นว่าอนุสญัญาภาษีซ้อนให้สิทธิประโยชน์แก่นกัลงทุนไทย และเมื่อบริษัท ก นําเงินได้
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กลบัมาประเทศไทยแล้วสามารถใช้วิธีจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method ) เป็นการบรรเทา

ภาระภาษีตามอนสุญัญาภาษีซ้อน  

2.3 เงนิได้ ดอกเบีย้ 

การระบุอตัราเพดานภาษีเงินได้ของดอกเบีย้ในอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากับประเทศต่างๆ มกัมีการแยกเป็น  

2 กรณี คือ ดอกเบีย้ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้บริษัทประกนัภยั และดอกเบีย้สาํหรับกรณีอ่ืนๆ ซึง่อตัราเพดานภาษี

กรณีดอกเบีย้ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินมกัจะตํ่ากว่ากรณีดอกเบีย้อ่ืนๆ เว้นแต่อนสุญัญาภาษีท่ีไทยทํากบัประเทศพม่า 

และอินโดนีเซีย จะไม่มีความแตกต่างของอตัราภาษีระหว่าง 2 กรณี สว่นอนสุญัญาภาษีท่ีไทยทํากับประเทศฟิลิปปินส์  

มีการแบ่งเพ่ิมอีก 1 กรณี คือ ดอกเบีย้ออกพันธบัตรหุ้ นกู้ หรือข้อผูกมัดอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราเพดานภาษี 

ของดอกเบีย้ในการออกพนัธบตัรหุ้นกู้หรือข้อผกูมดัอ่ืนๆ ก็ไมไ่ด้แตกตา่งจากกรณีดอกเบีย้สาํหรับกรณีอ่ืนๆ  

 จากการเปรียบเทียบเพดานภาษีเงินได้ดอกเบีย้จะเห็นว่าอตัราภาษีตํ่าสดุเท่ากบั 10% และอตัราท่ีสงูสดุเท่ากบั 

25% ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 

ตารางที่  6 แสดงการเปรียบเทียบอตัราเพดานภาษีเงินได้ ดอกเบีย้ท่ีระบุในอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเทศคู่สัญญา 
อัตราเพดานภาษีเงินได้ดอกเบีย้ท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

1. ประเทศพมา่ 10% - 10% 

2. ประเทศลาว 10% - 15% 

3. ประเทศมาเลเซีย 10% - 25% 

4. ประเทศฟิลิปปินส ์ 10% 15% 15% 

5. ประเทศสิงคโปร์ 10% - 25% 

6. ประเทศเวียดนาม 10% - 15% 

7. ประเทศอินโดนีเซีย 15% - 15% 

หมายเหตุ.  กรณีที่ 1= ดอกเบีย้ที่ได้รับจากสถาบนัการเงินรวมทัง้บริษัทประกนัภยั   

กรณีที่ 2 = กรณีดอกเบีย้ที่เก่ียวกบัการออกพนัธบตัรหุ้นกู้หรือข้อผกูมดัอ่ืนๆ 

กรณีที่ 3 = กรณีดอกเบีย้สําหรับกรณีอ่ืน ๆ 
  

 ทัง้นีว้ิธีการขจดัภาษีซ้อนของเงินได้ดอกเบีย้ตามอนสุญัญาภาษีซ้อนจะใช้วิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit 

Method) ประเทศท่ีเป็นแหลง่เงินได้จะเก็บภาษีได้ไม่เกินเพดานอตัราภาษี สว่นประเทศถ่ินท่ีอยู่จดัเก็บภาษีโดยผู้มีเงินได้

ต้องนําเงินได้ดอกเบีย้จากแหลง่นอกประเทศมารวมเป็นเงินได้ สว่นภาษีท่ีชําระไปแล้วในต่างประเทศให้นํามาเครดิตออก  

ตวัอยา่งเช่น 

 บริษัท A ของประเทศพม่า  ได้ รับดอกเบีย้ เ งินกู้ ยืมจากสถาบันการเ งินในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน 

สถานประกอบการในประเทศไทยจะถกูหกัภาษีในอตัรา 15% ของดอกเบีย้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 เมื่อเทียบ

อตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อนซึ่งตรงกบักรณีท่ี 1 ท่ีกําหนดเพดานอตัราภาษี 10% ดงันัน้บริษัท A ของประเทศ

พม่าจะเสียภาษีในอัตราเพดานภาษีท่ี 10% เน่ืองจากอัตราดังกล่าวเป็นอัตราท่ีตํ่ากว่าอัตราภาษีตามกฎหมาย

ภายในประเทศ แสดงให้เห็นว่าอนุสญัญาภาษีซ้อนให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน และเมื่อบริษัท A นําเงินได้กลบัมา

ประเทศพมา่แล้วสามารถใช้วิธีจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method )  
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บริษัท ก ของประเทศไทยได้รับเงินได้ดอกเบีย้อ่ืนๆ ในประเทศสิงคโปร์ หากกฎหมายการเก็บภาษีในประเทศ

สิงคโปร์กําหนดให้หักภาษีในอัตรา 30% เมื่อเทียบอัตราเพดานภาษีในอนุสัญญาภาษีซ้อน 25% ดังนัน้บริษัท ก  

ของประเทศไทยจะถูกหักภาษีในอัตราเพียง 25% ตามข้อตกลงของอนุสญัญาภาษีซ้อน แสดงให้เห็นว่ากฎหมาย

อนสุญัญาภาษีซ้อนให้สิทธิประโยชน์แก่นกัลงทนุ และเมื่อบริษัท ก นําเงินได้กลบัประเทศไทยแล้วสามารถใช้วิธีจดัภาษี

ซ้อนด้วยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method )เป็นการบรรเทาภาระภาษีตามอนสุญัญาภาษีซ้อนอีกครัง้หนึง่  

วิธีขจัดภาษีซ้อนเงนิได้ประเภทเงนิปันผล ค่าสิทธิ และดอกเบีย้ ตามข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทํา

กับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เงินได้เมื่อเสียภาษีในประเทศแหลง่เงินได้ตามอตัราภาษีท่ีกําหนดในประเทศแหลง่เงินได้แต่สงูสดุไม่เกินอตัรา

เพดานในอนสุญัญาภาษีซ้อนข้างต้นแล้ว การขจดัภาระภาษีซ้อนเมื่อนําเงินได้เงินปันผล เงินได้คา่สทิธิและเงินได้ดอกเบีย้

กลบัมารวมเสยีภาษีในประเทศถ่ินท่ีอยูน่ัน้ มีวิธีขจดัภาษีซ้อนของเงินได้แตกตา่งกนัแล้วแตข้่อตกลงในวิธีขจดัและประเภท

ของเงินได้  

1. วิธีการขจัดภาษีซ้อนของเงินได้ประเภทดอกเบีย้ และค่าสิทธิท่ีใช้ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้วิธี

เดียวกนัคือ วิธีเครดิตภาษีธรรมดา (Ordinary Credit Method)   

2. เงินได้เงินปันผลมีการใช้วิธีการขจัดภาษีซ้อนท่ีแตกต่างกัน อนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีไทยทํากับพม่า และ

อินโดนีเซียจะใช้วิธีการเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) และภาษีซ้อนท่ีไทยทํากบัลาว มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ และ

เวียดนามจะใช้วิธีการขจัดภาษีซ้อนของเงินได้ปันผลด้วยวิธีสําหรับภาษีท่ีเก็บจากกําไรของบริษัทผู้ จ่ายเงินปันผล 

ในประเทศคูส่ญัญา (Underlying Credit Method) สว่นอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีไทยทํากบัสงิคโปร์จะใช้วิธีการขจดัภาษีซ้อน

ด้วยวิธียกเว้นแบบก้าวหน้า (Exemption with Progression Method)  

หากพิจารณาวิธีขจดัภาษีซ้อนทัง้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีเครดิตภาษีธรรมดา (Ordinary Credit Method)  วิธีเครดิตเงิน

ปันผล (Underlying Credit Method) วิธียกเว้นและก้าวหน้า (Exemption with Progression) นัน้ พบว่าวิธีเครดิต 

เงินปันผล (Underlying Credit Method) เป็นวิธีท่ีนกัลงทนุมีความได้เปรียบมากท่ีสดุในแง่ท่ีมีการเพ่ิมเติมจากการใช้วิธี

เครดิตภาษีธรรมดา นอกจากนําภาษีท่ีได้ชําระในประเทศแหล่งเงินได้มาเป็นเครดิตภาษีในประเทศถ่ินท่ีอยู่แล้ว 

ยงัสามารถได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลเพ่ิมเติมเทา่กบัอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศแหลง่เงินได้หารผลต่างระหว่าง

100 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลประเทศถ่ินท่ีอยู ่ได้ผลลพัธ์แล้วนํามาคณูเงินปันผลท่ีได้รับ  

สว่นวิธียกเว้นและก้าวหน้า (Exemption with Progression ) ตามข้อตกลงท่ีทํากบัประเทศสิงคโปร์เป็นการเพ่ิม

ฐานภาษีให้สงูขึน้แล้วนําภาษีท่ีเสียจากรัฐแหล่งเงินได้เครดิตเท่ากบัท่ีเสียภาษีในรัฐแหลง่เงินได้ ซึ่งทําให้เสียภาษีสงูขึน้

เพราะอตัราภาษีสว่นเพ่ิมจะเปลี่ยนแปลงไปในกรณีท่ีอตัราภาษีท่ีใช้เป็นอตัราก้าวหน้า สว่นใหญ่จะพบในกลุม่ประเทศ

พฒันาท่ีต้องการสร้างความเสมอภาคของผู้มีเงินได้ 

 วิธีการขจดัภาษีซ้อนของเงินได้เงินปันผล ดอกเบีย้ คา่สทิธิ ในอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งไทยกบักลุม่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนนี ้สามารถแสดงเปรียบเทียบตามตารางท่ี 7 ดงันี ้ 
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ตารางที่  7 แสดงการเปรียบเทียบวิธีขจดัภาษีซ้อนของเงินได้เงินปันผล ดอกเบีย้ ค่าสิทธิในอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่าง

ไทยกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หมายเหตุ.Ordinary Credit Method = วิธีเครดิตธรรมดา 

 Underlying Credit = วิธีเครดิตสําหรับภาษีที่เก็บจากกําไรของบริษัทผู้จา่ยเงินปันผลในประเทศคูส่ญัญา 

 Exemption with Progression Method= วิธียกเว้นแบบก้าวหน้า 

 

3. เงนิได้ที่ได้รับการยกเว้นการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment)  

กฎหมายการจัดเก็บภาษีแต่ละประเทศจะมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้จากกําไรสทุธิ เพ่ือเป็นการจูงใจให้มี 

การลงทนุในประเทศของตน ภายใต้กฎหมายการสง่เสริมการลงทนุ (Board of Investment) ของแต่ละประเทศในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ซึง่พบวา่อนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากบัทกุประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช้วิธี

ขจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตเพ่ือสง่เสริมการลงทนุ (Tax Sparing Credit) ในการจงูใจนกัลงทนุมาลงทนุและเพ่ิมศกัยภาพ

ในการแขง่ขนักบันกัลงทนุในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกนั  

วิธีการขจดัภาษีวิธีนี ้หมายถึง เงินได้หรือกําไรท่ีได้รับการยกเว้นการส่งเสริมการลงทนุจากประเทศแหล่งเงินได้ 

ต้องนํามารวมเป็นเงินได้หรือกําไรของประเทศถ่ินท่ีอยู่ ในขณะเดียวกันสามารถท่ีจะนําภาษีท่ีได้รับการยกเว้นจาก 

นอกประเทศมาเครดิตออก เป็นวิธีการขจดัหรือลดภาระภาษีแก่บริษัทท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ โดยวิธีการจะยกเว้น

ภาษีตามกฎหมายสง่เสริมการลงทนุ จํานวนภาษีท่ีได้รับยกเว้นนัน้ นกัลงทนุนําไปใช้เป็นเครดิตภาษีในประเทศถ่ินท่ีอยู่ได้

และจํานวนเงินต้องไม่เกินกว่าจํานวนเครดิตภาษีท่ีคํานวณได้ โดยการคํานวณจํานวนเครดิตตามวิธีการขจดัภาษีซ้อน 

เพ่ือหาจํานวนท่ีหกัออกจากภาษีท่ีคํานวณได้ หลงัจากนัน้ทําการเปรียบเทียบระหว่าง จํานวนเครดิต กับ ภาษีท่ีได้รับ 

การยกเว้นจากนอกประเทศ วา่จํานวนใดตํ่ากวา่ให้ใช้จํานวนนัน้เป็นภาษีท่ีได้รับการยกเว้นมาหกัออกจากภาษีท่ีคํานวณ

ได้ในประเทศถ่ินท่ีอยู ่ 
 

สรุปวิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐถ่ินท่ีอยู่และรัฐแหล่งเงินได้จากเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นการส่งเสริมการลงทุน  

(Board of  Investment)  สามารถแสดงเปรียบเทียบในตารางท่ี 8 ดงันี ้

 

 

 
 

ประเทศคู่สัญญา 
วิธีขจัดภาษีซ้อนสําหรับเงินได้ท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน 

เงินได้เงินปันผล เงินได้ดอกเบีย้ เงินได้ค่าสิทธิ 

1. ประเทศพมา่ Ordinary Credit  Method Ordinary Credit  Method Ordinary  Credit  Method 

2. ประเทศลาว Underlying Credit Ordinary Credit  Method Ordinary Credit  Method 

3. ประเทศมาเลเซีย Underlying Credit  Ordinary Credit Method Ordinary Credit  Method 

4. ประเทศฟิลิปปินส์ Underlying Credit  Ordinary Credit  Method Ordinary Credit  Method 

5. ประเทศสิงคโปร์ Exemption with Progression 

Method 

Ordinary Credit  Method Ordinary Credit  Method 

6. ประเทศเวียดนาม Underlying Credit  Ordinary Credit  Method Ordinary Credit  Method 

7. ประเทศอินโดนีเซีย Ordinary Credit Method Ordinary Credit Method Ordinary Credit  Method 
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ตารางที่ 8 แสดงวิธีการจดัเก็บภาษีของรัฐถ่ินท่ีอยูแ่ละรัฐแหลง่เงินได้จากเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นการสง่เสริมการลงทนุ  

    (Board of Investment)  ท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อนระหวา่งไทยกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเทศคู่สัญญา 
การจัดเก็บภาษีเงินได้ของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและวิธีการขจัดภาษีซ้อน 

รัฐถ่ินท่ีอยู่ รัฐแหล่งเงินได้ 

1. ประเทศพมา่ รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี 
 แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

   

2. ประเทศลาว รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี 
 แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

3. ประเทศมาเลเซีย รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี 
 แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

4. ประเทศฟิลิปปินส์ รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี  
แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

5. ประเทศสิงคโปร์ รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี 
 แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

6. ประเทศเวียดนาม รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี 
 แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

7. ประเทศ 
   อินโดนีเซีย 

รวมกําไรนอกประเทศในการเสียภาษี 
 แต่ภาษีเงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นจากนอกประเทศ ให้นํามาเป็นเครดิตภาษี 

ยกเว้นภาษีเงินได้ 

 

สรุปผลการศึกษา  
 

 จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบอนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน พบวา่ 

 1. สงิคโปร์เป็นประเทศแรกท่ีมีการทําอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2519 และประเทศพม่าเป็น

ประเทศล่าสุดท่ีทําการตกลงในอนุสญัญาภาษีซ้อนล่าสดุปี พ.ศ. 2555 อนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเหมือนกนัในข้อตกลง ด้านองค์ประกอบทัว่ไป ขอบข่ายด้านบุคคล ภาษีท่ีเก่ียวข้อง  

บทนิยามทัว่ไป ภูมิลําเนาเพ่ือการรัษฎากร สถานประกอบการ ประเภทเงินได้ท่ีมีการระบุ วิธีขจดัภาษีการเก็บภาษีซ้อน 

ในส่วนเงินได้แต่มีความแตกต่างในข้อตกลง ส่วนภาษาท่ีใช้เผยแพร่นัน้มีความแตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  

2 ประเภท ได้แก่ ข้อตกลงท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับคู่สญัญาเพียงภาษาเดียว  และข้อตกลงท่ีใช้ 3 ภาษาได้แก่ 

ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  และภาษาประจําชาติ สําหรับประเทศไทยได้มีการแปลภาษาองักฤษต้นฉบบัเป็นภาษาไทย

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหาข้อมูลได้จากกรมสรรพากร ท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ ท่ีสนใจศึกษาเร่ืองอนุสญัญาภาษีซ้อน

ระหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ  

 2. อนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีทํากบัทกุประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีข้อตกลงเก่ียวกบัประเภทภาษี 

ท่ีเหมือนกนั ได้แก่ ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบคุคล  ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย สว่นภาษีท่ีมีความแตกตา่งกนั

แล้วแต่จะตกลงมีหรือไม่ เช่น ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีการระบุไว้ในข้อตกลงของสญัญาท่ีประเทศไทยทํากับประเทศ

มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ส่วนภาษีเก็บจากการจําหน่ายเงินกําไรมีการระบุไว้ในข้อตกลงของสญัญาท่ีทํากับ

ประเทศมาเลเชีย เป็นต้น 

 3. เงินได้ค่าบริการส่วนบคุคลท่ีเป็นอิสระในอนุสญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยทํากับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีความเหมือนกนัโดยได้ใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนโดยให้รัฐผู้มีถ่ินท่ีอยูจ่ดัเก็บภาษีเงินได้ หากรัฐแหลง่เงินได้จะจดัเก็บ

ภาษีเงินได้ต้องเข้าเง่ือนไข 3 ข้อ ซึ่งเป็นการเอือ้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายแรงงานได้สะดวกขึน้ ได้แก่ แพทย์  พยาบาล 
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ทนายความ  วิศวกร  ทนัตแพทย์  บญัชี  และสถาปนิก  ท่ีมีทกัษะพร้อมความรู้ในการเผยแพร่เทคนิคให้แก่รัฐแหลง่เงินได้

รวมถึงช่วยให้ประเทศนัน้เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึน้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบตัรอาเซียนท่ีได้ทํา

ข้อตกลง  

 4. อตัราเพดานภาษีของเงินได้เงินปันผลนัน้มีอตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อนอยู่ระหว่าง 15%  20%   

ยกเว้นประเทศพมา่ท่ีมีอตัรา 10% เงินได้ ค่าสิทธิ อตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อนอยู่ระหว่าง 15%  25% ยกเว้น

ประเทศพม่าท่ีมีอตัรา 5%  10% และเงินได้ ดอกเบีย้ อตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อนอยู่ระหว่าง 10%  15% , 

25% ยกเว้นประเทศพม่าท่ีมีอตัรา 10% จากการเปรียบเทียบเพดานอตัราภาษีของเงินได้นัน้ พบว่าประเทศพม่ามีอตัรา

เพดานภาษีท่ีตํ่าสดุ  ซึ่งมีผลให้นกัลงทนุจากนอกประเทศประเทศ สนใจลงทนุมาก โดยพิจารณาเปรียบเทียบอตัราภาษี

ภายในประเทศกบัอตัราเพดานภาษีในอนสุญัญาภาษีซ้อน หากเปรียบเทียบแล้วพบว่าอตัราภาษีท่ีจดัเก็บเป็นอตัราท่ีตํ่า

และมีวิธีขจดัภาษีซ้อนท่ีสามารถบรรเทาภาระภาษีได้มากท่ีสดุ ย่อมทําให้ต้นทุนการลงทนุของนกัลงทนุตํ่าและสามารถ

แขง่ขนัได้ในประเทศแหลง่เงินได้ 

 5. วิธีการขจดัภาษีซ้อนของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเงินได้ ดอกเบีย้ และค่าสิทธิใช้วิธีการขจดัภาษี

ซ้อนด้วยวิธีท่ีเหมือนกนัคือ วิธีการเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) แต่มีความแตกต่างเก่ียวกบัอตัราเพดาน

ภาษีท่ีระบ ุสว่นเงินปันผลของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยท่ีได้รับจากประเทศคู่สญัญาจะใช้วิธีขจัด

ภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method) โดยให้รัฐถ่ินท่ีอยู่ขจัดภาษีซ้อนและให้รัฐแหล่งเงินได้ 

ทําการจดัเก็บภาษีเงินปันผลตามกฎหมายของรัฐนัน้ ยกเว้นในกรณีประเทศสงิคโปร์ท่ีมีความแตกต่างกนัโดยจะใช้วิธีขจัด

ภาษีซ้อนโดยวิธียกเว้นแบบก้าวหน้า (Exemption with Progression Method)  ซึ่งไม่ต้องนําไปรวมเป็นเงินได้ 

ในการคํานวณเงินได้เสียภาษีนิติบคุคล สว่นวิธีขจัดภาษีซ้อนแบบเครดิตเต็มท่ี (Full Credit Method) ไม่พบในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะรัฐถ่ินท่ีอยูจ่ะเสยีเปรียบ 

 6. เงินได้ท่ีได้รับการยกเว้นการสง่เสริมการลงทนุ (Board of Investment) นัน้สว่นใหญ่มีความเหมือนกนัโดยจะ

ใช้วิธีขจดัภาษีซ้อนด้วยวิธีเครดิตเพ่ือสง่เสริมการลงทนุ (Tax Sparing Credit) เป็นการจูงใจนกัลงทนุมาลงทนุและเพ่ิม

ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกนั   

ทัง้นีจ้ากการศึกษาอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยทํากบัประเทศต่างๆ ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพ่ือเป็นข้อตกลงในการขจดัภาษีซ้อนในกรณีท่ีรัฐผู้มีถ่ินท่ีอยูแ่ละรัฐแหลง่เงินได้สามารถจดัเก็บภาษีได้ทัง้สองรัฐ ผู้มีเงินได้

ควรศกึษาข้อตกลงท่ีระบใุนข้อตกลงในอนสุญัญาภาษีซ้อน เพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงิน

ได้และแรงงานท่ีเคลือ่นย้ายในประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงนกัลงทนุสามารถลดต้นทนุทางด้านภาษี

อากร ซึง่วิธีการขจดัภาษีซ้อนของเงินได้แตล่ะประเภทมีความแตกตา่งกนั ต้องพิจารณาวา่ผู้ เสยีภาษีสามารถนําภาษีท่ีเสีย

ในประเทศแหลง่เงินได้มารับรู้เป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิในประเทศถ่ินท่ีอยู่ได้หรือไม่อย่างไร หรือได้รับยกเว้น

ภาษีอากรตามเง่ือนไขประมวลรัษฎากร วิธีการเครดิตธรรมดาหรือวิธีการยกเว้น ซึ่งถ้าเป็นวิธีการเครดิตธรรมดาเป็นวิธี

พืน้ฐานในการขจดัภาษีจะต้องเอาเงินได้ท่ีเกิดขึน้ในประเทศคูส่ญัญามารวมคํานวณและทําการเครดิตภาษีเงินได้ภายหลงั   

ทัง้นีน้กัลงทนุต้องศกึษาในรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการขจดัภาษีซ้อนเพ่ือการปฏิบตัิเก่ียวกบัการเครดิตภาษี หรือการยกเว้น

ได้อยา่งถกูต้อง 

นอกจากนีอ้ตัราภาษีเงินได้ท่ีจดัเก็บภายในแตล่ะประเทศยอ่มไมเ่หมือนกนัขึน้กบับทบญัญตัิการจดัเก็บภาษีของ

แต่ละประเทศ การมีอตัราเพดานภาษีท่ีระบใุนข้อตกลงทําให้ผู้มีเงินเสียภาษีในอตัราท่ีสงูสดุเพียงเท่าอตัราเพดานท่ีระบ ุ

แม้วา่อตัราภาษีในประเทศแหลง่เงินได้จะสงูเพียงไรก็ตาม ดงันัน้บริษัทและห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
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แตส่นใจไปลงทนุในต่างประเทศต้องพิจารณาอตัราภาษีภายในประเทศแหลง่เงินได้ คู่กบัอตัราเพดานภาษีในอนสุญัญา

ภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยทํากบัประเทศตา่ง ๆในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเห็นได้วา่การท่ีประเทศไทยมีการจดัทํา

อนุสญัญาภาษีซ้อนกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้สามารถช่วยบรรเทาภาระภาษีท่ีซํา้ซ้อนซึ่งเป็น

อปุสรรคในการลงทนุ รวมถึงลดต้นทนุด้านภาษีให้แก่นกัลงทนุ ทําให้มีความชดัเจนในการเสียภาษี เกิดการเคลื่อนย้าย

เงินทนุ แรงงาน และเทคโนโลยีตา่งๆ ระหวา่งประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ดีขึน้   
 

บรรณานุกรม 
 

กรมการค้าตา่งประเทศ. (2554). มาตรการกฎระเบียบประเทศสิงคโปร์. สบืค้น 11 มีนาคม 2557, จาก 

http://www.dft.go.th. 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2554ก). คู่มือการคา้และการลงทนุสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สาํนกัขา่ว

พาณิชย์ กรมสง่เสริมการสง่ออก. 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2554ข). คู่มือการคา้และการลงทนุสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว.  กรุงเทพฯ: สาํนกั

ขา่วพาณิชย์ กรมสง่เสริมการสง่ออก. 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2555ก). คู่มือการคา้และการลงทนุสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนม่าร์.  กรุงเทพฯ: สาํนกัขา่ว

พาณิชย์ กรมสง่เสริมการสง่ออก 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2555ข). คู่มือการคา้และการลงทนุสาธารณรฐัอินโดนีเซีย.  กรุงเทพฯ: สาํนกัขา่วพาณิชย์ กรม

สง่เสริมการสง่ออก 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2555ค). คู่มือการคา้และการลงทนุสาธารณรฐัสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: สาํนกัขา่วพาณิชย์กรม

สง่เสริมการสง่ออก 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2555ฅ). คู่มือการคา้และการลงทนุสหพนัธรฐัมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: สาํนกัขา่วพาณิชย์ กรม

สง่เสริมการสง่ออก 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2555ฆ). คู่มือการคา้และการลงทนุสาธารณรฐัฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ:สาํนกัขา่วพาณิชย์ กรม

สง่เสริมการสง่ออก 

กรมสรรพากร. (2555ก). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งประเทศมาเลเซีย. สบืค้น 12 

มกราคม 2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0.html. 

กรมสรรพากร. (2555ข). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสหภาพพม่า. สบืค้น 12 

มกราคม 2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0.html. 

กรมสรรพากร. (2555ค). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว. สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0.html. 

กรมสรรพากร. (2555ฅ). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์. สบืค้น 12 

มกราคม 2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0.html. 

กรมสรรพากร. (2555ฆ). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม. สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0.html. 

กรมสรรพากร. (2555ง). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร์. สบืค้น 12 

มกราคม 2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0 html. 

http://www.rd.go.th/publish/302.0.html
http://www.rd.go.th/publish/302.0.html
http://www.rd.go.th/publish/302.0%20html


        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 50  
  

BMRC 
กรมสรรพากร. (2555จ). อนสุญัญาระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย. สบืค้น 

12 มกราคม2556, จาก http://www.rd.go.th/publish/302.0.html. 

กรมสรรพากร. (2557ก). โครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศAECประเทศมาเลเซีย. สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html 

กรมสรรพากร. (2557ข). โครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศAECประเทศลาว. สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html. 

กรมสรรพากร. (2557ค). โครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศAECประเทศเวียดนาม. สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html 

กรมสรรพากร. (2557ฅ). โครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศAECประเทศสิงคโปร์.  สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html.  

กรมสรรพากร. (2557ฆ). โครงสร้างภาษีในกลุ่มประเทศAECประเทศอินโดนีเซีย. สบืค้น 12 มกราคม 2556, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html. 

กรมอาเซียน. (2555). การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค. ศ. 2015). สบืค้น 25 พฤศจิกายน 2555, จาก 

http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-164605-461529.pdf.  

ธนภณ  แก้วสถิต. (2554). คําอธิบายภาษีเงินไดร้ะหว่างประเทศและหลกัการทัว่ไปของอนสุญัญาภาษีซ้อน.  กรุงเทพฯ: 

บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จํากดั. 

  

http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html
http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html
http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html
http://www.rd.go.th/publish/48009.0.html
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-164605-461529


        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 51  
  

BMRC 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

Relationship Between Stock Returns and Financial Ratios of Listed Companies in Agricultural 

and Food Industry Sector of the Stock Exchange of Thailand 

ไพรตัน์ ยาดี4

* ชยัวฒิุ ตัง้สมชยั5

** และบญุสวาท พฤกษิกานนท์6

*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระนีม้ีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราสว่น

ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน

ทัง้หมด 39 บริษัท โดยใช้ข้อมลูผลการดําเนินงานย้อนหลงัรายไตรมาส แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเศรษฐกิจปกติตัง้แต่ปี 2543 

ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไมป่กติตัง้แตปี่ 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี 

ผลการศึกษานีทํ้าการศึกษาด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่า ผลการศึกษา

แยกรายบริษัทฯ ช่วงเศรษฐกิจปกติ อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV) และอตัราสว่น

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

(Return) แต่อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอตัราผลตอบ 

แทนของหลกัทรัพย์ (Return) และอตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอตัราสว่นราคา

ปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียว และทิศทางตรงข้าม กบัอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์ (Return) ในสดัสว่นท่ีเทา่กนั สาํหรับช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ อตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (Return on 

Asset: ROA) อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (Price-Book Value: P/BV) อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือ

หุ้น(Return on Equity: ROE) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) แต่อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)  

มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) และผลการศึกษาในภาพรวมกลุม่เกษตร

และอตุสาหกรรมอาหาร พบว่า ช่วงเศรษฐกิจปกติ อตัราสว่นทางการเงินสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์ (Return) แต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ อัตราส่วนทางการเงินมีความสมั พันธ์กับอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์ (Return) ตํ่ากวา่ช่วงเศรษฐกิจปกติ 
 

ABSTRACT  
 

This independent study aimed at exploring relationships between stock returns and financial ratios of 

39 agro and food industrial companies registered in the Stock Exchange of Thailand. Quarterly data used 

were divided into 2 significant periods: regular economic period of 8 years, from 2000-2007 and irregular 

economic period of 4 years, from 2008-2011. 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
*** รองศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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In this study, the findings were obtained by the use of multiple regression analysis at the significant 

level of 0.05. The results as sorted by companies in the regular economic period indicated that the 

relationships of Price-Book Value: P/BV and Return on Asset: ROA were relevant to stock returns. However, 

the relationship of Dividend Yield: DIY was contradictory to stock returns as well as Return on Equity: ROE. In 

the meanwhile, the relationship of Price-Earning Ratio: P/E was both relevant and contradictory to stock 

returns.  In the irregular economic period, the relationships of Return on Asset: ROA, Price-Book Value: P/BV, 

Return on Equity: ROE and Price-Earning Ratio: P/E were relevant to stock returns. However, the relationship 

of Dividend Yield: DIY was contradictory to stock returns. The findings on the study of overall agro and food 

industrial companies revealed that in the regular economic period, most financial ratios were relevant to stock 

returns, and the relationships of these ratios to stock returns turned out to be higher than those in the irregular 

economic period.  
 

บทนํา 
 

การลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ นกัลงทนุไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุสถาบนัหรือนกัลงทนุทัว่ไป จะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend) กําไรสว่นเกิน (Capital Gain) ท่ีเกิดจากความแตกต่างของราคาหลกัทรัพย์ 

และสิทธ์ิในการรับหุ้นเพ่ิมทุน ตลาดหลกัทรัพย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับนกัลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่า  

แตก่ารลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ก็เป็นการลงทนุท่ีมีความเสีย่งสงู เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อเหตกุารณ์

ต่างๆ ได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุทําให้ราคาหลกัทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้จึงมีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 

ในรูปแบบหลากหลาย เพ่ือกําหนดค่าท่ีควรจะเป็นของหลกัทรัพย์ เช่น การคาดคะเนแนวโน้มของราคาหลกัทรัพย์โดย

วิเคราะห์จากปัจจยัพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทางเทคนิค (Technical Analysis) รวมถึง

การวิเคราะห์ความเสีย่งในการลงทนุ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนของการลงทนุตามท่ีได้คาดหวงัของนกัลงทนุ 

การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน 

(Fundamental Analysis) ซึง่ผลการศกึษา ดงัเช่น รพีพรรณ แสงสานนท์ (2548) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราสว่น

ทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย์กลุม่พลงังานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอตัราสว่น

ทางการเงินรายไตรมาสท่ีนํามาพิจารณา ได้แก่ อตัราสว่นกําไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) อตัราสว่นเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) 

อตัราสว่นมลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS) อตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) อตัราสว่นราคาซือ้ขายต่อกําไร

สทุธิตอ่หุ้น (P/E) อตัราสว่นราคาซือ้ขายตอ่มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV) และอตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(ROE) เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหลกัทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบ

สมมติฐานด้วยวิธีสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีศึกษามี

ความสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดหลกัทรัพย์มากท่ีสดุถึง 8 ใน 9 หลกัทรัพย์ของกลุม่พลงังาน คือ อตัราสว่น

ราคาซือ้ขายต่อมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV) โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันัน้อตัราสว่นดงักลา่วจึง

สามารถใช้เป็นตวับง่ชีก้ารเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์ได้ และธัชวิน โอจรัสพร (2551) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราสว่นทางการเงินหลกักับราคาหุ้นสามญัธนาคารพาณิชย์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา

จํานวน 11 หลกัทรัพย์ โดยการใช้ข้อมลู งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และราคาหุ้นสามญัปิดรายไตรมาสปี 2547 ถึงปี 2550 

พบว่า อตัราสว่นกําไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) และอตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
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เดียวกนักบัการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามญัในกลุม่ธนาคารพาณิชย์สอดคล้องกบัสมมติฐาน และสทุธิเพ็ญ ดีสวสัดิ 

(2553) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) ในการอธิบายราคาหลกัทรัพย์ กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานและสาธารณปูโภค 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ระหว่างปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2551 จํานวน 20 บริษัท สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลูได้แก่ การวิเคราะห์คา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 

Regression Analysis) ผลจากการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

(ROA) และอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติผล

การศกึษาแสดงให้เห็นวา่ นกัลงทนุในตลาดทนุของประเทศไทย ใช้ข้อมลูทางบญัชีในด้านอตัราสว่นทางการเงินท่ี แสดงใน

งบการเงินเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจกําหนดราคาหลกัทรัพย์ ผลการศกึษาจึงเป็นประโยชน์ในการนําไปประยกุต์ใช้กบัผู้ ใช้

งบการเงินในการวเิคราะห์ข้อมลู และ Lewellen (2544, pp. 209-235) ศกึษาการพยากรณ์ผลตอบแทนจากอตัราสว่นทาง

การเงินของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1946-2000 ผลการศึกษาพบว่าอตัราเงินปันผล (DIY) 

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ อตัราสว่นมลูค่าตามบญัชีต่อราคาตลาด 

(P/BV) และอตัราสว่นกําไรสทุธิต่อราคาซือ้ขายต่อหุ้น (P/E) ตามลําดบั สําหรับอตัราสว่นทางการเงินอ่ืนมีความสมัพนัธ์

กบัราคาหลกัทรัพย์เพียงบางช่วงเวลาตามสถานการณ์แวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลง 

เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุทําให้ราคาหลกัทรัพย์ 

มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดงัเช่น ปี 2550-2552 เกิดวิกฤติสินเช่ือด้อยคณุภาพประเทศอเมริกา ขาดความคลอ่งตวั

ของตลาดสนิเช่ือทัว่โลกและระบบธนาคารลดลง การกู้ยืมและการให้กู้ยมืท่ีมีความเสีย่งสงู และระดบัหนีส้นิของบริษัทและ

บคุคลท่ีสงูเกินไป (“วิกฤติสินเช่ือซบัไพรม์,” 2557) สง่ผลให้ดชันีตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 50 และเดือน

กนัยายน 2552 ศาลปกครองกลางสัง่คุ้มครองชัว่คราวระงบัก่อสร้างโรงงาน 76 โครงการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

มลูค่าความเสียหาย 400,000 ล้านบาท (“ศาลปค.สัง่ระงบัก่อสร้าง 76 โครงการมาบตาพตุ,” 2552) และเดือนมีนาคม 

2554 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญ่ีปุ่ น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ไทย ด้านการลงทนุมีโครงการท่ีได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุในช่วงเดือนมกราคมถึง 15 มีนาคม 2554 

จํานวน 14 โครงการ มีเงินลงทนุ 5,825.2 ล้านบาท การจ้างงาน 3,658 คน ได้รับผลกระทบชะลอการเปิดดําเนินการ

ออกไป ด้านการผลิตประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบขาดแคลน และด้านการส่งออก 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีทัง้มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนําเข้าค่อนข้างสูงจากญ่ีปุ่ น ปรับตัวลดลง 5-15% 

(สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552) และเดือนกรกฏาคมถึงธันวาคม 2554 เกิดมหาอุทกภยัของประเทศไทย 

ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนการผลิตรถยนต์ในปี 2554 ลดลงไปประมาณ 3-3.5 แสนคัน  

ด้านอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิต HDD รายอ่ืนนอกพืน้ท่ีต้องชะลอการผลิตลงเน่ืองจากขาดแคลนวตัถดุิบ ทําให้

อปุทาน HDD ในตลาดโลกลดลง ด้านอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผู้ผลิตท่ีไม่ถูกนํา้ท้วมโดยตรงยงัคงได้รับผลกระทบ 

โดยอ้อมผ่านทาง Supply Chain สง่ผลให้การผลิตโดยรวมลดลงในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 ขณะเดียวกนัยอดขาย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศลดลงจากอปุสงค์ท่ีหดตวัและอปุสรรคด้านการขนสง่ ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อทุกภยัสง่ผลให้

ความต้องการในตลาดสงัหาริมทรัพย์หยดุชะงกัลงจากยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัลดลงร้อยละ50-60 (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2554) จากข้อมูลข้างต้น เห็นว่า ช่วงปี 2551 ถึงปี 2554 มีปัจจัยทางลบหลายด้านท่ีส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ  และดงัเห็นได้จากข้อมลู Market Cap AGRO (AGRI & FOOD) ปี 2550 เร่ิมลดลงเหลือร้อยละ 

12.34 และในปี 2551 ติดลบท่ีร้อยละ 33.39 ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงแบง่การศกึษาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเศรษฐกิจปกติ
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ตัง้แตปี่ 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี โดยเลือกใช้ข้อมลู

รายไตรมาส เน่ืองจากทําให้ทราบข้อมูลแนวโน้มในอดีต ความสามารถในการทํากําไร ปัญหาทางการเงินภาระหนีส้ิน  

และประสทิธิภาพในการบริหารสนิทรัพย์ของบริษัทได้อยา่งตอ่เน่ือง  

กลุม่ธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร มีสดัสว่นมลูค่าหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ปี 2554 ประมาณ 6% 

ของตลาดรวม และประเทศไทยเป็นผู้ ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร จัดเป็น 1 ใน 7 ประเทศของโลกท่ีมีอาหาร

บริโภคอย่างพอเพียงและยงัมีเหลือเพ่ือการส่งออก เห็นได้จากภาพรวมผลผลิตสินค้าเกษตรในปี 2553 ท่ีผ่านมา ยงัมี

ปริมาณสงูกวา่การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสามารถทํารายได้เข้าประเทศจากการสง่ออกผลผลิตทางเกษตรและอาหาร 

จากการท่ีไทยเข้าสูต่ําแหน่งครัวอาเซียน วดัได้จากการประเมินสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย กับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 พบสัดส่วนร้อยละ 74 ของการค้าอาหารอาเซียนทัง้หมด 

นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของการปรับลดภาษีนําเข้าในอาเซียนลดลง รวมเข้ากับสถาบนัอาหารได้ประเมินสถานการณ์ของ

อตุสาหกรรมอาหารไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่ามีความหวงัท่ีจะก้าวจากครัวอาเซียนไปเป็นครัวอาหารโลกใน

อีกไมช้่า (กลุม่ศกึษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน, 2554) และมลูค่าหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ของกลุม่เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารยังมีการเติบโตค่อนข้างสูงข้อมูลปี 2547-2554 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 32.69% การศึกษาครัง้นี ้ 

จึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราสว่นทางการเงินในกลุม่เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทยในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การศกึษาความสมัพนัธ์ของอตัราสว่นทางการเงิน กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ในกลุม่อตุสาหกรรมสว่นมาก

นิยมใช้อตัราสว่นทางการเงินมาคํานวณ ดงันี ้

1. การคาํนวณอตัราผลตอบแทน 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) คือ สว่นต่างของราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบนั กบัราคาหุ้น ณ เวลา

ในอดีต แสดงในรูปร้อยละ (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2548, น. 2-9) โดยใช้ราคาหุ้นท่ีทําการปรับค่าผลตอบแทน

รวมของหลกัทรัพย์แล้ว (Adjusted Price) คํานวณได้จาก 
 

 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ = P - Ptt+1 *100
Pt

 

 เมื่อ 

Pt+1
 = ราคาปิดหุ้นสามญัปลายไตรมาส ของหลกัทรัพย์ 

Pt
 = ราคาปิดหุ้นสามญัต้นไตรมาส ของหลกัทรัพย์ 

 

2. อัตราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554) ท่ีผู้ลงทุนใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานประสิทธิภาพ และความสามารถในการหากําไรของ

บริษัทได้จากงบการเงินของบริษัท ซึ่งการจัดทําอตัราส่วนทางการเงินใช้ข้อมูลทางการเงิน จากงบการเงินต่างๆ ได้แก่  

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน โดยอัตราส่วนทางการเงินท่ีผู้ ลงทุนต้องการเปรียบเทียบว่าแต่ละกลุ่ม
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อุตสาหกรรมมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทน หรือความสามารถในการทํากําไรเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่ม

อตุสาหกรรมอ่ืนเช่น อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) อตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (ROA) อตัราสว่น

ราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) และอตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (DIY) 

ซึง่ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ และตดัสนิใจลงทนุ  

การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) โดยอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ และมีผล 

ตอ่การตดัสนิใจลงทนุ ดงันี ้

1. อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้น  (Return on Equity-ROE) 

หมายถึง อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เป็นอตัราสว่นท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือวดัผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้

ถือหุ้นท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นเจ้าของกิจการ (เอช, 

และอีริค, 2545, น. 391) 
 

ROE = 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่(เฉลี่ย)
 *100 

 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (Return on Asset-ROA) 

หมายถึง ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็นอตัราสว่นท่ีชีถ้ึงประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไป

ลงทนุให้เกิดผลตอบแทน โดยเป็นคา่ท่ีแสดงถึงผลกําไรท่ีบริษัทหาได้จากสนิทรัพย์ทัง้หมดท่ีบริษัทใช้ดําเนินการ (เอช, และ

อีริค, 2545, น. 390) 
 

ROA = 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้

รวมสินทรัพย์(เฉลี่ย)
 *100 

 

3. อัตราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น  (Price-Earning Ratio: P/E) 

หมายถึง อตัราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อกําไรสทุธิต่อหุ้นสามญั (EPS)  

ท่ีบริษัทนัน้ทําได้ในรอบระยะเวลา 12 เดือนลา่สดุ (เอช, และอีริค, 2545, น. 389) 

P/E =  
ราคาตลาดของหุ้นสามญั

กําไรสทุธิต่อหุ้นสามญั
 

 

4. อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV) 

หมายถึง อตัราสว่นเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อมลูค่าทางบญัชีของหุ้นสามญั 1 

หุ้น ตามงบการเงินลา่สดุของบริษัทผู้ออกหุ้นสามญั ซึง่แสดงราคาหุ้น ณ ขณะนัน้เป็นก่ีเทา่ของมลูค่าทางบญัชี (เอช, และ

อีริค, 2545, น. 389) 

P/BV =  
ราคาตลาดของหุ้นสามญั

มลูค่าทางบญัชีของหุ้นสามญั
 

 

5. อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)  

หมายถึง อัตราเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายต่อหุ้ นสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุ้ นสามัญเพ่ือ 

ดผูลตอบแทนว่าหากลงทนุซือ้หุ้น ณ ระดบัราคาตลาดปัจจุบนั จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเท่าไรของ

ราคาหุ้น (เอช, และอีริค, 2545, น. 390) 
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DIY =  

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามญั

ราคาตลาดของหุ้นสามญั
 

 

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) หรือตวัแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) จํานวน 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ (X) หรือตวั

แปรพยากรณ์ หรือตวัแปรทํานาย (Predictor Variable) ตัง้แต ่2 ตวัขึน้ไป ในผลการศกึษานี ้ทําการพยากรณ์ผลการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานย้อนหลงัรายไตรมาส แบ่งเป็น 2 ช่วง  

ช่วงเศรษฐกิจปกติตัง้แต่ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี 

ทําการศกึษาโดยใช้แบบจําลอง Multiple Regression ตามสมการ ดงันี ้
 

(1) แบบจําลอง Multiple Regressions Analysis 

i 0 1 1i 2 2i k ki iY =β +β X +β X +...+β X +ε  
 

เมื่อ     i  =   1, 2, 3, 4,… n 

Yi  =   ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

Xi  =   ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

0 1 2 kβ , β , β ,...β    =   สมัประสทิธ์ิการถดถอย (Regression Coefficients) 
 

แนวคิด โดยตวัแปรตาม (Yi) เป็นผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ และตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ (Xi) เป็นอตัราสว่น

ทางการเงินท่ีสําคญั ประกอบด้วย อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) อตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ 

(ROA) อตัราสว่นราคาปิดต่อกําไรตอ่หุ้น (P/E) อตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) และอตัราสว่นเงินปัน

ผลตอบแทน (DIY) 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา   

เนือ้หาในการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราส่วนทางการเงินในกลุ่ม

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ใช้ข้อมลูจากงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษัท จํานวน 39 บริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ของกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

ช่วงเศรษฐกิจปกติตัง้แตปี่ 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไมป่กติตัง้แตปี่ 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี  

 2. ขัน้ตอนการศึกษา 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 39 บริษัท โดยวิธีการ

วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) แบง่ผลการศกึษาเป็น 2 ระดบั ประกอบด้วย 

1) การศึกษาการถดถอยพหุคูณรายบริษัท แสดงความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงิน (ตวัแปรอิสระ) 

กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (ตวัแปรตาม) ของแตล่ะบริษัท อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  
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2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของภาพรวมทุกบริษัท แสดงความสมัพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงิน  

(ตวัแปรอิสระ) กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (ตวัแปรตาม) ของภาพรวมทกุบริษัท อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้หลกัทรัพย์หุ้นสามญักลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้หมดจํานวน 41 หลกัทรัพย์ (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554) โดยตดัข้อมลูออก

จากการศกึษาจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นํา้ตาลครบรีุ จํากดั (มหาชน) (KBS) เข้าตลาดหลกัทรัพย์ปี 2554 และบริษัท 

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) (PM) เข้าตลาดหลกัทรัพย์ปี 2551 เน่ืองจากมีข้อมลูไม่เพียงพอ ดงันัน้ ผลการศึกษา

ทัง้หมดจํานวน 39 บรัษัท ประกอบด้วย  

- บริษัทอกริเพียว โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)   APURE 

- บริษัทห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟู้ ด จํากดั (มหาชน)   ASIAN 

- บริษัทซีเฟรชอินดสัตรี จํากดั (มหาชน)   CFRESH 

- บริษัทห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จํากดั (มหาชน)   CHOTI 

- บริษัทเชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟู้ ดส์ จํากดั(มหาชน)    CM 

- บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)    CPF 

- บริษัทชมุพรอตุสาหกรรมนํา้มนัปาล์ม จํากดั (มหาชน)   CPI 

- บริษัทอีเทอเนิล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน)    EE 

- บริษัทฟู้ ดแอนด์ดร๊ิงส์ จํากดั (มหาชน)    F&D 

- บริษัทจีเอฟพีที จํากดั (มหาชน)     GFPT 

- บริษัทหาดทิพย์ จํากดั (มหาชน)    HTC 

- บริษัทนํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)    KSL 

- บริษัทลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)    LEE 

- บริษัทลํา่สงู (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    LST 

- บริษัทมาลสีามพราน จํากดั (มหาชน)    MALEE 

- บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)   MINT 

- บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)     OISHI 

- บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จํากดั (มหาชน)    PB 

- บริษัทแพ็คฟู้ ด จํากดั (มหาชน)     PPC  

- บริษัทเพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)    PR 

- บริษัทปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน)   PRG 

- บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน)    S&P 

- บริษัทไทยเทพรส จํากดั (มหาชน)     SAUCE 

- บริษัทอาหารสยาม จํากดั(มหาชน)     SFP 

- บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน)    SORKON 

- บริษัทเสริมสขุ จํากดั (มหาชน)     SSC 
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- บริษัทสรุพลฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน)     SSF 

- บริษัทศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน)    STA 

- บริษัท ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   TC 

- บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จํากดั (มหาชน)    TF 

- บริษัททิปโก้ฟดูส์ จํากดั (มหาชน)     TIPCO 

- บริษัทไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)   TLUXE 

- บริษัทตรังผลติภณัฑ์อาหารทะเล จํากดั (มหาชน)   TRS 

- บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชัน่(ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน) TRUBB  

- บริษัทไทยยเูนียน โฟรเซน่ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)   TUF 

- บริษัทนํา้มนัพืชไทย จํากดั (มหาชน)     TVO 

- บริษัทไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)    TWFP 

- บริษัทสหอตุสาหกรรมนํา้มนัปาล์ม จํากดั (มหาชน)   UPOIC 

- บริษัทยนิูวานิชนํา้มนัปาล์ม จํากดั (มหาชน)    UVAN 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหลักทรัพย์หุ้ นสามัญกลุ่มเกษตรและ 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 39 หลกัทรัพย์ จากฐานข้อมูล 

SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทัง้ข้อมลูรายงานประจําปีของหุ้น

สามญักลุ่มเกษตรและกลุม่อตุสาหกรรมอาหารในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบออนไลน์จาก www.sec.or.th, 

www.set.or.th,  www.setsmart.com และ www.settrade.com เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาครัง้นีเ้ลือกใช้ข้อมูล 

ผลการดําเนินงานย้อนหลงัรายไตรมาส ช่วงเศรษฐกิจปกตติัง้แตปี่ 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ

ตัง้แตปี่ 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี 

ข้อมูลจะถูกนํามาวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน  

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ด้วยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยผลตอบแทนของหลกัทรัพย์เป็นตัวแปรตาม และอัตราส่วน 

ทางการเงินเป็นตัวแปรอิสระประกอบด้วย อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนผลตอบแทน 

ของสินทรัพย์ (ROA) อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) และ

อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (DIY) เพ่ือรวบรวมข้อมลู และรูปแบบการเปลีย่นแปลงในอดีต  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ทัง้หมด (จํานวน 1,968 ตวัอย่าง) นํามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ดงันี ้
 

Return i,t = β0 + β1ROEi,t + β2ROAi,t + β3P/Ei,t + β4P/BVi,t + β5DIYi,t + ei,t 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.setsmart.com/
http://www.settrade.com/
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โดยท่ี  

Return i,t  คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

ROEi,t  คือ อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

ROAi,t  คือ อตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (Return on Asset) ของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

P/Ei,t  คือ อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (Price-Earning Ratio) ของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

P/BVi,t  คือ อตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่หุ้นทางบญัชี (Price-Book Value) ของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

DIYi,t  คือ อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

β0  คือ คา่คงท่ีของ Price i,t เมื่อปัจจยัอ่ืนทกุตวัเป็นศนูย์ 

β1, β2,…β5  คือ คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของ ROEi,t, ROAi,t, P/Ei,t, P/BVi,t, DIYi,t 

ei,t  คือ คา่ความคลาดเคลือ่นของบริษัท i ณ ไตรมาสท่ี t 

i  คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร จํานวน 39 บริษัท 

t  คือ รายไตรมาส 1-4 ช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554  
 

จากตวัแบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถจําแนกตวัแปร และอธิบายวิธีการวดัคา่ของตวัแปรตา่งๆ ได้ดงันี ้

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

กําหนดตวัแปรตามเป็น อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หุ้นสามญั ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามญัใน

แตล่ะไตรมาสเทียบจากไตรมาสก่อนหน้า ในการศกึษาใช้ราคาปิด (Close Price) ของแตล่ะไตรมาส (t)  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ในการศกึษา ใช้ข้อมลูอตัราสว่นทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ของแตล่ะบริษัท ดงันี ้

1. อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity - ROE) ข้อมลูจากงบการเงินรายไตร

มาสของแตล่ะบริษัทย้อนหลงัช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554  

2. อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset - ROA) ข้อมลูจากงบการเงินรายไตรมาส

ของแตล่ะบริษัทย้อนหลงัช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554  

3. อตัราสว่นราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio : P/E) ข้อมลูจากงบการเงินรายไตรมาส

ของแตล่ะบริษัทย้อนหลงัช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554  

4. อตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่หุ้นทางบญัชี (Price-Book Value : P/BV) ข้อมลูจากงบการเงินรายไตร

มาสของแตล่ะบริษัทย้อนหลงัช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554  

5. อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) ข้อมลูจากงบการเงินรายไตรมาสของแต่ละ

บริษัทย้อนหลงัช่วงปี 2543 ถึงปี 2550 และช่วงปี 2551 ถึงปี 2554  
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สมมุติฐานในการศึกษา ดงันี ้

1. อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้น (Return on Equity-ROE) 

ในการศกึษาครัง้นีค้าดวา่ หากบริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเป็นบวกมาก ทําให้ผลตอบแทนต่อสว่นของ

ผู้ ถือหุ้นมากตามไปด้วย ซึง่เป็นผลดีตอ่บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน สร้างความเช่ือมัน่ผู้ ถือหุ้น

ท่ีเป็นเจ้าของกิจการได้ จึงตัง้สมมติฐานดงันี ้ 
 

H01 : อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset - ROA) 

ในการศึกษาครัง้นีค้าดว่า หากบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็นอตัราส่วนท่ีมีค่าสงู ชีถ้ึงประสิทธิภาพ

ของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนทําให้เกิดผลตอบแทน และแสดงถึงผลกําไรท่ีบริษัทหาได้จากสินทรัพย์ทัง้หมดท่ี

บริษัทใช้ดําเนินการ จึงตัง้สมมติฐานดงันี ้ 
 

H02 : อตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 

3. อัตราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น (Price-Earning Ratio: P/E) 

ในการศกึษาครัง้นีค้าดวา่ หากบริษัทมีอตัราสว่นเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกําไรสทุธิ

ตอ่หุ้นสามญั (EPS) ท่ีบริษัทนัน้ทําได้ในรอบระยะเวลา 12 เดือนลา่สดุ ซึง่ถ้าบริษัทมีการเพ่ิมขึน้และลดลงของกําไร หุ้นท่ีมี

แนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของกําไรมักจะมี P/E Ratio สูง ในขณะท่ีหุ้นท่ีมีแนวโน้มการถดถอยของกําไรจะมี P/E ตํ่า  

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการทํากําไรก็จะมีผลต่อราคา ดังนัน้ อัตราผลตอบแทนจึงผกผันกับ

อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น จึงตัง้สมมติฐานดงันี ้
 

H03 : อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้นมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 

4. อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price-Book Value : P/BV) 

ในการศกึษาครัง้นีค้าดวา่ หากบริษัทมีอตัราสว่นเปรียบเทียบระหวา่งราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อมลูค่าทาง

บญัชีของหุ้นสามญั 1 หุ้น ซึ่งบริษัทท่ีมีค่าอตัราสว่นมากกว่า 1 (ราคาหุ้นมีค่ามากกว่ามลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น) มลูค่าของ

บริษัทในตลาดหุ้นมีมากกว่ามลูค่าของสินทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่จริง ส่วนใหญ่เกิดกับบริษัทท่ีมีผลประกอบการดี กําไรสงู  

ทําให้อตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูค่าหุ้นทางบญัชีมีค่าสงูเกินไป ทําให้โอกาสทํากําไรตํ่า แต่การซือ้หุ้นท่ีมีมลูค่าทางบญัชีตํ่า 

หมายถึง ซือ้หุ้นได้ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชีของบริษัท จึงตัง้สมมติฐาน ดงันี ้
 

H04 : อตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่หุ้นทางบญัชีมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 

5. อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)  

ในการศกึษาครัง้นีค้าดวา่ หากบริษัทมีอตัราเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นสามญัเทียบกบัราคาตลาดของ

หุ้ นสามัญ หากหุ้ นตัวใดมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูง อาจได้รับความสนใจจากผู้ ลงทุนมากกว่า เน่ืองจาก 

ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากกวา่ จึงตัง้สมมติฐานดงันี ้
 

H05 : อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
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ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษานี ้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 39 บริษัท  

ใช้ข้อมูลงบการเงินย้อนหลงัรายไตรมาส ช่วงเศรษฐกิจปกติตัง้แต่ปี 2543 ถึงปี 2550 จํานวน 8 ปี และช่วงเศรษฐกิจ 

ไมป่กติตัง้แตปี่ 2551 ถึงปี 2554 จํานวน 4 ปี โดยหาความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนหลกัทรัพย์และอตัราสว่นทางการ

เงิน ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษาแบง่เป็น 2 สว่น ประกอบด้วย 

ผลการศกึษารายบริษัท และผลการศกึษาภาพรวมรายกลุม่ สามารถสรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้
 

ตารางที่ 1 สรุปคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณู ของอตัราสว่นทางการเงินตา่งๆ (ตวัแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ

ช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ แตล่ะรายบริษัทฯ ของกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร  

รายช่ือบริษัทฯ 
ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550 ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติปี 2551-2554 

C ROE ROA P/E P/BV DIY C ROE ROA P/E P/BV DIY 
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BMRC 
ตารางที่ 1 สรุปคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณู ของอตัราสว่นทางการเงินตา่งๆ (ตวัแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ

ช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ แตล่ะรายบริษัทฯ ของกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร (ตอ่) 

รายช่ือบริษัทฯ 
ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550 ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติปี 2551-2554 

C ROE ROA P/E P/BV DIY C ROE ROA P/E P/BV DIY 
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BMRC 
ตารางที่ 1 สรุปคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณู ของอตัราสว่นทางการเงินตา่งๆ (ตวัแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ

ช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ แตล่ะรายบริษัทฯ ของกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร (ตอ่) 

รายช่ือบริษัทฯ 
ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550 ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติปี 2551-2554 

C ROE ROA P/E P/BV DIY C ROE ROA P/E P/BV DIY 
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BMRC 
ตารางที่ 1 สรุปคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณู ของอตัราสว่นทางการเงินตา่งๆ (ตวัแปรอิสระ) ช่วงเศรษฐกิจปกติ และ

ช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ แตล่ะรายบริษัทฯ ของกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร (ตอ่) 

รายช่ือบริษัทฯ 
ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550 ตัวแปรอิสระช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติปี 2551-2554 

C ROE ROA P/E P/BV DIY C ROE ROA P/E P/BV DIY 
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*มีความสมัพนัธ์ที่ระดบันยัสําคญั 0.05 

หมายเหตุ. (-) คือ มีความสมัพนัธ์ทิศทางตรงกนัข้ามกบัตวัแปรตาม และ (+) มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัตวัแปรตาม 
 

ตารางที่  2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปรอิสระท่ีสมัพนัธ์กับตวัแปรตาม  

ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของภาพรวมทกุบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

จํานวน 39 บริษัท  

ตัวแปรอิสระ 

ช่วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550 ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติปี 2551-2554 

Coefficient Std. 

Error 

T-

Statistic 

Prob. Coefficient Std. 

Error 

T-

Statistic 

Prob. 

C -3.303* 1.428 -2.314 0.021 4.953* 2.284 2.168 0.031 

ROE -0.026 0.055 -0.465 0.642 0.032 0.027 1.181 0.238 

ROA 0.463* 0.118 3.930 0.000 0.239 0.131 1.831 0.068 

P/E -0.023* 0.010 -2.203 0.028 -0.004 0.063 -0.059 0.953 

P/BV 5.424* 0.732 7.409 0.000 1.481 1.187 1.248 0.212 

DIY -0.428* 0.098 -4.343 0.000 -0.778* 0.302 -2.573 0.010 

R Square 0.084 0.031 

Adjusted R Square 0.080 0.023 
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BMRC 
ตารางที่  2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปรอิสระท่ีสมัพนัธ์กับตวัแปรตาม  

ช่วงเศรษฐกิจปกติ และช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ของภาพรวมทกุบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

จํานวน 39 บริษัท (ตอ่) 

ตัวแปรอิสระ 

ช่วงเศรษฐกิจปกติปี 2543-2550 ช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติปี 2551-2554 

Coefficient Std. 

Error 

T-

Statistic 

Prob. Coefficient Std. 

Error 

T-

Statistic 

Prob. 

Std. Error of Regression 26.397 26.825 

F- Statistic (Prob.) 21.807(0.000*) 3.942(0.002*) 

*มีความสมัพนัธ์ที่ระดบันยัสําคญั 0.05 
 

ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีด้้วยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ รายบริษัทฯ และภาพรวมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผลจากการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงดงัตารางท่ี 1 และ 2 อตัราส่วนทางการเงินรายบริษัท มี

ความสมัพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ จํานวน 30 บริษัท และไม่มีความสมัพันธ์กับอัตราผลตอบแทน 

ของหลกัทรัพย์ จํานวน 9 บริษัท โดยทัง้นีก้ารคํานวณค่าร้อยละพิจารณาจากจํานวนบริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์กับอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ จํานวน 30 บริษัท สามารถสรุปได้วา่  

1. ผลการศึกษาแยกรายบริษัทฯ ผลการศึกษาแยกรายบริษัทฯ ช่วงเศรษฐกิจปกติตัง้แต่ปี 2543 ถึงปี 2550 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ได้แก่ อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(ROE) จํานวน 6 บริษัทฯ หรือร้อยละ 20 อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) จํานวน 11 บริษัทฯ หรือร้อยละ  

36 อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรตอ่หุ้น (P/E) จํานวน 4 บริษัทฯ หรือร้อยละ 13 และอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่หุ้นทางบญัชี 

(P/BV) จํานวน 13 บริษัทฯ หรือร้อยละ 43 และอตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (DIY) จํานวน 4 บริษัทฯ หรือร้อยละ 13  

โดยท่ี อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) และอตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) และอตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของ 

ผู้ ถือหุ้น (ROE) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

(Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) และทิศทางตรงข้ามกัน (ลบ) ในสดัส่วนท่ีเท่ากัน และอัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) 

2. ผลการศกึษาแยกรายบริษัทฯ ผลการศกึษาแยกรายบริษัทฯ ช่วงเศรษฐกิจไมป่กติตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2554 

อตัรา สว่นทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ ได้แก่ อตัราสว่นผลตอบ แทนสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(ROE) จํานวน 4 บริษัทฯ หรือร้อยละ 13 อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) จํานวน 3 บริษัทฯ หรือร้อยละ 10 

อตัราสว่นราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) จํานวน 3 บริษัทฯ หรือร้อยละ 10 และอตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี 

(P/BV) จํานวน 5 บริษัทฯ หรือร้อยละ 16 และอตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (DIY) จํานวน 4 บริษัทฯ หรือร้อยละ 13 โดยท่ี 

อตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (ROA) และอตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) มีความสมัพนัธ์ระหว่าง

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) และอตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(ROE) อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปทิศทางเดียวกนั (บวก) และทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) 
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3. ผลการศกึษาภาพรวมทกุบริษัท ในช่วงเศรษฐกิจปกติตัง้แตปี่ 2543 ถึงปี 2550 อตัราสว่นผลตอบแทนของ

สินทรัพย์ (ROA) และอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) มีความ สมัพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์  (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์  (Return) เป็นไปทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) และ

อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์  (Return)  

4. ผลการศึกษาภาพรวมทุกบริษัท ในช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2554 อัตราส่วนเงิน 

ปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) 

และอตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (ROA) อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) อตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไร

ตอ่หุ้น (P/E) และอตัราสว่นราคาปิดตอ่มลูคา่หุ้นทางบญัชี (P/BV) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

(Return) 

5. สรุปผลการศกึษา ทัง้รายบริษัทฯ และภาพรวมทกุบริษัท ในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร จํานวน 39 

บริษัท จะพบวา่ ช่วงเศรษฐกิจปกติ (ปี 2543 ถึงปี 2550) อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และอตัราสว่นราคา

ปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน (บวก) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) และอตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของ 

ผู้ ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) อย่างมีนยัสําคญัเฉพาะรายกลุ่ม 

ช่วงเศรษฐกิจไมป่กติ (ปี 2551 ถึงปี 2554) อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) อยา่งมีนยัสาํคญั ทัง้รายบริษัทฯ และรายกลุม่  

6. ความสอดคล้องของสมมติฐานต่อผลการศึกษา อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA)  

มีความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) จะเห็นว่า เป็นไปตาม

สมมติฐาน แตอ่ตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

(Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) จะเห็นวา่ ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน และอตัราสว่นราคาปิดตอ่กําไรต่อหุ้น (P/E) 

มีความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) จะเห็นว่า เป็นไปตาม

สมมติฐาน และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) 

เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกนั (ลบ) จะเห็นวา่ ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน และอตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) 

มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) และทิศทางตรงข้าม

กนั(ลบ) เฉพาะรายบริษัทฯ จะเห็นวา่ ยงัไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน 
 

อภปิรายผล 
 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 39 บริษัท ทําการ

เปรียบเทียบผลการศกึษา ซึง่มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลการศกึษาดงันี ้

1. ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) มีความ สมัพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) สอดคล้องกับการศึกษา รพีพรรณ แสงสานนท์ 
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(2548) ซึง่สรุปได้วา่ อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) นกัลงทนุจึงสามารถใช้ตดัสินใจในการลงทนุในหุ้น

สามญักลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

2. ผลการศกึษาพบวา่ อตัราสว่นผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (ROA) มีความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) สอดคล้องกบัการศึกษา สทุธิเพ็ญ ดีสวสัดิ (2553) ซึ่งสรุปได้ว่า 

อตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) นกัลงทุนจึงสามารถใช้ตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นสามญักลุ่มเกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร 

3. ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้ น (ROE) มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน(บวก) และทิศทางตรงข้ามกัน (ลบ) สอดคล้องกับ

การศึกษา ธัชริน โอจรัสพร (2551) ในกรณีท่ีมีความ สมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (บวก) สรุปได้ว่า อัตราส่วน

ผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้ น (ROE) นักลงทุนยังไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชีค้วามสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์ได้ เน่ืองจากผลการศกึษามีความสมัพนัธ์ทัง้ 2 ทิศทาง ในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิธีการสมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษารายบริษัทฯ อตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (P/BV) และอตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ 

(ROA) มีความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (บวก) และอตัราสว่น

เงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปทิศทางตรงข้ามกนั ดงันัน้ 

นกัลงทนุสามารถใช้อตัราสว่นทางการเงินดงักลา่ว เป็นข้อมลูเพ่ือการตดัสนิใจในการลงทนุในหุ้นสามญัในกลุม่เกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหารได้ 

2. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิธีการสมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาโดยภาพรวมของกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ช่วงเศรษฐกิจปกติ อตัราสว่นทางการเงินส่วนใหญ่ 

มีความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) มากกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ ดงันัน้ การใช้อตัราสว่น

ทางการเงินเพ่ือการตดัสนิใจลงทนุในภาวะเศรษฐกิจปกติ จึงมีความนา่เช่ือถือมากกวา่ 

3. ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร โดยภาพรวม ด้วยวิธีการสมการ

ถดถอยพหคุณู ช่วงเศรษฐกิจปกติ อตัราสว่นผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) และอตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าหุ้นทาง

บญัชี (P/BV) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่อตัราสว่นราคา

ปิดต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) และอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

(Return) เป็นไปทิศทางตรงข้ามกัน ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจพหุคณู (R Square) มีค่าสงูกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ 

สําหรับช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ มีเฉพาะอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีความสมัพันธ์กับอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์ (Return) เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกนั ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจพหุคณู (R Square) มีค่าตํ่ากว่า ดงันัน้ 

อตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วมีแนวโน้มท่ีจะสามารถนํามาใช้เป็นข้อมลูเพ่ือการตดัสนิใจลงทนุในหุ้นสามญัในกลุม่เกษตร

และอตุสาหกรรมอาหารในภาพรวม 
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อุปสรรคและปัญหาในการบริหารสนามกอล์ฟในประเทศไทยให้ประสบความสาํเร็จ 

Problems and Barrier to Business Achievement of Golf Courses in Thailand. 

ทวีวฒัน์ ทวีผล* และปรางทิพย์ ยวุานนท์ ** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความสําเร็จของธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอปุสรรคและปัญหาของ

ธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยโดยประเมินสภาพแวดล้อมจากภายนอกและภายใน เพ่ือเป็นองค์ประกอบการตดัสินใจ

ผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงรวม 11 

ทา่น แบง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูเชิงนโยบายมีประสบการณ์การบริหารนโยบายระดบัสงูไมน้่อยกวา่ 2 ปี จํานวน 3 ทา่น และ

ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจกอล์ฟไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 8 ท่าน ผู้วิจยัสมัภาษณ์เชิง

ลึกผู้ประกอบการมีการกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค  ในประเทศไทยทัง้ 6 ภูมิภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างในด้านมุมมองการ

ประเมินคือ ผู้บริหารระดบันโยบายระดับสูง มีมุมมองภาพกว้างถึงนโยบายภาครัฐ และผลกระทบจากเงินสนับสนุน 

ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเกือ้หนนุการบริหารงานในห้วงเวลานัน้ แตผู่้ประกอบการสนามกอล์ฟจะมองถึงภาพ

ด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษา การบริหารทีมงาน และการต่อยอดความสมัพนัธ์กับธุรกิจ

ตอ่เน่ือง ซึง่หมายรวมถึงความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งทําให้เกิดช่องว่างในวิสยัทศัน์ของทัง้สองกลุม่อนัเป็นอปุสรรคในการ

สร้างความสาํเร็จ เน่ืองจากการมองด้วยนโยบาย และการทําด้วยประสบการณ์ท่ีต่างห้วงเวลากนั ทําให้ขาดความแม่นยํา

ในการทํากลยทุธ์เพ่ือแก้ปัญหาท่ีทนัทว่งที ทําให้บางสนามกอล์ฟต้องปิดตวัไปทา่มกลางสนามกอล์ฟท่ีเปิดตวัในอตัราสว่นท่ี

ใกล้เคียงกนั 
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ABSTRACT 
 

 This research aim to identify barriers to achievement of golf courses business in Thailand. So, in the 

order to the assessment of the external and internal environment for the element for a decision. The 

researcher used qualitative approach by in-depth interviews as a tool to gather information from the sample. 

The purposive sample of 11 persons comprising senior policy experience in the management of high-level 

policy of not less than 2 years of 3 persons and entrepreneur of golf courses that have experience in running 

a course of not less than 5 years old 8 persons, the researcher in-depth interviews entrepreneurs are 

scattered throughout all regions in all 6 regions are Northern, Central, Northeast, East, West and South. The 

research found that there is a difference in the field to assess the senior policy executive with wide aspect to 

government policy and the impact of funding the economy and social support administration in that moment. 

However, entrepreneurs are looking to golf, golf course maintenance management team And build on 

relationships with business continuity. Conclusion entrepreneur need to the survival of the organization. The 

gap in the vision of the two groups as a barrier to success. Due to the extensive policy and with experience in 

the same timeframe. Given the lack of precision in the strategy to solve the case. Made some golf courses 

have closed up on the golf course that opened in the same ratio. 
 

 

บทนํา 
 

 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการขยายตวัสงูขึน้ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของโลกเป็นอย่างมาก การ

สร้างรายได้ท่ีสาํคญัมาจากเงินตราตา่งประเทศ (McFadden., & Train, 2010, 519) และการสร้างงานท่ีเกิดขึน้จากธุรกิจ

การท่องเท่ียว ซึ่งอุตสาหกรรมกอล์ฟถือเป็นส่วนหนึ่งด้วยจากการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Maguire, Jarvie, Mansfield, & 

Bradley, 2009, p. 31) อาทิเช่น สหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนีย รายได้สว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจสนามกอล์ฟท่ีกระจาย

รายได้สูท้่องถ่ินประเทศแคนาดาท่ีมีรายได้จากผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศสงูถึง 110,000 ล้านเหรียญแคนาดาซึ่ง

เป็นการจ้างแรงงานท่ีสําคญัจากธุรกิจหนึ่งภายในประเทศ (Hardy, 2013, pp. 314-331) และประเทศสเปน ถกูคดัเลือก

ให้เป็นประเทศท่ีมีสนามกอล์ฟท่ีนกักอล์ฟนิยมไปมากท่ีสดุในโลก ซึ่งพบว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบั 7 (Annual Report  

AGTO, 2014, p. 36) และในปีพ.ศ.2557 อลัไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ของประเทศไทยได้รับรางวลัเบส์ทกอล์ฟรีสอร์ท 

อวอทบายเอเช่ียนทวัร์ จากความมีมาตรฐานของสนามและสิ่งอํานวยความสะดวก (Tournament News Asian Tour, 

2014) โดยเอเช่ียนทวัร์ ท่ีเป็นองค์กรกีฬากอล์ฟ ชัน้นําของทวีปเอเชีย ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่นกักอล์ฟ โดยอตุสาหกรรม

กอล์ฟ สามารถสร้างรายได้ ในรูปธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในส่วนของ เสือ้ผ้า อปุกรณ์การเลน่ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจน

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง และมีความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทนุ (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2557, น. 16-18) 

 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลกในปี พ.ศ. 2549-2554 เพ่ิมขึน้ อัตราร้อยละ 6.6  

จากจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิม ซึ่งพบว่านกัท่องเท่ียวมีความนิยมเดินทางมาเล่นกอล์ฟกับครอบครัวเป็นจํานวนท่ีสงูขึน้  

(สภาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556, น. 16-17) โดยมีอนัดบันกัท่องเท่ียวท่ีมาประเทศไทย 5 อนัดบั

แรกท่ีขยายตวัคือ สาธารณาประชาชนจีน ร้อยละ 38.57  ญ่ีปุ่ น ร้อยละ 35.60  เกาหลีใต้ ร้อยละ 32.35  และอินเดีย  

ร้อยละ 31.46 ทําให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว ปีละประมาณ 1.71 ล้านล้านบาท (คณะกรรมการพฒันา
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เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554, น. 40-43) โดยสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  

ปี พ.ศ. 2555-2559 ได้กล่าวถึงการเร่งพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงกีฬา ท่ีจะทําให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ชุมชน 

(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2556, น. 25) โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง และขบัเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบตัิท่ีชัดเจนขึน้ในทุกระดบักีฬา (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, 2010, pp. 7-22) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีนิยมมาเลน่กอล์ฟในประเทศไทยเป็นจํานวน

มาก ท่ีสืบเน่ืองมาจากคุณภาพสนาม คุณภาพงานบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยรวม มีความเหมาะสมกับประเทศอ่ืนๆ 

หลายๆ ประเทศในทวีปเอเชีย  

 กอล์ฟมีการพัฒนาทัง้วิธีการเล่น รูปแบบการจัดการสนาม และระบบการจัดการมาอย่างต่อเน่ือง และได้รับ

ความนิยมแพร่หลายมากขึน้จนในปัจจุบนัมีสนามกอล์ฟทัว่โลกมากขึน้ถึง 34,000 แห่ง (Golf Digest’s, 2014, p. 15) 

เช่นเดียวกนักบัสนามกอล์ฟในประเทศไทยมีการขยายตวัขึน้เป็นจํานวนมากตามกนั (ธวชัชยั อรัญญิก, 2557) โดยมีอตัรา

การเพ่ิมขึน้ของจํานวนสนามกอล์ฟจาก 223 สนาม เป็น 243 สนาม คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 ของจํานวนสนาม

ทัง้หมด (Thailand Golf Sourcing Guide, 2013, pp. 26-28) โดยมีประเภทของสนามกอล์ฟแยกตามวตัถปุระสงค์การ

ดําเนินการ 2 ประเภท คือสนามกอล์ฟของทางราชการท่ีใช้เป็นสวสัดิการของบคุลากรในสงักดั และสนามกอล์ฟของเอกชน

ท่ีใช้เป็นสนิค้าและการบริการในกิจกรรมทางธุรกิจ (Thaweephon & Yuwanont, 2014, p. 293) พบว่าขณะนีธุ้รกิจสนาม

กอล์ฟมีอตัราการเติบโตแบบถดถอย แสดงให้เห็นถึงวงจรการเติบโตของธุรกิจกอล์ฟท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึน้เท่ากับจํานวนท่ี

ลดลงหรือเลกิกิจการในจํานวนไม่น้อยกว่า 20 สนามท่ีผู้ประกอบการต้องประกาศขายธุรกิจเน่ืองจากขาดสภาพคลอ่งใน

การดําเนินการ (“การเติบโตของธุรกิจสนามกอล์ฟและอตัราการวา่งของสนามกอล์ฟ,” 2555, น. 2) 

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาให้ความสนใจแบบเจาะจงกับสนามกอล์ฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่องเท่ียวเชิงกีฬา

(Sports Tourism, 2010, pp. 69-71) และเป็นอีกช่องทางของนกัลงทนุภาคธุรกิจ ในการพฒันาพืน้ท่ีว่างเปลา่ให้เป็น

สนามกอล์ฟและมีมลูค่าเพ่ิมในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (Wyman, & Sperry, 2010, p. 35)  ซึ่งมลูค่าสงูขึน้จากระบบ 

สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตามมาตรฐาน ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจของลกูค้า (Humphreys, 2011, 

pp. 49-58) ซึง่ในการออกแบบและก่อสร้างสนามกอล์ฟตามมาตรฐาน 18 หลมุนกัลงทนุต้องเร่ิมต้นพิจารณาจากตําแหนง่

ท่ีตัง้ การออกแบบและก่อสร้างสนาม จากนัน้เข้าสูก่ระบวนการด้านการบํารุงรักษาสนามให้ได้ตามมาตรฐานการจดัการ

องค์กรตามวตัถุประสงค์ และการสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขนัในด้าน

คณุภาพและการบริการของสนามกอล์ฟท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้า ซึ่งสามารถส่งผลถึงสถานะทางการเงินของ

ธุรกิจในอนาคต (Thaweephon & Yuwanont, 2014, p. 298) และนําไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้สนามกอล์ฟ

ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬาแบบครบวงจร ท่ีสามารถสร้างรายได้และสร้างงานให้บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีนัน้อย่าง

ยั่งยืน ในเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดสถานการณ์นํา้ท่วม ทําให้ธุรกิจสนามกอล์ฟประสบกับปัญหาและ 

ความเสยีหายท่ีเกิดจากนํา้ทว่มมากมาย สง่ผลให้หลายสนามกอล์ฟไมส่ามารถบริหารงานตอ่ไปได้ เพราะขาดสภาพคลอ่ง

ในการปรับปรุงซอ่มแซมสนาม (“ฟ้าหลงัฝน,” 2012, น. 8) จนต้องมีการประกาศขายธุรกิจ ออกไปจํานวนไม่น้อยกว่า 20 

สนามคิดเป็นมลูคา่ทางเศรษฐกิจ ไมน้่อยกวา่ 20,000 ล้านบาท รวมถึงการเกิดอตัราการว่างงาน ของคนในพืน้ท่ีโดยรอบ 

สง่ผลตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของพืน้ท่ีตัง้สนามกอล์ฟนัน้ (“ท่ีดินออนไลน์,” 2557) 

การลงทุนในธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยให้เกิดความสําเร็จ คือการตรวจสอบสภาพและการประเมิน

สถานการณ์ขององค์กรจาก SWOT Analysis เพ่ือมาเป็นองค์ประกอบการตดัสินใจด้วยการแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์

ปัจจัยภายนอก คือการพิจารณาโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ตามด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
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โดยพิจารณาจากจดุแข็ง (Strength) และจดุออ่น (Weakness) โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก จะนําเอาใช้

การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ PEST Analysis และปัจจยัภายใน โดยใช้เคร่ืองมือ 7S McKinsey ผู้วิจยัจึงมุ่งศึกษาอปุสรรค

กบัความสาํเร็จของธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยเพ่ือใช้สํารวจสภาพ สถานการณ์การลงทนุในธุรกิจสนามกอล์ฟของ

ประเทศไทยตอ่ไป 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 

 

 

 

ซึง่เป็นการได้มาซึง่กรอบแนวความคิดในการวิจยั ผู้วิจยัได้ทําการทบทวนวรรณกรรม จากบทความทางวิชาการ

พบวา่ แตล่ะตวัแปรท่ีกําหนดมีความสมัพนัธ์กนัในทางตรง (McCullick, Schempp, 2009, pp. 322-335) แสดงให้เห็นถึง

ลําดับการบริหารจัดการทัว่ๆ ไปท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งมีงานวิจัยหลายตัวท่ีกล่าวถึงความต้องการหลกัของการบริการ 

(Moon, Kim, Ko, Connaughton, Lee., 2009, pp. 259-272; Lee, Lee, & Yoou, 2000, pp. 557-570; Namkung & 

Jang, 2007, pp. 387-410; Park, Robertson, & Wu, 2004, pp. 54-63; Reichheld & Sasser, 1990, pp. 105-111; 

Kim,  Hae-Ryong, 2005, pp. 67-87) และการจัดการส่วนใหญ่มาจากลกูค้าด้วย เมื่อผู้ประกอบการรับทราบ

ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว ยิ่งจะทําให้เกิดมลูคา่ และการทํานายความสาํเร็จได้ใกล้เคียงวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจมากขึน้ จึงเป็น

ท่ีมาท่ีไปให้ผู้วิจยัหยิบตวัแปรดงักลา่วเข้ามาร่วมด้วยในการวิจยัครัง้นี ้
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในภาคธุรกิจการบริหารจดัการสนามกอล์ฟต้องมีองค์ประกอบหลายสว่น เพ่ือให้เกิดการประสบความสําเร็จนัน้

ซึง่ดงักลา่วจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีตวัอยา่งท่ีเก่ียวข้องคือ  

การทอ่งเท่ียวเชิงกอล์ฟ (Golf Tourism) หมายถึง วิธีการดําเนินการด้านการทอ่งเท่ียวโดยใช้กิจกรรมกีฬากอล์ฟ

เป็นตวัเช่ือมทฤษฎีท่ีสนบัสนนุ Model of Golf Tourism (LIU De-yun, 2007, p. 12) 

รายได้ของ สนามกอล์ฟ (Golf Course) เกิดจากนําเอาพืน้ท่ีๆได้รับการออกแบบ มีขอบเขตท่ีประกอบไปด้วย 

แทน่ที แฟร์เวย์ รัฟ บงัเกอร์ กรีน โดยมีการดีไซน์ตามภมูิประเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสนกุความ      ท้าทายในการ

เลน่ด้วยความเหมาะสมตามมาตรฐาน (USGA and R & A, 2012) 

การจดัการ (Management) หมายถึง การใช้เคร่ืองมือในการบริหารงานให้ไปสูเ่ป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ของ

องค์กรนัน้ๆ ซึง่เป็นการบริหารจดัการตามวตัถปุระสงค์หรือแบบมีสว่นร่วม (Drucker, 1981, pp. 253-261) 

การประสบความสาํเร็จ (Achievement) หมายถึง การสมัฤทธ์ิผลของงานการบริหารสนามกอล์ฟตามเป้าหมาย

ท่ีจดัวางไว้ด้วยความเต็มใจของทกุฝ่าย ซึ่งต้องสร้างผลกําไรให้กบัองค์กรตามเป้าหมายทางธุรกิจ (Karimi & Besharat, 

2010, pp. 753-756) 

 

 
 

Management Achievement 
The Situation of Golf 

Course in Thailand 
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วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 

      ผู้วิจยัศกึษาเฉพาะกรณีของอปุสรรคและปัญหากบัความสําเร็จของธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยในช่วง  

5 ปีท่ีผา่นมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2553-2557  

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

 2.1 การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น แนวคิด ทฤษฎี บทความ และเอกสารออนไลน์ตามกรอบแนวความคิด 

 2.2 การวิจยัเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยั 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือท่ีจะทราบถึงปัญหาและอปุสรรคของ

การบริหารจัดการสนามกอล์ฟในประเทศไทยจึงกําหนดกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มประชากรได้จากการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยคดัเลือกจากผู้บริหารสนามกอล์ฟทัว่ทกุภูมิภาคในประเทศไทย  

ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเอเช่ียนทวัร์ (Asian Tour, 2013) จาก 243 สนามทัว่ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ภมูิภาค 

(Thaweephon & Yuwanont, 2014, p. 294) โดยคดัเลอืกผู้บริหารระดบันโยบายของประเทศ 3 ทา่น และคดัเลอืกตวัแทน

ของของผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในภูมิภาคต่างๆ ท่ีบริหารสนามแล้วเกิดอุปสรรคและปัญหา รวมถึงการประสบ

ความสาํเร็จหลงัจากผา่นวิกฤติ จํานวน 8 ทา่น ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ การกําหนดกลุม่ตวัอย่างจึงกําหนด

ตามความเหมาะสมจํานวนผู้ ให้ข้อมูลท่ีจะต้องอยู่ระหว่าง 8 ถึง 20 คน ข้อมูลจึงมีคุณภาพเพียงพอและลด 

ความคลาดเคลือ่นของข้อมลู (Tepprasit, 2012, pp. 49-70) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ผู้วิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) จากกลุม่ตวัอย่างตามข้อคําถามท่ีกําหนดไว้  

โดยนํารายละเอียดไปวิเคราะห์ตามตวัแปรในกรอบแนวความคิด 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารระดบันโยบายระดบัสงู 3 ท่านและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ 8 ท่าน  

โดยแยกตามภมูิภาค ตา่งๆ ของประเทศไทยสรุปได้ดงันี ้

 ภาคเหนือ (Northern Province) อุปสรรคของการบริหารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่าพนกังาน 

ขาดความเข้าใจ ขาดทักษะการดูแลสนามท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลทําให้เกิดความเสียหาย เพราะ 

การบํารุงรักษาสนาม คือกุญแจสําคัญท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้า หากมีสภาพสนามท่ีดี โอกาสท่ีลกูค้า 

จะเข้ามาใช้บริการก็มีมากขึน้แต่ลกัษณะพนกังานของภาคนีม้ีข้อได้เปรียบภาคอ่ืนคือ การมีอธัยาศยัพนกังานมีอธัยาศยั

ไมตรีท่ีดี และมีคณุภาพการบริการท่ีดี 

ภาคกลาง (Central Provinces) อุปสรรคของการบริหารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่ามีการให้

ความสําคญัในด้านทกัษะของพนกังาน การลงทนุในเคร่ืองจักรค่อนข้างน้อยทัง้ท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 

และมีโอกาสในการรับรู้สูงกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ข้อได้เปรียบคือพืน้ท่ีสนามอยู่ในท่ีตัง้ท่ีเอือ้ต่อการคมนาคมท่ีสะดวก  

เป็นศนูย์กลางของการค้าและมีธุรกิจตอ่เน่ืองท่ีมีผลกบัสถานประกอบการกอล์ฟค่อนข้างมาก และมีเครือข่ายผู้ ร่วมลงทนุ 

ท่ีแข็งแกร่ง 
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 ภาคตะวันออก (East Provinces) อุปสรรคของการบริหารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่าขาด 

การปรับปรุงสนามกอล์ฟให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของนักกอล์ฟท่ีเปลี่ยนไป 

เน่ืองจากมีการแข่งขันสูง สนามกอล์ฟในภูมิภาคนีม้ีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไทย ข้อได้เปรียบของภูมิภาคนี ้ 

คือผู้ประกอบการ หรือเจ้าของเป็นผู้ กําหนดนโยบายการลงทนุเอง และมีทีมบริหารงานท่ีมีศกัยภาพในการจดัการ การดแูล

สนาม ส่งผลให้ค่าสนามมีมูลค่าสงู และเป็นเมืองท่องเท่ียวมีเม็ดเงินสนับสนุนจากชาวต่างชาติ จึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมี

ความสมัพนัธ์ท่ีแนบแนน่ สามารถตอบนโยบายของภาครัฐท่ีจะกระตุ้นและสนบัสนนุ ให้เกิดความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว

ตา่งชาติ ได้เป็นอยา่งดี 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Provinces) อปุสรรคของการบริหารงานของผู้ประกอบการสว่นใหญ่ 

พบว่านักกอล์ฟ หรือลูกค้าตัดสินใจไปใช้บริการของสนามในภูมิภาคนีค้่อนข้างน้อย เน่ืองจากมิใช่เส้นทางของการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬา และมีจุดเช่ือมโยงในการท่องเท่ียวน้อยกว่าภูมิภาค และมีต้นทุนค่าบํารุงรักษาสนามท่ีค่อนข้างสูง 

แตไ่มคุ่้มคา่กบัรายได้ท่ีกลบัคืนมา ข้อได้เปรียบคือเป็นภาคท่ีมีสนามกอล์ฟท่ีมีภมูิทศัน์ดี อยูบ่ริเวณเชิงเขา 

ภาคตะวันตก (West Province) อุปสรรคของการบริหารงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พบว่าสภาพ

ภมูิอากาศ มีความแห้งแล้ง เน่ืองจากเป็นภูมิภาคท่ีติดภูเขา ทําให้ฝนมีปริมาณน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืน ทําให้เกิดการขาด

แคลนนํา้จึงมีต้นทุนการบริหารสนามท่ีสงูกว่าภมูิภาคอ่ืน ข้อได้เปรียบด้านบคุคลากร เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็น

ชาวต่างชาติ จึงจําเป็นต้องใช้บุคคลากรท่ีมีทักษะเร่ืองภาษา ท่ีสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี  อีกทัง้จะต้องให้

ความสาํคญักบัการพฒันาภายในองค์กร ด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ือสง่ผลให้เกิดประสทิธิภาพในการทํางานได้

ดียิ่งขึน้ 

ภาคใต้ (South Provinces) อปุสรรคของการบริหารงานของผู้ประกอบการสว่นใหญ่คือ ตําแหนง่ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณ

ท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง เป็นผลมาจากความขดัแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ และประเทศใกล้เคียง อีกทัง้

พนกังานไม่มีมิตรไมตรีท่ีดี อาจเกิดจากความตึงเครียดในสถานการณ์ปัจจุบนั หรือเป็นอปุนิสยัสว่นบคุคล ข้อได้เปรียบ 

คือ ภูมิภาคนีเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทํารายได้สูง และมีชาวต่างชาติจากหลายกลุ่มทั่วโลกนิยมมาท่องเท่ียว และม ี

ทิศทางการบริหารงานด้านธุรกิจดี มีคา่ใช้จ่ายในการทอ่งเท่ียวตอ่หวัสงูกวา่ทกุภมูิภาค 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้บริหารนโยบายระดบัชาติ กลา่ววา่ การกําหนดนโยบายของภาครัฐในการบริหาร

ประเทศจะมีการจัดสรรงบประมาณเป็นหมวดหมู่ และส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวคือ การสร้างความเช่ือมโยง 

ในด้านการคมนาคมของประเทศ เพ่ือต้องการให้เกิดการไหลเวียนของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ ท่ีต้องการ

ความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง อีกทัง้ทําให้ต้นทนุในการผลิตตํ่าลง แต่ช่วงหลงัคณะรัฐบาลมกัประสบปัญหา

ทางด้านเสถียรภาพ จึงทําให้ขาดความตอ่เน่ืองของนโยบาย (นิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล, 2557) และจากการสมัภาษณ์

เชิงลกึของผู้บริหารนโยบายระดบัสงูได้กลา่วถึง ภาพรวมจากนโยบายของภาครัฐว่า การขบัเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกบั

ทิศทางและนโยบายของรัฐเป็นเร่ืองสําคญั แต่ด้วยปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ

นกัทอ่งเท่ียวในรอบระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงกบัผู้ประกอบการท่องเท่ียว รวมถึงธุรกิจสนาม

กอล์ฟ อีกทัง้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อประเทศไทย อย่างกลุ่มประเทศยุโรป ท่ีประสบกับปัญหา 

ด้านวิกฤตการเงิน ก็ทําให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวน้อยลง (กุลธร มีสมมนต์, 2557) ซึ่งบทสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้บริหาร

ดงักลา่ว สอดคล้องกบั รายงานจากการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีบอกว่าอปุสรรคด้านการเมือง สง่ผลต่อความเช่ือมัน่ 

ทําให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีจะเดินทางมายงัประเทศไทยลดลง สง่ผลให้รายได้เข้าประเทศตํ่าลงด้วยเช่นกนั จึงต้องมีการปรับกล

ยทุธ์ของการทอ่งเท่ียว เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และทําให้มีรายได้ของประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ (ธวชัชยั อรัญญิก, 2557) 
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และจากกรณีศึกษา ของสนามกอล์ฟในประเทศไทย ท่ีสามารถผ่านวิกฤตการณ์ครัง้สําคัญในปี 2554 เช่น 

สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จังหวัดปทุมธานี ท่ีสามารถผ่านวิกฤตนํา้ท่วมครัง้รุนแรงในปี 2554 ท่ีจําเป็นต้องใช้ เคร่ืองมือ 

ในการจดัการวิกฤต ด้วยการนําเอา กลยทุธ์ (Strategy)  ระบบ (System)  ทกัษะ (Skill)  พนกังาน (Staff) ทําการวางแผน

เพ่ือป้องกันนํา้ท่วมและสามารถดําเนินกิจการได้ทนัทีเมื่อนํา้ลด (อุดมศกัดิ์ โง้วศิริ, 2557) เช่นกนักับสนามรีเวอร์เดล 

กอล์ฟคลบั จ.ปทมุธานี ท่ีใช้ความร่วมใจของพนกังานทกุคน ประกอบกบัการมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง สามารถทําให้

สนามผา่นพ้นวิกฤตมาได้ ไมต้่องเสยีเงินในการซอ่มแซม กิจการมีผลกําไรในท่ีสดุ (ณฐัพล ธูปพทุธา, 2557) 

สรุปได้ว่าเมื่อทําการพิจารณาจากบทสมัภาษณ์ของผู้บริหารในระดบั นโยบายและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ  

ในภูมิภาคต่างๆ มีความสอดคล้องกับในเร่ืองลําดับความสําคญัของการเลือกปัจจัยส่งเสริมความสําเร็จ แต่มีความ

แตกตา่งกนัในเร่ืองมมุมองของมิติการบริหารงาน เน่ืองจากผู้บริหารระดบันโยบายจะมองถึงภาพใหญ่ท่ีในการขบัเคลื่อน

ด้วยยทุธศาสตร์ระดบัมหภาค คือจะเป็นนโยบายของประเทศ แตด้่วยอปุสรรคด้านเสถียรภาพทางการเมืองทําให้การสาน

ตอ่ด้านนโยบายระหวา่งรัฐบาลตอ่รัฐบาลขาดความตอ่เน่ือง จึงไมส่ามารถนําเอาแผนงานท่ีวางไว้มาปฏิบตัิได้เต็มรูปแบบ 

จึงสง่ผลตอ่ภาคเอกชน อีกทัง้สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ยงัสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในการเดนิทางมาทอ่งเท่ียวใน

ประเทศไทยด้วยเช่นกนั แตผู่้ประกอบการจะมองถึงความอยูร่อดขององค์กรเป็นสําคญั และเงินหมนุเวียนในการประคอง

องค์กรให้สมดลุย์ จะเห็นได้วา่ผู้ประกอบการมองวา่ การเลอืกทําเลท่ีตัง้มีผลเป็นอยา่งมากสดุ ในการเร่ิมต้นลงทนุในธุรกิจ

สนามกอล์ฟ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของกลุม่นกัทอ่งเท่ียว ท่ีไมค่วรมีระยะทางไกลจากศนูย์กลางเมืองมาก

อีกครัง้ควรจะมีสภาพภูมิประเทศท่ีเอือ้อํานวย มีการออกแบบและก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความสวยงาม มีความสนุกสนาน   

ในการออกรอบ สภาพพืน้ดินมีความเหมาะสมในการทําสนามกอล์ฟ มีงบประมาณทางการเงินท่ีเตรียมไว้ลงทนุ หากใช้

เงินทนุจากสถาบนัการเงิน ก็จะต้องมีต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ จากอตัราดอกเบีย้เน่ืองจากธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นธุรกิจ 

 ท่ีมีการลงทนุสงู เร่ิมตัง้แต ่ราคาของพืน้ท่ี ราคาคา่ก่อสร้างสนามและสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ 

ดงันัน้เมื่อทําการบริหารสนามกอล์ฟ การจดัการภายในองค์กรเป็นสิ่งสําคญั เน่ืองจากสนามกอล์ฟ เป็นธุรกิจ 

ท่ีอยู่กบัสิ่งมีชีวิต ตัง้แต่มนษุย์ไปถึงหญ้าภายในสนาม ท่ีจะต้องมีระบบการจดัการท่ีดี เพราะถ้าไม่สามารถจดัการท่ีดีได้ 

ก็จะสง่ผลให้ประสบกบัปัญหาการขาดทนุ อาทิ เกิดการร่ัวไหลของเงิน ท่ีขาดการตรวจสอบท่ีดี การไม่มีองค์ความรู้ท่ีดีพอ

ในการบํารุงรักษาสนาม สง่ผลให้สภาพสนามไม่ได้มาตรฐาน คณุภาพงานบริการของพนกังานไม่เป็นตามมาตรฐานและ

ความคาดหวงัของลกูค้า ไม่สามารถทําให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะสง่ผลให้เกิดการเข้ามาใช้บริการน้อย องค์กรมีรายได้  

ไมเ่พียงพอตอ่คา่ใช้จ่าย ทําให้ประสบกบัปัญหาการขาดทนุ ทัง้นีก็้ต้องคํานึงถึงสถานการณ์จากปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุ

แตอ่าจจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

อุปสรรคท่ีสําคัญของ การจัดการสนามกอล์ฟในประเทศไทยให้ประสบความสําเร็จ จะต้องพิจารณาใน

องค์ประกอบทัง้สองด้านคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีไม่สามารถควบคมุได้แต่สง่ผลถึงผลประกอบได้ในระยะยาว อาทิ

เช่น นโยบายของภาครัฐและความมัน่คงทางการเมือง ตลอดจนเศรษฐกิจระดบัมหภาค (นิวฒัน์ธํารง  บุญทรงไพศาล, 

2557) กบัสภาพแวดล้อมภายในท่ีสง่ผลในระยะสัน้ แตม่ีความตอ่เน่ืองในระยะยาวก่อให้เกิดผลถึงความไม่ยัง่ยืนในธุรกิจ 

อาทิเช่น  การบํารุงรักษาสนาม คณุภาพของบคุคลากร และการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า เป็นต้น (กุลธร มีสมมนต์, 

2557) ซึ่งนักลงทุนควรจะทําการพิจารณาศึกษาปัจจัยดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น ระยะก่อนตดัสินใจลงทุน ควรจะ

พิจารณาจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตท่ีได้ทําการศึกษาและประเมินไว้  
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ว่ามีความเสี่ยงท่ีบริหารจดัการได้หรือไม่ สําหรับนกัลงทุนท่ีลงทุนในธุรกิจไปแล้ว ก็ควรจะพิจารณาทบทวนทัง้สองด้าน 

อาจจะให้นํา้หนกัของปัจจยัภายใน ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ การบํารุงรักษา คณุภาพของบคุลากร คณุภาพของสินค้า

หรือสนามกอล์ฟ ท่ีสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค มากกว่า ปัจจยัภายนอกท่ียากต่อ

การควบคมุ 
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ผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ต่อความตัง้ใจซือ้สินค้า 

The Impact of Online Reviews Format on Purchase Intention 

กรรวษัณพงศ์ รฐัวรวงศ 7

* และพิมพ์มณี รตันวิชา8

** 

บทคัดย่อ  
 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศกึษาผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ท่ีมีตอ่ความตัง้ใจ

ซือ้สินค้า และ 2) เพ่ือทดสอบผลกระทบของประเภทสินค้าและเพศของผู้อ่านบทวิจารณ์ท่ีส่งผลร่วมต่อความตัง้ใจซือ้

สินค้า โดยประชากรกลุม่เป้าหมาย (Target Population) คือ กลุ่มนิสิตนกัศึกษาช่วงอาย ุ 20-28 ปี ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างจํานวน 360 คน และใช้รูปแบบ 

บทวิจารณ์ออนไลน์ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) บทวิจารณ์ท่ีมีเฉพาะข้อความเพียงอย่างเดียว  2) บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและ

รูปภาพ และ  3) บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและวีดีโอ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูโดยตรงจาก

หนว่ยตวัอยา่งท่ีละคน จนครบ 360 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า รูปแบบบทวิจารณ์สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้อย่าง 

มีนยัสาํคญัทางสถิติโดยพบวา่รูปแบบบทวิจารณ์สนิค้าออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนัจะสง่ผลถึงความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีแตกตา่งกนั

โดยมีตวัแปรประกอบสองตวัแปรท่ีแตกตา่งกนัท่ีสง่ผลคือ เพศของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทสินค้า โดยพบว่า ผู้หญิง

จะเกิดผลกระทบตอ่รูปแบบบทวิจารณ์ในรูปแบบวีดีโอและข้อความ และในรูปแบบรูปภาพและข้อความในสินค้าประเภท

บริการ เกิดผลกระทบต่อรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีเป็นวีดีโอและข้อความในประเภทสินค้า สําหรับผู้ชายเกิดผลกระทบต่อ

รูปแบบวีดีโอและข้อความในสินค้าประเภทบริการ และเกิดผลกระทบต่อรูปแบบรูปภาพและข้อความ และวีดีโอและ

ข้อความในสินค้าประเภทบริการ จากการวิเคราะห์ดงักล่าวแสดงว่า รูปแบบบทวิจารณ์นัน้มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบข้อความและวีดีโอ เน่ืองจากรูปแบบสามารถบ่งบอกรายละเอียดของตวัสินค้าได้ดีมากกว่า 

นอกจากนีเ้มื่อดูจากความแตกต่างของเพศของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทของสินค้าส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้า 

ท่ีแตกตา่งกนัหลงัจากอา่นบทวิจารณ์ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study  impact of online reviews format on purchase 

intention.  2) to study impact from product type and reader’s gender to purchase intention. The target 

population was student who study in Chulalongkorn University. The questionnaire was used as a research 

instrument. A total of 360 complete example. This study examines the impact of three formats of online 

reviews which are  1) Text only format,  2) Text with picture format, and  3) Text with video format, on 

purchase intentionThe study findings indicate that online review format has significant impact on purchase 

intention.The different review format are different impact. When gender of online reader and product type 

                                                           
* นิสิตปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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were considered together, it  was found that for females, online review format has significant impact on 

purchase intention of online review in The video with text review and picture  with text  for product  type is 

service and the video with text review that  product type is good. For  males, online review format has 

significant impact on purchase intention of online review in The video with text review for product  type is 

service and the video with text and picture  with text  review for product type is good. The conclusion of this 

study can be applied to advertisement and customer relationship management in internet. 
 

บทนํา  
 
 

การวิจารณ์สินค้าออนไลน์เป็นแหล่งสื่อสารท่ีสําคัญสําหรับร่วมกันแบ่งปันข้อมูลของสินค้าและบริการ  

(Bei, Chen & Widdows, 2004) รวมถึงการแสดงความคิดเห็นสว่นตวั ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ท่ีได้พบมาก่อน

หน้า (Chatterjee, 2001; Park, Lee & Han, 2007) ลกัษณะของการวิจารณ์สนิค้ามี 2 แบบด้วยกนั คือ การวิจารณ์สินค้า

ท่ีบคุคลทัว่ไปเป็นผู้สร้างคําวิจารณ์ และการวิจารณ์สนิค้าท่ีผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้สร้างคําวิจารณ์ ความคิดเห็นหรือคําวิจารณ์

ของบคุคลรอบข้างหรือผู้ ใช้จะมีความน่าไว้วางใจมากกว่าคําวิจารณ์ได้รับจากผู้ เช่ียวชาญหรือนกัการตลาด (Bickart & 

Schindler, 2001) แม้วา่การวิจารณ์ของคนรอบข้างจะถกูเข้าใจได้น้อยกวา่การวิจารณ์ของผู้ เช่ียวชาญก็ตาม (Mitchell & 

Dacin, 1996) 

Buttle (1998) ระบวุา่บทวิจารณ์ออนไลน์สามารถนําไปใช้อ้างอิงเพ่ือสร้างความเช่ือถือไว้วางใจของผู้บริโภคบน

อินเทอร์เน็ต โดยช่วยลดความรู้สกึไมส่บายใจ และลดการรับรู้ความเสี่ยง นอกจากนี ้Li, Kuo และ Russell (1999) พบว่า

จํานวนบทวิจารณ์ออนไลน์ (Quantity of Online Reviews) เป็นสิ่งสําคญัเพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคพิจารณาคณุภาพของ

ข้อมลูในบทวิจารณ์ออนไลน์ (Quality of Online Reviews) Fung และ Lee (1999) เสนอว่าคณุภาพของข้อมลูในบท

วิจารณ์ออนไลน์เป็นกลไกสาํคญัในการสร้างความเช่ือถือ (Keen et al., 2000 as cites in Nicolaou & McKnight, 2006) 

Park และคณะ (2007) พบวา่คณุภาพบทวิจารณ์ออนไลน์และจํานวนบทวิจารณ์ออนไลน์มีผลต่อความตัง้ใจซือ้  ผู้บริโภค

ท่ีให้ความสาํคญักบับทวจิารณ์ออนไลน์ในระดบัตํ่าจะได้รับผลกระทบจากคณุภาพบทวิจารณ์ออนไลน์ในระดบัตํ่า ในขณะ

ท่ีผู้บริโภคท่ีให้ความสาํคญัในระดบัสงูกบับทวิจารณ์ออนไลน์ จะได้รับผลกระทบจากคณุภาพบทวิจารณ์ออนไลน์มากกวา่  

Yuan และ Du (2003) ได้ศกึษาการสือ่สารโดยใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว การสื่อสารโดยใช้เสียงและข้อความ 

และการสื่อสารโดยการใช้ ข้อความ เสียง และวีดีโอในการสื่อสาร และพบว่าการสื่อสารท่ีใช้รูปแบบสื่อประสม 

(Multimedia) ท่ีแตกต่างกนั จะสง่ผลกระทบท่ีแตกต่างกนัในแง่ของความง่ายต่อการใช้งานและการเข้าใจต่อการสื่อสาร 

ทําให้เห็นวา่รูปแบบการสื่อสารท่ีแตกต่างกนัทําให้เกิดผลกระทบท่ีแตกต่างกนั ต่อการเรียนรู้ และทศันคติของบคุคลท่ีรับ

สื่อ  (Dennehy, 2000) จากการศึกษาของ Yuan และ Du (2003) พบว่า สื่อประสมจะช่วยสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจใน

ข้อมลู และผู้ รับข้อมลูสามารถท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัเนือ้หาของข้อมลูได้อยา่งง่ายดายมากยิ่งขึน้ 

การวิจารณ์สินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนารูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารบน

อินเทอร์เน็ตท่ีได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป เกิดเป็นรูปแบบการสื่อสารรูปแบบใหม่และขยายอํานาจการสื่อสารสู่มวลชนท่ี
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ไมใ่ช่แคอ่งค์กรเทา่นัน้ท่ีสามารถสือ่สารข้อมลู แตเ่ป็นการเปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปร่วมแบง่ปันประสบการณ์ และนําเสนอ

เร่ืองราวของตนเอง ผู้ ใช้เว็บไซต์มีอิสระในการเลือกรับข้อมูลท่ีตนเองสนใจ เกิดช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ขึน้ โดยช่อง

ทางการสือ่สารใหมนี่ ้ไมม่ีกระบวนการคดักรองท่ีอาจเกิดการบิดเบือนข้อมลูขึน้  

 โดยบทวิจารณ์ท่ีมาจากสือ่ออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนัสามารถสง่ผลท่ีแตกตา่งกนัตอ่ผู้บริโภค จากงานวิจยัของ Bickart 

และ Schindler (2001) พบวา่ ข้อมลูสินค้าท่ีอยู่ในชุมชนออนไลน์ก่อให้เกิดความเช่ือและความรู้สกึเก่ียวข้องกบัผู้บริโภค

มากกวา่ข้อมลูสนิค้าท่ีปรากฎในเว็บไซต์ของสนิค้านัน้ท่ีสร้างโดยนกัการตลาด นอกจากนีก้ารมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ให้และ

ผู้ รับข้อมลูยงัก่อให้เกิดผลตอ่การรับรู้ข้อมลูมากวา่ผลจากการให้ข้อมลูเพียงทางเดียวจะเห็นได้วา่ความคิดเห็นออนไลน์นัน้

มีบทบาทท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคโดยรูปแบบสื่อเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิดความเช่ือถือใน 

บทวิจารณ์นัน้ๆ ด้วยธรรมชาติของมนษุย์มกัจะเช่ือถือในสิ่งท่ีตนมัน่ใจว่ามีความเช่ือถือ หรือประสบการณ์ในสิ่งนัน้ ทําให้

บทวิจารณ์ออนไลน์มีแนวโน้มท่ีสาํคญัท่ีทําให้บริโภคออนไลน์ให้ความสนใจและมีการเข้าถึงมากขึน้ ด้วยความสําคญัของ

บทวิจารณ์ออนไลน์นีจ้ะก่อประโยชน์ให้นักการตลาด ในการวางแผนโฆษณาและหาช่องทางการประชาสมัพนัธ์และ

โฆษณาท่ีเหมาะสมกบัตวัสนิค้า และกลุม่เป้าหมายท่ีสง่ผลกระทบสงูสดุ นอกจากนีง้านวิจยัเป็นแนวทางให้กบัผู้ ท่ีต้องการ

โฆษณาสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีส่งผ่านโดยลูกค้าผ่านการวิจารณ์สินค้า ให้สามารถเลือกรูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และเป็นแนวทางในการวางแผนในการโฆษณาโดยผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างลกูค้าท่ีทําให้

เกิดทศันคติอนัดีตอ่ลกูค้าอยา่งตรงเป้าหมาย และก่อประสทิธิผลมากท่ีสดุ 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  
 
 

รูปแบบข้อมูล ปัจจบุนัการสือ่สารได้เปลีย่นแปลงรูปแบบไป มีการใช้สือ่และเนือ้หาในรูปแบบท่ีหลากหลายมาก

ขึน้ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของข้อมลู มีการใช้สื่อประสมเข้า

มาร่วมสือ่สารผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมากขึน้ จาการศกึษาของ Yuan และ Du (2003) แสดงให้เห็นว่าสื่อประสมมีบทบาท

ท่ีสําคญัต่อการสื่อสารในแง่ของการนําเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบสื่อประสมซึ่งมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันนัน้  

จะสง่ผลกระทบต่อความเข้าใจข้อมลู การสื่อสารข้อมลู และ การจดจําข้อมลู สื่อประสมจะเป็นตวักระตุ้นในการสง่เสริม

การเรียนรู้ของผู้บริโภคท่ีได้รับข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต (Slawson, 1993) รูปแบบการสื่อสารโดยใช้สื่อประสมท่ีแตกต่างกนั

หรือรูปแบบของสื่อท่ีแตกต่างกนันัน้จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจท่ีแตกต่างกนั (Barker & Tucker, 1990)  ปัจจุบนัสื่อ

ประเภทสื่อประสมนัน้เป็นสื่อท่ีใช้ในการสื่อสารแบบมีปฏิสมัพนัธ์ โดยสื่อปฏิสมัพันธ์นัน้จะเป็นตวักระตุ้นกระบวนการ

เรียนรู้ และสง่ผลท่ีก่อให้ให้เกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วมากขึน้มากกว่าสื่อแบบดัง้เดิมและสื่อประสมท่ีพบบนอินเทอร์เน็ต 

นอกจากจะเป็นตวักระตุ้นท่ีมีประสทิธิภาพสงูและนบัวา่เป็นสือ่ท่ีมีรูปแบบหลากหลายรูปแบบ สือ่ประสมนีจ้ะเป็นกระตุ้นท่ี

ก่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีสาํคญั (Barker & Tucker, 1990; Slawson, 1993) จากงานวิจยัของ Book (1993) พบว่า

การนําเสนอข้อมูลหรือข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อประสมนัน้จะเป็นตวักระตุ้นท่ีสําคญัในขัน้ตอนการตดัสินใจของ

กระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้า 
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บทวิจารณ์สินค้า เป็นสว่นหนึ่งของข้อมลูท่ีสร้างขึน้โดยผู้บริโภคท่ีได้ซือ้สินค้าหรือบริการ (Park et al., 2007) 

หรือมีประสบการณ์ตรงกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้หรือการประเมินคณุภาพของสินค้า (Chen & Xie, 

2008) และเป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคหรือเป็นสิ่งท่ีช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ (Cheung, & Thadani, 

2009) Lazarsfeld (1955 อ้างถึงใน Ha, 2002) กล่าวว่าข้อมลูท่ีผู้ ใช้บนอินเทอร์เน็ตสร้างขึน้มีผลกระทบสําคญักว่า

แหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากบทวิจารณ์ของผู้ อ่ืน ดงันัน้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะขึน้อยู่กบัข้อมลูบทวิจารณ์

เหลา่นัน้ ผู้บริโภคยินดีท่ีจะพึ่งพาบทวิจารณ์ออนไลน์ โดยเฉพาะกบัสินค้าหรือบริการท่ีไม่คุ้นเคย (Litvin, Goldsmith, & 

Pan, 2008)  Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh และ Gremler (2004) ได้เน้นความเก่ียวข้องและความสําคญัของบท

วิจารณ์ออนไลน์ เน่ืองจากผู้บริโภคมีโอกาสและความสามารถในการเขียนประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ ทัง้ใน

เชิงลบและเชิงบวก และผู้บริโภคท่ีสนใจข้อมลูสามารถประเมินผลโดยท่ีข้อมลูเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียงของตรา

สนิค้า หรือช่ือเสยีงของบริษัทในอนาคต (Riegelsberger, Sasse, & McCathy, 2005)  

ความตัง้ใจซือ้สินค้า จะเกิดขึน้ในขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ โดยผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในตราสินค้า

ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในทางเลือกเดียวกันในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกและผู้บริโภคและสร้างรูปแบบความตัง้ใจซือ้ไว้ใน 

ตราสนิค้าท่ีชอบท่ีสดุก่อนตดัสนิใจซือ้ แตอ่าจมี 2 ปัจจยัท่ีเข้ามาสอดแทรกความตัง้ใจและการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ทศันคติ

ของผู้ อ่ืน (Attitudes of others) และสถานการณ์ท่ีไมค่าดหวงัไว้ลว่งหน้า (Unanticipated situational factors) (Fishbein, 

1967) บทวิจารณ์ออนไลน์ (Online Consumer Review: OCR ) คือ ข้อความหรือบทความท่ีผู้บริโภคแสดงความคิดเห็น

เห็นตอ่สนิค้าหรือบริการท่ีตนเคยมีประสบการณ์การใช้งานหรือบริการมาก่อนโดยข้อความหรือบทความเหลา่นีถ้กูสื่อสาร

โดยการโพสต์ลงอินเตอร์เน็ต (Henning Thurau et al., 2004) และ (Chen & Xie, 2008) ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ 

การสื่อสารแบบปากต่อปากออนไลน์ (Electronic Word of Mouth) (Chen & Xie, 2008) และความแตกต่างจาก 

การสือ่สารแบบปากตอ่ปากแบทัว่ไป โดย Lee (2009) ได้สรุปความแตกต่างของการสื่อสารแบบปากต่อปากออนไลน์กบั

การสือ่สารแบบปากตอ่ปากผา่นคําพดู 

 ประเภทสินค้า Kotler (2011) ได้แบ่งประเภทสินค้าตามลกัษณะของการจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ และ

ลกัษณะความสมัพันธ์ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์แก่ลกูค้า ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ สินค้า (Product) และบริการ 

(Service) สินค้าท่ีต่างประเภทกันนีอ้าจทําให้เกิดความเสี่ยงท่ีแตกต่างกนั สง่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ของลกูค้า 

Kotler (2000) กลา่ววา่การตลาดแบบออนไลน์ไม่ได้เหมาะกบัสินค้าทกุประเภท จากงานวิจยัของ Murray (1991) พบว่า 

การซือ้สนิค้าและบริการ ผู้บริโภคจะได้รับความเสี่ยงท่ีแตกต่างกนั โดยการซือ้บริการจะเกิดความเสี่ยงท่ีสงูกว่าเมื่อเทียบ

กบัความเสี่ยงจากการซือ้สินค้า เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ ผู้บริโภคมกัจะสํารวจข้อมูลเก่ียวกับบริการมากกว่าข้อมูล

เก่ียวกบัสนิค้า 

 เพศ ในการรับสง่สารและข้อมลูพบว่าผู้หญิงกบัผู้ชายมีแนวโน้มการรับสารและสง่ต่อสารท่ีต่างกนั โดยผู้หญิงจะ

สามารถรับและส่งต่อสารท่ีไม่ใช่ลกัษณะคําพดูได้ดีกว่าเพศชาย (Briton & Hall,1995; Burgoon & Dillman, 1995; 

Spangler, 1995) อีกทัง้ผู้หญิงยงัสามารถตีความหมายจากรูปภาพหรือข้อความได้ดกีวา่เพศชาย  และเพศชายมกัจะชอบ

การสือ่สารจากคําพดูมากกวา่เพศหญิง (Kette & Konecni, 1995) LaFrance & Henley (1994) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกบั
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การตดัสินใจจากการได้รับข้อมลู พบว่าผู้ชายมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับข้อมลูซึ่งแตกต่างจากเพศ

หญิงท่ีมีความรอบคอบในการตดัสนิใจกบัข้อมลูต่างๆ ทัง้นีจ้ะพบว่าในการรับสารจากบคุคลอ่ืน เพศหญิงจะมีการรับสาร

ประเภทท่ีไมใ่ช่ลกัษณะของคําพดูได้ดีกวา่เพศชาย (Briton & Hall, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบงานวิจยั 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

          การศกึษาความสมัพนัธ์และผลกระทบของตวัแปรต่างๆ โดยจะดําเนินการผ่านเว็บไซต์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดย 

มีการแสดงบทวิจารณ์สินค้าในเว็บไซต์ ได้แก่ สินค้าประเภทแบตเตอร่ีแบบพกพาและการบริการประเภทร้านอาหาร 

เน่ืองจากเป็นสนิค้าและบริการท่ีมีความเก่ียวพนัธ์สงูคือการท่ีผู้บริโภคมกัจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในด้านการตดัสินใจ

ซือ้ และเก่ียวข้องกบัอารมณ์และความรู้สกึของผู้บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคจะเกิดความเสี่ยงในกระบวนการตดัสินใจ อาทิ

เช่น ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านค่านิยม และความเสี่ยงจากการยอมของกลุม่ท่ีตนเป็นสมาชิก (Schiffman & 

Kanuk, 2002) โดยทัง้สองประเภท จะไมร่ะบตุราสนิค้า เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ท่ีสินค้าท่ีมีตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัจะถกู

เข้าใจว่ามีคณุภาพสงูกว่าสินค้าท่ีไม่มีตราสินค้าหรือไม่เป็นท่ีรู้จกั (Akshay et al., 1999) ซึ่งจะนําไปสูก่ารลดความเสี่ยง 

ท่ีผู้ซือ้ท่ีมีต่อสินค้าอนัเน่ืองมาจากภาพพจน์ของตราสินค้าทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ซือ้มกัจะเลือกสินค้าจากตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกั

เพศของผู้อา่นบทวจิารณ์ 
1.เพศชาย 
2.เพศหญิง 

ประเภทสนิค้า 

1.สนิค้า 

2.บริการ 

ความตัง้ใจซือ้สนิค้า 
บทวิจารณ์ออนไลน์ 
1.บทวิจารณ์ท่ีมีเฉพาะข้อความเพียง 
2.บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและรูปภาพ 
3.บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและวดีีโอ 

H1 

H2 

H3 
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มากกว่าเลือกสินค้าจากตราสินค้าใหม่หรือไม่รู้จัก (Erdem, 1998) โดยเว็บไซต์ในงานวิจัยนีเ้ป็นเว็บไซต์ท่ีไม่มีส่วน 

ของการซือ้ขายสนิค้า 

ประชากรในงานวิจัยนีค้ือกลุ่มผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปีโดยจากการสํารวจของศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2553; 2554; 2555; 2556) พบว่าบคุคลท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ20-29 ปี 

การศกึษาระดบัอดุมศกึษา อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นกลุม่ท่ีมีความถ่ีในการเข้าเว็บไซต์มากท่ีสดุผู้วิจยัจึงกําหนดให้

เป็นประชากรของการศึกษานี ้และใช้ประเภทสินค้าเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ร้านเบเกอร่ีเป็นตวัแทนของบริการ และ 

แบตเตอร่ีแบบพกพา เป็นตวัแทนของสินค้า เน่ืองจากทัง้สองประเภทนีม้ีราคาท่ีไม่สงูมากและราคาแตกต่างกันไม่มาก 

รวมทัง้เป็นสนิค้าท่ีกลุม่ประชากรสามารถตดัสนิใจซือ้ได้ดีกวา่สนิค้าลกัษณะอ่ืน จึงเลอืกใช้สนิค้า 2 ประเภทนี ้

ผู้วิจยัพฒันาเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั Gantt (2013) ได้ผลการศึกษาว่ารูปแบบ

การนําเสนอข้อมลูบนเว็บไซต์ท่ีเหมาะสม ข้อความ,ข้อความและรูปภาพและข้อความและวิดีโอ ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงแบ่ง

รูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  1) รูปแบบบทวิจารณ์ท่ีมีเฉพาะข้อความ (Text )  2) ข้อความ (Text) 

และ รูปภาพ (Picture)  3) ข้อความ (Text) และ วีดีโอ (Video) โดยทัง้ 3 รูปแบบ ใช้สําหรับนําเสนอสินค้า 2 ประเภท คือ 

1) ประเภทสินค้า (Product) และ  2) ประเภทบริการ (Sevirce)  มีเพศของลกูค้าเป็นตวัแปรกํากบัหรือตวัแปรขยาย 

(Moderator Variable) เป็นเพศตามกําเนิด โดยมีคา่ท่ีเป็นไปได้ 2 คา่ คือ  1) เพศหญิง  2) เพศชาย 

ดงันัน้เว็บไซต์ท่ีพฒันา จะมีจํานวน 3x2 = 6 โดยเว็บไซต์ท่ีพัฒนามีลกัษณะการออกแบบเหมือนกัน 

ทกุประการ และประกอบด้วยคณุลกัษณะท่ีเว็บไซต์ต้องมี (Must Have)  เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือให้ผู้บริโภค 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามและให้หน่วยตวัอย่างเข้าอ่านบทวิจารณ์ 

บนเว็บไซต์ท่ีผู้วิจยัได้ทําการพฒันาขึน้และนําข้อมลูไปทําการทดสอบทางสถิติจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากหน่วยตวัอย่าง

พบว่าข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ใกล้เคียงแบบปกติ ผู้ วิจัยจึงใช้การทดสอบแบบท่ีไม่อิงแบบพารามิเตอร์  

(Non-Parametric Test) คือการทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test)  ซึ่งใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า

กลางของประชากรสองกลุม่ และการทดสอบครัสคลั-วลัลิส (Kruskal- Wallis H Test) เป็นการทดสอบระหว่างกลุ่ม  

เพ่ือทดสอบว่ากลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่มได้มาจากประชากร 3 กลุ่มท่ีมีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่ หรือถูกสุ่มมาจาก

ประชากรท่ีมีคา่เฉลีย่เทา่กนัหรือไม ่(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างในงานวิจยันี ้เป็นนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท หลกัสตูรภาษาไทยของ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ วิจยัได้แบ่งกลุ่มตวัอย่างของการทดลองเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวมทัง้สิน้ 360 คน

จํานวนหน่วยตัวอย่างท่ีทําให้ได้ผลในการวิจัยเชิงทดลองอย่างแม่นยํา อย่างน้อย 20 หน่วยต่อกลุ่มทดลอง (Grant, 

Wilkinson & Guerrazzi, 2013) โดยผู้ วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากตวัอย่างทีละหนึ่งราย โดยให้หน่วยทดลองใช้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพ่ือเก็บข้อมลู 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เน่ืองจากงานวิจยันีเ้ป็นการเก็บข้อมลูปฐมภมูิจากหนว่ยตวัอยา่งบนเว็บไซต์ผู้วิจยัได้ทําการพฒันาเว็บไซต์ท่ีมี

รูปแบบบทวิจารณ์แตกต่างกัน 3 รูปแบบคือ  1) แบบท่ีแสดงเฉพาะข้อความ  2) แบบท่ีแสดงข้อความและรูปภาพ   

3) แบบท่ีแสดงข้อความและวีดีโอ ของสินค้า 2 ประเภทคือ ร้านเบเกอร่ีซึ่งเป็นตวัแทนของประเภทบริการ และแบตเตอร์ร่ี

สํารองแบบพกพา ซึ่งเป็นตวัแทนของสินค้า โดยเลือกสินค้าท่ีมีระดบัราคาใกล้เคียงกนัเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคา

สนิค้า  

ใบงานและแบบสอบถามผู้วิจยัได้กําหนดให้หน่วยทดลองทําใบงานโดยให้หน่วยทดลองอ่านบทวิจารณ์และ

ตอบคําถามในใบงานก่อนตอบแบบสอบถามเพ่ือวดัวา่หนว่ยทดลองได้อา่นบทวิจารณ์จริง 

ในสว่นแบบสอบถามประสอบไปด้วย 2 สว่น  สว่นท่ี 1 ข้อคําถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ โดยใช้มาตรวดัการ

ประเมินลิเคิร์ท (Likert’s Ratting Scale) และสว่นท่ี 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลได้แก่ เพศ  อาย ุ คณะ  

และประสบการณ์การซือ้สนิค้าบนอินเตอร์เน็ต โดยหน่วยตวัอย่าง 1 หน่วยตวัอย่างจะได้อ่านบทวิจารณ์เดียว และสินค้า

ประเภทเดียว 
 

ผลการศึกษา 
 
 

ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองตามขัน้ตอนท่ีได้กลา่วไว้คือ เก็บข้อมลูจากหนว่ยทดลองซึง่เป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี

และปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 12 กลุม่ กลุม่ละ 30 คน รวมทัง้สิน้ 360 คน  

จากการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ (Test of Homogeneity) ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 กลุม่ พบวา่กลุม่ตวัอย่างทัง้ 12 กลุม่

มีความเป็นเอกพนัธ์ คือเสมือนเป็นกลุม่เดียวกนั 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่สถิติทดสอบ ครัสคลั-วลัลสิ (Krukal-Willis H Test) ของความตัง้ใจซือ้สนิค้า 

 Kruskal-Willis H Test 

Chi-Square df Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สนิค้า แบตเตอร่ี

แบบพกพา 

ชาย 63.543 3 0.000 

หญิง 56.667 3 0.001 

ร้านเบเกอร่ี ชาย 88.670 3 0.002 

หญิง 72.380 3 0.000 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นค่า Sig. เมื่อเพศของผู้ซือ้สินค้าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงและประเภทสินค้าเป็น

แบตเตอร่ีแบบพกพาและร้านอาหารโดยคา่ Sig. ของความตัง้ใจซือ้สนิค้ามีคา่น้อยกวา่ 0.05 จึงแสดงวา่รูปแบบบทวิจารณ์

ทัง้ 3 รูปแบบสง่ผลกระทบตอ่ความตัง้ใจซือ้สนิค้าโดยทัง้ 3 รูปแบบมีผลท่ีแตกตา่งกนัอยา่งน้อยคูใ่ดคูห่นึง่ ผู้วิจยัจึงทําการ

ทดสอบความสมัพนัธ์รายคู่ว่ารูปแบบการนําเสนอคู่ใดท่ีสง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ของบทวิจารณ์แบตเตอร่ีแบบพกพาและ

ร้านเบเกอร่ีในผู้อ่านบทวิจารณ์เพศหญิงและเพศชาย โดยใช้การทดสอบของแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เพ่ือ

เปรียบเทียบตอ่ ความตัง้ใจซือ้สนิค้า 
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ตารางที่ 2 แสดงคา่สถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรียบเทียบทิศทางความคิดเห็นท่ีได้จากรูปแบบ   

                 บทวิจารณ์ร้านเบเกอร่ี เมื่อผู้อา่นบทวิจารณ์เป็นเพศชาย 

รูปแบบบทวิจารณ์ ค่าเฉลี่ย* 
Sig 

ข้อความอย่างเดียว ข้อความและรูปภาพ ข้อความและวีดโีอ 

ข้อความอยา่งเดียว 3.505 - 0.001 0.000 

ข้อความและรูปภาพ 3.553 - - 0.000 

ข้อความและวีดีโอ 3.865 - - - 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่ารูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ 

ทัง้ 3 รูปแบบมีความต่างกนัในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความ

ตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีดีกว่า 2 รูปแบบท่ีเหลือ รองมาคือรูปแบบข้อความและรูปภาพ และรูปแบบข้อความเพียงอย่างเดียว

ตามลาํดบั 

 ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาคา่ Sig พบวา่รูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอยา่งเดียวมีความตัง้ใจซือ้

สนิค้าท่ีแตกตา่งกนัทางสถิติ หรือ มีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีแตกต่างจากรูปแบบบทวิจารณ์ แบบข้อความและรูปภาพ และ 

แตแ่ตกตา่งกบัแบบข้อความและวีดีโอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และรูปแบบข้อความและรูปภาพ

มีความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีแตกตา่งกบัรูปแบบข้อความและวีดีโออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดงันัน้ ความตัง้ใจซือ้สินค้าจากรูปแบบบทวิจารณ์ทัง้ 3 รูปแบบสามารถสรุปได้ว่าความตัง้ใจซือ้สินค้าจากการ

อา่นบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอยา่งเดียว รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพ สง่ผลต่อ

ความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีแตกต่างกัน และความตัง้ใจซือ้เมื่ออ่านบทวิจารณ์รูปแบบท่ีมีข้อความและรูปภาพและรูปแบบ 

บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและวีดีโอสง่ผลความตัง้ใจซือ้สนิค้าแตกตา่งกนัโดยความตัง้ใจซือ้สนิค้าของรูปแบบบทวิจารณ์แบบ

วีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีดีกวา่รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพและรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความเพียง

อยา่งเดียว เมื่อผู้อา่นอา่นบทวิจารณ์เป็นเพศชาย 

ตารางที่ 3 แสดงคา่สถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรียบเทียบทิศทางความคิดเห็นท่ีได้จากรูปแบบ 

                 บทวิจารณ์แบตเตอร่ีแบบพกพา เมื่อผู้อา่นบทวิจารณ์เป็นเพศชาย 

รูปแบบบทวิจารณ์ ค่าเฉลี่ย* 
Sig 

ข้อความอย่างเดียว ข้อความและรูปภาพ ข้อความและวีดโีอ 

ข้อความอยา่งเดียว 3.321 - 0.554 0.000 

ข้อความและรูปภาพ 3.654 - - 0.008 

ข้อความและวีดีโอ 3.663 - - - 

 

จากตารางท่ี 3  พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า รูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ทัง้ 3 

รูปแบบมีความต่างกนัในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความตัง้ใจ 

ซือ้สนิค้าท่ีดีกวา่ 2 รูปแบบท่ีเหลอื รองมาคือรูปแบบข้อความและรูปภาพ และรูปแบบข้อความเพียงอยา่งเดียวตามลาํดบั 
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 ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาคา่ Sig พบวา่รูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอยา่งเดียวมีความตัง้ใจซือ้

สนิค้าท่ีไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ หรือ มีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีไม่แตกต่างจากรูปแบบบทวิจารณ์ แบบข้อความและรูปภาพ 

และ แต่แตกต่างกับแบบข้อความและวีดีโอ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และรูปแบบข้อความและ

รูปภาพมีความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีแตกตา่งกบัรูปแบบข้อความและวีดีโออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดงันัน้ ความตัง้ใจซือ้สินค้าจากรูปแบบบทวิจารณ์ทัง้ 3 รูปแบบสามารถสรุปได้ว่าความตัง้ใจซือ้สินค้าจากการ

อา่นบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอย่างเดียว รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพ มีความ

ตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีไม่แตกต่างกัน และทิศทางความคิดเห็นของรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและรูปภาพและรูปแบบ 

บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและวีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สินค้าแตกต่างกันโดยความตัง้ใจซือ้สินค้าของรูปแบบบทวิจารณ์ 

แบบวีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีดีกว่ารูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพและรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความ

เพียงอยา่งเดียว เมื่อผู้อา่นบทวิจารณ์เป็นเพศชาย 
 

ตารางที่ 4 แสดงคา่สถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรียบเทียบทิศทางความคิดเห็นท่ีได้จากรูปแบบ 

                 บทวิจารณ์แบตเตอร่ีแบบพกพา เมื่อผู้อา่นบทวิจารณ์เป็นเพศหญิง 

รูปแบบบทวิจารณ์ ค่าเฉลี่ย* 
Sig 

ข้อความอย่างเดียว ข้อความและรูปภาพ ข้อความและวีดโีอ 

ข้อความอยา่งเดียว 3.594 - 0.068 0.007 

ข้อความและรูปภาพ 4.201 - - 0.000 

ข้อความและวีดีโอ 4.554 - - - 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า รูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ทัง้  

3 รูปแบบมีความตา่งกนัในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความตัง้ใจ 

ซือ้สนิค้าท่ีดีกวา่ 2 รูปแบบท่ีเหลอื รองมาคือรูปแบบข้อความและรูปภาพ และรูปแบบข้อความเพียงอยา่งเดียวตามลาํดบั 

 ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาค่า Sig พบว่ารูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอย่างเดียวมีความตัง้ใจ 

ซือ้สินค้าท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ หรือ มีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีไม่แตกต่างจากรูปแบบบทวิจารณ์ แบบข้อความและ

รูปภาพ  แตแ่ตกตา่งกบัแบบข้อความและวีดีโอ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และรูปแบบข้อความและ

รูปภาพมีความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีแตกตา่งกบัรูปแบบข้อความและวีดีโออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดังนัน้ ความตัง้ใจซือ้สินค้าจากรูปแบบบทวิจารณ์ทัง้ 3 รูปแบบสามารถสรุปได้ว่าความตัง้ใจซือ้สินค้า 

จากการอา่นบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอย่างเดียว รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพ  

มีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีไม่แตกต่างกัน และความตัง้ใจซือ้ของรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและรูปภาพและรูปแบบ 

บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและวีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สินค้าแตกต่างกันโดยความตัง้ใจซือ้สินค้าของรูปแบบบทวิจารณ์แบบ

วีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีดีกว่ารูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพและรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความ 

เพียงอยา่งเดียว เมื่อผู้อา่นบทวิจารณ์เป็นเพศหญิง 
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ตารางที่ 5 แสดงคา่สถิติแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เปรียบเทียบทิศทางความคิดเห็นท่ีได้จากรูปแบบ 

                 บทวิจารณ์ร้านเบเกอร่ี เมื่อผู้อา่นบทวิจารณ์เป็นเพศหญิง 

รูปแบบบทวิจารณ์ ค่าเฉลี่ย* 
Sig 

ข้อความอย่างเดียว ข้อความและรูปภาพ ข้อความและวีดโีอ 

ข้อความอยา่งเดียว 3.594 - 0.001 0.000 

ข้อความและรูปภาพ 3.992 - - 0.693 

ข้อความและวีดีโอ 4.156 - - - 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่า รูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ทัง้  

3 รูปแบบมีความตา่งกนัในเชิงคํานวณ (Descriptive) คือ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและวีดีโอมีค่าเฉลี่ยความตัง้ใจ

ซือ้สนิค้าท่ีดีกวา่ 2 รูปแบบท่ีเหลอื รองมาคือรูปแบบข้อความและรูปภาพ และรูปแบบข้อความเพียงอยา่งเดียวตามลาํดบั 

 ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณาคา่ Sig พบวา่รูปแบบวิจารณ์บทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอยา่งเดียวมีความตัง้ใจซือ้

สินค้าท่ีแตกต่างกนัทางสถิติ หรือมีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีแตกต่างจากรูปแบบบทวิจารณ์ แบบข้อความและรูปภาพ และ 

แตกต่างกบัแบบข้อความและวีดีโอ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และรูปแบบข้อความและรูปภาพ 

มีความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีไมแ่ตกตา่งกบัรูปแบบข้อความและวีดีโอ  

ดังนัน้ ความตัง้ใจซือ้สินค้าจากรูปแบบบทวิจารณ์ทัง้ 3 รูปแบบสามารถสรุปได้ว่าความตัง้ใจซือ้สินค้า 

จากการอา่นบทวิจารณ์ของรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความเพียงอย่างเดียว รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพ 

มีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีแตกต่างกนั และทิศทางความคิดเห็นของรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและรูปภาพและรูปแบบ

บทวิจารณ์ท่ีมีข้อความและวีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีไม่แตกต่างกนั โดยความตัง้ใจซือ้สินค้าของรูปแบบบทวิจารณ์

แบบวีดีโอมีความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีดีกว่ารูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและรูปภาพและรูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความ

เพียงอยา่งเดียว เมื่อผู้อา่นอา่นบทวิจารณ์เป็นเพศหญิง 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 

สรุปผลวิจัย 

ตารางที่ 6 สรุปผลการวิจยั 

ตัวแปร

ตาม 

ประเภท

สินค้า 

เพศของผู้อ่านบท

วิจารณ์ 
ตัวแปรต้น 

ความตัง้ใจ

ซือ้สนิค้า 

สนิค้า เพศชาย ข้อความ+วีดีโอ > ข้อความรูปภาพ , ข้อความอยา่งเดียว 

เพศหญิง ข้อความ+วีดีโอ > ข้อความรูปภาพ ,ข้อความอยา่งเดียว 

บริการ เพศชาย ข้อความ+วีดีโอ > ข้อความรูปภาพ > ข้อความอยา่งเดียว 

เพศหญิง ข้อความ+วีดีโอ , ข้อความรูปภาพ > ข้อความอยา่งเดียว 
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การวเิคราะห์ผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์สนิค้าบนอินเทอร์เน็ต 3 รูปแบบ ได้แก่  1) รูปแบบบทวิจารณ์ท่ีมี

เฉพาะข้อความ  2) รูปแบบท่ีมีข้อความและรูปภาพ และ  3) รูปแบบท่ีมีข้อความและวีดีโอ จากตารางท่ี 6 จะพบวา่  

เมื่อเป็นสนิค้าในผู้อา่นบทวิจารณ์เพศชายและเพศหญิง รูปแบบบทวิจารณ์ท่ีเป็นข้อความและวีดโีอจะสง่ผลตอ่ความตัง้ใจ

ซือ้มากกวา่รูปแบบข้อความและรูปภาพ และรูปแบบข้อความเพียงอยา่งเดียว สาํหรับในประเภทบริการ เมื่อผู้อา่น 

บทวิจารณ์เป็นเพศชาย พบวา่ รูปแบบบทวิจารณ์แบบข้อความและวีดีโอสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้มากกวา่รูปแบบข้อความ

และรูปภาพและข้อความเพียงอยา่งเดียวตามลาํดบั และในผู้อา่นบทวิจารณ์เพศหญิงพบวา่ ข้อความและวดีีโอและ

ข้อความและรูปภาพมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้มากกวา่ข้อความเพียงอยา่งเดยีว  

เหตท่ีุบทวิจารณ์แบบข้อความและวีดีโอ เน่ืองจากผู้อา่นบทวิจารณ์รูปแบบข้อความและวีดีโอสามารถท่ีประเมิน

บทวิจารณ์และรับรู้ข้อมูลจากบทวิจารณ์ได้ง่าย นอกจากนีผู้้บทอ่านบทวิจารณ์อาจรู้สกึถึงความครบถ้วนของเนือ้หาใน 

บทวิจารณ์เน่ืองจากความเสมือนจริงของข้อมูลท่ีได้รับและเมื่อผู้ อ่านบทวิจารณ์เป็นเพศชายและเพศหญิงรูปแบบ 

บทวิจารณ์จะสง่ผลโดยตรงความตัง้ใจซือ้ในสนิค้าสนิค้า  

 

ข้อแนะนําและประโยชน์จากการศึกษาในครัง้นี ้
 

จาการอภิปรายความสมัพนัธ์ของผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผลการประยุกต์ใช้บทวิจารณ์

ออนไลน์ ในการจัดการด้านการตลาดและการประชาสมัพันธ์ ซึ่งหากนําผลการศึกษาในครัง้นีไ้ปส่งเสริมหรือนําเสนอ 

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง เช่น การให้บริการเก่ียวการนําเสนอบทวิจารณ์ การวางแผน

ประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาผ่านการวิจารณ์สินค้า หรือแม้กระทัง้การให้บริการข่าวสารของผู้บริโภคด้วยกันซึ่งเกิดขึน้

ประจําและตอ่เน่ือง โดยเน้นการพฒันาบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการวิจารณ์สินค้าหรือผู้ประกอบการ

ควรเลือกรูปแบบท่ีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสงูสดุ รวมทัง้การจัดการบริการท่ีใช้การนําเสนอท่ีตอบสนองความต้องการ 

ได้อยา่งสงูสดุ โดยสามารถนําผลวิจยัได้ท่ีได้ไปเป็นกรอบสําหรับดําเนินการทางด้านการวิจารณ์สินค้าท่ีทรงประสิทธิภาพ

สงูท่ีสดุ ผู้ประกอบการควรพิจารณ์ถึงความเหมาะสมของผลติภณัฑ์และกลุม่เป้าหมาย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดผลกระทบท่ีดีตอ่ตวั

ผู้บริโภคและเป็นปัจจัยท่ีสําคญัสําหรับความตัง้ใจในการซือ้สินค้าต่อไป โดยทัง้นีผู้้ประกอบการอาจให้โอกาสผู้บริโภค

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับประสบการณ์ในตัวสินค้าได้อย่างเหมาะสม ทัง้นีก้ารวิจารณ์สินค้าโดยผู้ บริโภคเป็น 

สิ่งท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถท่ีจะควบคุมได้ แต่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมปัจจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคได้  

อีกทัง้ผู้ให้บริการเว็บไซต์บทวิจารณ์ หรือผู้ นําเสนอบทวิจารณ์ควรเลือกรูปแบบบทวิจารณ์ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย

และเหมาะสมกบัประเภทสนิค้า ดงันี ้

1. ผู้ นําเสนอบทวิจารณ์ควรเลือกรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าและบริการโดยทัง้นี ้

จะพบวา่ในประเภทสนิค้าในทัง้เพศชายและเพศหญิง บทวิจารณ์รูปแบบข้อความและวีดีโอจะสง่ผลกระทบต่อความตัง้ใจ

ซือ้สงูสดุดงันัน้ เมื่อสร้างบทวิจารณ์ในประเภทสนิค้าควรเลอืกใช้บทวิจารณ์รูปแบบข้อความและวีดีโอ 

2. ผู้ นําเสนอบทวิจารณ์ควรคํานงึประเภทสนิค้าท่ีจะนํามานําเสนอ เน่ืองจากรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีแตกตา่งกนัของ

สนิค้าอาจสง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีแตกต่างกนัด้วย ผลการทดลองในประเภทสินค้าและบริการ บทวิจารณ์ท่ีสง่ผล
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กระทบต่อความตัง้ใจซือ้นัน้มีรูปแบบแตกต่างกัน โดยรูปแบบข้อความและวีดีโอส่งผลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้สงูท่ีสดุ  

แต่ในสินค้าประเภทบริการของผู้อ่านบทวิจารณ์เพศหญิงรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีเป็นข้อความและวีดีโอ และข้อความและ

รูปภาพสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สนิค้าท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

3. ผู้ นําเสนอบทวิจารณ์ควรเลือกรูปแบบบทวิจารณ์ท่ีเหมาะกบัเพศของลกูค้ากลุม่เป้าหมายโดยเฉพาะสินค้าท่ีมี

กลุม่เป้าหมายเป็นเพศหญิงและเพศชายจะสง่ผลท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เพศหญิงในสินค้าประเภทบริการ รูปข้อความและ

รูปภาพ และข้อความและวีดีโอสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้จึงต้องเลอืกรูปภาพท่ีเหมาะสม 

 4. นําผลวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเป็นการต่อยอดของความรู้ของการบูรณาการ (Integration)  

ศาสตร์ด้านการตลาด ด้านนิเทศศาสตร์ เข้ากบัศาสตร์ทางปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ (Human computer 

Interaction) ผลจากการท่ีได้จากการวิจยันีจ้ะชีถ้ึงความสาํคญัและความจําเป็นศกึษารูปแบบบทวิจารณ์สนิค้าและบริการ

ออนไลน์ ประเภทสนิค้า และเพศของผู้บริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นการตอ่ยอดงานวิจยัในบริบท (Content) ของประเทศ

ไทย 

 5. ผลสรุปงานวิจยัเป็นแนวทางให้กบัผู้ ท่ีต้องการโฆษณาสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีสง่ผ่านโดยลกูค้าผ่าน

การวิจารณ์สนิค้าให้สามารถเลอืกรูปแบบท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ  

 6. เป็นแนวทางสื่อสารทางการตลาดท่ีก่อให้เกิดการับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และชัดเจน ท่ีสามารถส่งผลกระทบ 

ในการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ได้ 

 7. เป็นแนวทางในการวางแผนในการโฆษณา โดยผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างลกูค้า ท่ีทําให้เกิดทศันคติอนัดี

ตอ่ลกูค้าอยา่งตรงเป้าหมาย และก่อประสทิธิผลมากท่ีสดุ 

 8. องค์กรท่ีเก่ียวข้องได้นําผลการศึกษารูปแบบท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้งานไปวางแผนการจัดการแบ่งปันข้อมูล 

บทวิจารณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงการตอบสนอง 

การใช้งานของผู้ใช้ได้อยา่งทนัทว่งที 

 9. กลุ่มผู้ ผลิตเว็บไซต์ท่ีมีการให้บริการบทวิจารณ์ออนไลน์ในประเทศไทยได้นําผลท่ีได้รับไปปรับปรุงแบบ 

การให้บริการ เนือ้หา รวมถึงคุณลักษณะต่างๆในการใช้งานบทวิจารณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งาน 

บทวิจารณ์ออนไลน์ในบริบทคนไทยและดงึดดูผู้ใช้งานให้เข้ามาใช้บริการได้มากขึน้ 
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ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรีพัฒน์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

Opinion of Employees Towards Knowledge Management Process of Sriphat Medical Center, 

Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 

ศิริพร เลิศวฒันวิลาศ9

*และเขมกร ไชยประสิทธ์ิ 10

** 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ 7 ด้าน คือ   

1) การค้นหาความรู้  2) การสร้าง และแสวงหาความรู้  3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  4) การประมวลและกลัน่กรอง

ความรู้  5) การเข้าถึงความรู้  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  และ7) การเรียนรู้ ของศนูย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามบคุลากรทัง้หมด จํานวน 219 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี และคา่เฉลีย่  

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.0) เป็นพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 

79.9) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 88.6) มีประสบการณ์การทํางานในศูนย์ศรีพัฒน์ 1-5 ปี (ร้อยละ 42.0) 

สถานภาพ โสด (ร้อยละ 66.2) และ อายุ 25-30 ปี (ร้อยละ 39.3) องค์ประกอบด้านความคิดเห็น พบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ทัง้ 7 ด้าน ในระดับปานกลางทุกด้าน องค์ประกอบด้าน

พฤติกรรม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ จํานวน  1 ครัง้ สว่นใหญ่ไมเ่คยทําหน้าท่ี

เป็นคณะทํางานของกิจกรรมการจัดการความรู้ท่ีศูนย์ศรีพฒัน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําหน้าท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ในการทํากิจกรรมการจัดการความรู้  สําหรับกิจกรรมระบบพ่ีเลีย้งและกิจกรรมทีมดูแลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงานภายในหน่วยงาน สว่นในกิจกรรมชุมชนนกัปฏิบตัิ และ

กิจกรรมเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงานภายใน

หนว่ยงาน 

 ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานกระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์  ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น  

และยงัมีการดําเนินงานน้อย ดงันัน้ผู้บริหารควรสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมในกิจกรรมการจดัการความรู้มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* หวัหน้าประกนัคณุภาพทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ศนูย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to examine opinions of employee towards the knowledge management 

(KM) process  including  1) knowledge identification  2) knowledge creation and acquisition  3) knowledge 

organization  4) knowledge codification and refinement  5) knowledge access  6) knowledge sharing and   

7) learning of Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. The data were collected 

using the questionnaire from 219 employees and analyzed by using descriptive statistics including 

percentage, frequency, and mean. 

Results showed that majority of respondents were female (90.0%) and professional nurses (79.9%), 

had bachelor degree (88.6%), had working experiences ranged 1-5 years (42.0%), being single (66.2%), and 

aged between 25-30 years old (39.3%). Respondents had opinions regarding all 7 processes of the 

knowledge management process at moderate level. Regarding the KM participation, majority of them 

participated only once, never serve as the KM working group but only be the members of the KM activities. 

Respondents reported that they had already applied KM on their work for mentoring and the patient care 

team. However, they had never applied the KM on their work for the community of practice and knowledge 

sharing activities. 

 Results indicated that the KM of Sriphat  Medical Center still be on the early stage with limited 

implementation and thus the administrators should support the employee to be more participate on the KM 

activities. 

บทนํา 
 

 จากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทัง้ระบบเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี และสภาพการแข่งขันของประเทศ  

มีผลตอ่ระบบบริการด้านสขุภาพโดยตรงโดยผู้ รับบริการมคีวามคาดหวงัในการรักษาพยาบาล มากขึน้ โดยเฉพาะในสถาน

บริการสขุภาพของเอกชน เน่ืองจาก ผู้ รับบริการต้องมีการจ่ายคา่รักษาพยาบาลด้วยตนเอง หรือ จากบริษัทประกนัสขุภาพ 

สาํหรับ  ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งท่ีให้บริการด้านสขุภาพ สง่ผลให้มีการแข่งขนักนัค่อนข้างสงู

โดยมีการพฒันาคณุภาพบริการ การหารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีคณุภาพ แสวงหาแนวคิด หรือการค้นหาความรู้ใหม่ โดย

อาศยัการค้นคว้าวิจยั เพ่ือนํามาแก้ปัญหา สร้างนวตักรรม ทัง้ยงัช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง ท่ีสําคญัท่ีสดุ 

คือ  ช่วยให้เกิดความคิดริเร่ิมในการปรับปรุง คุณภาพของงานบริการให้ดีขึน้ และในสงัคมแห่งความรู้ (Knowledge 

Society) ‘ความรู้’ ถือว่าเป็นทรัพยากรหลกัท่ีมีค่ายิ่ง ซึ่งแตกต่างจากปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เน่ืองจากความรู้เป็นสิ่งท่ี

เปลีย่นแปลงและ สร้างขึน้ใหมไ่ด้ตลอดเวลา ซึง่สภาวะดงักลา่วก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ความรู้ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ  

(บญุดี บญุญากิจ และคณะ, 2549, น. 6)  

 การจดัการความรู้ (Knowledge Management)  หมายถึง แนวคิดและกระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกับ 

การประมวลข้อมลู สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ของบคุคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม 

และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งข้อมูลท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศยัช่องทาง ต่างๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้ เพ่ือนํา



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 96  
  

BMRC 
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งก่อให้เกิด  การแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสดุความรู้ท่ีมีอยู่จะ

แพร่กระจายและไหลเวียนทัว่ทัง้องค์กร อย่างสมดลุ เป็นไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพฒันาผลผลิต และ องค์การ  

(พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, น. 32) กระบวนการจดัการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจดัการความรู้ ทัง้ท่ีมี

อยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (บญุดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น.  

54-58) ซึง่ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ได้แก่  1) การค้นหาความรู้  2) การสร้าง และแสวงหาความรู้  3) การจดัความรู้ให้เป็น

ระบบ  4)การประมวลและกลัน่กรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้  6) การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้  7) การเรียนรู้  

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ขององค์กรต่างๆ ด้านสขุภาพ ได้มีการศึกษามา

บ้างได้แก่ ณัฐนนัท์ ยอดนพเกล้า (2548) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ อําเภอ

เมือง จังหวดัสริุนทร์ และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล 

รวมแพทย์ ผลการศกึษาพบวา่ บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรวมแพทย์ให้ความคดิเห็นด้วยเก่ียวกบัการมกีารจดัการ

ความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาละเอียด 

ในแต่ละด้านพบว่าการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากรทาง

การแพทย์ให้คะแนนเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ นอกจากนีก้ารศึกษาในโรงพยาบาลเอกชน  กลัยา จุลศรี (2552) 

ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับสภาพการจดัการความรู้ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ผลการศึกษาพบว่า 

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้ามีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการความรู้ทางการพยาบาลของโรงพยาบาล

พระมงกฏุเกล้าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากตามลําดบั ได้แก่ ด้านการค้นหาความรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการ

แบง่ปันและเปลีย่นความรู้ ด้านการประมวลและกลัน่กรองความรู้ ด้านการจดัความรู้ให้เป็นระบบ และด้านการสร้างและ

แสวงหาความรู้ สว่นด้านการเข้าถึงความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่ีมีอาย ุ

กลุ่มงาน และประสบการณ์การทํางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ทางการพยาบาลของ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน  และวิบูลย์ลกัษณ์ วิสิฐนรภัทร (2554)  

ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับสภาพการจัดการความรู้ทางการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

ผลการศกึษาพบวา่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไทยนครินทร์มีความคิดเห็นตอ่สภาพการจดัการความรู้ทางการพยาบาล

ของโรงพยาบาลไทยนคนรินทร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลางทัง้ 7 ด้าน จากผลการศึกษาดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลการจัดการความรู้ขององค์กรในกํากับของ

มหาวิทยาลยั 

 สําหรับหน่วยงานให้บริการสุขภาพ มีบุคลากรด้านสขุภาพเป็นกําลงัสําคัญในการดําเนินงาน ประกอบด้วย

บคุลากรในสาขาตา่ง ๆ เช่น แพทย์ เภสชักร พยาบาล และนกัเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น การทํางานต้องใช้ความชํานาญ

เฉพาะวิชาชีพเป็นอยา่งมาก เพราะการดแูลผู้ ป่วยต้องอาศยัความรู้แบบองค์รวมและการดแูลผู้ ป่วยแบบบรูณาการ  จึงจะ

ได้ผลลพัธ์ท่ีดีในการดแูลรักษา ดงันัน้ การจดัการความรู้ในโรงพยาบาลต้องอาศยับคุลากรด้านสขุภาพ ท่ีมีการบรูณาการ

ความรู้  ทัง้รู้ลกึและรู้จริง อนัจะนําไปสูก่ารรู้กว้างและรู้เช่ือมโยงสหสาขา  ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด นํามาซึ่งผลการ

ดําเนินงานให้สาํเร็จตามท่ีต้องการ โดยบคุลากรสขุภาพอย่างน้อยควรมีความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ โดยท่ี

กระบวนการจดัการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจดัการความรู้ ทัง้ท่ีมีอยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ใหม่ๆ 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, น.19) 

 ศนูย์ศรีพฒัน์ เป็นองค์กรในกํากบั ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารจดัการของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ท่ีบริหารงานในรูปแบบเอกชน เพ่ือให้มีความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ โดยใช้พืน้ท่ีการดําเนิน
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ธุรกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้บริการทางด้านการแพทย์ โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง และ

บคุลากรผู้ ชํานาญการ ได้มีการริเร่ิมจดัการความรู้ในการพฒันาคณุภาพงานให้มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

คณะแพทยศาสตร์, ศนูย์ศรีพฒัน์, 2551) โดยมีการดําเนินกิจกรรมการจดัการความรู้หลายรูปแบบ ได้แก่  1) กิจกรรม 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)  ของทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ เภสชักร พยาบาล และนกัเทคนิค

การแพทย์ ในรูปแบบคณะกรรมการทีมดแูลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ (Patient Care Team: PCT)  2) ระบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring 

System)  3) ชุมชนนกัปฏิบตัิ (Community of Practice หรือ CoP) 4)เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Forum) แม้วา่จะได้มีการริเร่ิมดําเนินการหลายอยา่งดงักลา่วมาแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ตามการดําเนินงานนบัถึงปัจจบุนัยงัไม่มี

การประเมินความคิดเห็นประเด็นต่างๆ เพ่ือนํามาซึ่งการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  ซึง่จําเป็นต้องอาศยัข้อมลู โดยเฉพาะข้อมลูด้านความคิดเห็น โดยความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้าน

ความรู้สึก หรือความเช่ือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ด้วยการพูดหรือการเขียน โดยมีอารมณ์ 

ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมในขณะนัน้ เป็นพืน้ฐานของการแสดงออก รวมทัง้กระบวนการจัดการความรู้ของ 

ศนูย์ศรีพฒัน์ยงัต้องอาศยัแนวคิดการจดัการความรู้มาพฒันาคณุภาพอีกมากในบคุลากร แต่ละระดบั และแต่ละวิชาชีพ 

เพ่ือให้การดําเนินงานกระบวนการจดัการความรู้ในองค์กรให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรีพัฒน์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศกึษานีไ้ปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจดัการ การดําเนินงานกระบวนการจดัการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของศนูย์ศรีพฒัน์ รวมทัง้

เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของการดําเนินกระบวนจดัการความรู้ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

นิยามศัพท์ 
 

 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของบคุคลท่ีมีต่อสิ่งใด  สิ่งหนึ่งโดยอาศยัพืน้ฐานความรู้ ประสบการณ์และ 

สภาพแวดล้อมของแตล่ะบคุคลเข้ามาเก่ียวข้องในการแสดงออกด้วยการพดูหรือการเขียนท่ีมีลกัษณะเป็นการลงมติหรือ

ตีความ ซึง่อาจเป็นลกัษณะเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย 

 บุคลากรด้านสุขภาพ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการรักษาพยาบาลในศูนย์ศรีพัฒน์  

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีปฏิบตัิงานเต็มเวลา ประกอบด้วย แพทย์ประจําของศนูย์ศรีพฒัน์ เภสชักร 

พยาบาล และนกัเทคนิคการแพทย์ 

 กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขัน้ตอนการจัดการความรู้ท่ีช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการ

ความรู้ ทัง้ท่ีมีอยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน 

ได้แก่  1) การค้นหาความรู้  2) การสร้าง และแสวงหาความรู้  3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  4) การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  7) การเรียนรู้ (บญุดี บญุญากิจ และคณะ, 

2549, น. 54-58) 
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 ศูน ย์ศ รีพัฒน์  คณะแพทยศาสต ร์  มหาวิทยาลัย เชี ยงให ม่  ห ม า ย ถึ ง  อ ง ค์ ก ร ใ น กํ า กับ ข อ ง

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีการบริหารงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยให้บริการทางด้าน

การแพทย์ โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง และบคุลากรผู้ ชํานาญการในรูปแบบเอกชน  
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาทําการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ของ 

ศูนย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยกระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขัน้ตอนการจัดการ

ความรู้ท่ีช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู้ ทัง้ ท่ีมีอยู่เดิมภายในองค์กรและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ได้แก่  1) การค้นหาความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้   

3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ และ  7) การเรียนรู้  (บญุดี บญุญากิจ และคณะ, 2549, น. 54-58) โดยแสดงกรอบแนวคิดได้ดงันี ้
 

1) การค้นหาความรู้ 

- การวเิคราะห์ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

- การใช้หลกัการ PDCA ในการ

แก้ไขจดุบกพร่อง 

- การค้นหาข้อมลูจากแหล่งต่างๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ 

- การนําวธีิปฏิบตังิานจากการ

ประชมุร่วมกนั มาพฒันา 

2) การสร้าง และแสวงหาความรู้ 

- การทํางานเป็นทีมเพ่ือเพิ่มทกัษะและความรู้แก่

บคุลากร 

- การจดัผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกให้มาสอนงาน 

- การจดักิจกรรมการประชมุวิชาการ ฝึกอบรม 

หรือสมัมนาเพ่ิมความรู้ 

- การสนบัสนนุให้มีส่วนร่วมในการแสดง ความ

คดิเหน็ 

- จดัสรรงบประมาณสําหรับไปศกึษาเพิ่มเตมิ

และอบรมวชิาการ 

- จดักิจกรรมการสอนงานท่ีเพิ่มความรู้ 

- มีระบบ Intranet และ วารสารศนูย์ศรีพฒัน์ 

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ   

- การจดัทําบนัทกึวธีิการปฏิบตังิาน 

- การจดัเก็บความรู้โดยการจดัทํา

ฐานข้อมลู 

- คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นความรู้จาก

ฐานข้อมลู 

- จดัทําสถานท่ีสําหรับการจดัเก็บ

ความรู้ 

- มีแหล่งข้อมลูความรู้ได้แก่หนงัสือ 

หรือ ตํารา 

- การจดัทําคูมื่อ/แนวทางปฏิบตั ิ

- การจดัเก็บความรู้จากประสบการณ์

ทํางาน 

4) การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 

- การปรับปรุงรูปแบบของ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั 

- การปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบตังิานให้ทนัสมยั 

- การนําข้อมลูจากบนัทกึการ

ปฏิบตังิานมาจดัทําคูมื่อ 

- มีการปรับปรุงคูมื่อหลงัจาก

ประชมุร่วมกนั 

5) การเข้าถงึความรู้ 

- ระบบการเช่ือมโยงข้อมลู

ระหวา่งหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

- มีหนงัสือเวียนแจ้งให้ทราบ

เก่ียวกบัข่าวสาร 

- มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

เข้าถงึความรู้ 

- จัดสถานท่ี บริเวณ และ

บรรยากาศท่ีเหมาะสมให้

ได้รับความรู้ 

6) การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้ 

- สนบัสนนุให้มีการถ่ายทอด

ความรู้ 

- มีระบบสารสนเทศเป็นแบบ

ให้ข้อมลูท่ีทนัสมยั 

- มีการถ่ายทอดวธีิปฏิบตัิท่ีดี

เย่ียม (Best Practices) 

- ใช้กิจกรรม CoP ในการ 

แลกเปล่ียนความรู้ 

- การแลกเปล่ียนความรู้จากผู้

มีประสบการณ์ 

7) การเรียนรู้     

- กิจกรรมเสริมความรู้  

- การจดัให้ความรู้ทางด้าน

จริยธรรมทางวชิาชีพ 

- มีระบบพ่ีเลีย้งให้ความรู้แก่

บคุลากรใหม่ 
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วิธีการศึกษา 
 

 1. ขอบเขตการศึกษา ผู้ ศึกษาได้กําหนดขอบเขตการศึกษาเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร 

ต่อกระบวนการจัดการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยศึกษาในกลุ่มบุคลากร

สขุภาพท่ีปฏิบตัิงานเต็มเวลาของศนูย์ศรีพฒัน์ซึง่เป็นองค์กรในกํากบั ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ภายใต้การบริหารจดัการ

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีบริหารงานในรูปแบบเอกชน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แต ่ 

1-31 มีนาคม 2557 

2. ขัน้ตอนการศึกษา ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาดงันี ้ 1) รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น  2) สร้างแบบสอบถาม   

3) เก็บรวบรวมข้อมลู  4) วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  และ 5) จดัทําและนําเสนอรายงาน 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการทําศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ บุคลากรของศนูย์ศรีพฒัน์ ท่ีเป็น

บคุลากรด้านสขุภาพของศนูย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จํานวน 219 คน ซึ่งสามารถจําแนกได้

ดงันี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของประชากร 

วิชาชพี จาํนวน (คน) ร้อยละ 

แพทย์ประจําของศนูย์ศรีพฒัน์ 

พยาบาลประจําการ 

เภสชักร 

นกัเทคนิคการแพทย์  

19 

175 

16 

9 

18.7 

79.9 

7.3 

4.1 

รวม 219 100 

 ที่มา: แผนกทรัพยากรมนษุย์ โรงพยาบาลศนูย์ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พ.ศ. 2557 
 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับคุลากร ของศนูย์ศรีพฒัน์ตอ่กระบวนการจดัการความรู้ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษาสงูสดุ รายได้ตอ่เดือน อายกุารทํางาน ฝ่ายท่ีสงักดั แผนกท่ีสงักดั ตําแหนง่งาน  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์ศรีพัฒน์ต่อกระบวนการจัดการความรู้   

ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ  1) การค้นหาความรู้  2) การสร้าง และแสวงหาความรู้  3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ   

4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้  5) การเข้าถึงความรู้  6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  7) การเรียนรู้ โดยใช้มาตร

วดั ของลเิกิร์ต (สนิ พนัธ์พินิจ, 2553, น. 153)  เป็นคําถามแบบมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้

คะแนน  แตล่ะระดบั ดงันี ้  

     ระดับคะแนน            ระดับความคิดเห็น 

   5    หมายถึง   มากท่ีสดุ 

   4   หมายถึง   มาก 

   3   หมายถึง   ปานกลาง 

   2   หมายถึง   น้อย 

   1   หมายถึง   น้อยท่ีสดุ 
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ผลคะแนนท่ีได้จากการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย นํามาแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ย โดยใช้

เกณฑ์ กําหนดช่วงคา่เฉลีย่ ดงันี ้(ชชูยั สมิทธิไกร, 2554, น. 50)  

          ค่าเฉลี่ย            ระดับความคิดเห็น 

   4.21-5.00  หมายถึง   เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

   3.41-4.20  หมายถึง   เห็นด้วยมาก 

   2.61-3.40  หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 

   1.81-2.60  หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 

   1.00-1.80  หมายถึง   เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

สว่นท่ี 3  ข้อมลูด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 

สว่นท่ี 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะของบคุลากรท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการความรู้ โดยมีลกัษณะข้อคําถามเป็น

คําถามปลายเปิด 

สถานที่ ที่ใช้ในการดาํเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครัง้นีใ้ช้เวลาในการศึกษา 11 เดือน โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึง เดือนมิถนุายน 2557 

และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่ 1-31 มีนาคม 2557 ท่ี  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
 

ผลการศึกษา 
 

มีดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1: ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.0) สถานภาพ โสด (ร้อยละ 66.2) อาย ุ 25-30 ปี 

(ร้อยละ 39.3) มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท (ร้อยละ 52.5) เป็นวิชาชีพพยาบาล (ร้อยละ 79.9) มีระดับ

การศกึษาปริญญาตรี (ร้อยละ 88.6) มีประสบการณ์การทํางานในศนูย์ศรีพฒัน์ 1.5 ปี (ร้อยละ 42)  

ส่วนที่ 2: ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นของบคุลากรของศนูย์ศรีพฒัน์ตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของบคุลากรของศนูย์ศรีพฒัน์ ท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการความรู้ในภาพรวม 

กระบวนการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

การค้นหาความรู้  3.14 ปานกลาง 

การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 2.94 ปานกลาง 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 2.80 ปานกลาง 

การเรียนรู้ 2.80 ปานกลาง 

การเข้าถึงความรู้ 2.69 ปานกลาง 

การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 2.64 ปานกลาง 

การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ 2.60 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่กระบวนการจดัการความรู้โดยรวมเห็นด้วยในระดบั

ปานกลางทกุด้าน 
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ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของบคุลากรของศนูย์ศรีพฒัน์ ท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการความรู้ จําแนกตามวิชาชีพ 

กระบวนการจัดการความรู้ 
แพทย์  (n=19) พยาบาล (n=175) เภสัชกร (n=16) 

เทคนิคการแพทย์ 

(n=9) 

คา่เฉลีย่ แปลผล คา่เฉลีย่ แปลผล คา่เฉลีย่ แปลผล คา่เฉลีย่ แปลผล 

การค้นหาความรู้ 3.29 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 

การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

3.06 ปานกลาง 2.93 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 2.69 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 2.63 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 

การเรียนรู้ 2.67 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.49 น้อย 2.86 ปานกลาง 

การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 2.56 น้อย 2.65 ปานกลาง 2.52 น้อย 2.73 ปานกลาง 

การเข้าถึงความรู้ 2.28 น้อย 2.62 ปานกลาง 2.48 น้อย 2.67 ปานกลาง 

การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ 2.53 น้อย 2.66 ปานกลาง 2.29 น้อย 2.29 น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.73 ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 2.64 ปานกลาง 2.77 ปานกลาง 

   

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจดัการความรู้ จําแนกตาม

วิชาชีพโดยเฉลีย่มีความเห็นด้วยในระดบัปานกลางทัง้หมดแตเ่มื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบดงันี ้

  - ด้านการค้นหาความรู้ ด้านการประมวลและกลัน่กรองความรู้ และด้านการสร้าง และแสวงหาความรู้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทกุวิชาชีพมีความเห็นด้วยในระดบัปานกลาง 

  - ด้านการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์มีความเห็นด้วย 

ในระดบัปานกลาง สว่นวิชาชีพเภสชักรมีความเห็นด้วยในระดบัน้อย 

  - ด้านการจดัความรู้ให้เป็นระบบและด้านการเข้าถึงความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามวิชาชีพ พยาบาล และ 

เทคนิคการแพทย์มีความเห็นด้วยในระดบัปานกลาง สว่นวิชาชีพ แพทย์และเภสชักรมีความเห็นด้วยในระดบัน้อย 

  - ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามวิชาชีพ พยาบาลมีความเห็นด้วยในระดบั 

ปานกลาง สว่นวิชาชีพ แพทย์ เภสชักร และ เทคนิคการแพทย์มีความเห็นด้วยในระดบัน้อย 
 

ตารางที่ 4 แสดงสรุป 10 ลาํดบัคา่เฉลีย่สงูสดุของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 

ลาํดับ รายละเอียด กระบวนการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 มีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเก่ียวกับข่าวสารหรือ

กิจกรรมตา่งๆ เสมอ 

การเข้าถึงความรู้ 3.34 ปานกลาง 

2 มีการค้นหาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

การปฏิบตัิงานเสมอ 

การค้นหาความรู้ 3.29 ปานกลาง 

3 มีการนําวิธีปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ ท่ีได้จากการประชุม

ร่วมกนั มาพฒันาการปฏิบตัิงานเสมอ 

การค้นหาความรู้ 3.23 ปานกลาง 

4 จดัให้มีการสร้างทีมงาน หรือ การทํางานเป็นทีมเพ่ือ

เพ่ิมทกัษะแก่บคุลากร 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 3.16 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุป 10 ลาํดบัคา่เฉลีย่สงูสดุของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อกระบวนการจดัการความรู้ 

(ตอ่) 

ลาํดับ รายละเอียด กระบวนการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

5 จดัให้มีการสร้างทีมงาน หรือ การทํางานเป็นทีมเพ่ือ

เพ่ิมความรู้แก่บคุลากร 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 3.06 ปานกลาง 

6 ให้ความสาํคญักบัการจดัทําบนัทกึวิธีการปฏิบตัิงาน การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 3.05 ปานกลาง 

7 กิจกรรมทีมดูแลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ (PCT) ของศูนย์

ศรีพฒัน์มีกิจกรรมการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือ

หาจุดบกพร่องในเร่ืองทักษะความรู้ของบุคลากร

ได้แก่ การทํา Root Cause Analysis 

การค้นหาความรู้ 3.05 ปานกลาง 

8 หลงัจากประชุมร่วมกันบุคลากรมีการปรับปรุงคู่มือ

หรือแนวทางการปฏิบตัิงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

3.01 ปานกลาง 

9 พ่ีเลีย้งมีการให้ความรู้ เก่ียวกับงานบริการลูกค้า 

(Customer Service) แก่บคุลากรใหม ่

การเรียนรู้ 2.97 ปานกลาง 

10 มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบตัิงานให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ 

การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

2.97 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉลี่ยสงูสดุของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อกระบวนการจดัการความรู้    

มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ มีหนงัสอืเวียนแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ รองลงมาคือ มีการค้นหา

ข้อมลูจากแหลง่ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานเสมอ และ มีการนําวิธีปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ ท่ีได้จากการประชุม

ร่วมกนัมาพฒันาการปฏิบตัิงานเสมอ ตามลาํดบั 
 

ตารางที่ 5 แสดงสรุป 10 ลาํดบัคา่เฉลีย่ตํ่าสดุของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 

ลาํดับ รายละเอียด กระบวนการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 มีการจัดสถานท่ี บริ เวณ และบรรยากาศท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้บคุลากรได้รับความรู้อยา่งเต็มท่ี 

การเข้าถึงความรู้ 2.17 น้อย 

2 มีระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ Intranet เพ่ือการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้สาํหรับบคุลากร 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 2.20 น้อย 

3 มีเคร่ืองมือได้แก่ คอมพิวเตอร์ในการสบืค้นความรู้

จากฐานข้อมลูท่ีท่ีทนัสมยัและสะดวกรวดเร็ว 

การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 2.23 น้อย 

4 มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเข้าถึงความรู้ท่ีใช้ได้

อยา่งสะดวก 

การเข้าถึงความรู้ 2.26 น้อย 

5 มีแหล่งข้อมูลความรู้ได้แก่หนงัสือ หรือ ตํารา ให้

เป็นแหลง่ความรู้ 

การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 2.32 น้อย 

6 มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเข้าถึงความรู้ท่ีเพียงพอ

กบัความต้องการ 

การเข้าถึงความรู้ 2.32 น้อย 
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ลาํดับ รายละเอียด กระบวนการจัดการความรู้ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

7 ได้จัดทําสถานท่ีสําหรับการจัดเก็บความรู้อย่าง

เหมาะสม 

การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 2.37 น้อย 

8 มีการจดักิจกรรมการประชุมวิชาการท่ีเพ่ิมความรู้

ให้กบับคุลากร 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 2.46 น้อย 

9 มีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการทํากิจกรรม 

“ชุมชนนักปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการปฏิบัติจริงอย่าง

สมํ่าเสมอ 

ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ความรู้ 

2.51 น้อย 

10 มีการจดัสรรงบประมาณสาํหรับสง่ผู้ปฏิบตัิงานไป

ศกึษาเพ่ิมเติมในระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ 

การสร้าง และแสวงหาความรู้ 2.53 น้อย 

   

จากตารางท่ี 5 พบวา่คา่เฉลี่ยตํ่าสดุของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อกระบวนการจดัการความรู้    

น้อยท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ มีการจัดสถานท่ี บริเวณ และบรรยากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บคุลากรได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี 

รองลงมาคือ มีระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ Intranet เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับบคุลากร และ มีเคร่ืองมือได้แก่ 

คอมพิวเตอร์ในการสบืค้นความรู้จากฐานข้อมลูท่ีทนัสมยัและสะดวกรวดเร็ว ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 3: ข้อมลูด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 

 ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ จํานวน 1ครัง้ ไม่เคยทําหน้าท่ีเป็น     

คณะทํางานของกิจกรรมการจดัการความรู้ท่ีศนูย์ศรีพฒัน์ ทําหน้าท่ีเป็นสมาชิกกลุม่ในการทํากิจกรรมการจดัการความรู้

กิจกรรมระบบพ่ีเลีย้งและกิจกรรมทีมดแูลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ สว่นใหญ่เคยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงานภายในหน่วยงาน 

กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบตัิ และกิจกรรมเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ สว่นใหญ่ไม่เคยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงาน

ภายในหนว่ยงาน  

ส่วนที่ 4: ปัญหาและข้อเสนอแนะของบคุลากรศนูย์ศรีพฒัน์ท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 
 

ตารางที่ 6 แสดง 5 อนัดบัสงูสดุของปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคตอ่กระบวนการจดัการความรู้ 

ลาํดับ ปัญหา 
เห็นด้วย 

จาํนวน ร้อยละ 

1 บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนของการทํากิจกรรมการจดัการความรู้ 115 52.5 

2 การติดตามประเมินผลโดย ท่ีปรึกษา และ/หรือ ผู้ผลกัดนั ขาดความตอ่เน่ือง  102 46.6 

3 สมาชิกกลุม่กิจกรรมการจดัการความรู้ขาดความร่วมมือ และขาดความรับผิดชอบท่ีดี

ในการทํางานร่วมกนั  

93 42.5 

4 การทํากิจกรรมการจดัการความรู้ในศนูย์ศรีพฒัน์ไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้จริง  86 39.3 

5 มีการประชมุ ระดมความคิดเห็นจํานวนน้อยครัง้  85 38.8 
  

 จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการความรู้         

มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนของการทํากิจกรรมการจดัการความรู้ รองลงมาคือ  

การติดตามประเมินผลโดย ท่ีปรึกษา และ/หรือ ผู้ผลกัดนั ขาดความต่อเน่ือง และสมาชิกกลุม่กิจกรรมการจดัการความรู้

ขาดความร่วมมือ และขาดความรับผิดชอบท่ีดีในการทํางานร่วมกนั 
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การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การอภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาผู้ศกึษานําประเด็นท่ีสาํคญัมาอภิปรายผล ดงันี ้

 1. บคุลากรทางการแพทย์ของศนูย์ศรีพฒัน์ ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการค้นหาความรู้ ด้านการสร้างและ

แสวงหาความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลัน่กรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้และ 

ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั ณฐันนัท์  ยอดนพเกล้า (2548) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองการจัดการ

ความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ อําเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ พบว่าบคุลากรทางการแพทย์ให้ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบั

การมีการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

บคุลากรทางการแพทย์เห็นว่าศูนย์ศรีพฒัน์ยงัมีการจัดการความรู้น้อยและต้องการการเรียนรู้มากขึน้เพ่ือนําไปพฒันา

ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบัติงานให้ดีขึน้เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการงานและต้องการประสบ

ความสาํเร็จในชีวิต 

 2. บคุลากรทางการแพทย์ของศนูย์ศรีพฒัน์ ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ 

ด้านการแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ ให้คะแนนเฉลีย่ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย ซึ่งสอดคล้องกบั ณฐันนัท์ ยอดนพเกล้า 

(2548) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ อําเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ พบว่าการจดัการ

ความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ บคุลากรทางการแพทย์ให้คะแนนเฉลี่ยระดบัความ

คิดเห็นน้อยท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะศนูย์ศรีพฒัน์ยงัให้ความสาํคญักบัการแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งบคุลากรทาง

การแพทย์ไมม่ากนกั ซึง่การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้เป็นหวัใจหลกัของการจดัการความรู้ เพราะทําให้เกิดการเพ่ิมพนูต่อ

ยอดความรู้ทําให้องค์กรพัฒนาได้ วัฒนธรรมองค์กรของศูนย์ศรีพัฒน์ยังมีการสร้างกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  

ท่ีเอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อย และศูนย์ศรีพัฒน์มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้น้อย อาจเน่ืองจากอุปสรรค 

ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสถานภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของวิจารณ์ พานิช กลา่วว่า สถานะท่ีไม่เท่าเทียมกัน

อาจปิดกัน้การแลกเปลีย่นความรู้ เช่น พยาบาลสว่นใหญ่ลาํบากใจท่ีจะเสนอแนะวิธีรักษาผู้ ป่วยตอ่แพทย์ 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ของบคุลากรทางการแพทย์

ท่ีมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองวิชาชีพและประสบการณ์การทํางาน พบว่าให้ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบักระบวนการจดัการ

ความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั คือมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ วิบลูย์ลกัษณ์ วิสิฐนรภทัร (2554) ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ทางการพยาบาลของ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไทยนคนรินทร์ท่ีมีอายแุละประสบการณ์

การทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนครินทร์โดย

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กลัยา จุลศรี (2552) ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ

สภาพการจดัการความรู้ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้า ท่ีมีอายุ กลุ่มงาน และประสบการณ์การทํางาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ทางการ

พยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากงานทางด้าน

การแพทย์เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล และความรู้ทางการแพทย์เป็นความรู้ท่ีมีการพฒันา

และเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้กระแสการดแูลสขุภาพของประชาชน ท่ีทําให้ข้อมลูทางการแพทย์สูป่ระชาชนเป็นไป

อยา่งทัว่ถึงจากสือ่ตา่ง ๆ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้บคุลากรทางการแพทย์ ต้องมีการเรียนรู้และติดตามความรู้ใหม่ตลอดเวลา 
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เพ่ือให้ทนักบัความก้าวหน้าทางวิชาการ จนเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองขององค์กรทางการแพทย์ให้เป็นทิศทาง

เดียวกนั โดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ดงันัน้บุคลากรทางการแพทย์ของศนูย์ศรีพฒัน์ ท่ีมีวิชาชีพและประสบการณ์ทํางาน

แตกตา่งกนั จึงให้ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 4. ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของบคุลากรศนูย์ศรีพฒัน์ ท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการความรู้ พบว่าบคุลากรศนูย์

ศรีพัฒน์ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ท่ีศูนย์พัฒน์จัดให้จํานวน 1 ครัง้ ส่วนใหญ่ไม่เคยทําหน้าท่ี 

เป็นคณะทํางานของกิจกรรมการจัดการความรู้ท่ีศูนย์พัฒน์ ส่วนใหญ่ทําหน้าท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มในการทํากิจกรรมการ

จดัการความรู้ สว่นใหญ่เคยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงานภายในหน่วยงานในกิจกรรมระบบพ่ีเลีย้งและกิจกรรมทีมดแูล

ผู้ ป่วยสหวิชาชีพ (PCT) ส่วนในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และกิจกรรมเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Forum) บคุลากรศนูย์ศรีพฒัน์สว่นใหญ่ไมเ่คยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงานภายในหนว่ยงาน ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะบุคลากรศูนย์ศรีพฒัน์ไม่ได้ให้ความสําคญักับกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเฉพาะด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหวา่งบคุลากรทางการแพทย์ดงัท่ีได้กลา่วข้างต้น ทําให้บคุลากรทางการแพทย์ของศนูย์ศรีพฒัน์มีพฤติกรรมเข้า

ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้น้อย 

 5. ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อกระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ พบว่าปัญหาท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่กระบวนการจดัการความรู้ภายในหนว่ยงาน มากท่ีสดุ คือ บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนของการ

ทํากิจกรรมการจดัการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกบั ยศพร พยคัฆญาติ (2556) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง ทศันคติของพนกังานต่อ

กิจกรรมคิวซีซีของบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จํากัด ท่ีระบปัุญหาพนกังานขาดความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนของการทํา

กิจกรรมคิวซีซีเป็นอนัดบัแรก บริษัทจึงควรเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสร้างทศันคติให้พนกังาน

เกิดความเข้าใจ พอใจ และต้องการมีสว่นร่วมมากขึน้จึงจะนําไปสูก่ารพฒันาองค์กร 
  

ข้อค้นพบ 

 

 1. บคุลากรด้านสขุภาพของศนูย์ศรีพฒัน์ มีความคิดเห็นตอ่กระบวนการจดัการความรู้โดยรวมเห็นด้วยในระดบั 

ปานกลางทกุด้าน  

 2. บคุลากรด้านสขุภาพท่ีมีความแตกตา่งกนัในเร่ือง วิชาชีพ และประสบการณ์การทํางาน พบวา่ให้ความคิดเห็น

ด้วยเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ของศนูย์ศรีพฒัน์ในภาพรวม ไมแ่ตกตา่งกนั 

 3. บคุลากรด้านสขุภาพของศนูย์ศรีพฒัน์ ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ของศนูย์ศรีพฒัน์ ด้านการ

แบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้ ให้คะแนนเฉลีย่ความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 

 4. ด้านพฤติกรรมของบคุลากรศนูย์ศรีพฒัน์ ท่ีมีต่อกิจกรรมการจดัการความรู้พบว่าบคุลากรศนูย์ศรีพฒัน์สว่น

ใหญ่มีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้น้อย  

 5. ในบางกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไมเ่คยนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในงานภายในหนว่ยงาน  

 6. ปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคตอ่กระบวนการจดัการความรู้ภายในหนว่ยงาน มากท่ีสดุ คือ บคุลากรขาดความรู้ความ

เข้าใจในขัน้ตอนของการทํากิจกรรมการจดัการความรู้ (ร้อยละ 52.5)  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษามีข้อเสนอแนะ ได้ดงันี ้

 ด้านส่งเสริมจุดแข็ง  

โดยนําผลการศกึษาคา่เฉลีย่สงูสดุ10 ลาํดบัของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อกระบวนการจดัการ

ความรู้ มาเสนอแนะโดยจดัหมวดหมูต่ามกระบวนการจดัการความรู้ดงันี ้

 ด้านการเข้าถงึความรู้  

ศนูย์ศรีพฒัน์ควรจดัให้มีหนงัสอืเวียนแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอมากยิ่งขึน้ 

โดยแจ้งทางวารสารศนูย์ศรีพฒัน์ และแจ้งเวียนทาง Intranet 

 ด้านการค้นหาความรู้ 

 - สง่เสริมให้มีการค้นหาข้อมลูจากแหลง่ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น แนวทาง

ปฏิบตัิตา่งๆ ความรู้เก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยท่ีทนัเหตกุารณ์ 

 - สง่เสริมให้มีกิจกรรมทีมดแูลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ (PCT) เพ่ิมมากขึน้ เช่น สนบัสนนุให้จดัตัง้ทีม PCT ผู้ ป่วยทางตา 

PCT ผู้ ป่วยห ู คอ  จมกู  PCT ผู้ ป่วยโรคหวัใจ เป็นต้น พร้อมทัง้สง่เสริมให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือหา

จดุบกพร่องในเร่ืองทกัษะความรู้ของบคุลากรได้แก่ การทํา Root Cause Analysis 

 - สง่เสริมให้มีการนําวิธีปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ ท่ีได้จากการประชุมร่วมกนั เช่น นําวิธีปฏิบตัิต่างๆ ท่ีได้จากการทํา 

CoP การดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับยาเคมบํีาบดั CoP การดแูลผู้ ป่วยเบาหวาน และจาก PCT ตา่งๆ มาพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่ง

สมํ่าเสมอ  

 ด้านการสร้าง และแสวงหาความรู้ 

จดัให้มีการสร้างทีมงาน หรือ การทํางานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมทกัษะแก่บคุลากร และเพ่ิมความรู้แก่บคุลากรเพ่ิมมาก

ขึน้ ได้แก่จดัให้มี CoP และ PCT ขยายให้มีเพ่ิมมากขึน้ให้ครอบคลมุการดแูลผู้ ป่วยเฉพาะทางมากยิ่งขึน้ 

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ให้ความสําคญักบัการจดัทําบนัทึกวิธีการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะด้านการบนัทึกของแพทย์และ

การบนัทกึทางการพยาบาล 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ให้ความสาํคญักบัความรู้และทกัษะความชํานาญของบคุลากรและมีการสนบัสนนุให้มีการถ่ายทอดความรู้นัน้ๆ 

ทั่วทัง้องค์กร เช่น การจัดบอร์ดแสดงผลงานของบุคลากรด้านต่าง ๆ รวมทัง้จัดให้มีการสื่อสารผลงานของบุคลากร 

ในวารสารศนูย์ศรีพฒัน์อยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

หลงัจากประชมุร่วมกนัสง่เสริมให้บคุลากรมีการปรับปรุงคูม่ือหรือแนวทางการปฏิบตัิงานอยา่งสมํ่าเสมอ และให้

มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบตัิงานให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ด้านการเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้พ่ีเลีย้งมีการให้ความรู้ เก่ียวกับการปฏิบตัิงานต่าง ๆ และงานบริการลกูค้า (Customer Service)  

แก่บคุลากรใหม ่
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 ด้านการแก้ไขจุดอ่อน  

โดยนําผลการศกึษาคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ10 ลาํดบัของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการ

ความรู้ มาเสนอแนะโดยจดัหมวดหมูต่ามกระบวนการจดัการความรู้ดงันี ้

 ด้านการเข้าถงึความรู้ 

 - ควรจัดสถานท่ี บริเวณ และบรรยากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้อย่างเต็มท่ีและเพียงพอกับ

ความต้องการของบุคลากรได้แก่ บริเวณอ่านหนงัสือ หรือป้ายประกาศ ในการเข้าถึงความรู้และมีการเช่ือมโยงข้อมูล

ระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 - ควรจดัให้มีเคร่ืองมือได้แก่ คอมพิวเตอร์ในการสบืค้นความรู้จากฐานข้อมลูท่ีทนัสมยัและสะดวกรวดเร็ว ในการ

รวบรวม และจดัเก็บความรู้จากประสบการณ์การทํางานของบคุลากรผู้ เช่ียวชาญตามสาขาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมพร้อม

เผยแพร่ โดยมีการพฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลูความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์ให้อํานวยความสะดวกต่อ

บคุลากรให้รับรู้มากยิ่งขึน้ 

 ด้านการสร้าง และแสวงหาความรู้ 

 - ควรมีระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ Intranet เพ่ือการแลกเปลีย่นเรียนรู้สาํหรับบคุลากร ให้มีใช้ในองค์กรอย่าง

ทัว่ถึงและมีความสะดวกในการใช้งาน เพ่ือให้บคุลากรมีความสะดวกในแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างและแสวงหาความรู้

เพ่ือพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 

 - ผู้มีประสบการณ์ทํางานไมเ่กิน 1 ปี และ 1-5 ปี เป็นเด็กรุ่นใหมส่ว่นใหญ่จะมีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั

มาก ดังนัน้ศูนย์ศรีพฒัน์ควรพิจารณาสนบัสนุนเทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสารท่ีทันสมัย ผู้บริหารศูนย์ศรีพฒัน์ควรมี 

การนําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ต่างๆ โดยควรเพ่ิมในส่วนของ

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และขยายสญัญาณ Wireless ให้ทัว่ถึงและเพียงพอต่อการเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน รวมทัง้จัดให้มี

กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรเร่ืองการใช้ระบบสารสนเทศในการเข้าถึงความรู้และมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 - ควรมีการจดักิจกรรมการประชมุวิชาการท่ีเพ่ิมความรู้ให้กบับคุลากรในหนว่ยงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 - ผู้บริหารศูนย์ศรีพฒัน์ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับส่งผู้ปฏิบตัิงานในวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสชักรและ

เทคนิคการแพทย์ไปศกึษาเพ่ิมเติมในระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้รวมทัง้สง่ไปอบรมวิชาการเพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี ซึง่ท่ี

ผา่นมามีการสง่หวัหน้าพยาบาลและหวัหน้าพนกังานฝ่ายบริหารไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพียง 2 รุ่น แล้วหยดุไป 

ผู้บริหารควรเห็นความสาํคญัของการศกึษาเพ่ิมเติมของบคุลากรวิชาชีพทัง้แพทย์ พยาบาล เภสชักรและเทคนิคการแพทย์ 

อยา่งตอ่เน่ืองดงันี ้ 

 แพทย์ ผู้บริหารศูนย์ศรีพฒัน์ควรส่งแพทย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นประธานทีมดูแลผู้ ป่วย สหวิชาชีพ (Patient Care 

Team: PCT) ต่าง ๆ ไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนในการพฒันาและรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล เพ่ือท่ีจะได้นํา

ความรู้ท่ีได้จากการศกึษานํากลบัมานําทีมผู้ดแูลผู้ ป่วยสหวิชาชีพนัน้ ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

 พยาบาล ผู้บริหารศนูย์ศรีพฒัน์ควรสง่ให้พยาบาลระดบัหวัหน้างานไปศึกษาเพ่ิมเติมในระดบัปริญญาโททกุคน 

เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และนอกจากนีค้วรมีการส่งเสริมให้พยาบาลเฉพาะทาง เช่น 

พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลหอผู้ ป่วยวิกฤต พยาบาลห้องทารกแรกเกิด และพยาบาลห้องคลอดได้ไปอบรมวิชาการ 

ท่ีเก่ียวข้องกับงานเพ่ิมมากขึน้ในหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ  เพ่ือพฒันาความรู้ให้ทนัสมยัและนํา

กลบัมาปฏิบตัิงานดแูลผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการสง่เสริมให้พยาบาลท่ีจบหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ
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ทางในสาขาตา่ง ๆ นัน้เป็นผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขาการพยาบาลและเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดความรู้และใช้ความรู้ท่ี

ได้ศกึษาเพ่ิมเติม โดยการมอบหมายงานในสว่นของการเป็นท่ีปรึกษาในหนว่ยงานในด้านท่ีพยาบาลชํานาญ หรือเป็นฝ่าย

วิชาการของหนว่ยงานตอ่ไป 

 เภสัชกร ผู้บริหารศนูย์ศรีพฒัน์ควรสง่ให้เภสชักรผู้ ท่ีเป็นระดบัหวัหน้าแผนกเภสชักรรม และหวัหน้าหนว่ยคลงัยา

เวชภณัฑ์ ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารธุรกิจเพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาบริหารจัดการเร่ืองการบริหารคลงัยาและ

เวชภณัฑ์ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้น 

 เทคนิคการแพทย์ ผู้บริหารศนูย์ศรีพฒัน์ควรสง่ให้หวัหน้าแผนกและทีมนําเทคนิคการแพทย์ ผู้ ท่ีทํางานท่ีศนูย์

ศรีพฒัน์มาแล้วมากกว่า 5 ปีขึน้ไป ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับองค์ความรู้สําหรับมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์เพ่ิมมากขึน้เพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นํากลบัมาพฒันางานด้านวิชาชีพของตนเองให้

ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 - ควรมีแหลง่ข้อมลูความรู้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นความรู้จากฐานข้อมลูท่ีท่ีทนัสมยัและสะดวกรวดเร็ว 

นอกจากนีจ้ดัให้มีหนงัสอื หรือ ตํารา ให้เป็นแหลง่ความรู้ให้เพียงพอตอ่ความต้องการของบคุลากร 

 - ควรจดัทําสถานท่ีสําหรับการจดัเก็บความรู้อย่างเหมาะสมไว้สําหรับบคุลากร เช่น จดัให้มีห้องสมุด หรือ มุม

หนงัสอื ตํารา สาํหรับบคุลากรในหนว่ยงาน 

 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

- ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการทํากิจกรรม “ชุมชนนกัปฏิบตัิ” ซึ่งเป็นการปฏิบตัิจริงอย่าง

สมํ่าเสมอ และควรขยายชมุชนนกัปฏิบตัิให้มีเพ่ิมมากขึน้ เช่น จดัให้มีชมุชนนกัปฏิบตัิกลุม่การให้สารนํา้และสารละลายใน

หลอดเลอืดดํา ชมุชนนกัปฏิบตัิกลุม่ป้องกนัผู้ ป่วยลืน่ล้มตกเตียง เป็นต้น 

 ด้านการค้นหาความรู้ 

- ในกิจกรรมทีมดูแลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ (PCT) ของศูนย์ศรีพฒัน์ควรมีการใช้กระบวนการ Plan–Do–Check–

Action (วงล้อ PDCA )ท่ีเป็นขัน้ตอนชดัเจนมาใช้มากยิ่งขึน้เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่อง นําไปพฒันาวิธีการปฏิบตัิงานทางการ

แพทย์ และนําไปพิจารณาในการสร้างนวตักรรม หรือวิธีปฏิบตัิใหม ่ๆ ท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ได้จริงกบัลกัษณะ

งานของแต่ละหน่วยงานได้ ยกตวัอย่างได้แก่ การนํากระบวนการ PDCA มาใช้ในทีมดแูลผู้ ป่วยสหวิชาชีพ อายุรกรรม 

(PCT-Med) ในการแก้ปัญหาการใช้ยาซํา้ซ้อนเพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาท่ีควรได้รับอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง    

ในผู้ ป่วยท่ีมีการใช้ยามาจากหลายแหลง่และมีการใช้ยาหลายชนิด 

 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

ผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์ควรส่งเสริมให้หน่วยงานมีการนําข้อมูลจากบันทึกการปฏิบัติงานมาจัดทําคู่มือการ

ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม 

ด้านการเรียนรู้ 

ผู้บริหารศนูย์ศรีพฒัน์ควรสง่เสริมให้มีการพฒันาวิธีการปฏิบตัิงานและจดักิจกรรมเสริมความรู้แก่บคุลากรตรง

ตามแนวทางปฏิบตัิงานและบคุลากรสามารถนําแนวทางปฏิบตัิงานมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานได้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกร 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

Factor Affecting the Decision Making For Various Rice Production of  Farmer 

in Suphanburi Province 

ศิวิมล ช่างเรือนงาม11

*    
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการปลกูข้าว ได้แก่ ข้าวเคมีข้าวอินทรีย์แบบผสมผสาน

ของเกษตรกรในจงัหวดัสพุรรณบุรี ประกอยด้วยเกษตรกรท่ีปลกูข้าวทัง้ 3 รูปแบบ จํานวน ทัง้สิน้ 616 คน เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูการสอบถามข้อมลูทัว่ไป ปัญหาอปุสรรคข้อเสนอแนะ และ คณุลกัษณะการปลกูข้าว

ตามรูปแบบตา่งๆ และทดสอบแบบจําลองการเลือกปลกูข้าวของเกษตรกรในของโลจิตแบบหลายทางเลือก (Mutinomial 

Logit Model) ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไป พบวา่ เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.00  มีอายอุยู่ระหว่าง 50-59 ปี 

ร้อยละ 32.79 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 78.25 มีสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 4-6 คน ร้อยละ 

59.09 ระยะเวลาออกไปทํานาต่อวนั ร้อยละ 30.84 รายได้ มากกว่า 150,000 บาทต่อปี ร้อยละ 67.04 จํานวนครัง้การ

ปลกูข้าวต่อปี จํานวน 2 ครัง้ต่อปี  ร้อยละ 96.43 ประสบการณ์การทํานา ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 29.87 แรงงานใน

ครัวเรือน จํานวน 2 คน ร้อยละ 58.28 พืน้ท่ีเพาะปลกูระหว่าง 1-20 ไร่ ร้อยละ 52.43 และแรงจูงใจในคือพืน้ท่ีมีความ

เหมาะสม และข้าวมีราคาสงู  

 ทัง้นี ้จากการวิเคราะห์ตามแบบจําลองพบว่า เมื่อพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีสง่ต่อการตดัสินใจเลือกปลกูข้าว 

พบวา่ ถ้า เกษตรกรจบการศกึษาระดบัมธัยมตอนปลายเพ่ิมขึน้ จะเลือกปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน  ถ้าออกไป

ทํานาต่อวนัประมาณ  2 ชัว่โมงเพ่ิมขึน้ จะเลือกปลกูข้าวข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน  ถ้ารายได้ระหว่าง 50 ,000-

100,000 บาท เพ่ิมขึน้ จะเลอืกปลกูข้าวเคมี ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่าพืน้ท่ีต้องมีนํา้เพียงพอต่อการปลกูข้าวเพ่ิมขึน้ จะ

เลือกปลกูข้าวเคมี  ถ้าพืน้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลกูเพ่ิมขึน้ จะเลือกปลกูข้าวอินทรีย์  ถ้าพืน้ท่ีปลูกข้าวต้องไม่ใช้

สารเคมีมาก่อนเพ่ิมขึน้  จะเลือกปลูกเคมี ถ้าการเดินทางไปทํานาด้วยความสะดวกสบายเพ่ิมขึน้ จะเลือกปลูกข้าว

ผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ถ้าผลผลติข้าวต้องมีตลาดรองรับมีโรงสหีรือพอ่ค้ามารับซือ้เพ่ิมขึน้ จะเลอืกปลกูข้าวผสมผสาน

และข้าวอินทรีย์ ถ้าการปลูกข้าวเพ่ือใช้บริโภคภายในครัวเรือนเพ่ิมขึน้  เกษตรจะเลือกปลูกข้าวแบบผสมผสานและ 

ข้าวอินทรีย์ ถ้าการปลกูข้าวส่งผลเสียต่อสขุภาพเพ่ิมขึน้   เกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวอินทรีย์  ถ้าการได้รับอนัตรายจาก

สารพิษจากการเพาะปลกูเพ่ิมขึน้  จะเลือกปลกูข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ถ้าคณุภาพเมล็ดดี  /เมล็ด เต็มเพ่ิมขึน้ 

จะเลอืกปลกูข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ถ้าการดแูลรักษาข้าวอินทรีย์ง่ายกว่าข้าวทัว่ไปเพ่ิมขึน้จะเลือกปลกูข้าว

เคมีและข้าวแบบผสมผสาน  ถ้าปุ๋ ยอินทรีย์หาซือ้ง่าย เกษตรกรเพ่ิมขึน้ จะเลือกปลูกข้าวเคมีและแบบผสมผสาน   

ถ้าปุ๋ ยเคมีมีต้นทนุสงูกวา่ปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ิมขึน้  เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ถ้าการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเพ่ิมขึน้  

เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน  

 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  พบว่าการศึกษาปัญหา โรค แมลง ศตัรูข้าวในแปลงนาพบมากท่ีสดุ รองลงมาปัญหา

เร่ืองความรู้เร่ืองข้าว ขาดความรู้การผลิตท่ีถกูต้อง ขาดองค์ความรู้ ขาดการรวมกลุม่ต่างคนต่าง ปัญหาปริมาณผลผลิต

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ข้าว ผลผลิตตกตํ่า ปัญหาการเก็บรักษาข้าว ปัญหาการจดัการนํา้ในแปลงนา ปัญหาราคาผลผลิต ปัญหาการเตรียมดิน 

ทําการเกษตร ดินเสือ่มคณูภาพ ปัญหาการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุครัง้ต่อไป เมล็ดพนัธุ์ขาดคณุภาพ และปัญหาการสง่ผลผลิต

ไปจําหนา่ย มีตลาดรับซือ้ไมเ่พียงพอ  ปัญหาท่ีเกษตรพบน้อยท่ีสดุ   
   

ABSTRACT 
  

 The objectives of this study were to study for factor affecting the decision making select to grow 

chemical rice, integrated pest management rice and organic rice of farmer in Suphanburi Province. Data were 

collected all 616 sample  have interview general farm’s information,  problems and suggestions and attribute 

to grow three production  Descriptive statistics multinomial logit model were the analytical tools. The study 

farmer information that most information farmers were males for 56 percentage with age of between 50-59 

years old for 32.79 percentages. Their educational level was primary for 78.25 percent. The household 

consisted of 4-6 persons 59.09 percentage and labor  force at 2 persons 58.28 percentage .Their time work 

per day for 30.84 percent. The income 150,000 bath was 67.04 percentages. Almost famers had twice of 

years and 21-30 years of experience on rice cultivation. The land use for producing rice was between 1-20 rai 

52.43 percentage and the motivation of grow rice was famer inherit parentage 16.44 percent.  

 In order to results of multinomial logit analysis that factoring consider affecting decision making for 

various rice production  found the farmer having a high finished grade senior high school, are more likely to 

choose to grow chemical rice and Integrated pest  management rice. If time of work per day about 2 hours 

increased, a chance to choose  to  chemical rice and Integrated pest  management rice. If their incomes 

about 50,000 – 100,000 bath per years increased, a chance to choose to chemical rice. If the area have 

enough water for production rice hours increased, a chance to choose to chemical rice. If the area properly 

grow rice increased, a chance to choose to organic rice. If the area cultivation have not chemical to properly 

increased, a chance to choose to chemical rice. If the convenient traveling to paddy field increased, a 

chance to choose to Integrated pest  management rice and organic rice. If the production rice was available 

market increased, a chance to choose to Integrated pest  management rice and organic rice. If the 

production. If the production rice consume in household increased, a chance to choose to Integrated pest  

management rice and organic rice. If chemical affect for health  increased, a chance to choose to  organic 

rice.  If The danger of toxin get to practice agriculture increased, a chance to choose to Integrated pest  

management rice and organic rice. If the good quality seed use with agriculture increased, a chance to 

choose to Integrated pest  management rice and organic rice. If he maintenance of organic rice be easy than 

rice production increased, a chance to choose  to  chemical rice and Integrated pest  management rice.  If 

Production factor was chemical fertilizer availability increased, a chance to choose  to  chemical rice and 

Integrated pest  management rice. If chemical fertilizer cost than manure increased, a chance to choose  to  

organic rice. If famers participate in the government of project increased, a chance to choose  to  chemical 

rice and Integrated pest  management rice. 
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 In addition problem and suggestion farm’s chemical, integrated pest management  and organic rice 

production. Most problem of diseases, the spread of insects and pest. Second the farmer lack knowledge as 

correct with production rice and management of rice grower group were not strong. The problem of water 

management in the fields that management of water devious to want farmer, lack of water resource. The 

problem of productivity rice of price, depressed prices, Price was not fixed.  Soil preparation and seed lack 

quality of problem   including insufficient source of market of product. 
 

บทนํา 
  

ข้าวมีความสาํคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 77.8 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย

ทัง้หมดทัว่ประเทศประมาณ 417 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดปูลกูการเพาะปลกูปี พ.ศ.2544 ถึง  2553 โดยข้าวนาปีได้ผลผลิต

เฉลี่ยประมาณ 432 กิโลกรัมต่อไร่ สว่นข้าวนาปรังได้ผลิตเฉลี่ยประมาณ 643 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 

2553)  โดยทัว่ไปแล้วเกษตรกรสว่นมากนิยมปลกูข้าวแบบเกษตรเคมี โดยการใช้สารเคมีทางการเกษตรจําพวกปุ๋ ยเคมี  

สารเคมีกําจัดศตัรูพืช และฮอร์โมนสงัเคราะห์ ท่ีส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม และผลทางเศรษฐกิจ

จากต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึน้ ทําให้เกษตรกรแสวงหาทางเลือกท่ีดีกว่า โดยแบ่งทางเลือกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่  

กลุม่การทําเกษตรอินทรีย์ ซึง่ปฏิเสธสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชหรือปุ๋ ยเคมี และกลุม่การทําเกษตร

การจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานท่ีไม่ปฏิเสธการใช้สารเคมี ยอมรับว่าสารเคมียงัมีประโยชน์อยู่ ถ้ามีความควบคุมอย่าง

เหมาะสม (โกรศล โมกขมรรค, 2545) 

กลุม่ทําการเกษตรอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นการปลกูข้าวท่ีได้จากการผลิตท่ีหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือ 

สารสงัเคราะห์ตา่งๆ อาทิปุ๋ ยเคมี สารควบคมุการเจริญเติบโต สารควบคมุและกําจดัวชัพืช และสารป้องกนัจํากดัศตัรูพืช 

ในทุกขัน้ตอนการผลิต โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชท่ีไม่มีพิษต่อคนและสารตกค้างปนเปื้อนใน

ผลผลิต ก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและข้าวท่ีมีคณุภาพดี สําหรับ กลุม่การทําการเกษตรแบบการป้องกนัและควบคุม

ศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integreted Pest Management) เป็นการปลกูข้าวท่ีผลิตจากเกษตรธรรมชาติ โดยการผสม

ระหวา่งสารสกดัจากชีวภาพ กบัการใช้สารเคมี ท่ีเทคนิคและวิธีการตา่งๆท่ีเหมาะสม (กรมการข้าว, สาํนกัวิจยัและพฒันา, 

2551) ซึ่งจงัหวดัสพุรรณบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการปลกูข้าวทัง้ระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบรูณ์ 

ซึง่ข้าวเป็นพืชท่ีนิยมปลกูมากท่ีสดุ ผู้ศึกษาจึงสนใจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบ

ผสมผสาน และข้าวอินทรีย์  
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กรอบความคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
                     

       

ทฤษฎีพืน้ฐาน 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกปลกูข้าวประเภทต่างๆของเกษตรกรในจงัหวดั

สพุรรณบรีุ โดยใช้แบบจําลอง Multinomial logit ในสถานการณ์ท่ีผู้ตดัสนิใจมีหนทางให้เลอืกหลายทางเลอืก ( 2j > ) และ

แตล่ะทางเลอืก ไมม่ีความหมายในเชิงลําดบัก่อนหลงั เช่น การท่ีเกษตรกรเลือกปลกูข้าวเคมี ( 1y = ) ข้าวแบบผสมผสาน  

( 2y = ) ข้าวอินทรีย์ ( 3y = ) แสดงการแยกกลุ่มของเกษตรกรตามวิธีการผลิต แบบจําลองหลายทางเลือกนีต้ัง้อยู่บน

สมมติฐานท่ีว่า () การท่ีบุคคลจะเลือกทางเลือกหนึ่งๆ นัน้ เพราะอรรถประโยชน์จากทางเลือกนัน้สูงท่ีสุด นั่นคือ 
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1max( ,.... )ij i imU U U= เป็นท่ีเข้าใจว่า ระดับอรรถประโยชน์นัน้มองไม่เห็น สงัเกตไม่ได้ ดังนัน้จึงต้องตัง้สมมติฐาน

เบือ้งต้นว่า ij ij ijU uµ= + เมื่อ  ijµ  เป็นสมการของตวัแปรท่ีสงัเกตได้ และมีพารามิเตอร์ท่ีมองไม่เห็น ส่วน iju  คือ  

ตวัแปรคลาดเคลือ่นจากข้อตกลงเบือ้งต้น เราเขียนความสมัพนัธ์ของความนา่จะเป็นท่ี iy จะเลอืก คือ 
 

                                1,( ) ( max( .... )i ij i imp y j p U U U= = =  

                                                ( max( ))ij ij ik ikp u uµ µ= + > +  

                                                      ,... ,k i j k j= ≠  
 

การท่ีจะประมาณค่าความน่าจะเป็น ( )p ได้นัน้ จําเป็นต้องรู้จํานวนสงูสดุของตวัแปรสุ่มเสียก่อน และเมื่อ

สมมติวา่ตวัแปรสุม่ทกุตวั ( )iju ตา่งก็เป็นอิสระตอ่กนั การแจกแจงของตวัแปรสุม่ ( )iju จะเขียนได้วา่ 
 

                                ( ) exp( )tF t e−= −                                                  (1) 
 

ซึง่จะสงัเกตได้วา่สมการ (1) ไมเ่ก่ียวข้องกบัตวัพาราเตอร์ท่ีไมรู้่คา่แตอ่ยา่งใด ภายใต้ข้อสมมตเิบือ้งต้นนี ้

สามารถแสดงตอ่ได้วา่ 
 

                                    
1 2

exp( )
( )

exp( ) exp( )... exp( )
ij

t
i i im

p y j
µ

µ µ µ
= =

+ +
                   (2) 

 

เมื่อ m เป็นจํานวนทางเลือกทัง้หมด สมการ (2) หมายความว่า 0 ( ) 1ip y j≤ = ≤  และผลบวกของความน่าจะ

เป็นของทกุทางเลอืกจะเทา่กบั 1 นัน่คือ j  

การแจกแจงของ i  นีเ้ทา่กบัการกําหนดระดบัค่าของอรรถประโยชน์ซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นเท่าไรในการหาคําตอบ

จึงมกัจะกําหนดให้ค่าอรรถประโยชน์ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งให้มีค่าเป็นศนูย์ ซึ่งมกัจะใช้ทางเลือกท่ี 1 นัน่คือ 0iju =

โดยทั่วไปแล้วจะสมมติว่า iju มีความสมัพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปร อธิบายท่ีสงัเกตค่าได้  )x) ซึ่งอาจจะขึน้อยู่กับค่าท่ี

แปรเปลีย่นไปจากคา่สงัเกต i หรือ/และทางเลอืก j ดงันัน้จึงเขียนได้วา่ '
ij iju x β=  

 

                                   
'

' '
2

exp( )
( )

1 exp( ) .... exp( )
ij

i
i im

x
p y j

x x
β

β β
= =

+ + +
                           (3) 

 

และเมื่อใด m=2 สมการ  )3) ก็จะกลบัไปเป็นแบบจําลองโลจิตสองทางเลือก โดยท่ีแบบจําลองในสมการท่ี  )3) 

ประมาณคา่ด้วยวิธีความควรจะเป็นสงูสดุ )Maximum likelihood:MLE)  

)ตวัแปรท่ีอยูใ่นเวกเตอร์ '
ijx เป็นได้ทัง้ตวัแปรตอ่เน่ือง และตวัแปรกลุม่ หรือแม้แตต่วัแปรกลุม่ทัง้หมด หรือตวัแปร

หุ่น (Bummy Variable) ค่าสมัประสิทธ์ิ β ท่ีมีเคร่ืองหมายลบ จะหมายความว่าอรรถประโยชน์หรือความน่าจะเป็นของ

ทางเลอืกนัน้จะลดลงเมื่อตวัแปรอธิบายนัน้เพ่ิมขึน้ )ในขณะท่ี ทางเลอืกอ่ืนๆไมไ่ด้รับผลกระทบด้วย (  

คา่ผลกระทบสว่นเพ่ิม (Marginal effect) ของแตล่ะตวัแปรอธิบายของแตล่ะทางเลอืก คือ  
 

                                       2

J
ij

ij j ik k
ki

p
p p p

x
β

=

∂  = − ∂  
∑                              (4) 
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เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกการปลกูข้าวในรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกรในจังหวดัสพุรรณบุรี 

การศกึษาตวัแปรตาม ซึง่ประกอบด้วยข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสาน ข้าวอินทรีย์ โดยการศกึษาการผลติและความแตกต่าง

ระหว่างข้าวแบบผสมผสานและข้าวเคมี โดยวิเคราะห์จากการศึกษาทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวแบบทัว่ไป และแบบ

ควบคมุศตัรูพืชด้วยวิธีผสมผสานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จํากดั จงัหวดัชัยนาท (ไกรศล โมกขมรรคกุล,  

2545)  

เพ่ือเปรียบเทียบตนัทนุและผลตอบแทนในการผลติข้าวการผลติข้าวแบบทัว่ไป และแบบควบคมุศตัรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  

อีกทัง้ศกึษาการผลติการแตกตา่งระหว่างข้าวปลอดสารพิษและข้าวทัว่ไป โดยการศึกษาต้นทนุและผลตอบแทนการผลิต

ข้าวปลอดสารพิษและข้าวทัว่ไป อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ (ชนญัญา ดวงดี, 2550) ความเป็นไปได้ของการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตชลประทาน (อภิชาต ลาวณัย์ประเสริฐ และคณะ,  2552)  ต่อมาศึกษาตวัแปรอิสระ การศึกษา

ปัจจยัทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สขุภาพ ชีวภาพ การผลิต สงัคม การสง่เสริมท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต้อการตดัสินใจผลิต

ข้าวอินทรีย์ จังหวดัอบุลราชธานี (จนัทราพร ประธาน, 2548) ) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลกูผกัปลอดภยัจาก

สารพิษของเกษตรกรในอําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยั

ด้านสงัคม (นทัธ์หทยั ศิริวิริยะสมบูรณ์, ธํารง เมฆโหรา และทิพวรรณ ลิมงักร, 2555)  อีกทัง้ศึกษาแบบจําลองท่ีใช้ใน

การศึกษา Multinomial Logit โดยการศึกษาความชํานาญด้านการศึกษา (Grilli & Rampichini, 2550) การศึกษา 

การตดัสนิใจเลอืกสาขางานของนกัศกึษา (วสนัต์ จนัทรมลู, 2551)  

 ผลการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ปัจจยัตอ่การตดัสนิใจเลอืกปลกูข้าว มีผู้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมากต่อ

การตดัสนิใจผลติข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร พบวา่  1) ปัจจยัด้านสงัคม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้ปลกู สมาชิกในครัวเรือน

สนบัสนนุ  2) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ราคาจําหน่ายข้าวอินทรีย์สงู ต้นทนุการผลิตตํ่า  3) ปัจจยัด้านกายภาพ ได้แก่ 

การคมนาคมสะดวกสภาพพืน้ท่ีเหมาะสม  4) ปัจจยัด้านชีวภาพ ได้แก่ คณุภาพของเมล็ดข้าวดี การปฏิบตัิดแูลรักษาไม่

ยุ่งยาก  5) ปัจจยัด้านการผลิต ได้แก่ ความสะดวกในการจดัหาเมล็ดพนัธ์ุ ราคาไม่สงู  6) ปัจจยัด้านการสง่เสริมและ

บริการ ได้แก่ การฝึกอบรม ได้รับการตรวจรับรองแปลงเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรทัง้ 6 ด้าน 

(จนัทราพร ประธาน, 2548) ปัจจยัท่ีผลต่อการยอมรับการปลกูข้าวหอมโดยใช้ข้าวกล้องเป็นเมล็ดพนัธ์ุ) พบว่า ในระดบั

ยอมรับมากท่ีสดุได้แก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สว่นปัจจยัทางสงัคมปัจจยัทางกายภาพ ปัจจยัทางชีวภาพและปัจจยัทางการ

ผลิต อยู่ในระดบัการยอมรับมาก (ศภุชยั สทุธิเจริญ, 2551) ผลการศึกษาปัจจยับางประการท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตข้าว

อินทรีย์ ของกลุม่เกษตรกรในจงัหวดัสริุนทร์ พบวา่ ระดบัการศกึษา การได้ข้อมลูจากเพ่ือนบ้าน วิทย ุการปฏิบตัิดแูลรักษา 

นโยบายของรัฐ และการคํานงึถึงสขุภาพ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ (ภคักญัญา โสมภีร์, 2544) 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่มีลาํดบัขัน้ตอนของการดําเนินการวิจยัตอ่ไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือเกษตรกรท่ีปลกูข้าว คือ ข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสาน และข้าวอินทรีย์ ทัง้หมด 5

อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมือง บางปลาม้า ศรีประจนัต์ ดอนเจดีย์ อู่ทอง  33,777 ครัวเรือน  หาค่ากลุม่ตวัอย่างโดย

คํานวณจากจํานวนประชากร 33,777 ครัวเรือน ใช้สตูร ยามาเน ่ (Yamane) ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 96 โดยยอมให้

ข้อผิดพลาดร้อยละ 4  สาํหรับสตูรจากการคํานวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของยามาเนร่ายละเอียดดงันี ้     
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                                                 สตูร                    
21

Nn
Ne

=
+                             

                                       
แทนคา่สตูร  =  

2

33,777
1 33,777(0.04)+  

           
614n ≈  

 

  โดยท่ี   n  =    จํานวนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

            N  =    จํานวนรวมทัง้หมดของประชาการท่ีใช้การศกึษา 

            e  =    คา่คลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้ 
 

 ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างมี จํานวน 616 ครัวเรือนโดยปรับค่าเพ่ิมอีก 2 ราย โดยการสุม่แต่ละอําเภอมีทางปลกูข้าว 

ทัง้ 3 รูปแบบ โดยพบวา่อําเภอท่ีมีการปลกูข้าวทัง้ 3 รูปแบบมีทัง้หมด 5 อําเภอดงักลา่ว ซึ่งรวบรวมข้อมลูเกษตรกรท่ีปลกู

ข้าวอินทรีย์ 111 คน ข้าวแบบผสมผสาน 322 คน และข้าวแบบผสมผสาน 183 คน 

2. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาครัง้นีไ้ด้สุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรท่ีปลกูข้าวอินทรีย์ เคมี และ

ผสมผสาน ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ จํานวน 5 อําเภอ ได้แก่ เมืองสพุรรณบรีุ บางปลาม้า ศรีประจนัต์ ดอนเจดีย์ อู่ทอง โดย

เก็บข้อมลูในช่วงฤดกูารเพาะปลกู เดือน สงิหาคม ถึง ตลุาคม ปี พ.ศ. 2553  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ข้อมลูท่ีใช้เป็นข้อมูลปฐมภมูิ (Primary data) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดย สมัภาษณ์เกษตรกรทัง้ 3 

รูปแบบ คือ ข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสาน และข้าวอินทรีย์  

      ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต้องอาศัยการเก็บ

รวบรวมข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ อาย ุประสบการณ์ การทํานา การศกึษา สมาชิกในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน 

การออกไปทํานาตอ่วนั รายได้ 

2.  ข้อมูลการตดัสินใจเลือกปลกูข้าวของเกษตรกรผู้ปลกูข้าว แบ่งเป็นปัจจยั 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน 

กายภาพ  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ   ปัจจยัด้านสขุภาพ   ปัจจยัด้านชีวภาพ  ปัจจยัด้านการผลิต ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัด้าน

การสง่เสริม 

 3. ข้อมูลการศึกษาปัญหาของเกษตรกรผู้ปลกูข้าว ได้แก่ ความรู้เร่ืองข้าว ราคาผลผลิต การจดัการนํา้ใน

แปลงนาข้าวกับแปลงนาเพ่ือนบ้าน โรค แมลง ศตัรูข้าวระบาดแปลงนา การเก็บรักษาข้าว การส่งผลผลิตไปจําหน่าย 

ปริมาณผลผลติข้าว การเตรียมดินทําการเกษตร การเตรียมเมลด็พนัธ์ครัง้ตอ่ไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความถดถอย Multinomial logistic ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกปลกูข้าวของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ โดยกําหนด ค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

เป็นต้นไป โดยใช้แบบจําลอง Multinomial logistic ซึง่สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลอืกปลกูข้าวของเกษตรกร โดย

เร่ิมจากการหาตวัแปรอิสระท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพ่ือนํามาสูก่ารพฒันาแบบจําลองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อการเลือก
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ปลกูข้าวของเกษตรกร (Mutinomial logit Model) ท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ จากนัน้จึงทําการทดสอบความถกูต้องและหาคา่

ของตวัแปรอิสระในแบบจําลอง และสามารถคํานวณคา่ความนา่จะเป็นในรูปสมการ ดงันี ้
 

2

J
ij

ij j ik k
ki

p
p p p

x
β

=

∂  = − ∂  
∑       

 

β  = คา่สมัประสทิธ์ิ 

P   = ความนา่จะเป็นของบคุคลท่ี  i  เลอืกทางเลอืกท่ี j  

k   = จํานวนตวัแปรอธิบาย 1,2,…..,47 

x  = ตวัแปรอธิบาย 
 

โดยกําหนดให้ 

ตัวแปร คาํอธิบาย 

1x  เพศ 

2x  อาย ุ

3x  ประสบการณ์การทํานา 

4x  การศกึษา 

5x  สมาชิกในครัวเรือน 

6x  แรงงานในครัวเรือน 

7x  การออกไปทํานาตอ่วนั 

8x  รายได้ 

9x , 10x , 11x , 12x  พืน้ท่ีของทา่นมีนํา้เพียงพอตอ่การปลกูข้าว  พืน้ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การ 

ปลกูข้าว  พืน้ท่ีปลกูข้าวต้องไมม่กีารใช้สารเคมีมาก่อน  เดินทางไปทํานาด้วย

ความสะดวก 

13x , 14x , 15x , 16x , 17x 18x , 19x , 20x  จําหนา่ยมีตลาดรองรับ  ราคาข้าวท่ีจําหนา่ยมีราคาสงู, เงินลงทนุปลกูข้าวสงู 

ผลผลติตอ่ไร่สงู  เมลด็พนัธ์ุนิยมบริโภค  ปลกูข้าวรายได้ดคีุ้มตอ่การลงทนุ   

รายได้ข้าวอินทรีย์มากกวา่ข้าวทัว่ไป  ราคาข้าวทัว่ไปสงูกวา่ข้าวอินทรีย์ 

21x , 22x , 23x , 24x , 25x  ผลติข้าวเพ่ือใช้ในการบริโภค  ร่างกายแข็งแรง  สารเคมีสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพ  

พืชและสตัว์ในแปลงนาเป็นอาหารได้  การได้รับอนัตรายจากสารพิษจากการ

เพาะปลกู 

26x , 27x , 28x , 29x 30x , 31x  คณุภาพเมลด็ดี/เมลด็เตม็  แมลงทําลายต้นข้าวมีจํานวนมาก  สารเคมีทําลาย

สขุภาพ  พนัธุ์ข้าวสามารถต้านทานโรคและแมลงได้  สมนุไพรกําจดัโรคและ

แมลงได้  การดแูลรักษาข้าวอินทรีย์ง่ายกวา่ข้าวทัว่ไป 

32x , 33x , 34x , 35x , 36x , 37x , 38x  เมลด็พนัธุ์พร้อมปลกูในครัง้ตอ่ไป  ปุ๋ ยอินทรีย์หาซือ้งา่ย  ปุ๋ ยเคมหีาซือ้งา่ย   

ใช่ปุ๋ ยอินทรีย์แม้ราคาสงู  ใช้สารเคมีต้นข้าวแข็งแรงปริมาณผลผลติสงู  การเพ่ิม

เคร่ืองจกัรจะเพ่ิมผลผลติข้าว  ปุ๋ ยเคมต้ีนทนุสงูกวา่ปุ๋ ยอินทรีย์ 
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ตัวแปร คาํอธิบาย 

39x , 40x , 41x , 42x , 43x  การได้รับการอบรมการทําการเกษตร  เพ่ือนบ้านใช้สารเคมีหรือปุ๋ ยเคม ี

แหลง่จําหนา่ยยาฆา่แมลงปุ๋ ยเคมีใกล้บ้าน  เพ่ือนบ้านแนะนําให้ใช้สมนุไพร  

ถ้ามกีารอบรมข้าวอินทรีย์อบรมทนัที 

44x , 45x , 46x , 47x  การเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล  ดินในแปลงนาต้องได้รับการตรวจสขุภาพ 

จากหนว่ยงาน  การมีหนว่ยงานมาตรวจแปลงนา  การมีหนว่ยงานแนะนํา 

การทําเกษตรอินทรีย์ 
 

ผลของการวิเคราะห์  
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรจากข้อมูลกรสํารวจแบบสุ่ม เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือก

รูปแบบข้าวตา่งๆของเกษตรกร นําเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเบือ้งต้นของข้อมลูทัง้หมด อธิบายได้ดงันี ้

 1.1 เพศ จากการเก็บข้อมลูของเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ของเกษตรกรท่ีปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบ

ผสมผสานและข้าวอินทรีย์ พบวา่ เกษตรกรสว่นมากเป็นเพศชาย  

               1.2 อาย ุเกษตรกรข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ สว่นใหญ่มีอยู่ระหว่าง 50-59 ปี รองลงมาอายุ

อยูร่ะหวา่ง 40-49 ปี 

 1.3 การศึกษา เกษตรกรท่ีปลูกข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ประถมศึกษา  รองลงมาเกษตรกรท่ีปลกูข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์อยู่ระดบัมธัยมต้น และเกษตรกรท่ีปลกูข้าว

เคมีอยูร่ะดบัอาชีวศกึษา 

 1.4 สมาชิกในครัวเรือน  เกษตรกรท่ีปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่มีสมาชิกใน

ครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง 4-6 คน รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 1-3 คน  

 1.5 ระยะเวลาออกไปทํานาต่อวนั   เกษตรกรสว่นใหญ่ท่ีปลกูข้าวเคมีใช้ระยะเวลา 3 ชัว่โมงต่อวนั ข้าวแบบ

ผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ระยะเวลา2 ชัว่โมงตอ่วนั รองลงมาระยะเวลา 3 ชัว่โมงตอ่วนั   

 1.6 รายได้  เกษตรกรปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่างมากกว่า 

150,000 บาทตอ่ปี รองลงมาเกษตรท่ีปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสานรายได้อยู่ระหว่าง 50,000-100,000 บาทต่อปี 

สว่น เกษตรท่ีปลกูข้าวท่ีปลกูข้าวอินทรีย์ มีรายได้อยูร่ะหวา่ง 100,000-150,000 บาทตอ่ปี  

 1.7 จํานวนครัง้ปลกูข้าวต่อปี  เกษตรกรปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ สว่นใหญ่ปลกูข้าว

จํานวน 2 ครัง้ตอ่ปี 

 1.8 ประสบการณ์การทํานา เกษตรกรท่ีปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสานมีประสบการณ์ทํานาอยู่ระหว่าง 

21-30 ปี และข้าวอินทรีย์ 11-20 ปี  

 1.9 แรงงานในครัวเรือน  เกษตรกรปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์สว่นใหญ่ มีแรงงาน 2 คน

ตอ่ครัวเรือน รองลงมามี 3 คน 

 1.10 พืน้ท่ีเพาะปลกู เกษตรกรปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีเพาะปลกู               

1-20 ไร่ รองลงมา 21-40 ไร่ 
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 1.11 แรงจงูใจในการทํานา เกษตรกรสว่นใหญ่มีแรงจงูใจท่ีปลกูข้าวเคมี คือพืน้ท่ีมีความเหมาะสม และข้าวมี

ราคาสงู  ซึง่ข้าวแบบผสมผสานสว่นใหญ่ทํานาตอ่จากบรรพบรุุษ และมีประสบการณ์ทํานา สว่นข้าวอินทรีย์เกษตรกรสว่น

ใหญ่มีขายง่ายมีตลาดรองรับและมีพืน้ท่ีเหมาะสม 

2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆของเกษตรกร  

        การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจการปลกูข้าวในรูปแบบตา่งๆของเกษตรกร ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยใช้

แบบจําลอง Multinomial Logit ซึง่ผลการศกึษาปัจจยักําหนดพฤติกรรมการเลอืกปลกูข้าวแบบผสมผสานของเกษตรกร มี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้ค่าผลกระทบส่วนเพ่ิมของตวัแปรท่ีมีต่อค่าความน่าจะเป็นของแต่ละทางเลือก คือ /jp x∂ ∂  

สามารถอธิบายได้วา่   

1. ระดับการศึกษา ( 4x ) จากค่า Marginal effect สามารถอธิบายได้ว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 95%  พบว่า   

ถ้าเกษตรกรจบการศกึษาระดบัมธัยมตอนปลาย มีอิทธิพลตอ่การเลอืกปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน  โดยท่ีโอกาส

ท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ  19.47 แต่ลดความน่าจะเป็นท่ีเลือกปลูกข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 19.65  

ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

                2. ระยะเวลาออกไปทํานา ( 7x ) จากค่า Marginal effect สามารถอธิบายได้ว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 90%   

พบวา่ ถ้าเกษตรกรออกไปทํานาตอ่วนัประมาณ  2 ชัว่โมง มีอิทธิพลตอ่การเลอืกปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน  โดย

ท่ีโอกาสท่ีเกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.09 แต่ลดความน่าจะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์  ร้อยละ 8.40 

ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

3. รายได้ ( 8x ) จากค่า Marginal effect สามารถอธิบายได้ว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 90% พบว่า ถ้าเกษตรกรมี

รายได้ระหว่าง 50,000-100,000 บาท มีอิทธิพลต่อการเลือกปลกูข้าวเคมี โดยท่ีโอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมี 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.17 แต่ลดความน่าจะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ เท่ากับ 9.11 ในขณะท่ีลดโอกาสท่ีจะปลกู ข้าวแบบ

ผสมผสาน 

  4. พืน้ที่ ต้องมีนํา้เพียงพอต่อการปลูกข้าว ( 9x ) จากค่า Marginal effect ท่ีระดบันยัสําคญั 95% พบว่า  

ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่าพืน้ท่ีต้องมีนํา้เพียงพอต่อการปลกูข้าว จะมีอิทธิพลต่อการเลือกปลกูข้าวเคมี  โดยท่ีโอกาสท่ี

เกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.58  แต่ลดความน่าจะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์  ร้อยละ30.46 

ในขณะท่ีลดโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

   5. พืน้ที่ต้องมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว ( 10x ) จากคา่ Marginal effect ท่ีระดบันยัสาํคญั 95% พบวา่ 

ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่าพืน้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลกู จะมีอิทธิพลต่อการเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ โดยท่ี โอกาสท่ี

เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมี ลดลงร้อยละ 17.86 แตเ่พ่ิมความนา่จะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 17.97 ในขณะ

ท่ีลดโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

 6.  พืน้ที่ปลูกข้าวต้องไม่ใช้สารเคมีมาก่อน ( 11x ) จากค่า Marginal effect ท่ีระดบันยัสําคญั 90%  พบว่า 

ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่า  พืน้ท่ีปลกูข้าวต้องไม่ใช้สารเคมีมาก่อน  จะมีอิทธิพลต่อการเลือกปลกูเคมี  โดยท่ีโอกาสท่ี

เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.33 แตล่ดความนา่จะเป็นท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 9.30 ในขณะท่ี

ลดโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

7. การเดินทางไปทํานาด้วยความสะดวก ( 12x ) จากค่า Marginal effect ระดบันยัสําคญั 99%  พบว่า   

ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่า การเดินทางไปทํานาด้วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนตดัผ่าน เกษตรกรจะเลือกปลกู
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ข้าวผสมผสานและข้าวอินทรีย์ โดยท่ี โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมี ลดลงร้อยละ 27.56 แตเ่พ่ิมความนา่จะเป็น

ท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 27.37 ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

 8. การมีตลาดรองรับ ( 13x ) จากคา่ Marginal effect ระดบันยัสําคญั 90% พบว่า ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่า 

ผลผลิตข้าวต้องมีตลาดรองรับมีโรงสีหรือพ่อค้ามารับซือ้ เกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวผสมผสานและข้าวอินทรีย์  โดยท่ี

โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคม ีลดลงร้อยละ 17.55 แตเ่พ่ิมความนา่จะเป็นท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 17.41 

ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

9. ปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภค ( 21x ) จากค่า Marginal effect ระดบันยัสําคญั 99% พบว่า ถ้าเกษตรกรมี

ทศันคติท่ีว่าปลูกข้าวเพ่ือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  เกษตรจะเลือกปลูกข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ โดยท่ี 

โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมลีดลงร้อยละ 14.77 แตเ่พ่ิมความนา่จะเป็นท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์  ร้อยละ 14.66 

ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

10. สารเคมีส่งผลเสียต่อสุขภาพ ( 23x )  จากคา่ Marginal effect ระดบันยัสาํคญั 95% พบวา่ ถ้าเกษตรกรมี

ทศันคติท่ีว่า สารเคมีสง่ผลเสียต่อสขุภาพ  เกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ โดยท่ีโอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าว

เคมี ลดลงร้อยละ 16.85 แต่เพ่ิมความน่าจะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ17.00 ในขณะท่ีลดโอกาสท่ีจะปลกูข้าว

แบบผสมผสาน 

11. การได้รับอันตรายจากสารพิษจากการเพาะปลูก ( 25x )  จากคา่ Marginal effect ระดบันยัสาํคญั 95% 

พบว่า ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่าการได้รับอันตรายจากสารพิษจากการเพาะปลูก เกษตรกรจะเลือกปลูกข้าวแบบ

ผสมผสานและ  ข้าวอินทรีย์ โดยท่ีโอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมี ลดลงร้อยละ 18.80 แต่เพ่ิมความน่าจะเป็นท่ี

เลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 18.71 ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

12. คุณภาพเมล็ดดี/เมล็ดเต็ม ( 26x ) จากค่า Marginal effect ระดบันยัสําคญั 90% พบว่า ถ้าเกษตรกรมี

ทัศนคติท่ีว่า คุณภาพเมล็ดดี/เมล็ดเต็ม เกษตรกรจะเลือกปลูกข้าวแบบผสมผสานและข้าวอินทรีย์ โดยท่ีโอกาสท่ี

เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมี ลดลงร้อยละ 13.12 แตเ่พ่ิมความนา่จะเป็นท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 13.06 ในขณะ

ท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

13. การดูแลรักษาข้าวอินทรีย์ง่ายกว่าข้าวทั่วไป ( 31x ) จากคา่ Marginal effect  ระดบันยัสาํคญั  95% และ

ระดบันยัสําคญั 99% พบว่า ถ้าเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่า การดแูลรักษาข้าวอินทรีย์ง่ายกว่าข้าวทัว่ไป เกษตรกรจะเลอืก

ปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน โดยท่ีโอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.23 แต่ลดความ

นา่จะเป็นท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 11.36 ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

 14. ปุ๋ยเคมีหาซือ้ง่าย ( 33x ) จากค่า Marginal effect  ระดบันยัสําคญั 90% และระดบันยัสําคญั 95% พบว่า

ถ้าเกษตรกร มีทศันคติท่ีวา่ปุ๋ ยอินทรีย์หาซือ้ง่าย เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมีและแบบผสมผสาน โดยท่ีโอกาสท่ีเกษตร  

จะเลือกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.81 แต่ลดความน่าจะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 10.91 ในขณะท่ีเพ่ิม

โอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

15. ปุ๋ยเคมีต้นทุนสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ( 38x ) จากค่า Marginal effect ระดบันยัสําคญั 99% พบวา่ ถ้า

เกษตรกรของปุ๋ ยเคมีมีต้นทนุสงูกวา่ปุ๋ ยอินทรีย์ เกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์   โดยท่ี โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกู

ข้าวเคมี ลดลงร้อยละ 27.88 แตเ่พ่ิมความนา่จะเป็นท่ีเลือกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 27.92 ในขณะท่ีลดโอกาสท่ีจะปลกู

ข้าวแบบผสมผสาน 
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16. การเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล  ( 44x )  จากค่า Marginal effect ระดบันยัสําคญั 90% และระดบั

นยัสําคญั 95%  พบว่า การเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมีและข้าวแบบผสมผสาน โดยท่ี

โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลอืกปลกูข้าวเคมี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.98 แตล่ดความนา่จะเป็นท่ีเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ ร้อยละ19.37 

ในขณะท่ีเพ่ิมโอกาสท่ีจะปลกูข้าวแบบผสมผสาน 

การเสนอความน่าเช่ือถือของแบบจําลอง (goodness of fit)  คือ ค่า Mcfadden R2 มีค่า เท่ากบั 0.53 และ 

ค่า 2χ = 651.1117 และค่า 0 1 2: ...... 0nH β β β= = =  มีระดบันยัสําคญัท่ี 0.01 การทดสอบของแบบจําลอง MNL  

ท่ีเป็นอิสระตอ่กนัของทกุทางเลอืก (independence of irrelevant alternative: IIA) การทดสอบผลปรากฏว่าไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 แสดงว่า รูปแบบการปลกูข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสาน และข้าวอินทรีย์ ไม่สามารถ

ทดแทนกันได้ และหมายความว่า แบบจําลอง MNL เป็นวิธีท่ีเหมาะสมสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเลือกนีไ้ด้  

ในการพยากรณ์ความถกูต้องร้อยละ 77.11  
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ Multinomial Logit 

 

     ตัวแปร 

 

ข้าวเคมี 

( 1j = ) 

ข้าวแบบผสมผสาน 

( 2j = ) 

ข้าวอินทรีย์ 

( 3j = ) 

คา่สมัประสิทธ์ิ ความน่าจะเป็น คา่สมัประสิทธ์ิ ความน่าจะเป็น คา่สมัประสิทธ์ิ ความน่าจะเป็น 

CONSTANT 1.1742 0.0000*** -0.0095 0.4119 -1.1647 0.0000*** 

X1 -0.0413 0.2813 -0.0006 0.4662 0.0419 0.2747 

X2 -0.0298 0.8007 0.0003 0.9583 0.0296 0.8025 

X3 0.0025 0.9622 -0.0035 0.4155 0.0010 0.9852 

X4 0.1947 0.0107** 0.0018 0.4493 -0.1965 0.0100*** 

X5 0.0216 0.5730 0.0006 0.4536 -0.0222 0.5629 

X6 0.0602 0.1175 0.0014 0.4406 -0.0616 0.1087 

X7 0.0809 0.0754* 0.0031 0.4198 -0.0840 0.0642* 

X8 0.0917 0.0835* -0.0005 0.6457 -0.0912 0.0852* 

X9 0.3056 0.0201** -0.0010 0.5193 -0.3046 0.0205** 

X10 -0.1787 0.0375** -0.0010 0.5107 0.1797 0.0364** 

X11 0.0933 0.0825* -0.0003 0.5662 -0.0930 0.0836* 

X12 -0.2756 0.0091*** 0.0019 0.4573 0.2737 0.0096*** 

X13 -0.1755 0.0607* 0.0014 0.4475 0.1741 0.0628* 

X14 0.0689 0.2320 -0.0004 0.5855 -0.0685 0.2349 

X15 -0.0507 0.3256 0.0005 0.5234 0.0502 0.3305 

X16 0.0280 0.5734 0.0005 0.5293 -0.0285 0.5665 

X17 0.0367 0.5163 0.0003 0.6176 -0.0370 0.5130 

X18 0.0178 0.8077 0.0026 0.4369 -0.0205 0.7799 

X19 0.0297 0.5520 -0.0012 0.4110 -0.0285 0.5684 

X20 0.0045 0.9255 -0.0021 0.4295 -0.0024 0.9602 

X21 -0.1477 0.0050*** 0.0011 0.4465 0.1466 0.0053*** 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการวเิคราะห์ Multinomial Logit (ตอ่) 

ตัวแปร ข้าวเคมี  

1j =  

ข้าวแบบผสมผสาน 

2j =  

ข้าวอินทรีย์ 

3j =  

คา่สมัประสิทธ์ิ ความน่าจะเป็น คา่สมัประสิทธ์ิ ความน่าจะเป็น คา่สมัประสิทธ์ิ ความน่าจะเป็น 

X22 0.0484 0.3695 0.0019 0.4357 -0.0503 0.3502 

X23 -0.1685 0.0109** -0.0015 0.4732 0.1700 0.0101** 

X24 -0.0592 0.2751 -0.0015 0.4284 0.0607 0.2634 

X25 -0.1880 0.0272** 0.0009 0.5106 0.1871 0.0280** 

X26 -0.1312 0.0538* 0.0006 0.5313 0.1306 0.0550* 

X27 -0.0497 0.5848 0.0047 0.4175 0.0450 0.6204 

X28 -0.0631 0.3750 -0.0017 0.4212 0.0648 0.3618 

X29 0.0525 0.3046 -0.0012 0.4528 -0.0513 0.3154 

X30 -0.0693 0.2172 -0.0015 0.4655 0.0708 0.2071 

X31 0.1123 0.0450** 0.0013 0.4425 -0.1136 0.0425** 

X32 0.0720 0.4041 -0.0035 0.4157 -0.0685 0.4270 

X33 0.1082 0.0579* 0.0009 0.4327 -0.1091 0.0557* 

X34 -0.1753 0.1071 -0.0005 0.6115 0.1758 0.1060 

X35 0.0355 0.5892 -0.0019 0.4262 -0.0336 0.6092 

X36 0.0009 0.9913 -0.0017 0.4377 0.0008 0.9911 

X37 -0.1065 0.1396 -0.0017 0.4304 0.1082 0.1336 

X38 -0.2788 0.0066*** -0.0004 0.7145 0.2792 0.0065*** 

X39 -0.0650 0.2116 0.0019 0.4415 0.0631 0.2252 

X40 -0.0465 0.6054 -0.0030 0.4259 0.0495 0.5822 

X41 -0.0162 0.8570 0.0006 0.5699 0.0156 0.8620 

X42 -0.0749 0.3592 0.0002 0.8236 0.0747 0.3606 

X43 0.0071 0.9162 -0.0012 0.4573 -0.0059 0.9304 

X44 0.1898 0.0506* 0.0039 0.4392 -0.1937 0.0458** 

X45 -0.1301 0.1097 -0.0031 0.4132 0.1332 0.1013 

X46 -0.0861 0.3664 0.0047 0.4228 0.0815 0.3926 

X47 0.0572 0.5080 0.0020 0.4510 -0.0592 0.4931 

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหต ุ *      ระดบันยัสําคญัทางสถิติ  0.01     Log likelihood function                  = -285.6649 

                **     ระดบันยัสําคญัทางสถิติ  0.05        Restricted log likelihood                = -621.2207 

                ***   ระดบันยัสําคญัทางสถิติ  0.10        Chi squared                                   =  651.1117 

                                                           McFadden Pseudo R-squared       = 0.5240583      

                                                                                   Prob[ChiSqd > value]                    =  .0000000   

  

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 124  
  

BMRC 
3)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 การศึกษาปัญหาท่ีพบจากการปลูกข้าวเคมี ข้าวอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ ของเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี  

ซึง่ปัญหาท่ีพบประกอบไปด้วย ความรู้ในเร่ืองการผลิตข้าว ราคาผลผลิต การจดัการนํา้ในแปลงนาข้าวกบัแปลงนาเพ่ือน

บ้าน โรค แมลง ศตัรูข้าวระบาดในแปลงนา การเก็บรักษาข้าว การสง่ผลผลิตไปจําหน่าย ปริมาณผลผลิตข้าว อธิบายได้

ดงันี ้ 

 การศกึษาปัญหา โรค แมลง ศตัรูข้าวในแปลงนา อย่างเช่นโรคแมลงระบาด ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววชัพืช ประสบ

ปัญหามากท่ีสดุ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 อยู่ในระดบั    ปานกลางจํานวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97 

รองลงมาปัญหาเร่ืองความรู้เร่ืองข้าว ขาดความรู้การผลิตท่ีถูกต้อง ขาดองค์ความรู้ ขาดการรวมกลุม่ต่างคนต่างทํา มี

จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36  อยู่ในระดบัปานกลางจํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41 ปัญหาปริมาณผลผลิต

ข้าว ผลผลิตตกตํ่า จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.87  อยู่ในระดบัปานกลางจํานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63  

ปัญหาการเก็บรักษาข้าว โดยไมม่ีเพ่ือท่ีในการเก็บรักษาข้าว ต้องขายผลผลติทนัที จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38  อยู่

ในระดบัปานกลางจํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 ปัญหาการจดัการนํา้ในแปลงนาข้าว โดยท่ีการบริหารจดัการนํา้

ไมต่รงกบัความต้องการของเกษตรกร ขาดแคลนแหลง่นํา้ เกิดความแล้ง จํานวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.06  อยู่ในระดบั

ปานกลางจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97  

 ปัญหาราคาผลผลติ โดยท่ีราคาผลผลติตกตํ่าและราคาไมค่งท่ี ซึง่เกษตรกรไมส่มารถกําหนดราคาเองได้ จํานวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90  อยู่ในระดบัปานกลางจํานวน 240 คน      คิดเป็นร้อยละ 38.96 ปัญหาการเตรียมดินทํา

การเกษตร ดินเสือ่มคณูภาพ จํานวน 23 คน คิดเป็น    ร้อยละ 3.73 อยูใ่นระดบัปานกลางจํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.62 ปัญหาการเตรียมเมล็ดพนัธุ์ครัง้ต่อไป เมล็ดพนัธุ์ขาดคณุภาพ มีสิ่งปลอมปน จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

อยู่ในระดบัปานกลางจํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 และปัญหาการส่งผลผลิตไปจําหน่าย มีตลาดรับซือ้ไม่

เพียงพอ เป็นปัญหาท่ีเกษตรพบน้อยท่ีสดุ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 อยู่ในระดบัปานกลางจํานวน 208 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.77  (ตารางท่ี 5.13) และปัญหาด้านอ่ืนๆอีก ได้แก่ขาดแคลนแรงงานการเกษตร ค่าจ้างแรงงานสงู 

เกษตรกรไมม่ีท่ีดินทํากิน และคา่เช่าท่ีดินไมไ่ด้รับความเป็นธรรม มีข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรต้องการให้

รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลอืเกษตรกรท่ีชดัเจนสอดคล้องกบัพืน้ท่ีมีการพฒันาดิน การตรวจสอบคณุภาพดิน 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดบัปัญหาท่ีพบในการปลกูข้าวของเกษตรกรในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ปัญหาที่พบในการปลกูข้าว                 มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีปัญหา 

เร่ืองความรู้ในการผลติข้าว 
33 

5.36% 

175 

28.41% 

170 

71.43% 

238 

38.64% 

เร่ืองราคาผลผลติ 
24 

3.90% 

240 

38.96% 

185 

30.3% 

167 

27.11 % 

การจดัการนํา้ในแปลงนาข้าว 
25 

4.06% 

160 

25.97% 

212 

34.42% 

219 

35.55% 

เร่ืองโรค แมลง ศตัรูข้าวระบาดในแปลงนา 
34 

5.52% 

314 

50.97% 

128 

20.78% 

140 

22.73% 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 2 แสดงระดบัปัญหาท่ีพบในการปลกูข้าวของเกษตรกรในจงัหวดัสพุรรณบรีุ (ตอ่) 

ปัญหาที่พบในการปลกูข้าว                 มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีปัญหา 

เร่ืองการเก็บรักษาข้าว 
27 

4.38% 

204 

33.12% 

162 

26.30% 

      223 

36.20% 

เร่ืองการสง่ผลผลติข้าวไปจําหนา่ย 
19 

3.08% 

208 

33.77% 

164 

26.62% 

225 

36.53% 

เร่ืองปริมาณผลผลติข้าว 
30 

4.87% 

201 

32.63% 

170 

27.60% 

215 

34.90% 

การตรียมดินทําการเกษตร 
23 

3.73% 

127 

20.62% 

132 

21.43% 

334 

54.22% 

การเตรียมเมลด็พนัธุ์ครัง้ตอ่ไป 
20 

3.25% 

101 

16.40% 

155 

25.16% 

340 

55.19% 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
   

ผลการศึกษาการตดัสินใจในการเลือกปลกูข้าวในรูปแบบต่างๆของเกษตรกรในจังหวดัสพุรรณบุรี โดยการใช้

แบบจําลอง Multinomial Logit Model ซึง่พิจารณาปัจจยัตา่งๆ ทัง้ 47 ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 90-99% ทัง้หมด 16 ปัจจยั พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกปลกูข้าวของเกษตรกร ได้แก่ 

ระดบัการศกึษา ระยะเวลาออกไปทํานา รายได้ พืน้ท่ีต้องมีนํา้เพียงพอตอ่การปลกูข้าว พืน้ท่ีต้องมีความเหมาะสมตอ่การ

ปลกูข้าว พืน้ท่ีปลกูข้าวต้องไมใ่ช้สารเคมีมาก่อน การเดินทางไปทํานาด้วยความสะดวก การจําหนา่ยมีตลาดรองรับ ปลกู

ข้าวเพ่ือใช้ในการบริโภค สารเคมีสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพ การได้รับอนัตรายจากสารพิษจากการเพาะปลกู คณุภาพเมล็ดดี/

เมล็ดเต็ม การดแูลรักษาข้าวอินทรีย์ง่ายกว่าข้าวทัว่ไป ปุ๋ ยเคมีหาซือ้ง่าย ปุ๋ ยเคมีต้นทนุสงูกว่าปุ๋ ยอินทรีย์ การเข้าร่วม

โครงการของรัฐบาล   

ปัจจยัท่ีเกษตรกรท่ีมีผลตอ่โอกาสท่ีจะเลอืกปลกูข้าวเคมีมากท่ีสดุ สามารถอธิบายได้วา่ หากพืน้ท่ีเพาะปลกูมีนํา้

เพียงพอในการเพาะปลกูแล้ว โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวเคมี  โดยท่ีปัจจัยอนัดบัท่ีสอง คือ ถ้าเกษตรกรท่ีจบ

การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลูกข้าวเคมีเพ่ิมขึน้ และปัจจัยอันดับท่ีสาม หาก

เกษตรกรได้เข้าร่วมในโครงการของรัฐบาล เช่น การจํานําข้าว หรือการประกนัราคา โอกาสท่ีเกษตรกรเลอืกปลกูข้าวเคมี 

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัตอ่การเลอืกปลกูข้าวแบบผสมผสาน สามารถอธิบายได้วา่ หากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ของรัฐบาล โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกปลกูข้าวแบบผสมผสาน ปัจจัยท่ีสอง คือระยะการออกไปทํานา 2 ชั่วโมงต่อวนั 

สามารถอธิบายได้วา่ ถ้าเกษตรกรมีระยะเวลาออกไปทํานาของเกษตรกร 2 ชัว่โมงต่อวนั โอกาสท่ีเกษตรกรเลือกปลกูข้าว

แบบผสมผสาน และ หากเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่า การเดินทางไปทํานาด้วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนตดัผ่าน 

โอกาสท่ีเลอืกปลกูข้าวแบบผสมผสาน  

ปัจจัยท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกปลกูข้าวอินทรีย์  สามารถอธิบายได้ว่า หากเกษตรกรมีทศันคติท่ีว่า หาก

ปุ๋ ยเคมีท่ีใช้ในการเพาะปลกูมีต้นทนุสงูกวา่ปุ๋ ยอินทรีย์  โอกาสท่ีจะเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์ รองลงมาหากเกษตรกรมีทศันคติ

ท่ีวา่การเดินทางไปทํานาด้วยความสะดวกสบาย โอกาสท่ีเกษตรกรเลือกปลกูข้าวอินทรีย์เพ่ิมขึน้ และหากเกษตรกร การ

ได้รับอนัตรายจากสารพิษในการเพาะปลกู โอกาสท่ีเกษตรกรเลอืกปลกูข้าวอินทรีย์เพ่ิมขึน้  
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ  พบว่า การศึกษาปัญหา โรค แมลง ศตัรูข้าวในแปลงนา อย่างเช่นโรคแมลงระบาด  

ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววชัพืช ประสบปัญหามากท่ีสดุ รองลงมาปัญหาเร่ืองความรู้เร่ืองข้าว ขาดความรู้การผลิตท่ีถูกต้อง 

ขาดองค์ความรู้ ขาดการรวมกลุม่ตา่งคนตา่ง ปัญหาปริมาณผลผลติข้าว ผลผลติตกตํ่า  ปัญหาการเก็บรักษาข้าว โดยไมม่ี

เพ่ือท่ีในการเก็บรักษาข้าว ต้องขายผลผลติทนัที ปัญหาการจดัการนํา้ในแปลงนาข้าว โดยท่ีการบริหารจดัการนํา้ไมต่รงกบั

ความต้องการของเกษตรกร ขาดแคลนแหลง่ ปัญหาราคาผลผลิต โดยท่ีราคาผลผลิตตกตํ่าและราคาไม่คงท่ี ซึ่งเกษตรกร

ไมส่มารถกําหนดราคาเองได้ ปัญหาการเตรียมดินทําการเกษตร ดินเสื่อมคณูภาพ ปัญหาการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุครัง้ต่อไป 

เมลด็พนัธุ์ขาดคณุภาพ มีสิง่ปลอมปน และปัญหาการสง่ผลผลติไปจําหนา่ย มีตลาดรับซือ้ไมเ่พียงพอ  ปัญหาท่ีเกษตรพบ

น้อยท่ีสดุ และปัญหาด้านอ่ืนๆ อีก ได้แก่ขาดแคลนแรงงานการเกษตร ค่าจ้างแรงงานสงู เกษตรกรไม่มีท่ีดินทํากิน และ 

ค่าเช่าท่ีดินไม่ได้รับความเป็นธรรม มีข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ

เกษตรกรท่ีชดัเจนสอดคล้องกบัพืน้ท่ีมีการพฒันาดิน การตรวจสอบคณุภาพดิน 

ข้อเสนอแนะแนวนโยบายของรัฐบาล 

1. เจ้าหน้าท่ีควรส่งเสริมการจัดอบรมวามรู้ด้านการปลูกข้าว เพ่ือส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ จะพบว่า  

ความเน้นการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐบาล การอบรมการทําการเกษตร การเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล การตรวจ

คณุภาพดิน และการแนะนําให้เกษตรกรปลกูข้าวอินทรีย์  

2. รัฐบาลควรให้มีการสนบัสนุนการปลกูข้าวอินทรีย์ โดยการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายและสง่เสริมการใช้ปุ๋ ย

อินทรีย์ เพ่ือสง่เสริมสิง่แวดล้อม เน้นการปลกูข้าวแบบผสมผสานและลดการปลกูข้าวเคมี 

3. รัฐบาลควรนโยบายช่วยเกษตรกรท่ีประสบปัญหาโรค แมลง และศตัรูพืช มากท่ีสดุ อยา่งเช่นโรคแมลงระบาด 

ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววชัพืช เพราะปัญหาเหลา่นีจ้ะสง่ผลให้ผลผลติตกตํ่า ก่อให้เกิดรายได้น้อย ดงันัน้ รัฐบาลให้ความรู้ใน

การกําจดัโรคและแมลงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นการลดต้นทนุการผลติและการทําการเกษตรแบบยัง่ยืน 

4. ควรศกึษาความต้องการฝึกอบรมและบริการสง่เสริมของเกษตรผู้ผลติข้าวเคมี ข้าวแบบผสมผสาน และความ

อินทรีย์ เน่ืองจากผู้ผลติข้าวจําเป็นท่ีต้องมีความรู้ในขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพข้าวให้ได้มาตรฐานเพ่ือการ

สง่ออกสูต่ลาดโลก 

 5. ความศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อกาตดัสินใจของเกษตรกรท่ีเลือกปลกูข้าว อย่างเช่น ปัจจัยด้านสภาพอากาศ  

ด้านนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการสง่เสริมการปลกูข้าวอินทรีย์ และข้าวแบบผสมผสาน  
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ความพงึพอใจในการทาํงานของนายทหารชัน้ประทวนสังกัด กองพันรบพเิศษท่ี 1  

กรมรบพเิศษท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่ 

Job Satisfaction of Non-Commission Officer in The 1st Special  

Forces Battalion, The 5th Special Forces Regiment, Chiang Mai Province 

 เรวตั สายศร12

* และวรทัยา  แจ้งกระจ่าง13

**   
 

บทคัดย่อ  
 

การศกึษานี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําให้ทราบถึงความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักอง

พนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจดัการด้านกําลงัพล เสริมสร้างขวญักําลงัใจ 

และแรงจูงใจในการทํางาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้แบบสอบถามจาก นายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบ

พิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งมีจํานวนประชากรทัง้หมด 190 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทําโดย 

การใช้แบบสอบถาม และนําผลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุปผล

การศกึษาได้ดงันี ้

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามทัง้หมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส 

การศกึษาในระดบั มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ภมูิลําเนาอยู่ภาคเหนือ ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบับ้านพกัของทางราชการ 

ชัน้ยศจ่าสิบเอก อายุราชการมากกว่า 10 ปีขึน้ไป ได้รับเงินเดือนสุทธิ 15,001–20,000 บาท ระยะเวลาการทํางานใน

ตําแหน่งปัจจุบัน 1-3 ปี และสาเหตุท่ีรับราชการกับสงักัดกองพันรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่ คือ  

งานท่ีทํานา่สนใจ 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนั รบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษ 

ท่ี 5 จังหวดัเชียงใหม่ พบว่าองค์ประกอบท่ีนายทหารชัน้ประทวน  มีความพึงพอใจในระดบัมาก ได้แก่ หวัหน้าหรือ

ผู้บังคับบัญชา  งาน  ผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากการทํางาน และ การยอมรับ ตามลําดับ ส่วน

องค์ประกอบท่ีนายทหารชัน้ประทวน มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน  นโยบายการจดัการและ 

การบริหาร  สภาพการทํางาน  คา่จ้าง  และโอกาสท่ีจะได้รับการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่ ตามลาํดบั  

โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุในแต่ละองค์ประกอบดงันี ้ด้านหวัหน้าหรือผู้บงัคบับญัชา คือ ความสามารถ

และนา่เคารพนบัถือของผู้บงัคบับญัชา ด้านงาน คือ ลกัษณะของงานท่ีทําอยูใ่นปัจจบุนั เช่น การรักษาความเป็นอธิปไตย  

ความสงบเรียบร้อย การปฏิบตัิภารกิจพิเศษ การฝึกภาคสนาม เป็นต้น ด้านผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนท่ีบคุคลได้รับจาก

การทํางาน คือ สวสัดิการท่ีได้รับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบังานท่ีทํา ด้านการยอมรับ 

คือ สงักดัมีความมุง่มัน่และสง่เสริมการปฏิบตัิงานของนายทหารชัน้ประทวนอยา่งจริงจงั   ด้านเพ่ือนร่วมงาน คือ ความสขุ

ท่ีได้รับจากการทํางานกบัเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายการจดัการและการบริหาร คือ  ความมัน่คงและความมัน่ใจในการ

ทํางานกบัทางสงักดั ด้านสภาพการทํางาน คือ สงักดัมีการเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางาน โดยให้นายทหารชัน้ประทวน

หมุนเวียนไปปฏิบตัิงานราชการสนามต่างๆ  ด้านค่าจ้าง คือ ความรู้สกึต่อเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบีย้เลีย้ง ท่ีได้รับ 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** อาจารย์ประจําภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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จากสงักดั เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนๆ ท่ีเคยรู้จกั และด้านโอกาสท่ีจะได้รับการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่ คือ การได้เรียนรู้

วิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ  หรือเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมท่ีสง่ผลให้มีโอกาสในการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่ ตามลาํดบั 
 

ABSTRACT  
 

The objective of this independent study was to examine job satisfaction of Non-Commission Officer in 

the 1st Special Forces Battalion, the 5th Special Forces Regiment in Chiang Mai Province. The results from this 

study could be used to develop military human resources management in order to improve morale and 

motivation among these non-commissioned officers. The population of the study was 190 Non-Commission 

Officers of the 1st Special Forces Battalion, the 5th Special Forces Regiment in Chiang Mai Province. The data 

were collected through questionnaires and then analyzed by using descriptive statistics which consisted of 

frequency, percentage and mean.   

The research results were summarized as follows. All of the sample from this study were married, 

male Non-Commissioned Officers aged 40 or over. Their highest level of education was a high school diploma 

or a vocational certificate. Their domiciles were in the northern Thailand region. They lived on-base in military 

family housing. Their rank was Master Sergeant First Class (1MSGT or SMG) with more than 10 years of 

military service. Their net monthly income ranged between 15,001 and 20,000 baht. The length of their 

services at this current rank was between 1 and 3 years. Their main reason for serving in the military in the 1st 

Special Forces Battalion, the 5th Special Forces Regiment in Chiang Mai Province was that they found their 

career interesting.  

Based on the study, the factors with high satisfaction were Superiors/Leaders, Assignments/Work, 

Total Compensation Package Including Benefits, and Recognition respectively. The factors with medium 

satisfaction were Co-workers/Colleagues, Organizational Management Policy, Work Environments and Work 

Conditions, Wages and Opportunities for Promotion respectively. In terms of Superiors/Leaders, they were 

most satisfied with the leadership skills of their respected leaders. In terms of Assignments/Work, they were 

most satisfied with job characteristics of their current job which include the protection of sovereignty and the 

peacefulness of the country, special operation assignments, and field military exercises. In terms of Total 

Compensation Package Including Benefits, they were most satisfied with a sufficient amount of benefits they 

received when comparing to a similar package given to a similar rank or position in other military branches. In 

terms of Recognition, the Command established an appropriate recognition system to honor outstanding 

Master Sergeant First Class (1MSGT or SMG) personnel who excelled in assignments and operations. In 

terms of Co-workers/Colleagues, they were most satisfied with the collaboration, the cooperation and the 

coordination with their co-workers/colleagues. In terms of Organizational Management Policy, they were most 

satisfied with the stability of their Command and they were most confident working for their Command. In 

terms of Work Environments and Work Conditions, the Command created different work environments and 

atmospheres for Master Sergeant First Class (1MSGT or SMG) personnel by assigning them to carry out 
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different work assignments and operations. In terms of Wages, they were most satisfied with a generous 

amount of their salary/earnings and their allowance received from their Command when comparing to wages 

given by other Commands. In terms of Opportunities for Promotion, they were most satisfied with opportunities 

to learn new strategies for their operations and to attend seminars and conferences which assisted them in 

their future promotion. 
 

บทนํา  
 

ทหารซึง่เปรียบเสมือนรัว้ของชาตินัน้ ได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน เพ่ือการป้องกนัและสร้างสถานะ 

ความมัน่คงของประเทศ รัฐจําเป็นต้องจดัให้มีกําลงัทหารไว้เพ่ือการรักษาเอกราช และผลประโยชน์ของชาติ ความเป็น

สถาบนัทหารของกองทพับกไทยในช่วงสบิปีท่ีผา่นมานัน้ มีความเป็นทหารอาชีพอยา่งแท้จริง ซึ่งความเป็นทหารอาชีพนัน้ 

มีนยัท่ีแตกตา่งจากการเป็นแคผู่้มีอาชีพเป็นทหาร อนัหมายถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ ถืออาวธุท่ีแสดงถึงความมีอํานาจ

ในตวัเอง แต่อํานาจของทหารท่ีสงัคมมอบให้ เช่น อํานาจในการเกณฑ์ การระดมพล จึงต้องตามติดมาด้วยหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบ อีกทัง้การเป็นทหารอาชีพนัน้ ยงัมีความหมายรวมถึง การเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพของ

ทหาร พร้อมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอยา่งเต็มท่ี และมีความรับผิดชอบตอ่สิง่ท่ีตนกระทําหรือมิได้กระทํา ทหารอาชีพ ต้อง

มีหลกัความประพฤติท่ีถกูต้อง ปฏิบตัิในสิง่ท่ีถกูท่ีควรให้สมกบัท่ีได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

สงัคมปัจจุบนัได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระแสทางสงัคมท่ีกดดนั การเปลี่ยนแปลง และสิ่งกระตุ้นต่างๆ  

ทําให้มีทหารจํานวนหนึง่ไมส่ามารถทนต่อความกดดนัและสิ่งยัว่ยเุหลา่นัน้ได้  จึงเลือกท่ีจะเดินออกนอกเส้นทางของการ

เป็นทหารอาชีพไปสู่การเป็นแค่ผู้ มีอาชีพเป็นทหาร ดงันัน้การบริหารงานบุคคล หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

หน่วยงาน จึงต้องอาศยัแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป โดยเฉพาะการกําหนดหลกัการในการบริหารงานจะต้องเป็นท่ี

ยอมรับระหวา่งองค์กรกบัผู้ปฏิบตัิงาน หากองค์กรใดพฒันาบคุคลให้มีความรู้ ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน

หรือทําให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความพงึพอใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองได้ ผลงานท่ีได้จะเป็นประสทิธิผลขององค์กร  

กองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 เป็นหน่วยทหารท่ีได้รับมอบภารกิจการปฏิบตัิการพิเศษ การสนบัสนุน 

การปฏิบตัิการตอ่สู้เพ่ือความมัน่คงภายใน และการปฏิบตัิภารกิจพิเศษ ตามท่ีได้รับมอบ ซึ่งภารกิจดงักลา่วจําเป็นต้องใช้

นายทหารชัน้ประทวนท่ีมีคณุภาพ โดยปัจจุบนั หน่วยงานมีนายทหารชัน้ประทวน รวมทัง้สิน้ 190 นาย ผู้บงัคบับญัชาได้

เลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันากําลงัพลมาโดยตลอด ได้มีการปรับปรุง เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ในด้านต่างๆ 

ให้กับนายทหารชัน้ประทวน อย่างต่อเน่ือง  แต่อย่างไรก็ตาม ทางกองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 ยงัคงประสบ

ปัญหาเร่ือง กําลงัพลมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการก่อนกําหนดสงูขึน้ตลอดในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  

จากเหตุผลข้างต้นนี ้ผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็นผู้ รับราชการปฏิบัติงานอันมีภารกิจและความรับผิดชอบในส่วน

ข้าราชการทหาร จึงมีความสนใจท่ีจะศกึษา ความพงึพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษ

ท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ ศึกษามีจุดมุ่งหวงัเพ่ือการพัฒนา และผลกัดันให้นายทหารชัน้ประทวน  

มีคณุภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือสนองตอบความต้องการและเป็นการสร้างขวญั กําลงัใจ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน

ของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม ่
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 

จงัหวดัเชียงใหม ่
 

นิยามศัพท์ 
 

ความพึงพอใจในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สกึร่วมของบคุคลท่ีมีตอ่การทํางานในทางบวก เป็นความสขุของ

บคุคลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รับผลตอบแทน ซึง่ผลตอบแทนคือ ทําให้บคุคลเกิดความรู้สกึพอใจและ กระตือรือร้น

ในการทํางาน มีความตัง้ใจในการทํางาน มีขวญัและกําลงัใจ โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการทํางานของ

นายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าจ้างท่ีได้รับ โอกาสท่ีจะได้รับ

การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง การยอมรับ ผลประโยชน์ สภาพการทํางาน หวัหน้าหรือผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน และ

นโยบายการจดัการและการบริหาร 

นายทหารชัน้ประทวน หมายถึง ข้าราชการทหารท่ีมีชัน้ยศตํ่ากว่าระดบัสญัญาบตัร ซึ่งมีชัน้ยศ ตัง้แต่ สิบตรี 

สบิโท  สบิเอก  จ่าสบิตรี  จ่าสบิโท  จ่าสบิเอก  และจ่าสบิเอก (พิเศษ) โดยข้าราชการเหลา่นี ้ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานสงักดั

กองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 190 นาย (ฐานข้อมลูกําลงัพลของกองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบ

พิเศษท่ี 5, 2556) 

กองพันรบพิเศษที่  1 กรมรบพิเศษที่  5 หมายถึง หน่วยทหารท่ีได้รับมอบภารกิจการปฏิบตัิการพิเศษ การ

สนบัสนนุการปฏิบตัิการตอ่สู้เพ่ือความมัน่คงภายใน และการปฏิบตัิภารกิจพิเศษตามท่ีได้รับมอบ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 005/1 หมู ่2 

ตําบลแมส่า อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่50180 
 

แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  
 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาใช้แนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจในงานท่ีทํางาน (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2553) และ 

องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความพงึพอใจในการทํางาน (กนัตยา เพ่ิมผล, 2551) ประกอบด้วย งาน คา่จ้าง โอกาสท่ีจะได้รับ

การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง การยอมรับ ผลประโยชน์  สภาพการทํางาน หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  

นโยบายการจดัการ และการบริหาร  
 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศึกษา           

ผู้ศกึษาได้กําหนดขอบเขตการศึกษาเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวน

สงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช้องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความพงึพอใจในการทํางาน  
2. ขัน้ตอนการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาดงันี ้1) รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น  2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บรวบรวมข้อมูล  

4) วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  และ 5) จดัทําและนําเสนอรายงาน           
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3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือ นายทหารชัน้ประทวนสังกัดกองพันรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จํานวน  

190 นาย โดยเก็บจากประชากรทัง้หมด (ฐานข้อมลูกําลงัพลของกองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5, 2556) และทําการ

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 190 ชดุ  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม  ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทํางาน และ ข้อมลูปัญหา และข้อเสนอแนะ  โดยใช้คําถามแบบมาตรา

ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดบั และหลกัเกณฑ์การแปลความหมาย

ของระดบัคา่เฉลีย่ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนําข้อมลูท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency)   ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วสรุปผลการศึกษานําเสนอ 

ในรูปลกัษณะของการใช้ตารางประกอบ 
 

ผลการศึกษา  
 

แบง่เป็น 3 สว่น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1: ข้อมลูทัว่ไปของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม ่ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามทัง้หมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส 

การศกึษาในระดบั มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ภมูิลําเนาอยู่ภาคเหนือ ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบับ้านพกัของทางราชการ 

ชัน้ยศจ่าสิบเอก อายุราชการมากกว่า 10 ปีขึน้ไป ได้รับเงินเดือนสุทธิ 15,001–20,000 บาท ระยะเวลาการทํางานใน

ตําแหน่งปัจจุบนั 1–3 ปี และสาเหตุท่ีรับราชการกับสงักัดกองพันรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่ คือ  

งานท่ีทํานา่สนใจ 

 ส่วนที่ 2: ข้อมลูความพงึพอใจในการทํางาน 

 จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ หัวหน้าหรือผู้ บังคับบัญชางาน 

ผลประโยชน์/สิง่ตอบแทนท่ีบคุคลได้รับจากการทํางาน และการยอมรับ ตามลาํดบั สว่นองค์ประกอบท่ีมีความพึงพอใจใน

ระดบัปานกลาง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน นโยบายการจดัการและการบริหาร สภาพการทํางาน ค่าจ้าง และโอกาสท่ีจะได้รับ

การเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่ ตามลาํดบั 

องค์ประกอบเกี่ยวกับงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจสงูสุด คือ ลกัษณะของงานท่ีนายทหารทําอยู่ในปัจจุบัน เช่น การรักษาความเป็นอธิปไตย ความสงบ

เรียบร้อยการปฏิบตัิภารกิจพิเศษ การฝึกภาคสนาม เป็นต้น  

องค์ประกอบเกี่ยวกับค่าจ้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ความรู้สึกของนายทหารต่อเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบีย้เลีย้ง ท่ีได้รับจากสงักัด  

เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนๆ ท่ีนายทหารเคยรู้จกั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับในการเลื่อนขัน้/เลื่อนตําแหน่ง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือ การได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ หรือ

เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมท่ีสง่ผลให้นายทหารมีโอกาสในการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 134  
  

BMRC 
องค์ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมี

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือสงักดัมีความมุง่มัน่และสง่เสริมการปฏิบตัิงานของนายทหารอยา่งจริงจงั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนที่ บุคคลได้รับจากการทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ สวัสดิการท่ีได้รับเหมาะสม 

เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบังานท่ีทํา  

องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือ สงักดัมีการเปลีย่นบรรยากาศในการทํางาน โดยให้นายทหารประทวน

หมนุเวียนไปปฏิบตัิงานราชการสนามตา่งๆ  

องค์ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือความสามารถและนา่เคารพนบัถือของผู้บงัคบับญัชาของนายทหาร 

องค์ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจัย

ยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือ ความสขุท่ีได้รับจากการทํางานกบัเพ่ือนร่วมงาน  

องค์ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั  

ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือ ความมัน่คงและความมัน่ใจในการทํางานกบัทางสงักดั  

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทาํงาน 

 ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรปรับเงินเดือนประจําให้สูงขึน้ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

รองลงมาคือ ควรให้คา่เบีย้เลีย้งสงูกวา่นี ้และควรมีการชีแ้จงวิธีการปรับตําแหนง่ให้เป็นรูปธรรมกวา่นี ้ตามลาํดบั 

 ส่วนที่  4 ข้อมูลความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสังกัดกองพันรบพิเศษที่  1  

กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ จาํแนกตามอายุ ชัน้ยศ และเงนิเดือนสุทธิ ที่ได้รับในปัจจุบัน (ต่อเดือน) 

 1) จาํแนกตามอายุ  

องค์ประกอบเกี่ยวกับงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 

ปานกลาง  ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ มากกวา่ 40 ปีขึน้ไป มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดย

ให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ลกัษณะของงานท่ีนายทหารทําอยู่ในปัจจุบนั เช่น การรักษา

ความเป็นอธิปไตย  ความสงบเรียบร้อย  ปฏิบตัิภารกิจพิเศษ  การฝึกภาคสนาม เป็นต้น  

องค์ประกอบเกี่ยวกับค่าจ้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุตํ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 31-40 ปี และมากกว่า 40 

ปีขึน้ไป มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความรู้สกึ

ของนายทหารต่อเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบีย้เลีย้ง ท่ีได้รับจากสงักัด เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักัดอ่ืนๆ ท่ีนายทหารเคย

รู้จกั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับในการเลื่อนขัน้/เลื่อนตาํแหน่ง  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุํ่ากวา่

หรือเท่ากบั 30 ปี ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

ปานกลาง  โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ การได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ หรือเข้า

รับการอบรมเพ่ิมเติมท่ีสง่ผลให้นายทหารมีโอกาสในการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่  

องค์ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ในขณะท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด

เหมือนกนั คือ สงักดัมีความมุง่มัน่และสง่เสริมการปฏิบตัิงานของนายทหารอยา่งจริงจงั  
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุมากกว่า 40 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ความพงึพอใจสงูสดุ คือ สงักดัได้ให้ความยกยอ่งเชิดช ูแก่นายทหารประทวนท่ีทําคณุประโยชน์อยา่งเหมาะสม  

องค์ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

อาย ุตํ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ 

มากกว่า 40 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกัน คือ 

สงักดัมีการจดัเคร่ืองแบบชดุกีฬา ให้แก่นายทหารประทวนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทาํงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 31-40 ปี และ 

มากกว่า 40 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกัน 

คือ สงักดัมีการเปลีย่นบรรยากาศในการทํางาน โดยให้นายทหารประทวนหมนุเวียนไปปฏิบตัิงานราชการสนามตา่งๆ  

องค์ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 - 40 และ มากกว่า 40 ปีขึน้ไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมี

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความสามารถและนา่เคารพนบัถือของผู้บงัคบับญัชาของนายทหาร  

องค์ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุตํ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี อาย ุ31-40 ปี และ 

มากกว่า 40 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกัน  

คือ ความสขุท่ีได้รับจากการทํางานกบัเพ่ือนร่วมงาน  

องค์ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริหาร  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 

30 ปี 31-40 ปี และ มากกว่า 40 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ 

พงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความมัน่คงและความมัน่ใจในการทํางานกบัทางสงักดั  

 2) จาํแนกตามชัน้ยศ 

องค์ประกอบเกี่ ยวกับงาน ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ นายสบิมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สงูสดุ เหมือกนั คือ ลกัษณะของงานท่ีนายทหารทําอยู่ในปัจจุบนั เช่น การรักษาความเป็นอธิปไตย ความสงบเรียบร้อย 

ปฏิบตัิภารกิจพิเศษ การฝึกภาคสนาม เป็นต้น  

องค์ประกอบเกี่ยวกับค่าจ้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบ และ นายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 

ปานกลาง โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือกัน คือ ความรู้สึกของนายทหารต่อเงินเดือน/

คา่ตอบแทน และเบีย้เลีย้ง ท่ีได้รับจากสงักดั เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนๆ ท่ีนายทหารเคยรู้จกั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับในการเลื่อนขัน้/เลื่อนตําแหน่ง  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ 

จ่าสบิ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ นายสบิ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย  

โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั  คือ การได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ  หรือเข้ารับการอบรม

เพ่ิมเติมท่ีสง่ผลให้นายทหารมีโอกาสในการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่  

องค์ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  

และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศนายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ 

พงึพอใจสงูสดุเหมือกนั คือ สงักดัมีความมุง่มัน่และสง่เสริมการปฏิบตัิงานของนายทหารอยา่งจริงจงั  
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องค์ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์/ส่ิงตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีม ี

ชัน้ยศ จ่าสบิ และนายสบิ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ 

สวสัดิการท่ีได้รับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบังานท่ีทํา  

องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบ และนายสิบ มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ สงักัดมีการเปลี่ยนบรรยากาศ 

ในการทํางาน โดยให้นายทหารประทวนหมนุเวียนไปปฏิบตัิงานราชการสนามตา่งๆ  

องค์ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบ และนายสิบ มีความ 

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความสามารถและน่าเคารพนบัถือ

ของผู้บงัคบับญัชาของนายทหาร  

องค์ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ความพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือของเพ่ือนร่วมงาน เมื่อ

นายทหารมีปัญหาหรือความขดัข้องในการทํางาน  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ นายสิบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ 

พงึพอใจสงูสดุ คือ ความสขุท่ีได้รับจากการทํางานกบัเพ่ือนร่วมงาน  

องค์ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริหาร  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชัน้ยศ จ่าสิบ และนาย

สบิ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมอืนกนั 3 คือ ความมัน่คงและ

ความมัน่ใจในการทํางานกบัทางสงักดั  

3. จาํแนกตามเงนิเดือนสุทธิ ที่ได้รับในปัจจุบัน (ต่อเดือน) 

องค์ประกอบเกี่ยวกับงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจบุนั (ตอ่เดือน) ตํ่ากวา่ 15,000 

บาท มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) 

15,001–20,000 บาท และ  มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ลกัษณะของงานท่ีนายทหารทําอยู่ในปัจจุบัน เช่น การรักษาความเป็นอธิปไตย  

ความสงบเรียบร้อย การปฏิบตัิภารกิจพิเศษ การฝึกภาคสนาม เป็นต้น  

องค์ประกอบเกี่ยวกับค่าจ้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 

15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

เงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกัน คือ ความรู้สึกของนายทหารต่อเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบีย้เลีย้ง  

ท่ีได้รับจากสงักดั เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนๆ ท่ีนายทหารเคยรู้จกั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับในการเล่ือนขัน้/เล่ือนตําแหน่ง  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือน

สทุธิ ท่ีได้รับในปัจจบุนั (ตอ่เดือน) ตํ่ากวา่ 15,000 บาท มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

เงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) 15,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ การได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ หรือเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมท่ี

สง่ผลให้นายทหารมีโอกาสในการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่  
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาท ขึน้ไป มีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุ คือ โอกาสท่ีนายทหารจะได้เลื่อนตําแหน่ง

สงูขึน้ตาม ความสามารถของนายทหาร  

องค์ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจบุนั (ตอ่เดือน) ตํ่ากว่า 

15,000 บาทมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั  

(ตอ่เดือน) 15,001–20,000 บาท และ มากกวา่ 20,000 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมี

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ สงักดัมีความมุง่มัน่และสง่เสริมการปฏิบตัิงานของนายทหารอยา่งจริงจงั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนที่ บุคคลได้รับจากการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

เงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจบุนั (ตอ่เดือน) ตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,001–20,000 บาท และ มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ สวัสดิการท่ีได้รับเหมาะสม 

เมื่อเปรียบเทียบกบัสงักดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบังานท่ีทํา  

องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน)  

ตํ่ากว่า 15,000 บาทมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุ คือ สงักัด 

มีการเปลีย่นบรรยากาศในการทํางาน โดยให้นายทหารประทวนหมนุเวียนไปปฏิบตัิงานราชการสนามตา่งๆ  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสุทธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) 15,001–20,000 บาท มีความพึงพอใจ 

ต่อ สภาพการทํางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และ ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสุทธิ ท่ีได้รับในปัจจุบัน  

(ตอ่เดือน) มากกวา่ 20,000 บาทขึน้ไป มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ 

คือ ช่วงเวลาและระยะเวลาในการให้พกัระหวา่งการทํางานท่ีทางสงักดัจดัให้แก่นายทหารประทวน  

องค์ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั  

(ตอ่เดือน) ตํ่ากวา่ 15,000 บาท และ 15,000–20,000 บาท มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่

ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความสามารถและนา่เคารพนบัถือของผู้บงัคบับญัชาของนายทหาร  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจบุนั (ตอ่เดือน) มากกวา่ 20,000 บาทขึน้ไป มีความพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ คือ ในกรณีท่ีเกิดข้อขดัแย้ง ผู้บงัคบับญัชาของนายทหาร

ให้ความเป็นธรรมตอ่ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาในทกุๆ ด้านอยา่งเทา่เทียมกนั  

องค์ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบัน (ต่อเดือน)  

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 15,001–20,000 บาท และ  มากกวา่ 20,000 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดย

ให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความสขุท่ีได้รับจากการทํางานกบัเพ่ือนร่วมงาน  

องค์ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการบริหาร  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับใน

ปัจจุบนั (ต่อเดือน) ตํ่ากว่า 15,000 บาท และ 15,001–20,000 บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ในขณะท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนสทุธิ ท่ีได้รับในปัจจุบนั (ต่อเดือน) มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุเหมือนกนั คือ ความมัน่คงและความมัน่ใจในการทํางานกบั

ทางสงักดั  
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การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 

การอภปิรายผล 

จากการศกึษาความพงึพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 

จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน (กนัตยา เพ่ิมผล, 2551) 

สามารถอภิปรายผลการศกึษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องได้ดงันี ้
 

องค์ประกอบที่ทาํให้เกดิความ 

พึงพอใจในการทาํงาน 

เรวัต สายศร (2557) เกศนีิ วัจนะพุกกะ (2550) ธิปไตย วรินทร์ (2551) 

ระดับความ

พึงพอใจ 
ลาํดับที่ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ลาํดับที่ 
ระดับความ

พึงพอใจ 
ลาํดับที่ 

งาน มาก 2 ปานกลาง 8 มาก 1 

คา่จ้าง ปานกลาง 8 ปานกลาง 6 ปานกลาง 7 

โอกาสท่ีจะได้รับในการเลือ่นขัน้/

เลือ่นตําแหนง่ 

ปานกลาง 9 ปานกลาง 4 ปานกลาง 9 

การยอมรับ มาก 4 มาก 1 ปานกลาง 5 

ผลประโยชน์/สิง่ตอบแทนท่ีบคุคล

ได้รับจากการทํางาน 

มาก 2 ปานกลาง 7 ปานกลาง 6 

สภาพการทํางาน ปานกลาง 7 ปานกลาง 5 ปานกลาง 8 

หวัหน้าหรือผู้บงัคบับญัชา มาก 1 มาก 3 มาก 3 

เพ่ือนร่วมงาน ปานกลาง 5 มาก 2 มาก 4 

นโยบายการจดัการและการบริหาร ปานกลาง 6 ปานกลาง 9 มาก 2 

  ข้อค้นพบ 

จากการศกึษาความพงึพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 

จงัหวดัเชียงใหม ่ผู้ศกึษามีข้อค้นพบดงันี ้

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ด้านหัวหน้าหรือ

ผู้บงัคบับญัชา มากท่ีสดุ และให้ความสาํคญัตอ่ องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานด้านโอกาสท่ีจะได้รับ

การเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่น้อยท่ีสดุ 

ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักัด กองพันรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จังหวัด

เชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมั่นคงและความมั่นใจในการทํางานกับทางสงักัด 

รองลงมา คือ ลักษณะของงานท่ีนายทหารทําอยู่ในปัจจุบัน เช่น การรักษาความเป็นอธิปไตย ความสงบเรียบร้อย  

การปฏิบัติภารกิจพิเศษ การฝึกภาคสนาม เป็นต้น และความสามารถและน่าเคารพนับถือของผู้ บังคับบัญชาของ

นายทหาร ตามลาํดบั 
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ความพึงพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักัดกองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จังหวัด

เชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสดุ 3 ลําดบัแรก คือ ความพร้อมด้านการจดัยานพาหนะ เคร่ืองมือ วสัด ุอปุกรณ์

และสิง่อํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีทางสงักดัจดัให้แก่นายทหารประทวน รองลงมา คือ การท่ีนายทหารประทวน

ทกุคน ภายในสงักัดได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีทํา เท่าเทียมกัน และเงินเดือน/ค่าตอบแทน และเบีย้เลีย้ง  

ท่ีนายทหารได้รับในปัจจบุนัเพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายในครอบครัว ตามลาํดบั 

  ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาความพงึพอใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวนสงักดักองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 

จงัหวดัเชียงใหม่ ในครัง้นี ้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับกลยทุธ์การจดัการด้านกําลงัพล เสริมสร้าง

ขวญักําลงัใจ และแรงจงูใจในการทํางานของนายทหารชัน้ประทวน และเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของนายทหาร 

ชัน้ประทวนสงักดั กองพนัรบพิเศษท่ี 1 กรมรบพิเศษท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม ่ดงันี ้

ความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบเกี่ยวกับงาน (ระดับความพึงพอใจมาก)  

ควรรักษามาตรฐานและลกัษณะของงานเอาไว้ และนําเสนอข้อปฏิบตัิของงาน (Job Instruction) ของนายทหาร

ชัน้ประทวน ท่ีมีความชดัเจน ซึ่งท่ีผ่านมาทางสงักดัยงัไม่ได้จดัทําอย่างเป็นทางการและสว่นใหญ่จะเป็นการให้คําสัง่โดย

วาจาเทา่นัน้  

ควรจัดทําพิมพ์เขียวท่ีมีคําสัง่ในการปฏิบัติงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจนแจกให้แก่นายทหารชัน้

ประทวน เช่น ข้อปฏิบตัิในการฝึกภาคสนาม ขัน้ตอนการปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบ หรือ ความรุนแรงในแต่ละ

รูปแบบ ให้ชดัเจน เป็นต้น 

ควรออกแบบตารางเวรให้กับนายทหารชัน้ประทวนแต่ละนายในแต่ละวันในสัปดาห์ ให้เหมาะสมกับ

ประสบการณ์และขีดความสามารถชองกําลงัของนายทหารชัน้ประทวน เช่น นายสิบท่ีได้รับการฝึกยงัไม่ครบตามจํานวน

ชัว่โมง ก็ไมค่วรสง่ไปอยูใ่นพืน้ท่ี ท่ียงัเป็นจดุเสีย่ง เป็นต้น  

องค์ประกอบเกี่ยวกับค่าจ้าง (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) 

ควรสํารวจมาตรฐานในการจ่ายเงินเดือนของสงักัดอ่ืนๆ นัน้อยู่ในระดบัใด หลงัจากท่ีนายทหารชัน้ประทวน

ปฏิบตัิงานไปได้ระยะหนึง่ หากมีการพฒันาประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงานมากขึน้ ผู้บงัคบับญัชา ควรทําการประเมินผล  

โดยอาจทําผ่านการทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถ เพ่ือพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้เหมาะสมกับ

ความสามารถของนายทหารชัน้ประทวน แตย่งัคงไมทํ่าลายโครงสร้างเงินเดือนของระบบราชการทหาร  

ควรพิจารณาการเพ่ิมสวสัดิการในด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มาในรูปของตวัเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลสําหรับสมาชิกใน

ครอบครัวเพ่ิม การจดัตัง้กองทนุกู้ยืมเพ่ือการศกึษาจากทางสงักดัให้กบักําลงัพลและบตุร และให้มีการผ่อนชําระทกุเดือน  

เป็นต้น  

จากข้อจํากัดด้านโครงสร้างของระบบเงินเดือนราชการทหาร ทางสังกัดควรพิจารณาการกําหนดสัดส่วน

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงินให้มีเหมาะสมด้วย โดยผู้บงัคบับญัชาอาจจะเสนอเร่ือง การยกเลิกการจ่ายปรับ

ขึน้เงินเดือนแบบตายตวัตามฐานเงินเดือน ซึ่งไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบตัิงานของนายทหารชัน้ประทวน 

เน่ืองจากทกุคนได้ในอตัราสว่นท่ีเทา่กนั เป็นต้น แตเ่ปลีย่นเป็นการปรับขึน้ตามผลงาน 

องค์ประกอบเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับในการเลื่อนขัน้/เลื่อนตาํแหน่ง (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) 

ควรพิจารณาการมอบโอกาสเลือ่นตําแหนง่สงูขึน้ตามความสามารถของนายทหารชัน้ประทวน แต่ละรายให้มาก

ขึน้ โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนายทหารชัน้ประทวน ในแตล่ะเดือน และแตล่ะปี  
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ควรกําหนดเกณฑ์ในการทดสอบความสามารถของนายทหารชัน้ประทวน อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

เช่น จํานวนครัง้ของการปฏิบตัิภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตรงตามเวลา ความสามารถในการประสานงานอย่างถกูต้อง

กบัหนว่ยงานอ่ืน เป็นต้น เพ่ือนําไปพฒันา และประยกุต์เคร่ืองมือ Balance Score Card หรือ การกําหนดดชันีชีว้ดั (Key 

Performance Indicator : KPI) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความสามารถของนายทหารชัน้ประทวนในระยะยาวได้  

ควรเปิดโอกาสให้นายทหารชัน้ประทวน ได้มีการได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆ หรือเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม

เช่น การเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบังานท่ีปฏิบตัิอยู ่หรือแม้กระทัง่ผู้ เช่ียวชาญด้านการอบรมท่ี

พฒันาด้านขวญั กําลงัใจ และแรงบนัดาลใจ (Motivational Speaker) มาให้การอบรมนายทหารชัน้ประทวนเป็นระยะๆ 

เป็นต้น 

องค์ประกอบเกี่ยวกับการยอมรับ (ระดับความพึงพอใจมาก) 

ควรเสริมนโยบายท่ีช่วยให้นายทหารชัน้ประทวน มีรู้สึกว่า ประเทศชาติจะมัน่คงอยู่ได้นัน้ มาจากความตัง้ใจ 

ในการปฏิบัติงานของนายทหารชัน้ประทวนทุกนาย อีกทัง้ผู้บังคับบญัชาระดับต้น และผู้บังคบับญัชาระดับสงูควรให้ 

ความสนใจและยอมรับนายทหารชัน้ประทวนทุกนายด้วยความจริงใจในฐานะท่ีเป็นบุคคลคนหนึ่ง ท่ีปฏิบัติงานเพ่ือ

ประเทศชาติ โดยการใสใ่จในพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน รวมถึงการถามไถ่ในเร่ืองชีวิตสว่นตวัของนายทหารชัน้ประทวน

แตล่ะนายบ้างเพ่ือแสดงความมีนํา้ใจและการยอมรับ 

ควรยกยอ่งเชิดชนูายทหารชัน้ประทวนท่ีทําคณุประโยชน์และสนบัสนนุการพฒันาองค์ความรู้และจรรยาบรรณ

ในการเป็นทหารอาชีพ โดยจัดการมอบรางวลัเพ่ือประกาศเกียรติคณุของนายทหารชัน้ประทวน อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

การมอบรางวลั “Soldier of the Year” ประจําปีให้แก่นายทหารชัน้ประทวน ในด้านต่างๆ อย่างชดัเจน เช่น ด้านความ

รวดเร็วในการปฏิบตัิงาน ด้านการเป็นผู้ประสานงานดีเด่น หรือ การเป็นนายทหารชัน้ประทวนท่ีมีผลงานโดยรวมดีเด่น 

เป็นต้น  

องค์ประกอบเกี่ยวกับผลประโยชน์/สิ่งตอบแทนที่ บุคคลได้รับจากการทํางาน (ระดับความพึงพอใจ

มาก) 

ควรให้ความสาํคญักบัการจดัหาสวสัดิการ หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ทัง้รางวลัตอบแทนในรูปตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

เช่น ค่าตอบแทนท่ีสงักัดมอบให้แก่นายทหารชัน้ประทวน เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบตัิงานโดยตรงตามวาระโอกาส 

และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจจะมิได้จ่ายให้นายทหารชัน้ประทวนในรูปแบบตัวเงิน  แต่เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อ

นายทหารชัน้ประทวน บง่บอกถึงช่ือเสยีงเกียรติยศ สถานะทางสงัคมของนายทหารชัน้ประทวน ซึง่มีลกัษณะเป็นรางวลัซึ่ง

สง่เสริมสถานภาพทางสงัคม สง่เสริมคณุค่าของบคุคล เช่น การยกย่องชมเชย รางวลัดีเด่น สง่เสริมศกัยภาพของบคุคล 

เช่น การสง่ไปรับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม ดงูาน การเพ่ิมจํานวนวนัหยดุพกัผอ่น การพฒันาคณุภาพของสวสัดิการด้านอาหาร

และเคร่ืองดื่มเพ่ิมเติม การจดัให้มีห้องพกัระหว่างการรอการปฏิบตัิงานท่ีได้มาตรฐาน หรือแม้กระทัง่การจดัห้องสนัทนา

การสาํหรับนายทหารชัน้ประทวน ซึ่งถือเป็นการอํานวยความสะดวกและลดสภาวะตึงเครียดให้แก่นายทหารชัน้ประทวน

ได้อีกด้วย 

องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทาํงาน (ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง) 

ควรดูแลสภาพการทํางานและสขุภาพของนายทหารชัน้ประทวนให้มีความพร้อมท่ีจะรับมือกับภารกิจต่างๆ 

ตัง้แตก่ารจดัยานพาหนะ เคร่ืองมือ วสัด ุอปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่นายทหารประทวนก่อน

ออกปฏิบตัิงานเสมอ เพ่ือความปลอดภยั ในการปฏิบตัิงาน 

ควรการจดัให้มีสถานท่ีพกั/ห้องปฏิบตัิงาน ท่ีกว้างขวาง เพียงพอ ให้กบันายทหารชัน้ประทวน การจดัให้มีระบบ

การระบายความร้อนและอุณหภูมิภายในห้องพักระหว่างการรอการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึง การคํานึงด้าน 
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ความปลอดภยัด้านทรัพย์สินของนายทหารชัน้ประทวน โดยมีการจดัตู้ เก็บของ (Locker) ไว้ให้แก่นายทหารชัน้ประทวน

อยา่งเพียงพอด้วย 

และ ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดให้มีห้องนํา้ หรือห้องอาบนํา้ท่ีสะอาด มีจํานวน

เพียงพอ มีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ท่ีให้บริการนํา้ดื่มและเคร่ืองดื่มท่ีจําเป็น เช่น มุมชงชา กาแฟ รวมไปถึงการบริการ 

ด้านไปรษณีย์ ธนาคาร หรือมินิมาร์ท เป็นต้น ทัง้นีเ้น่ืองจาก การเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และการท่ี

นายทหารชัน้ประทวน มีความพึงพอใจย่อมสง่ผลให้นายทหารชัน้ประทวนมีความตัง้ใจปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

บรรยากาศในการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ ช่วยลดการขาดงาน และการลางานได้ในระยะยาวอีกด้วย 

องค์ประกอบเกี่ยวกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (ระดับความพึงพอใจมาก) 

ควรเปิดโอกาสให้นายทหารชัน้ประทวนเข้าถึงผู้บงัคบับญัชาได้โดยสะดวก เพ่ือปรึกษาปัญหาในการปฏิบตัิงาน

หรือปัญหาส่วนตวัได้ ลดอํานาจการสัง่งานแบบขัน้ตอนออกไปให้สงักัดมีลกัษณะเป็นองค์กรแนวราบมากขึน้ มีระดับ

ขัน้ตอนในการสัง่งานให้น้อยลง  

ควรให้โอกาสนายทหารชัน้ประทวนได้แสดงความความคิดเห็นในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี ใช้เหตผุลในการ

พดูคยุกนัในทกุเร่ือง แม้เมื่อมีปัญหา ไมค่วรใช้อารมณ์ในการพดูคยุ โดยผู้บงัคบับญัชาจะต้องหลกีเลีย่งการใช้คําพดูในเชิง

ดถูกู ดดุา่ หรือกลา่วคําหยาบคาย  

ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีมุ่งเน้นการทํางานร่วมกนักบันายทหารชัน้ประทวน 

และยดึแนวคิด “นายต้องดแูลลกูน้อง ลกูน้องไมจํ่าเป็นต้องมาดแูลนาย” รวมถึงกระตุ้นให้นายทหารชัน้ประทวนเกิดความ

ท้าทายท่ีจะสร้างผลงานให้แก่สงักดั  

และควรสนบัสนนุให้เกิดอุดมการณ์ในการปฏิบตัิงานท่ีแท้จริง นัน่คือการท่ีทําให้นายทหารชัน้ประทวนรู้สกึว่า

ตวัเองนัน้ถือเป็นสว่นสาํคญัของประเทศ คือ การเป็นทหารอาชีพ ไมใ่ช่แค ่“ผู้มีอาชีพเป็นทหาร” เทา่นัน้  

องค์ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) 

ควรจดักิจกรรมเพ่ือสมานความสมัพนัธ์ระหวา่งนายทหารชัน้ประทวนให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ อนัจะเป็นการสนบัสนนุ

ให้เกิดความสามคัคีในองค์กรทหาร โดยจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดักิจกรรมนนัทนาการ การทศันศึกษาดงูานนอก

สถานท่ี การเยี่ยมครอบครัวทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภยั การประชุมสมัมนา กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ การแข่งขนักีฬา 

การพบปะสงัสรรค์ หรือการจดัให้มีงานร่ืนเริงตา่งๆ เป็นต้น 

ในกรณีท่ีมีนายทหารชัน้ประทวนใหมเ่ข้ามา ผู้บงัคบับญัชาก็ควรทํางานแนะนํานายทหารชัน้ประทวนใหม่ให้กบั

รุ่นพ่ีนายทหารอยา่งเป็นทางการ ให้เกิดการฝากเนือ้ฝากตวัและการยอมรับ ไม่ให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึน้ และ

สร้างความรู้สกึท่ีดีเมื่อต้องติดตอ่และประสานงานระหวา่งเพ่ือนร่วมงานตอ่ไป 

ควรเน้นยํา้กบันายทหารชัน้ประทวนว่า กองทพับกไทยจะบรรลเุป้าหมายและประสบความสําเร็จได้นัน้ เกิดขึน้

จากการทํางานเป็นทีม คือการใช้ความสามารถท่ีแตกตา่งของนายทหารแตล่ะบคุคล นําไปสูจ่ดุหมายท่ีท้าทายร่วมกัน นัน่

คือ การรักษาชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน ซึง่นายทหารชัน้ประทวนทกุคนมีสว่นร่วมสําคญัในการบรรลเุป้าหมาย

ของกองทพับกไทยด้วย 

องค์ประกอบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการ และการบริหาร (ระดับความพึงพอใจปานกลาง) 

ควรสร้างเสริมรากฐานของความมัน่คงของของสงักดัให้ยัง่ยืนสืบไป และแสดงเจตจํานงในการดําเนินนโยบาย

ของสงักดัท่ีมีอยูใ่ห้แก่นายทหารชัน้ประทวนได้ทราบอยา่งทัว่กนั ผา่นการแสดงวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของทางสงักดั ในการ
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ประชมุเดือนและประจําปี ควรนํานโยบายในการปฏิบตัิงานมาชีแ้จง อีกทัง้เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิด

กว้าง (Open Door Policy)  

ควรเน้นเร่ืองความมัน่คงในการทํางาน แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินน้อยกว่าองค์กรเอกชน แต่ความ

มั่นคงในการทํางานกับทางราชการย่อมสูงกว่าหลายเท่าตัว และทางผู้บังคับบัญชา ควรชีแ้จ้งเกณฑ์ท่ีใช้เป็นตัววัด

ความสามารถในการเลือ่นขัน้/เลือ่นตําแหนง่ของทางสงักดั ให้ชดัเจน ด้วย 

ควรทบทวนนโยบายในการแจ้งขา่วสาร และจดัทําสื่อประชาสมัพนัธ์ให้นายทหารชัน้ประทวนทราบข่าวสารของ

ทางสงักดัอย่างมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอมากขึน้ อาทิเช่น การสง่ข้อความสัน้ หรือ SMS (Short Message Service) 

ผา่นมือถือให้แก่นายทหารชัน้ประทวนทกุนาย 

ควรมีนโยบายในการเข้ารับการอบรม เพ่ิมพูนความรู้ และทกัษะสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และมี

ประสทิธิภาพ อนัปลกูฝังให้เกิดวฒันธรรมองค์กรโดยไมจ่ดัอบรมเฉพาะนายทหารชัน้ประทวนใหมเ่ทา่นัน้ แต่นายทหารชัน้

ประทวนรุ่นพ่ีก็ควรได้รับการอบรมอยา่งสมํ่าเสมอด้วย 
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ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง 

ในอาํเภอเมืองลาํพูน 

Services Marketing Mix Affecting Consumers Towards Buying Used Pick-up Vehicles  

in Mueang Lamphun District  

จิณห์ณิภา  สนัติวรานรุกัษ์14

* และวรทัยา  แจ้งกระจ่าง15

**   
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุก 

ส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ ท่ีเดินทางมาเลือกซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง  

จากผู้ประกอบการร้านจําหน่ายรถยนต์มือสอง ในอําเภอเมืองลําพนู จํานวน 400 ราย และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ และคา่เฉลีย่ ซึง่สรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

สงูสดุ มธัยมศกึษาตอนปลายหรือปวช. อาชีพทําธุรกิจสว่นตวั รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 30,001-40,000 บาท จํานวนรถยนต์ท่ี

ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 2 คนั ประเภทของรถยนต์มือสองท่ีต้องการ รถกระบะตอนคร่ึง (แค็ป) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,500 cc. ยี่ห้อ 

โตโยต้า สีบอร์นเงิน ราคา 200,001-400,000 บาท ได้แหล่งข้อมลูเก่ียวกบัเต็นท์รถยนต์มือสองจาก ญาติ/เพ่ือน บุคคล

แนะนําท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือ้รถยนต์มือสอง แฟน/คู่สมรส และเหตุผลในการเลือกซือ้รถยนต์มือสองของ

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ คือ คณุภาพรถยนต์มือสอง 

ผลการศกึษา สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองในอําเภอ

เมืองลาํพนู พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้าน

ราคา ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด  และปัจจยัด้านบคุลากร  ตามลาํดบั สว่นปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และ ปัจจยัด้านการสร้าง

และนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั 

ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน

อําเภอเมืองลาํพนู มีคา่เฉลีย่สงูสดุแตล่ะด้านมีดงันี ้ด้านผลติภณัฑ์ คือ คณุภาพรถยนต์ ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกบั

คณุภาพ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เช่น การลดอัตราดอกเบีย้ไฟแนนซ์การไม่คิด

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น ด้านบุคลากร คือ 

พนกังานใช้คําพดูสื่อสารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย คือ การจดัแสดงรถยนต์เป็นหมวดหมู่

ตามยี่ห้อ  รุ่น  ปี  ส ี

ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความถกูต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทึกประวตัิลกูค้า  การนําสง่รถยนต์ได้

อยา่งถกูต้อง เป็นต้น ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** อาจารย์ประจําภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT  

 

This independent study aimed to explore services marketing mix affecting consumers towards 

buying used pick-up vehicles in Mueang Lamphun district. The data were compiled from 400 questionnaires 

distributed to customers who visited used vehicle dealerships. The given data were then analyzed by using 

descriptive statistics consisted of a frequency, a percentage, and a mean. The research results were 

summarized as follows. 

Based on the findings, the majority of the respondents were married, male business owners aged 

between 31 and 40. Their highest level of education was a high school diploma or a vocational certificate. 

Their average net monthly income ranged between 30,001 and 40,000 baht. They already owned 2 cars and 

were interested in buying used pick-up vehicles which came with an installation of 2,500 cc. engine and an 

extended cab (an additional cabin space). Their most preferred brand was Toyota with a color of choice, 

silver bronze, prized between 200,001-400,000 baht. Recommendations from their relatives and friends 

played an important role as a main source of information regarding used car dealerships. A joint decision-

making process was also an important factor for them in buying the vehicles. In other words, their spouses 

had a strong influence on their purchase decisions on the vehicles. Most respondents were concerned with 

the quality of used pick-up vehicles as their reason to make a purchase.  

As a result of the study, the services marketing mix affecting consumers towards buying used pick-

up vehicles in Mueang Lamphun district at a high level were Product, Prize, Promotion, and People 

respectively. The services marketing mix factors affecting consumers at a medium level were Place, Process, 

and Physical Evidence respectively. 

The sub factors for services marketing mix affecting consumers towards buying used pick-up 

vehicles in Mueang Lamphun District with the highest average were as followed: For Product, the highest 

average was for the quality of used pick-up vehicles.For Price, the highest average was for the reasonable 

prices matching the quality of used pick-up vehicles. For Promotion, the highest average was for the customer 

privileges in terms of lower interest rates on auto financing, free vehicle registration and title transfers, free car 

decoration accessories, and free auto insurance. For People, the highest average was for the clear 

communication used between salespeople and consumers. For Place, the highest average was for the 

display of the vehicles in categories such as brands, models, years and colors. For Process, the highest 

average was the thoroughness of the services to customers such as customer record keeping and vehicle 

deliveries. For Physical Evidence, the highest average was for the reputation of the dealerships. 

บทนํา  

ปัจจบุนั รถยนต์มีความสาํคญัตอ่วิถีชีวิตของคนเพ่ือการเดินทางในชีวิตประจําวนั การทอ่งเท่ียว และติดต่อธุรกิจ  

ทําให้ปริมาณการใช้และซือ้รถยนต์เพ่ิมขึน้ทกุๆ ปี จากสถิติของกรมการขนสง่ทางบกได้รายงานว่า มีรถยนต์ท่ีจดทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สะสมทัว่ประเทศ ปี 2555 มีจํานวน 32,476,977 คนั เมื่อเทียบกบัช่วงสิน้สดุเดือนธันวาคม  
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ปี 2554 มีจํานวน 30,194,937 คนั เห็นได้ว่าในระยะเวลาประมาณหนึ่งปี จํานวนรถยนต์รวมสะสมทัว่ประเทศมีจํานวน

เพ่ิมขึน้ คิดเป็น 7.56% ธุรกิจรถยนต์มือสองเป็นทางเลอืกสาํหรับผู้มีรายได้ระดบัปานกลางหรือระดบัลา่งท่ีต้องการรถยนต์

ใช้เพ่ือความสะดวกสบาย และเพ่ือการประกอบธุรกิจ  

อยา่งไรก็ตาม ผลจากนโยบายสนบัสนนุจากภาครัฐในโครงการรถยนต์คนัแรก สง่ผลทําให้ธุรกิจรถยนต์มือสอง

ได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง  โดยความต้องการรถยนต์มอืสองลดลงอยา่งชดัเจน และทําให้ยอดขายลงลดมากกวา่ ร้อยละ 

50 เพราะผู้บริโภคหันไปใช้สิทธิซือ้รถยนต์ใหม่ตามเง่ือนไขของรัฐบาล ซึ่งมีกําหนดการยื่นแบบฟอร์มการขอคืนภาษี 

100,000 บาท ถึงสิน้ปี 2555 จังหวดัลําพูน เป็นท่ีตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในอําเภอเมืองลําพูนมีประชากร

อาศยัจํานวนมาก ประชากรท่ีอาศยัสว่นใหญ่เป็นแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรมภาคเหนือ เกษตรกร และ ผู้ประกอบธุรกิจ

สว่นตวั ธุรกิจรถยนต์มือสองในอําเภอเมืองลําพนูมีการแข่งขนัสงู เพราะธุรกิจรถยนต์มือสองให้ผลตอบแทนสงู หากมีเงิน

ลงทุน ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ง่าย จึงกระตุ้นคู่แข่งรายใหม่เข้ามาทําธุรกิจนีม้ากขึน้ ประกอบกับนโยบายโครงการ

รถยนต์คนัแรก ยิ่งสง่ผลให้ผู้ประกอบการในตลาดรถยนต์มือหนึง่และรถยนต์มือสอง แขง่ขนักนัมากยิ่งขึน้อีก โดยคู่แข่งขนั

แต่ละราย มีกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกันไป เช่น เน้นคุณภาพของรถยนต์ เน้นท่ีราคาถูก มีการจัดทําการส่งเสริม

การตลาดร่วมกับบริษัทไฟแนนซ์โดยคิดอตัราดอกเบีย้พิเศษตํ่าพิเศษ ฟรีประกันชัน้ 1 ฟรีเงินดาวน์ หรือ โปรโมชั่นเว้น 

การจ่ายค่างวด 3 เดือนแรก เป็นต้น ส่วนผู้ ประกอบการบางรายมีการปรับปรุงร้านใหม่ทัง้หมด หรือ เพ่ิมช่องทาง 

การจดัจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ เพ่ือปรับภาพลกัษณ์ของเต็นท์รถยนต์มือสอง เป็นศนูย์รถยนต์มือสองครบวงจร และเพ่ือให้

สามารถแขง่ขนักบัศนูย์รถยนต์มือหนึง่อีกด้วย  

ผู้บริโภคในจงัหวดัลาํพนูสว่นใหญ่นิยมใช้รถยนต์ประเภทบรรทกุสว่นบคุคล โดยจากสถิติจํานวนรถยนต์บรรทกุ

ส่วนบุคคล มีการเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละต่อปี โดยเทียบกับปี 2552 ได้ดงันี ้ปี 2553 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 50.7 และปี 2554 

เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 73.3 ดงันัน้หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสอง ในอําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพูน จะสามารถ

แข่งขนักับคู่แข่งในตลาดได้ดีนัน้ จําเป็นต้องเข้าใจความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จริง จึงเป็นเหตผุลสําคญัให้ผู้ศึกษา 

มีความสนใจท่ีจะศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง 

ในอําเภอเมืองลําพูน เพ่ือนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสอง และสามารถนํา 

ผลการศกึษามาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการวางแผนด้านการตลาดบริการของทางผู้ประกอบการ ให้มีความสอดคล้อง

กบัความต้องการของลกูค้าในท้องท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

เพ่ือศกึษา สว่นประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองในอําเภอ

เมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 
 

นิยามศัพท์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ร่วมกนัเพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย  

ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ ท่ีเดินทางมาเลอืกซือ้ ทัง้ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้และยงัไม่ตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือ

สอง จากผู้ประกอบการร้านจําหนา่ยรถยนต์ ในอําเภอเมืองลาํพนู จํานวน 4 แหง่ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านจําหนา่ยรถยนต์

มือสอง จํานวน 4 แห่ง  1) ห้างหุ้นสว่นจํากดั ลําพนูยสูคาร์  2) ห้างหุ้นสว่นจํากดัสมานชยัมอเตอร์  3) ห้างหุ้นสว่นจํากดั

นพดลธุรกิจยนต์ และ  4) บริษัท อินทร ลสิซิ่ง กรุ๊ป (1995) จํากดั 

 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง หมายถึง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ตามมาตรา ๔ แห่ง

พระราชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลท่ีมีนํา้หนกัรถไม่เกินหนึ่งพนัหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้

ประกอบการขนสง่เพ่ือสนิจ้างตามกฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบก ได้แก่ รถกระบะบรรทกุ เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  
 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้อ้างถึงแนวคิดสว่นประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service  Marketing 

Mix ) ของ Philip  Kotler  ไว้วา่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีให้บริการ โดยมีสว่นประสมการตลาดบริการ หรือ 7Ps ท่ี

ใช้สําหรับกําหนดกลยทุธ์การตลาด ดงันี ้  ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) การ

สง่เสริมการตลาด (Promotion) บคุลากร  (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และการสร้างและนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศึกษา           

ผู้ศกึษาได้กําหนดขอบเขตการศกึษาเพ่ือศกึษา สว่นประสมการตลาดบริการ 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาดงันี ้1) รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น  2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บรวบรวมข้อมูล  

4) วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  และ 5) จดัทําและนําเสนอรายงาน           

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีมาใช้บริการท่ีแนน่อนประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีเดินทางมาเลือกซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคล 

มือสอง ในอําเภอเมืองลําพนู ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีมาใช้บริการท่ีแน่นอน โดยขอบเขตประชากรนีร้วมทัง้กลุ่มผู้ ท่ี

ตดัสินใจซือ้และยงัไม่ตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบประชากร 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีคา่ความคลาดเคลือ่น 5% คํานวณจากสตูรของ 

(Black, 2007) ได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 384 ตวัอย่าง จึงได้ปรับขนาดกลุม่ตวัอย่าง เป็นจํานวน 400 ตวัอย่าง และ

ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 400 ชดุ  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี ้ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบ

แบบสอบถาม ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ และข้อมลูสาเหตขุองการตดัสินใจซือ้ หรือไม่ซือ้รถยนต์

บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ โดยใช้คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating 

Scale) ซึ่งได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดบั และหลกัเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัค่าเฉลี่ย         

(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2546, 75) 
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การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยนําข้อมลูท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วสรุปผลการศึกษานําเสนอใน

รูปลกัษณะของการใช้ตารางประกอบ 
 

ผลการศึกษา  
 

แบง่เป็น 3 สว่น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31–40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา

สงูสดุ มธัยมศกึษาตอนปลายหรือปวช. อาชีพทําธุรกิจสว่นตวั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท จํานวนรถยนต์ 

ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 2 คัน ประเภทของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองท่ีต้องการ รถกระบะตอนคร่ึง (แค็ป) ขนาด

เคร่ืองยนต์ 2,500 cc. ยี่ห้อโตโยต้า สบีรอนซ์เงินราคา 200,001-400,000 บาท ได้แหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัเต็นท์รถยนต์บรรทกุ

สว่นบคุคลมือสองจากญาติ/เพ่ือน บุคคลแนะนําท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง 

แฟน/คูส่มรส และเหตผุลในการเลือกซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองของผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ คือ คณุภาพ

รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือ

สองในอาํเภอเมืองลาํพูน 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลการศกึษาพบวา่ สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัมาก ได้แก่ ปัจจยั

ด้านผลติภณัฑ์ (คา่เฉลีย่ 3.83)  ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.79)  ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.58) และ

ปัจจยัด้านบคุลากร (ค่าเฉลี่ย 3.43) สว่นปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.31) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.12) และปัจจยัด้านการสร้างและ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (คา่เฉลีย่ 3.01) ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ของระดบัท่ีมีผลสงูสดุ คือ คณุภาพรถยนต์ (คา่เฉลีย่ 4.78)   

ปัจจัยด้านราคา โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดบัท่ีมีผลสงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 

4.66)   

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลีย่ของระดบัท่ีมีผลสงูสดุ คือ การจดัแสดงรถยนต์

เป็นหมวดหมูต่ามยี่ห้อ  รุ่น  ปี  ส ี(คา่เฉลีย่ 4.09)   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยของระดบัท่ีมีผลสงูสดุ คือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่

ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์  การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอปุกรณ์ตกแต่งท่ีลกูค้าต้องการแถม

การประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น (คา่เฉลีย่ 4.50)   

ปัจจัยด้านบุคลากร โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดบัท่ีมีผลสงูสดุ คือ พนกังานใช้คําพดูสื่อสารเข้าใจง่าย

อธิบายได้ชดัเจน (คา่เฉลีย่ 4.13)   

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับท่ีมีผลสูงสุด คือ ความถูกต้อง 

ในการให้บริการ เช่น การบนัทกึประวตัิลกูค้า, การนําสง่รถยนต์ได้อยา่งถกูต้อง เป็นต้น (คา่เฉลีย่ 3.83)   

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดบัท่ีมีผลสงูสดุ  

คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ (คา่เฉลีย่ 4.51)   
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ส่วนที่  3 ข้อมูลสาเหตุของการตัดสินใจซือ้ หรือ ไม่ซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ปัญหาที่พบ

ในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจไม่ซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง สาเหตุของการตัดสินใจซือ้ 

หรือไมซ่ือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ในครัง้นีท่ี้ผู้ตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสดุ 3 ลําดบัแรก คือ คณุภาพรถยนต์ 

(ร้อยละ 69.3) รองลงมาคือ สภาพเดิมของตัวถังมีการเฉ่ียวชนหนักมากก่อน (ร้อยละ 64.8) และราคาเหมาะสมกับ

คณุภาพรถยนต์ (ร้อยละ 58.5) ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือ

สองในอําเภอเมืองลําพูน จําแนกตาม อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการตัดสินใจซือ้รถยนต์บรรทุก

ส่วนบุคคลมือสอง 

1. จาํแนกตามอายุ  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.73) ให้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลอยู่

ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ สภาพเดิมของตวัถงั (ไมม่ีการเฉ่ียวชนหนกั)  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.79)  และอาย ุ41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.90) และอาย ุ50 ปีขึน้ไป 

(ค่าเฉลี่ย 3.96) ให้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีผลอยู่ในระดบัมากเท่ากนั โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกัน  

คือ คณุภาพรถยนต์  

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.13) ให้ปัจจยัด้านราคา มีผลอยู่ในระดบัมาก 

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.80)  และอาย ุ41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.77) และอาย ุ50 ปีขึน้ไป 

(คา่เฉลีย่ 3.72) ให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลอยูใ่นระดบัมาก เทา่กนั โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือราคา

เหมาะสมกบัคณุภาพ  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.53) ให้ปัจจัยด้าน 

ช่องทางการจดัจําหนา่ย มีผลอยูใ่นระดบัมาก.ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.34) อาย ุ41-50 

ปี (คา่เฉลีย่ 3.26) และอาย ุ50 ปีขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 3.22) ให้ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีผลอยู่ในระดบัปานกลาง 

เทา่กนั โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ การจดัแสดงรถยนต์เป็นหมวดหมูต่ามยี่ห้อ  รุ่น  ปี  ส ี 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.55) อายุ 31-40 ปี  

(คา่เฉลีย่ 3.63) และอาย ุ41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.54) ให้ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด  มีผลอยู่ในระดบัมากเท่ากนั โดย

ให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมอืกนั คือ มีการให้สทิธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไมค่ิด

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอปุกรณ์ตกแตง่ท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 3.53) ให้ ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด มีผลอยู่ในระดบั

มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ จดักิจกรรมเพ่ือให้ลกูค้าได้ซือ้รถยนต์ในราคาถกูหรือได้รับของสมนาคณุใน

โอกาสพิเศษ  

ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.34)  และอาย ุ31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.37)  

ให้ปัจจยัด้านบคุลากร มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากนั ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

ให้ปัจจัยด้านบุคลากร มีผลอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสดุเหมือนกัน คือ พนกังานใช้คําพูด

สือ่สารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน  
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 3.55) ให้ปัจจยัด้านบคุลากรมีผลอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.19)  อายุ 31-40 ปี 

(คา่เฉลีย่ 3.12) และอาย ุ41-50 ปี (คา่เฉลีย่ 3.09) ให้ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีผลอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนั 

โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือ ความถกูต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทึกประวตัิลกูค้า  การ

นําสง่รถยนต์ได้อยา่งถกูต้อง เป็นต้น  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 3.19) ให้ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีผลอยู่ในระดบั 

ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนมุตัิสนิเช่ือรวดเร็วตรงความต้องการ 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี (ค่าเฉลี่ย 

3.08)  อายุ 31-40 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.00) อายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 2.99) และอายุ 50 ปีขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 3.02) ให้ปัจจัย 

ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลอยูใ่นระดบัปานกลางเทา่กนั โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมผีลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ

เหมือนกนั คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ  

2. จาํแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงาน

บริษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.88) ให้ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีผลอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ 

รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม มีอปุกรณ์ตกแตง่  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  และอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.81) และเกษตรกร     

(ค่าเฉลี่ย 3.78) ให้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลอยู่ในระดบัมากเท่ากนั โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกัน 

คือ คณุภาพรถยนต์  

ปัจจัยด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และพนกังานบริษัทเอกชน 

(ค่าเฉลี่ย 3.84)  และธุรกิจสว่นตวั  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  และอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.80) ให้ปัจจยัด้านราคา มีผลอยู่ในระดบัมาก 

เทา่กนั โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ สามารถตอ่รองราคาได้  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ เกษตรกร (คา่เฉลีย่ 3.72) ให้ปัจจยัด้านราคา มีผลอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัย่อย

ท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และ

พนกังานบริษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.27)   และเกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3.10) ให้ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีผลอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เทา่กนั ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั, พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.45) 

ให้ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย มีผลอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือ การจดั

แสดงรถยนต์เป็นหมวดหมูต่ามยี่ห้อ รุ่น ปี ส ี 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

พนกังานบริษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.65)  และธุรกิจสว่นตวั  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  และอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.61) ให้ ปัจจยัด้าน 

การสง่เสริมการตลาด  มีผลอยู่ในระดบัมาก เท่ากัน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3.41)  

ให้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกัน คือ  

มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอปุกรณ์ตกแต่ง 

ท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น  
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ปัจจัยด้านบุคลากร  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงาน

บริษัทเอกชน (คา่เฉลีย่ 3.45)  และเกษตรกร (คา่เฉลีย่ 3.46) ให้ปัจจยัด้านบคุลากร มีผลอยูใ่นระดบัมากเทา่กนั ในขณะท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั  พอ่บ้าน/แมบ้่าน  และอ่ืนๆ (คา่เฉลี่ย 3.40) ให้ปัจจยัด้านบคุลากร มีผลอยู่ใน

ระดบัปานกลางโดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ พนกังานใช้คําพดูสือ่สารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ

พนกังานบริษัทเอกชน (คา่เฉลีย่ 3.07) ธุรกิจสว่นตวั, พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 

3.13) ให้ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีผลอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากัน โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ

เหมือนกนั คือ ความถกูต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทกึประวตัิลกูค้า, การนําสง่รถยนต์ได้อยา่งถกูต้อง เป็นต้น  

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ  พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ  และพนกังานบริษัทเอกชน (ค่าเฉลี่ย 3.03)  ธุรกิจสว่นตวั  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  และอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.02) และ

เกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 2.94) ให้ปัจจยัด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากัน  

โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ  

3. จาํแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 

3.77)  20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.76) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.86) และ 40,000 บาทขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 

3.89) ให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ  

คณุภาพรถยนต์  

ปัจจัยด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ตํ่ากวา่หรือเทา่กบั 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

และ 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.81) ให้ปัจจัยด้านราคา มีผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผล 

มีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.83) และ 40,000 บาทขึน้ไป 

(ค่าเฉลี่ย 3.61) ให้ปัจจยัด้านราคา มีผลอยู่ในระดบัมากเท่ากนั โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือ 

ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 

บาท (ค่าเฉลี่ย 3.11) ให้ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีผลอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ คือ ท่ีตัง้เหมาะสม การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000  บาท (ค่าเฉลี่ย 3.20) 30,001–40,000 บาท 

(คา่เฉลีย่ 3.35) ให้ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย มีผลอยูใ่นระดบัปานกลางเทา่กนั ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 40,000 บาทขึน้ไป (คา่เฉลีย่ 3.48)  ให้ปัจจยัด้านสถานท่ี มีผลอยู่ในระดบัมาก โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมี

ผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ การจดัแสดงรถยนต์เป็นหมวดหมูต่ามยี่ห้อ  รุ่น  ปี  ส ี 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 

บาท (ค่าเฉลี่ย 3.53) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.57) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.56) และ 40,000 บาทขึน้

ไป (ค่าเฉลี่ย 3.64) ให้ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลอยู่ในระดบัมากเท่ากัน โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ย

สงูสดุเหมือนกนั คือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

แถมอปุกรณ์ตกแตง่ท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น  
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ปัจจัยด้านบุคลากร  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 

3.34)  และ 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.39) ให้ปัจจยัด้านบคุลากร มีผลอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนั ในขณะท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.45) และ 40,000 บาทขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 

3.51) ให้ปัจจยัด้านบคุลากร มีผลอยูใ่นระดบัมากเทา่กนั โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือ พนกังาน

ใช้คําพดูสือ่สารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 

บาท (ค่าเฉลี่ย 3.01) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.09) 30,001–40,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ 40,000 บาท 

(ค่าเฉลี่ย 3.17) ขึน้ไป ให้ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีผลอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนั โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี

คา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ ความถกูต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทึกประวตัิลกูค้า  การนําสง่รถยนต์ได้อย่างถกูต้อง 

เป็นต้น  

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ตํ่ากวา่

หรือเท่ากบั 20,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 2.99) 20,001–30,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.01) 30,001–40,000  บาท (ค่าเฉลี่ย 3.01)  

และ 40,000 บาทขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 3.03) ให้ ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลอยู่ในระดบั 

ปานกลาง เทา่กนั โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ 

4. จาํแนกตามการตัดสินใจซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 

3.92) และไม่ซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.81) ให้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลอยู่ในระดบัมากเท่ากัน 

โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุเหมือนกนั คือ คณุภาพรถยนต์  

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตัดสินใจซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.90)   

ให้ปัจจยัด้านราคา มีผลอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจไม่ซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.77) ให้ปัจจยัด้านราคา  

มีผลอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสนิใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง 

(คา่เฉลีย่ 3.40)  และไมซ่ือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (คา่เฉลีย่ 3.29) ให้ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย มีผลอยู่

ในระดบัปานกลางเท่ากนั โดยให้ปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือ การจดัแสดงรถยนต์เป็นหมวดหมู่ตาม

ยี่ห้อ รุ่น ปี ส ี 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทุกสว่นบคุคลมือสอง 

(คา่เฉลีย่ 3.64)  และไมซ่ือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (คา่เฉลีย่ 3.57)   ให้ ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด มีผลอยู่

ในระดบัมากเทา่กนั โดยให้ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลี่ยสงูสดุเหมือนกนั คือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัรา

ดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอุปกรณ์ตกแต่งท่ีลูกค้าต้องการแถมการประกันภยัรถยนต์  

เป็นต้น   

ปัจจัยด้านบุคลากร  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.61)    

ให้ปัจจยัด้านบคุลากร มีผลอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 153  
  

BMRC 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจไม่ซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.39) ให้ปัจจัยด้าน

บคุลากร มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ พนกังานใช้คําพดูสื่อสารเข้าใจง่ายอธิบาย

ได้ชดัเจน  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง 

(คา่เฉลีย่ 3.19)  และไมซ่ือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.10) ให้ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีผลอยู่

ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น  

การบนัทกึประวตัิลกูค้า, การนําสง่รถยนต์ได้อยา่งถกูต้อง เป็นต้น  

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตัดสินใจซือ้รถยนต์

บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (คา่เฉลีย่ 3.04)   และไม่ซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง (ค่าเฉลี่ย 3.00) ให้ปัจจยัด้านการ

สร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมือนกนั คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ  
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 

การอภปิรายผล 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบคุคลมือสองในอําเภอ

เมืองลําพนู อภิปรายผลตามแนวคิดสว่นประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2552) สามารถอภิปรายผลการศกึษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องได้ดงันี ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพูน เป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ซึ่งไม่

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ได้ทําการศกึษา เร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง กรณีศึกษา: จังหวดักระบ่ี ซึ่งพบว่า ปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง เป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัด้านบคุลากร และไมส่อดคล้องกบัผล

การศกึษาของ ศกัดิ์ดาว รอดพิทกัษ์ (2552) ได้ทําการศกึษา เร่ืองปัจจยัท่ีผู้บริโภคใช้ในการเลือกซือ้รถยนต์นัง่มือสองจาก

ผู้ประกอบการ บนถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึง่พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง เป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์   

จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยด้านผลติภณัฑ์ ท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ คณุภาพรถยนต์ ซึ่ง

ไมส่อดคล้องกบัผลการศึกษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ซึ่งพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ  

การประหยดันํา้มนัและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศกัดิ์ดาว รอดพิทักษ์ (2552) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ

ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ สภาพเดิมของตวัถงั (ไมม่ีเฉ่ียวชนหนกั) 

ปัจจัยด้านราคา   

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับ

คณุภาพ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ซึ่งพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มาก

ท่ีสดุ คือ ความเหมาะสมของราคาซือ้ แตส่อดคล้องกบัผลการศกึษาของ ศกัดิ์ดาว รอดพิทกัษ์ (2552) ซึง่พบวา่ ปัจจยัยอ่ย

ท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ ราคาเหมาะสม กบัคณุภาพของรถยนต์ 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย   

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสุด คือ  

การจดัแสดงรถยนต์เป็นหมวดหมูต่ามยี่ห้อ รุ่น ปี ส ีซึง่ไมส่อดคล้องกบัผลการศกึษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ซึง่พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ การแนะนําของเต็นท์รถยนต์ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ศกัดิ์ดาว รอดพิทกัษ์ (2552) ซึง่พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ ความมีช่ือเสียงของผู้ประกอบการ

เต็นท์รถ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยด้านการสง่เสริมการตลาด  ท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ มีการให้

สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน แถมอปุกรณ์ตกแต่งท่ีลกูค้า

ต้องการแถมการประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ซึง่พบวา่ ปัจจยัยอ่ย

ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ การแจกของแถมแต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศกัดิ์ดาว รอดพิทกัษ์ 

(2552) ซึง่พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ พนกังานขายมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบั

รถยนต์ แตล่ะรุ่น แตล่ะยี่ห้อ เป็นอยา่งดี 

ปัจจัยด้านบุคลากร   

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบคุลากร  ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ พนกังานใช้คําพูด

สือ่สารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ซึ่งพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี

ผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ บคุลากรมีอธัยาศยัดี สภุาพเรียบร้อย 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ   

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีผลต่อผู้ บริโภคในการซือ้มากท่ีสุด คือ  

ความถกูต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทึกประวตัิลกูค้า, การนําสง่รถยนต์ได้อย่างถกูต้อง เป็นต้นซึ่งไม่สอดคล้องกบั 

ผลการศึกษาของ สุพรรณ ภูมิภมร (2551)  ซึ่ งพบว่า ปัจจัยย่อย ท่ีมีผลต่อผู้ บ ริโภคในการซื อ้มากท่ีสุด  คือ  

ความสะดวกสบายในการให้บริการ 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   

จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้

มากท่ีสดุ คือ เต็นท์รถยนต์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สพุรรณ ภมูิภมร (2551) ซึ่งพบว่า 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้มากท่ีสดุ คือ ท่ีจอดรถสะดวก 
 

ข้อค้นพบ 
 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองใน

อําเภอเมืองลาํพนู ในครัง้นีผู้้ศกึษามีข้อค้นพบดงันี ้

  ผู้ตอบแบบสอบถามให้สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง

ในอําเภอเมืองลาํพนู ด้านผลติภณัฑ์ มากท่ีสดุ และให้ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการสร้างและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ  น้อยท่ีสดุ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์

บรรทกุส่วนบุคคลมือสองในอําเภอเมืองลําพนู ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 3 ลําดบัแรก คือ คณุภาพรถยนต์  ราคาเหมาะสมกับ

คณุภาพ  และสภาพเดิมของตวัถงั (ไมม่ีการเฉ่ียวชนหนกั) ตามลาํดบั 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์

บรรทกุสว่นบคุคลมือสองในอําเภอเมืองลาํพนู ท่ีมีคา่เฉลีย่น้อยสดุ 3 ลาํดบัแรก คือ ระบบรักษาความปลอดภยัของบริษัท

มีความเหมาะสม  ปัจจัยย่อยลําดบัถดัมา คือ พนกังานของบริษัทแต่งกายสภุาพเหมาะสม และใส่ชุดฟอร์มของบริษัท  

และการติดตัง้อปุกรณ์เสริมเสร็จตามกําหนดเวลานดัหมาย ตามลาํดบั 

 เมื่อจําแนกตามอาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์  

มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ สภาพเดิมของตวัถงั (ไมม่ีการเฉ่ียวชนหนกั) ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี 

และ 50 ปีขึน้ไป ให้ระดบัท่ีมีผลตอ่ ปัจจยัยอ่ยด้านผลติภณัฑ์ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ คณุภาพรถยนต์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21-30 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ติดป้ายบอก

ราคาชดัเจน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี  41-50 ปี และ 50 ปีขึน้ไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้าน

ราคามีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี  31-40 ปี และ 41-50 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม

การตลาด มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีการให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไม่คิดค่าธรรมเนียม 

จดทะเบียนแถมอปุกรณ์ตกแตง่ท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกนั ภยัรถยนต์ เป็นต้น ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ

50 ปีขึน้ไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านการสง่เสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ จัดกิจกรรมเพ่ือให้ลกูค้าได้ซือ้

รถยนต์ในราคาถกูหรือได้รับของสมนาคณุในโอกาสพิเศษ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี  31-40 ปี และ 41-50 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร มี

คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ พนกังานใช้คําพดูสื่อสารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป 

ให้ระดบัท่ีมีผลตอ่ ปัจจยัยอ่ยด้านบคุลากร มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี  31-40 ปี และ 41-50 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ

ให้บริการ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ความถกูต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทกึประวตัิลกูค้า, การนําสง่รถยนต์ได้อยา่งถกูต้อง 

เป็นต้น ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีขึน้ไป ให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ มี

คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนมุตัิสนิเช่ือรวดเร็วตรงความต้องการ 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังาน

บริษัทเอกชน ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม มีอปุกรณ์

ตกแตง่ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั  พอ่บ้าน/แมบ้่าน  และอ่ืนๆ และ เกษตรกร ให้ระดบัท่ีมีผลตอ่ 

ปัจจยัยอ่ยด้านผลติภณัฑ์ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ คณุภาพรถยนต์  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษัทเอกชน และธุรกิจสว่นตวั 

พอ่บ้าน/แมบ้่าน และอ่ืนๆ ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ สามารถต่อรองราคาได้ ในขณะท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ เกษตรกรให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกับ

คณุภาพ  

เมื่อจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 

20,000 บาท และ 30,001–40,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ติดป้ายบอกราคา
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ชดัเจน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท และ 40,000 บาทขึน้ไป ให้ระดบัท่ีมี

ผลตอ่ ปัจจยัยอ่ยด้านราคา มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยด้าน 

ช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่ีตัง้เหมาะสม การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ ในขณะท่ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท 30,001–40,000 บาท และ 40,000 บาทขึน้ไป  ให้

ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การจดัแสดงรถยนต์เป็นหมวดหมู่ตามยี่ห้อ  

รุ่น  ปี  ส ี 

เมื่อจําแนกตามการตดัสนิใจซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจซือ้

รถยนต์บรรทกุสว่นบุคคลมือสอง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ติดป้ายบอกราคาชดัเจน 

ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจไม่ซือ้รถยนต์บรรทุกสว่นบคุคลมือสอง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้าน

ราคา มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตัดสินใจซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้าน

บคุลากร มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการตดัสินใจ

ไมซ่ือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ให้ระดบัท่ีมีผลตอ่ ปัจจยัยอ่ยด้านบคุลากร  มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ พนกังานใช้คําพดู

สือ่สารเข้าใจง่ายอธิบายได้ชดัเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษานี ้ทําให้ผู้ศกึษาทราบสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่น

บคุคลมือสองในอําเภอเมืองลาํพนู ทางผู้ศกึษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพฒันาสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอ่ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองในอําเภอเมืองลาํพนู ตามข้อค้นพบท่ีได้จากการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ 

ผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ือง คณุภาพรถยนต์ สภาพเดิม

ของตวัถัง (ไม่มีการเฉ่ียวชนหนกั) และรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงามและมีอุปกรณ์ตกแต่งพร้อม โดยคดัเลือกรถยนต์

บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ท่ีมีคณุภาพสงู ไมป่ระวตัิการเฉ่ียวชนหนกั ควรมีการตรวจสอบประวตัิการบํารุงรักษารถยนต์ใน

อดีตวา่ ผู้ใช้รถก่อนหน้านัน้ได้มีการปรับเปลีย่นหรือซอ่มแซมสว่นใดของรถยนต์ไปแล้วบ้างอีกด้วย โดยควรเร่ิมตรวจตัง้แต่

ห้องเกียร์ โช็คอพัแหนบ  พวงมาลยั  เฟืองท้าย  และช่วงล่างในส่วนอ่ืนๆ ถ้ามีสิ่งใดผิดปกติ  เช่น  มีนํา้มนัไหลออกมา 

จากบางแห่ง  มีสว่นหกั  บิด  งอ  หรือแหนบซ้อนกนัไม่เป็นระเบียบ หรือไม่ เป็นต้น นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่าย

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควรให้ความสําคญักับสีของรถยนต์ท่ีนํามาจําหน่าย โดยควรเลือกสีของรถยนต์ท่ีเป็น 

ท่ีนิยมของผู้บริโภค อาทิเช่น สีบรอนซ์เงิน  สีขาว และ สีดํา เป็นต้น เพ่ือลดปัญหารถยนต์ไม่ถกูจําหน่ายไม่ออก เป็นการ

รักษาสภาพคลอ่ง และเน้นรถยนต์ในกลุม่ยี่ห้อ โตโยต้า อีซูซุ และ ฟอร์ด เน่ืองจากเป็นยี่ห้อท่ีบริโภคต้องการ หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 83.25 ของความต้องการรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองทัง้หมด อีกทัง้ยงัสามารถหาอะไหลร่ถในการซ่อมบํารุง

ได้ง่าย และ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองควรเลือก ขนาดของเคร่ืองยนต์ ของรถยนต์บรรทุก

สว่นบคุคลมือสอง ขนาด 2,500 cc. และ 3,000 cc. มาจําหนา่ยเป็นหลกัอีกด้วย  
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เน่ืองจากผู้บริโภคสว่นใหญ่ ให้ความสาํคญั ในเร่ืองรถยนต์ท่ีมีสมรรถนะในการขบัดี เช่น เคร่ืองยนต์ดี ช่วงลา่งดี  

เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรจดัการซ่อมบํารุง หรือปรับแต่งรถยนต์บรรทกุ

สว่นบคุคลมือสองท่ีนํามาจําหนา่ยให้มีสมรรถภาพพร้อมใช้งานตามท่ีผู้บริโภคต้องการ  

ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองควรมีการรับประกนัหลงัการขาย ในด้านสําคญัๆ เช่น 

รับประกนัส ีเคร่ืองยนต์ และแชสซี เป็นต้น และกําหนดว่าจะมีการรับประกนันานเท่าไหร่ หลงัจากซือ้ เช่น 3 เดือน หรือ 6 

เดือน เป็นต้น เพ่ือ เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ บริโภค และยังเป็นการช่วยกระตุ้ นการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคได้ด้วย 

นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองควร ชีแ้จงให้ผู้บริโภคทราบถึงเร่ือง การบริการรับ

แลกเปลีย่นรถยนต์เก่าโดยมกีารตรีาคาให้ผู้บริโภคอยา่งเป็นธรรม ผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง 

ควรกําหนดเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการรับแลกเปลีย่นรถยนต์เก่า อีกด้วย 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารถยนต์ของเต็นท์รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง อาจจะไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั  

แต่ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุส่วนบคุคลมือสอง สามารถสร้างความแตกต่างในด้านการให้บริการท่ีเป็นเลิศ  

เพ่ือสร้างคุณค่าการรับรู้ (Perceived Value) ในด้านการให้บริการได้รับจากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่น

บคุคลมือสอง  เช่น การบริการหลงัการขาย การให้คําปรึกษาเร่ืองการซอ่มบํารุงรถยนต์ตา่งๆ เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ลกูค้าเกิด

ความรู้สกึคุ้มคา่กบัเงินท่ีจา่ย และเต็มใจจะจา่ย (Willingness To Pay) และยงัเป็นการเสริมช่ือเสยีงของทางผู้ประกอบการ

จําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ให้ดียิ่งขึน้ด้วย   

และจากการศกึษา สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองใน

อําเภอเมืองลําพนู จํานวนตามอาย ุและจําแนกตาม อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 30 ปีขึน้ไป และกลุม่อาชีพ  

ธุรกิจสว่นตวั พ่อบ้าน/แม่บ้าน และเกษตรกร จะให้ความสําคญัในปัจจยัย่อยเร่ือง คณุภาพรถยนต์ ในขณะท่ี กลุม่อาชีพ

ข้าราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษัทเอกชน จะให้ความสําคญัในปัจจยัย่อยเร่ือง รูปลกัษณ์ภายนอกท่ี

สวยงาม มีอุปกรณ์ตกแต่ง ดงันัน้ หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุส่วนบคุคลมือสอง ต้องการเน้นกลุม่ลกูค้า

อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั พอ่บ้าน/แมบ้่าน และเกษตรกร ควรให้ความสาํคญักบัการสรรหารถยนต์ท่ีมีคณุภาพสงูเข้ามายงัเต็นท์

รถของผู้ ประกอบการ แต่ถ้าผู้ ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ต้องการเน้นกลุ่มลูกค้าอาชีพ 

ข้าราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษัทเอกชน ควรนําเสนอรูปลกัษณ์ภายนอกของรถยนต์ พร้อมอปุกรณ์

ตกแตง่ ท่ีครบครันให้แก่ลกูค้าให้ในกลุม่นี ้อีกด้วย   

ปัจจัยด้านราคา  

เน่ืองจากปัจจุบนัผู้บริโภคมีความรู้มากขึน้ มีการค้นหา ตรวจสอบราคารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองและ 

เปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกสว่นบคุคลมือสองควรมีการตรวจสอบ

ราคาตลาด หรือราคาทัว่ไปตามสถานประกอบการอ่ืน ๆ และตัง้ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ โดยกําหนด

ราคาของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองให้สามารถต่อรองได้จากราคาท่ีตัง้ไว้ โดยมีการติดราคาป้ายให้ชดัเจน และ

ราคาของรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองควรอยู่ในช่วง 200,001-400,000 บาท เน่ืองจากเป็นช่วงราคาท่ีผู้บริโภคสว่น

ใหญ่ต้องการซือ้ และอาจจะกําหนดเง่ือนไขการให้สว่นลดราคาเมื่อลกูค้าซือ้เป็นเงินสดไว้ด้วย นอกจากนัน้ผู้ประกอบการ

จําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรมีความหลากหลายของราคารถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ให้ผู้บริโภค

ได้เลอืกอีกด้วย 

และจากการศกึษา สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองใน

อําเภอเมืองลําพูน จํานวนตามอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเกษตรกร จะให้ความสําคัญในปัจจัยย่อยเร่ือง ราคา
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เหมาะสมกบัคณุภาพ ดงันัน้ หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ต้องการเน้นกลุม่ลกูค้าอาชีพ

เกษตรกร ควรนําเสนอรถยนต์ท่ีมีความคุ้มค่าในเชิงการใช้งาน เน่ืองจากโดยปกติลกูค้ากลุม่นีม้กัซือ้รถยนต์บรรทุกสว่น

บคุคลมือสอง เพ่ือการประกอบธุรกิจทางการเกษตร จึงไม่ควรนําเสนอรถยนต์ท่ีมีราคาสงูหรือเน้นอปุกรณ์เสริมมากนกั  

แตค่วรเน้นสมรรถนะดี ในราคาท่ีเหมาะสมประกอบกนั 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  

ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัแสดงรถยนต์ โดยมี

การจดัรถยนต์ให้เป็นหมวดหมู ่แบง่เป็นพืน้ท่ีเป็นสดัสว่นตามยี่ห้อ รุ่น ปี สขีองรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง และหากมี

ผู้สนใจต้องการเปิดเต็นท์รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองใหม ่ควรให้ความสาํคญักบัสถานท่ีตัง้ ท่ีสะดวกต่อการเดิน และ

ควรมีการอํานวยความสะดวกในการจอดรถให้กบัลกูค้าท่ีมาซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง เช่น จดัสถานท่ีจอดรถให้

เป็นระเบียบ มีช่องทางการเดินรถท่ีสะดวกปลอดภยั เป็นต้น อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา พบว่า การมีบริการ

ขบัรถยนต์ไปให้ลกูค้าดนูอกสถานท่ี นัน้มีผลตอ่การซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองในอําเภอเมืองลาํพนู ในระดบัน้อย 

ดงันัน้  ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ไม่ควรนํามาเป็นประเด็นหลกัในการนําเสนอลกูค้า หรือ

อํานวยความสะดวกในเร่ืองดงักลา่วมากนกั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรคํานึงถึงเร่ือง การให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น  

การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไมค่ิดคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอปุกรณ์ตกแต่งท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกนัภยั

รถยนต์ เป็นต้น เน่ืองเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ในระดบัมากท่ีสดุ และควรมีการจัด

กิจกรรมเพ่ือให้ลกูค้าได้ซือ้รถยนต์ในราคาถกูหรือได้รับของสมนาคณุในโอกาสพิเศษด้วย เพ่ือให้ผู้ประกอบการจําหน่าย

รถยนต์บรรทกุสว่นบุคคลมือสองสามารถจําหน่ายรถยนต์ออกไปได้เร็ว ไม่ต้องเก็บรถยนต์ไว้นาน ซึ่งจะทําให้เกิดต้นทุน

ของการเก็บรักษาเพ่ิมขึน้ อีกทัง้จะสง่ผลตอ่การตัง้ราคาเพ่ือการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคล

มือสองรายอ่ืนอีกด้วย นอกจากนัน้ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรเลือกการโฆษณาใน

หนงัสือรถยนต์และ ผ่านทางแผ่นพบัใบปลิว ป้ายต่างๆ เป็นหลกั เพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสารเก่ียวกบัรถยนต์ท่ีมีจําหน่าย 

แก่ลกูค้าทราบด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกสว่นบคุคลมือสอง ควรมีบริการหลงัการขายฟรี 

เช่น ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการดแูลลกูค้าและทําให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของรถยนต์บรรทกุ

สว่นบคุคลมือสองท่ีซือ้ไปอีกด้วย 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

 ผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการใช้คําพดูสื่อสารท่ีเข้าใจ

ง่าย อธิบายได้ชดัเจนของพนกังาน โดยพนกังานต้องสามารถให้คําปรึกษาแนะนําได้ถกูต้อง มีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ และมีความนา่เช่ือถือและไว้วางใจได้ และเพ่ือให้สอบสนองเร่ืองท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น ทางผู้ประกอบการจําหน่าย

รถยนต์บรรทุกสว่นบคุคลมือสอง ควรมีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในด้านการให้บริการ และด้านการปฏิบตัิงาน 

อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้บริการลกูค้าได้อย่างถกูต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในทกุ ๆ ด้าน โดยเน้น

การเอาใจใส่ลกูค้าเพ่ือสร้างความประทบัใจ และควรมีการทดสอบความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงานของพนกังานเพ่ือ

กระตุ้นให้พนกังานพัฒนาความรู้และทกัษะในการทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการประเมินราคารถยนต์เก่า 

ของลกูค้า ชีแ้จ้งเกณฑ์ท่ีทางผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ใช้ในการประเมิน เช่น รุ่น ปี ระยะ

ของไมล์ในการใช้รถยนต์ เป็นต้น เพ่ือใช้เกิดความชดัเจนของการประเมิน และได้ราคาท่ีเป็นธรรมสาํหรับลกูค้าอีกด้วย 
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นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรมีการฝึกอบรมและปลกุจิตสํานึกและ

ทศันคติท่ีดีตอ่งานด้านการขายด้วย เพ่ือให้พนกังานมีความกระตือรือร้น และสามารถให้บริการลกูค้าด้วยความเอาใจใส ่ 

มีความเข้าใจ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า  เป็นการสร้างความประทบัใจให้กบั

ลกูค้า เพราะการรักษาฐานลกูค้าเดิมมีต้นทนุตํ่ากวา่การหาลกูค้ารายใหม่หลายเท่าตวั และพนกังานเป็นผู้ ท่ีต้องดแูลและ

ใกล้ชิดลูกค้าให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีการบอกต่อลูกค้ารายใหม่ให้กับทางกิจการของ

ผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองด้วย 

 และจากการศกึษา สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองใน

อําเภอเมืองลําพูน จํานวนตามอายุ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไป จะให้ความสําคญัในปัจจัยย่อยเร่ือง 

พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ดงันัน้หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง มีลกูค้า

กลุม่ดงักลา่วเข้ามารับบริการ ควรกําชบักับพนกังานในเร่ืองการตอบสนองลกูค้าอย่างรวดเร็วในการให้บริการ และควร

ปลกูฝังจิตสาํนกึด้านการบริการหรือการสร้างจิตสํานึกในงานบริการ (Service Mind) ให้กบัพนกังานของเต็นท์รถให้มาก

ขึน้ และผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรให้ความสําคญัเป็นพิเศษกบัการคดัเลือกและอบรม

พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีอัธยาศัย และมารยาทท่ีดี เพ่ือสร้างความประทับใจแรกพบ (First 

Impression) อีกด้วย 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ความถูกต้องในการ

ให้บริการ เช่น การบนัทึกประวตัิลกูค้า การนําสง่รถยนต์ได้อย่างถกูต้อง เป็นต้น ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนมุตัิ

สนิเช่ือ ท่ีรวดเร็วตรงตามความต้องการของลกูค้า และความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การนํารถไปสง่ให้ลกูค้าได้อย่าง

รวดเร็ว เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรกําหนดขัน้ตอนการทํางานท่ีเป็น

มาตรฐาน ประกอบกบัระยะเวลาในแตล่ะขัน้อยา่งชดัเจน  อาทิเช่น เร่ิมต้นตัง้แตล่กูค้าเข้ามายงัเตน็ท์รถยนต์ พนกังานขาย

จะต้องต้อนรับลกูค้าด้วยความสภุาพและเป็นมิตร ในการเข้ารับบริการแต่ละครัง้ของลกูค้า หากลกูค้าเป็นลกูค้ารายใหม ่

หรือไม่เคยเข้ามายังเต็นท์รถยนต์ ทางผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรมีการสอบถาม  

และชีแ้จงรายละเอียดของรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองแต่ละรุ่น หรือ แต่ละประเภท ด้วย มีการชีแ้จงเหตผุลให้ลกูค้า

ได้ทราบว่าถึงคุณภาพของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ของเต็นท์รถยนต์ ควรให้ข้อมูลและคําแนะนําท่ีให้ตรงกับ

ความต้องการและความพร้อมทางการเงินของผู้ซือ้ด้วย  เช่น ผู้ซือ้ท่ีมีงบประมาณจํากดัควรแนะนํารุ่นท่ีราคาไม่แพงมาก

นกั แต่สามารถใช้งานตามความต้องการของลกูค้าได้ ส่วนผู้ซือ้ท่ีมีงบประมาณมาก ควรแนะนํารถยนต์ยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง

และมีอปุกรณ์ตกแตง่ครบ เป็นต้น  

และจากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง 

ในอําเภอเมืองลําพนู จํานวนตามอาย ุพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไป จะให้ความสําคญัในปัจจยัย่อยเร่ือง 

ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตัิสินเช่ือรวดเร็วตรงความต้องการ ดงันัน้หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุก

สว่นบุคคลมือสอง มีลกูค้ากลุ่มดงักล่าวเข้ามารับบริการควรเน้นยํา้กบัพนกังานของกิจการให้อธิบายระยะเวลาในการ

อนุมตัิสินเช่ือโดยละเอียด เช่น ถ้าลกูค้ามีเอกสารครบตามท่ีทางธนาคารกําหนด ลูกค้าจะทราบผลการอนุมัติสินเช่ือ 

ภายใน 7 วนั เป็นต้น  
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ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ือง ช่ือเสียงของเต็นท์รถยนต์

บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ป้ายช่ือบริษัทเห็นได้ชัดเจน และการมีสิ่งอํานวยความสะดวกขณะรอรับบริการเช่น นํา้ดื่ม 

หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร เก้าอีน้ัง่รอเพียงพอ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจําหนา่ยรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรมุง่เน้น

ในด้านภาพลกัษณ์ของการเป็นเต็นท์มือสองท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม และมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั ในการ

ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์บรรทกุสว่นบุคคลมือสอง เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า

ด้วย และผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรจดัทําป้ายช่ือบริษัทให้มองเห็นเด่นชดั เพ่ิมความ

สะดวกในการใช้บริการของลกูค้า นอกจากนัน้ ควรจัดเพ่ิมเก้าอี ้ม้านั่งให้ลูกค้าได้นัง่พกัผ่อน ขณะรอเลือกซือ้รถยนต์

บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา พบว่าปัจจยัเร่ือง

จํานวนห้องนํา้ ชดุฟอร์มของบริษัท และระบบรักษาความปลอดภยัของบริษัท นัน้มีผลต่อการซือ้รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคล

มือสองในอําเภอเมืองลําพนู ในระดบัน้อย ดงันัน้  หากผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ต้องการ

ปรับปรุงกิจการ อาจจะนําประเด็นดงักลา่วมาพิจารณาปรับปรุงเป็นลาํดบัหลงั  

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจากข้อค้นท่ีได้จากการศึกษา ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกสว่นบุคคลมือสอง 

ควรให้ความสําคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เร่ือง คุณภาพรถยนต์ สภาพเดิมของตัวถัง (ไม่มีการเฉ่ียวชนหนัก) และ

รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีสวยงามและมีอุปกรณ์ตกแต่งพร้อม ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วน

บคุคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ือง การตรวจสอบราคาตลาด หรือราคาทัว่ไปตามสถานประกอบการอ่ืนๆ และตัง้

ราคาให้เหมาะสมกบัคณุภาพของรถยนต์ โดยกําหนดราคาของรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสองให้สามารถต่อรองได้จาก

ราคาท่ีตัง้ไว้ โดยมีการติดราคาป้ายให้ชดัเจน ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุก

สว่นบคุคลมือสอง ควรให้ความสาํคญัในเร่ืองการจดัแสดงรถยนต์ โดยมีการจดัรถยนต์ให้เป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็นพืน้ท่ีเป็น

สดัสว่นตามยี่ห้อ รุ่น ปี สีของรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้ประกอบการจําหน่าย

รถยนต์บรรทกุสว่นบคุคลมือสอง ควรคํานึงถึงเร่ือง การให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ไฟแนนซ์ การไม่

คิดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแถมอปุกรณ์ตกแต่งท่ีลกูค้าต้องการแถมการประกันภยัรถยนต์ เป็นต้น ปัจจยัด้านบคุลากร 

ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการใช้คําพูดสื่อสารท่ีเข้าใจง่าย 

อธิบายได้ชัดเจนของพนักงาน โดยพนักงานต้องสามารถให้คําปรึกษาแนะนําได้ถูกต้อง มีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ และมีความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทกุ

สว่นบุคคลมือสอง ควรให้ความสําคญัในเร่ือง ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น การบนัทึกประวตัิลกูค้า, การนําส่ง

รถยนต์ได้อย่างถกูต้อง เป็นต้น ระยะเวลาในการยื่นและรอการอนุมตัิสินเช่ือ ท่ีรวดเร็วตรงตามความต้องการของลกูค้า 

และความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การนํารถไปส่งให้ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น และปัจจัยด้านการสร้างและ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสอง ควรให้ความสําคัญในเร่ือง 

ช่ือเสียงของเต็นท์รถยนต์บรรทกุส่วนบุคคลมือสอง ป้ายช่ือบริษัทเห็นได้ชัดเจน และการมีสิ่งอํานวยความสะดวกขณะ 

รอรับบริการเช่น นํา้ดื่ม หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร เก้าอีน้ัง่รอเพียงพอ เป็นต้น  
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ความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 

บริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จาํกัด ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

Customers Satisfaction toward Service Marketing Mix  

of Wimplecom Laos Company Limited in Vientiane Capital 

บณุยแสง ณ เชียงคํา16

* อรชร มณีสงฆ์17

** 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อสว่นประสมการตลาดบริการของ  

บริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั ได้แก่สว่นประสมในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากลกูค้าท่ีใช้โทรศพัท์มือถือระบบเติมเงิน 3G ของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั จํานวน 400 ราย  

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นมากเป็นเพศหญิง อาย ุ15-20 ปี สถานภาพโสด เป็นนกัศกึษา รายได้ 

ตํ่ากวา่ 5,000,000 กีบ ผลการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านราคา  

และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร และด้านกระบวนการเป็นปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีต้องปรับปรุงอยา่งเร่งดว่น 

ด้านความคิดเห็นต่อการใช้บริการโทรศพัท์มือถือระบบเติมเงิน 3G ของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด 

ตอ่ไปในอนาคต พบวา่มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 41.75 ยงัต้องการจะใช้บริการของเครือขา่ยนีต้อ่ไป แต่อย่างไรก็ตาม

พบวา่มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 48.75 ยงัไมแ่นใ่จวา่จะใช้บริการของเครือขา่ยนีต้อ่ไปหรือไม่ และพบว่ามีเพียงร้อยละ 

9.50 ตดัสนิใจวา่จะยกเลกิใช้บริการเครือขา่ยนี ้ 

ผลการศกึษาด้านปัญหาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรกเรียงตามลําดบัค่าเฉลี่ยได้แก่ สญัญาณ 

มือถือยงัไมค่รอบคลมุทกุพืน้ท่ีโดยเฉพาะในเขตนอกตวัเมืองใหญ่  ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 3G ไม่แรงตามจริง

ในบางเวลา การคิดปริมาณการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3G ไมเ่ป็นไปตามจริง การตดัคา่บริการโทรภายในประเทศไม่เป็นไป

ตามเวลาใช้งานจริง  ศนูย์บริการลกูค้ายงัมีน้อย หาได้ยาก การติดต่อขอคําปรึกษาต่างๆยงัมีความลา่ช้าอยู่เน่ืองจากมี

หลาย พนกังานท่ีให้บริการยงัขาดความชํานาญในการให้บริการและไมค่อ่ยได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีจําเป็น ศนูย์บริการลกูค้า

มีพืน้ท่ีแคบและไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีมารอใช้บริการ มีการสง่ข้อความแจ้งเตือนถึงบริการใหม่ๆ หรือ

ข้อมลูข่าวสารต่างๆในระบบมากเกินไป การจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายมีอยู่เร่ือยๆ แต่หลงัจากประกาศผลแล้วลกูค้า 

ไมค่อ่ยได้รับขา่วสารเก่ียวกบัรายช่ือของผู้ ท่ีได้รับรางวลั ซึง่เป็นปัญหาท่ีทางบริษัทควรเร่งปรับปรุงเพ่ือรักษากลุม่ลกูค้าเดิม

ของบริษัท โดยการแก้ปัญหาจะช่วยให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจมากขึน้และมีความภกัดีของบริษัทในอนาคต 

 

 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

 

This independent study aimed to examine the customers’ satisfaction toward the Service Marketing Mix 

of Wimplecom Laos Company Limited in Vientiane Capital. The data collection tool used was a questionnaire 

consisting of the  rating scales (5 levels) investigating the customers’ satisfaction toward Service Marketing 

Mix which included product, price, promotion, people, physical evidence, and process. The samples were 

400 prepaid 3G users of Wimplecom Laos Company Limited. The analysis included frequency, percentage, 

and mean.  

The data revealed that the participants, mostly single female students aged 15-20 with less than 

5,000,000 kip, were satisfied with the place, price, and physical evidence of the Service Marketing Mix. 

However, they were not satisfied with the promotion, people, and process. For the attitude towards the 3G 

prepaid service of Wimplecom Laos Company Limited, it was found that 41.75% of the samples would 

continue using the service, 48.75% were not sure, and 9.50% would discontinue the service. 

Furthermore, the data indicated the following 10 problems (in order of frequency): the signal did not 

cover all areas especially outside the city, sometimes the speed of the 3G was not fast, the data usage of the 

3G was not accurate, the service fee was not accurate, there were not enough service centers, the assistance 

service was slow, the customer service officials were lack of service skills, the service centers were too small 

without facilities for the customers, there were too many promotional messages and news sent to the users, 

the customers did not get informed about the winners of the after sale promotions.  These were the problems 

the company needs to solve in order to increase the customers’ satisfaction and their loyalty. 
 

บทนํา 

ในสภาวะการดําเนินธุรกิจภายใต้ความทันสมัย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีการพัฒนา 

อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง ประกอบกบัผลกระทบจากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ-สงัคม สภาพของการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

และข้อจํากดัอ่ืนๆ ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการ

เลอืกใช้สนิค้าและบริการท่ีมีให้เลือกมากขึน้ในปัจจุบนั สิ่งต่างๆ เหลา่นีไ้ด้กลายเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรคในการดําเนิน

ธุรกิจและนําธุรกิจของตวัเองให้ก้าวไปสูแ่นวหน้าได้ จึงมีความจําเป็นอยา่งมากท่ีแตล่ะธุรกิจต้องประเมินการให้บริการแก่

ลกูค้าของตวัเองอยูเ่ป็นประจํา อยา่งเช่น ธุรกิจเก่ียวกบัระบบโครงขา่ยการสือ่สารไร้สาย 

ในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา สปป ลาว เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มุ่งเน้นการพฒันาเก่ียวกับระบบ 

การสื่อสารโทรคมนาคมให้มีความทนัสมยัมากกว่าเดิม เช่นการพฒันาระบบการสื่อสารเป็นระบบ 3G โดยมีองค์กรของ

รัฐบาลเป็นผู้ควบคมุและให้สมัปทานแกบ่ริษัทเอกชนในการเช่าซือ้ โครงขา่ยโทรคมนาคมระบบ 3G ซึง่มีอยู ่4 บริษัทชัน้นํา

ในลาวท่ีเข้ามาร่วมสมัปทาน และให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไปภายใต้ตราแบรนด์ ลาวโทรคม LTC อีทีแอว ETL บีลาย 

Beeline และยูนิเทว Unitel โดยให้บริการในหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไร้สาย 
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เครือขา่ยการสือ่สารทางอินเตอร์เน็ตสายใยแก้ว และ เครือข่ายการสื่อสารอินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านโทรศพัท์มือถือ และ Air 

Card เป็นต้น (The Mobile World-Vientiane times, 2011) 

ในบรรดาผู้ ให้บริการเหล่านัน้ บริษัท วิมเปวคอม จํากัด หรือท่ีรู้กนัดีของประชาชนลาวในนาม บีลาย Beeline ก็

เป็นอีกบริษัทหนึง่ท่ีเข้ามาทําธุรกิจให้บริการด้านผลติภณัฑ์เครือขา่ยการสือ่สารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีไร้สายและอินเตอร์เน็ตไร้

สายผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ในประเทศลาว (www.beeline.la) และมียอดผู้ ใช้บริการสินค้าในระดบัต้นๆ ของประเทศลาว 

เน่ืองจากมีอตัราค่าบริการท่ีค่อนข้างจะถกูกว่าผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ เพราะบริษัทต้องการเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีเป็น

วยัรุ่น ซึ่งสว่นมากกําลงัเรียนหรือศึกษาในระดบัมธัยมและมหาวิทยาลยั แต่เป็นกลุ่มท่ีใช้บริการในปริมาณท่ีค่อนข้างสงู 

(อภิเดช มิ่งบบุผา, การสือ่สารระหวา่งบคุคล, 22 มกราคม 2556) 

ผู้ ใช้งานเฉพาะเครือข่ายของ Beeline ในปัจจุบนัทัง้หมดมีมากกว่า 500,000 หมายเลขหรือมีสว่นแบ่งการตลาด

ประมาณ 27% (KPL Lao News Agency, 2011) ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งลกูค้าเป้าหมายของบริษัท และเป็น 

การประเมินเก่ียวกับกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีบริษัทได้นํามาใช้ในช่วงท่ีผ่านมา ด้วยเหตุนีผู้้ ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบเติมเงินในระบบ 3G ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของ บริษัท  

วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด เพ่ือท่ีจะสามารถรับรู้ถึงระดบัความพึงพอใจท่ีแท้จริงของลกูค้าท่ีมาใช้สินค้าและการ

บริการของบริษัท และทําให้บริษัทสามารถนําเอาข้อมลูพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการศึกษาในครัง้นีไ้ปปรับใช้กบั

กลยุทธ์ของบริษัทให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการแข่งขันของธุรกิจประเภทนีใ้นปัจจุบัน เพ่ือท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าของบริษัทและดงึดดูลกูค้าใหมข่องบริษัทได้ในอนาคตอีกเช่นกนั 
 

กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

แนวคดิความพึงพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction Concept) 

ความพึงพอใจของลกูค้า เป็นความรู้สึกหลงัการซือ้ของบุคคลหรือลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ

ระหวา่งการรับรู้ตอ่การบริการท่ีได้รับ (Perceived Services Performance) กบัการบริการท่ีลกูค้าคาดหวงั (Expectation) 

(Kotler, 2003, 61 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, 90) 

ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) เป็นสิ่งท่ีลูกค้าต้องการหรือคาดหวังว่าจะได้รับจาก

ผลิตภณัฑ์และการบริการ ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซือ้เช่น จากเพ่ือน จากนกัการ

ตลาดและจากข้อมลูคูแ่ขง่ขนั เป็นต้น ถ้านกัการตลาดนําเสนอขา่วสารเก่ียวกบัผลติภณัฑ์เกินความเป็นจริง จะทําให้ลกูค้า

เกิดความหวงัในผลติภณัฑ์นัน้สงูเกินจริง และ เมื่อลกูค้าพบว่าการทํางานของผลิตภณัฑ์นัน้ตํ่ากว่าท่ีคาดหวงัไว้ ก็จะเกิด

ความไม่พึงพอใจ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความคาดหวงั (Expectation :E) และการรับรู้ของ

ผู้ ใช้บริการต่อบริการท่ีได้รับ (Perceived Performance :P) สามารถวดัได้โดยการใช้แบบจําลองความคาดหวงัและการ

รับรู้ (E-P Model) โดยถ้าผลท่ีได้รับจากสนิค้าหรือบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัของลกูค้า (P<E) ทําให้ลกูค้าเกิดความไม่

พงึพอใจ แตถ้่าระดบัของผลท่ีได้รับจากสนิค้าหรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลกูค้า (P=E) จะทําให้ลกูค้าเกิดความ

พึงพอใจ และถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการสงูกว่าความคาดหวังท่ีลกูค้าตัง้ไว้ (P>E) จะทําให้ลกูค้าเกิดความ

ประทบัใจ ดงันัน้ สิง่สาํคญัท่ีจะทําให้บริษัทประสบความสาํเร็จก็คือ การเสนอผลติภณัฑ์ตามผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ท่ี

สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้ซือ้ 
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ  (Service  Marketing  Mix) 

Kotler (2003 อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2542, 312-314) ได้กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการ

ประกอบด้วยปัจจยัตา่งๆ เพ่ือสนองความพงึพอใจของลกูค้าด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีนําเสนอแก่ตลาดเพ่ือตอบสนองความจําเป็นและ

ต้องการ ของมนุษย์และต้องสร้างคณุค่าให้เกิดขึน้ ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็นสองลกัษณะคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้ และ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ บริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ได้นําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ คือการให้บริการ

เครือขา่ยโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบ 3G ท่ีมีคณุภาพให้เป็นทางเลอืกแก่ลกูค้า 

 2. ราคา (Price) หมายถึงต้นทุนทัง้หมดท่ีลกูค้าต้องจ่าย เพ่ือการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือการ

บริการ ลกูค้าจะทําการเปรียบเทียบระหวา่งราคากบัคณุคา่ของผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้าคณุค่าของผลิตภณัฑ์สงูกว่าราคา จะทํา

ให้ลกูค้าตดัสนิใจซือ้หรือใช้บริการ ดงันัน้ กลยทุธ์การกําหนดราคาต้องคํานงึถึงคณุคา่ท่ีรับรู้ในสายตาของลกูค้า ทางบริษัท 

วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัดเองได้เน้นการตัง้ราคาโดยคํานึงถึงลกูค้าเป้าหมายเป็นหลกั เพ่ือท่ีจะเน้นให้ลกูค้าได้รับ

คณุคา่จากใช้บริการอยา่งเต็มท่ี เมื่อเปรียบเทียบจากราคาของคูแ่ขง่รายอ่ืนๆ 

 3. สถานท่ีและการจดัจําหนา่ย (Place) เป็นกระบวนการทํางานท่ีจะให้สินค้าหรือบริการไปสูต่ลาด 

เพ่ือให้ลกูค้าได้สินค้าหรือบริการตามต้องการ ซึ่งทางบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั ก็มีช่องทางการจําหน่ายใน

หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการลกูค้าเองหรือตวัแทนจําหน่ายท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ เพ่ือให้ลกูค้าได้เข้าถึงสินค้าได้

สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 

 4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสือ่สารการตลาด ท่ีต้องแนใ่จวา่ตลาดกลุม่เป้าหมาย

เข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งท่ีเสนอขาย เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ทัง้พนกังานหรือ

ลกูค้าเก่าบอกตอ่ลกูค้าใหม ่รวมถึงการติดตอ่สือ่สารผา่นสือ่ตา่งๆเช่น การโฆษณา และการสง่เสริมการขายตา่งๆ ในสว่นนี ้

ทางบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั ได้เน้นเป็นพิเศษเพ่ือให้ลกูค้าเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจถึงคณุค่าของสินค้าท่ี

พวกเขาจะได้รับ ผา่นกระบวนการสือ่สารตา่งๆท่ีบริษัทนํามาใช้ 

 5. บคุลากร (People) หรือพนกังาน (Employee) เป็นการคดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ

พนกังานเพ่ือทําให้เกิดความแตกตา่งในการทําให้ลกูค้าพอใจได้เป็นอยา่งมาก พนกังานต้องมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ในการศึกษาครัง้นี ้หมายถึง พนกังานฝ่ายขายและ

ประชาสมัพนัธ์ของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั 

 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นคณุภาพของการบริการโดย

ผ่านการใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นได้ เพ่ือให้ลกูค้ามองเห็นคุณค่าการบริการท่ีส่งมอบ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 

TQM และในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ศึกษาเจาะจงศึกษาท่ีศนูย์บริการลกูค้า ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์ เป็น

หลกั 

 7. กระบวนการ (Process) เป็นขัน้ตอนในการให้บริการ เพ่ือสง่มอบคณุภาพในการให้บริการท่ีดี

รวดเร็วและสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า โดยทางผู้ศึกษาได้เน้นการศึกษากระบวน การให้บริการก่อนและหลงัการขาย  

ในด้านประสทิธิภาพของการให้บริการ 
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 

เนือ้หาในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย การศึกษาถึงความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้มือถือแบบเติมเงินในระบบ 

3G ท่ีมีตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของ บริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดัโดยเน้น สว่นประสมการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ คือ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหนา่ย การสง่เสริมการตลาด บคุลากร กระบวนการ และ ด้านลกัษณะ

ทางกายภาพของบริษัท 

ขัน้ตอนการศึกษา 

- รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น โดยการเก็บรวมรวมข้อมลูปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีใช้ในการศึกษาในครัง้นี ้

ตลอดจนแนวทางการในการทํากรอบในการศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อต่างๆ 

จากห้องสมดุและข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 

- สร้างแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตวัอยา่ง โดยมีการทดสอบแบบสอบถามในเบือ้งต้น เพ่ือ

วดัประสทิธิภามของแบบสอบถาม ก่อนท่ีจะลงเก็บข้อมลูจริง 

- เก็บรวบรวมข้อมลู โดยเก็บข้อมลูปฐมภมูิ ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งท่ีกําหนด 

- วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ SPSS 

- จดัทําและนําเสนอรายงาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นีค้ือ ลกูค้าท่ีใช้มือถือแบบเติมเงินในระบบ 3G ของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว 

จํากดั ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของบริษัท ท่ีใช้บริการในพืน้ท่ีของนครหลวงเวียงจนัทน์เท่านัน้ เพราะเป็นพืน้ท่ีๆมี

การใช้บริการมากท่ีสดุ และ สญัญาณ 3G ครอบคลมุมากท่ีสดุใน สปป ลาว (อภิเดช มิ่งบบุผา, การสื่อสารระหว่างบคุคล, 

2556) 

การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย จากประชากรผู้ ท่ีใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินระบบ 3G ท่ี

ลงทะเบียนใช้งานจริงจากลกูค้าท่ีใช้บริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในรูปแบบเติมเงินเท่าจํานวน 

246,762 หมายเลข (อภิเดช มิ่งบบุผา, การสือ่สารระหวา่งบคุคล, 2556) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศกึษาในครัง้นีไ้ด้เก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูเพียงแหลง่เดียวได้แก่ 

ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการด้านการตลาดของบริษัทผู้ ให้บริการ  

และ การใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้แบบสอบถามท่ีได้ออกแบบมานัน้ ก็ได้ผ่าน 

การตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ นําไปทดสอบแบบสอบถามกบักลุม่ลกูค้า 10 ฉบบั เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามเข้าใจและสามารถให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่การศกึษาได้อยา่งครบถ้วน 

ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ในสว่นของข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระดบัความคาดหวงัและระดบัการ

รับรู้ตอ่การบริการท่ีได้รับนัน้ ใช้มาตราวดัของ Rating Scale ท่ีมี 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 

2546, 75)  
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ผลคะแนนท่ีได้จะนํามาหาคา่เฉลีย่ ซึง่การแปลความหมายของคา่เฉลีย่จะใช้เกณฑ์การแบง่อนัตรภาคชัน้ (Class 

Interval) เป็น 5 ชัน้ กําหนดให้ทกุอนัตรภาคชัน้มีความกว้างเทา่ๆกนั (นราศรี ไววนิชกลุ และคณะ, 2542) ซึง่มีความกว้าง 

ชัน้ละ 0.80 คะแนน จึ่งได้เกณฑ์การแปรความหมายคะแนนเฉลีย่ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย          ระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อการบริการที่ได้รับ 

4.21 – 5.00     มากท่ีสดุ 

3.41 – 4.20     มาก 

2.61 – 3.40     ปานกลาง 

1.81 – 2.60     น้อย 

1.00 – 1.80     น้อยท่ีสดุ 

ผลค่าเฉลี่ยของระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ท่ีได้จากผู้ ตอบแบบสอบถามจะนํามาเปรียบเทียบกัน  

และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายความพงึพอใจดงันี ้

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง P และ E  จัดอยู่ในระดับ 

P (ระดบัการรับรู้) > E (ระดบัความคาดหวงั)  ประทบัใจ 

P (ระดบัการรับรู้) = E (ระดบัความคาดหวงั)  พงึพอใจ 

P (ระดบัการรับรู้) < E (ระดบัความคาดหวงั)  ไมพ่งึพอใจ 

ในสว่นข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม ก็จะใช้คา่สถิติแบบ คา่ความถ่ี 

คา่ร้อยละในการนําเสนอ 

ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.75 มีอายุระหว่าง 15–20 ปี  

ร้อยละ 60.00 เป็นโสด ร้อยละ 93.25 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 60.00 มีอาชีพเป็นนกัเรียนและนกัศึกษา 

รวมร้อยละ 91.00 มีรายได้ตํ่ากวา่ 500,000 กีบ ร้อยละ 46.25 และอาศยัอยูใ่นเขตเมืองใหญ่ของนครหลวงเวียงจนัทน์ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของการใช้งานโทรศัพท์มือถอืแบบเติมเงนิของลูกค้า 

จากผลการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของการใช้งานโทรศพัท์มือถือแบบเติมเงินของลกูค้า ในนครหลวงเวียงจนัทน์พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีร้านตวัแทนจําหน่าย ใช้การเติมเงินในรูปแบบของบตัรเติมเงิน 

โดยมีความถ่ีในการเติมเงินมือถือเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 3 ครัง้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเติมเงินเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ  

50,000–100,000 กีบ โดยมีการใช้บริการในด้านโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั 

ความพึงพอใจของลกูค้าต่อสว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัด ในเขตนคร

หลวงเวียงจนัทน์ 

จากผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม

ประเทศลาว จํากดั โดยรวมพบวา่ไมพ่งึพอใจ โดยสามารถสรุปในแตล่ะสว่นประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้านได้ดงันี ้
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ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อย 

ด้านผลติภณัฑ์ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในด้านการแจ้งเตือนบริการเสริมใหม่ๆอยู่เร่ือยๆ สว่นด้านอ่ืนๆ  

ของด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ สญัญาณโทรศพัท์มือถือภายในประเทศชดัเจน สญัญาณโทรศพัท์ มือถือระหวา่งประเทศชดัเจน 

สญัญาณมือถือครอบคลมุทกุพืน้ท่ี ความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ต 3G แรงตามจริง บริการเสริมด้านโทรศพัท์หลากหลาย 

และ บริการเสริมด้านอินเตอร์เน็ต 3G หลายรูปแบบ ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจ 

ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านราคาโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปัจจยัย่อยด้านราคา 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านอตัราค่าบริการโทรศพัท์ภายในประเทศและอตัราค่าบริการโทรศพัท์

ระหว่างประเทศไม่แพง อตัราค่าบริการส่งข้อความไม่แพง อตัราค่าบริการเสริมด้านโทรศพัท์ไม่แพงซึ่งได้แก่ อตัรา

ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศไม่แพง อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไม่แพง ส่วนด้านอัตราค่าบริการ

อินเตอร์เน็ต 3G ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวม  

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยยอ่ยด้านช่องทางการจดัจําหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการ

เติมเงินและชําระค่าบริการท่ีหลากหลายและสะดวกสบาย  ส่วนด้านช่องทางติดต่อให้คําปรึกษา Call Center ทําได้

สะดวกไมเ่สยีเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม  

เมื่อพิจารณาถึงปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการโฆษณาทางวิทย ุ

มีความนา่สนใจและมีการจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายเป็นประจําสว่นปัจจยัย่อยด้าน  การโฆษณาทางโทรทศัน์เห็นแล้ว

ดึงดดูใจ การโฆษณาทางป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เห็นแล้วดึงดูดใจเข้าใจง่าย การโฆษณาทางโปสเตอร์ ใบปลิวน่าสนใจ

และพบเห็นได้ทัว่ไป การขายโดยพนกังานขายโดยตรงอธิบายเข้าใจ การจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายมีหลากหลายและ

นา่สนใจ ของรางวลัท่ีแจกมีมลูคา่สงูและลกูค้าต้องการพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจ 

ด้านบุคลากร พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้านบุคลากรโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยด้าน

บคุลากร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจในปัจจยัยอ่ยในด้านบคุลากร ในทกุด้าน ซึง่ได้แก่ พนกังานแตง่กายสภุาพ

เรียบร้อย พนกังานใช้วาจาสภุาพมีมนษุย์สมัพนัธ์ดีตอ่ลกูค้า มีความรวดเร็วและถกูต้องในการให้บริการ พนกังานมีความรู้

ความสามารถในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีความพร้อมในการให้คําปรึกษาและข้อมลูขา่วสารท่ีจําเป็นตอ่ลกูค้า และมีความเอา

ใจใสพ่ร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลกูค้า  

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม   

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านบริเวณรอบ

ศนูย์บริการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและมีท่ีนัง่รอเพียงพอและสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ไว้บริการลกูค้า สว่นด้านอ่ืนๆ ของ

ด้านลกัษณะทางกายภาพนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจ 

ด้านกระบวนการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจในด้านกระบวนการโดยรวม เมื่อพิจารณาถึงปัจจยัย่อย 

ด้านกระบวนการ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในด้านขัน้ตอนการเติมเงินและชําระค่าบริการทําได้ง่ายและ 

การตรวจยอดการใช้งานคงเหลือทัง้โทรศพัท์ สง่ข้อความและอินเตอร์เน็ตทําได้ง่ายสะดวกสบายเท่านัน้ ส่วนด้านอ่ืนๆ  

ของด้านกระบวนการนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามไมพ่งึพอใจ 
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เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยย่อยจําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการใช้

โทรศพัท์ตอ่เดือน พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีแตล่ะกลุม่พงึพอใจได้แก่ 

ตารางที่ 1 แสดงความพงึพอใจตอ่ปัจจยัยอ่ยของสว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากดั 

                 จําแนกตาม อาย ุรายได้ และคา่ใช้จา่ยในการใช้โทรศพัท์มือถือตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

ปัจจัยย่อย 

ความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ

15-20 

ปี 

อายุ 

21 

ขึน้

ไป 

รายได้

ตํ่ากว่า

500,000 

กีบ 

รายได้

500,000 -  

1,000,000 

กีบ 

รายได้

มากกว่า

1,000,000 

กีบ 

คชจ 

ตํ่ากว่า 

50,000 

กีบ 

คชจ 

50,001-

100,000 

กีบ 

คชจ 

มากกว่า

100,000 กีบ 

สญัญาณโทรศพัท์มือถือ

ระหวา่งประเทศชดัเจน 

        

สญัญาณมือถือ

ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี 

        

มีการแจ้งเตือนบริการ

เสริมใหม่ๆ  อยูเ่ร่ือยๆ 

        

อตัราคา่บริการโทรศพัท์

ภายใน ประเทศไมแ่พง 

        

อตัราคา่บริการโทรศพัท์

ระหวา่งประเทศไมแ่พง 

        

อตัราคา่บริการเสริมด้าน

โทรศพัท์ไมแ่พง 

        

อตัราคา่บริการ

อินเตอร์เน็ต 3G ไมแ่พง 

        

ช่องทางการขอเปิด

บริการหลากหลาย พบได้

ทัว่ไป 

        

ช่องทางตดิตอ่ให้

คําปรึกษา Call Center 

ทําได้สะดวก ไมเ่สยีเวลา 
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ตารางที่ 1 แสดงความพงึพอใจตอ่ปัจจยัยอ่ยของสว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากดั 

                 จําแนกตาม อาย ุรายได้ และคา่ใช้จา่ยในการใช้โทรศพัท์มือถือตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

 

 

ปัจจัยย่อย 

ความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ

15-20 

ปี 

อายุ 

21 

ขึน้

ไป 

รายได้

ตํ่ากว่า

500,000 

กีบ 

รายได้

500,000 -  

1,000,000 

กีบ 

รายได้

มากกว่า

1,000,000 

กีบ 

คชจ 

ตํ่ากว่า 

50,000 

กีบ 

คชจ 

50,001-

100,000 

กีบ 

คชจ 

มากกว่า

100,000 กีบ 

ช่องทางการเตมิเงินและ

ชําระคา่บริการ

หลากหลายและ

สะดวกสบาย 

        

การโฆษณาทางวิทยมุี

ความนา่สนใจ 

        

การโฆษณาทางโทรทศัน์

เห็นแล้วดงึดดูใจ 

        

การโฆษณาทางป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่ เห็น

แล้วเข้าใจง่าย 

        

การโฆษณาทางโปสเตอร์

นา่สนใจพบเห็นได้ทัว่ไป 

        

พนกังานขายโดย ตรง

อธิบายเข้าใจง่าย 

        

พนักงานแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย 

        

พนกังานใช้วาจาสภุาพมี

มนษุย์สมัพนัธ์ดีตอ่ลกูค้า 

        

มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ

ถกูต้องในการให้บริการ 
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ตารางที่ 1 แสดงความพงึพอใจตอ่ปัจจยัยอ่ยของสว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากดั 

                 จําแนกตาม อาย ุรายได้ และคา่ใช้จา่ยในการใช้โทรศพัท์มือถือตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

 

 

ปัจจัยย่อย 

ความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ

15-20 

ปี 

อายุ 

21 

ขึน้

ไป 

รายได้

ตํ่ากว่า

500,000 

กีบ 

รายได้

500,000 -  

1,000,000 

กีบ 

รายได้

มากกว่า

1,000,000 

กีบ 

คชจ 

ตํ่ากว่า 

50,000 

กีบ 

คชจ 

50,001-

100,000 

กีบ 

คชจ 

มากกว่า

100,000 กีบ 

พนกังานมีความรู้

ความสามารถในหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

        

มีความพร้อมในการให้

คําปรึกษาและข้อมลูท่ี

จําเป็นตอ่ลกูค้า 

        

มีความเอาใจใสพ่ร้อมรับ

ฟังข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะของลกูค้า 

        

บริเวณรอบศนูย์บริการมี

สภาพแวดล้อมท่ีด ี

        

มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ         

มีท่ีนัง่รอเพียงพอและสิง่

อํานวยความสะดวก

ตา่งๆไว้บริการ 

        

มีระบบการให้บริการ

ลกูค้าท่ีทนัสมยั 

        

ขัน้ตอนการเปิดใช้งาน

ด้วยตัวลกูค้าเองรวดเร็ว

ไมซ่บัซ้อน 

        

ขัน้ตอนในการเติมเงิน/

ชําระคา่บริการทําได้ง่าย 
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ตารางที่ 1 แสดงความพงึพอใจตอ่ปัจจยัยอ่ยของสว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาวจํากดั 

                 จําแนกตาม อาย ุรายได้ และคา่ใช้จา่ยในการใช้โทรศพัท์มือถือตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

 

 

ปัจจัยย่อย 

ความพึงพอใจจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ

15-20 

ปี 

อายุ 

21 

ขึน้

ไป 

รายได้

ตํ่ากว่า

500,000 

กีบ 

รายได้

500,000 -  

1,000,000 

กีบ 

รายได้

มากกว่า

1,000,000 

กีบ 

คชจ 

ตํ่ากว่า 

50,000 

กีบ 

คชจ 

50,001-

100,000 

กีบ 

คชจ 

มากกว่า

100,000 กีบ 

การตรวจยอดการใช้งาน

คงเหลือต่างๆ ทําได้ง่าย

สะดวกสบาย 

        

ขัน้ตอนในการร้องเรียน

และการแก้ไขข้อขัดข้อง

สะดวกรวดเร็วไมซ่บัซ้อน 

        

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายนุ้อย(กลุม่ 15-20ปี)  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ค่อนข้างตํ่า

(ตํ่ากวา่ 500,000 กีบตอ่เดือน) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านโทรศพัท์ตํ่า(ตํ่ากว่า 50,000 กีบต่อเดือน) จะมี

ความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั ในเขตนครหลวงเวียงจนัทน์ใน

ปัจจยัยอ่ยด้านตา่งมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การอภปิรายผลการศึกษา 

เมื่อพิจารณาจากการสรุปผลการศกึษา ความพงึพอใจความพึงพอใจของลกูค้าต่อสว่นประสมการตลาดบริการ

ของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั ในเขตนครหลวงเวียงจนัทน์ โดยใช้แนวความคิดสว่นประสมการตลาดบริการ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านราคา และด้านลกัษณะทางกายภาพ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 

ขนิษฐา ตันติวาณิชย์พงศ์ (2547) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อการใช้บริการของร้านดีแทคในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมากต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาและด้านลกัษณะทาง

กายภาพ  

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านต่างๆ พบว่าส่วนมากไม่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผ่านๆมาทําการศึกษาในประเทศ

ไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์   

ไมส่อดคล้องกบั วรัสนนัท์ สรชาติ (2549) ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจตอ่การใช้บริการอินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของ

ลกูค้าบริษัท แอดวานช์ อินโฟร์เซอวิส จํากดั (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่พบว่าลกูค้ามีความพงึพอใจใน

ระดบัมากตอ่สว่นประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์  ปัจจยัยอ่ยด้านด้านการสง่เสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

พงึพอใจในด้านการจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายเป็นประจํา ไมส่อดคล้องกบั วรัสนนัท์ สรชาติ (2549) พบวา่ลกูค้ามีความ
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พงึพอใจตอ่การให้บริการหลงัการขายท่ีดี  ปัจจยัย่อยด้านบคุลากรผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการ

เอาใจใสพ่ร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลกูค้า ไมส่อดคล้องกบั พงศกร พินิจชอบ (2550) ศึกษาเร่ืองความพึง

พอใจของลกูค้าต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคเบิลโมเด็มของบริษัททรูอินเตอร์เน็ตจํากัด ในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังาน  ปัจจยั

ยอ่ยด้านลกัษณะทางกายภาพ จากผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในปัจจยัยอ่ยด้านบริเวณรอบ

ศนูย์บริการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีท่ีนัง่รอเพียงพอและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆไว้บริการลกูค้า ไม่สอดคล้องกันกับ

ขนิษฐา ตันติวาณิชย์พงศ์ (2547) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการของร้านดีแทคในจังหวัด

เชียงใหม ่ท่ีพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในด้านความกว้างขวางและสะอาดของร้าน   

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยใน ด้านกระบวนการผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ปัจจยัยอ่ยด้านขัน้ตอนในการเติมเงินและชําระค่าบริการทําได้ง่าย สอดคล้องกบั วรัสนนัท์ สรชาติ (2549) พบว่าลกูค้ามี 

ความพึงพอใจในระดับมากต่อด้านลูกค้าสามารถชําระค่าบริการได้ง่ายและหลากหลายวิธี ปัจจัยย่อยด้านราคา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา สอดคล้องกบั พงศกร  พินิจชอบ (2550) 

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูค้าต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคเบิลโมเด็มของบริษัททรูอินเตอร์เน็ตจํากดั ในจงัหวดั

เชียงใหม ่ท่ีพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจต่อสว่นประสมการตลาดด้านราคา ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านช่องทางการเติมเงินและชําระค่าบริการท่ี

หลากหลายและสะดวกสบาย สอดคล้องกับ พงศกร พินิจชอบ (2550) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

ต่อด้านจํานวนสถานท่ีให้บริการชําระเงินนัน้มีความพึงพอใจในระดบัมาก พบว่าการศึกษาในประเทศไทย จะมีผลของ

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการด้านต่างๆ มากกว่า การศึกษาใน ประเทศลาว ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองมาจาก ประเทศไทยเองมีการแขง่ขนัด้านการบริการตา่งๆอยา่งเข้มข้นมาเป็นเวลานาน แตใ่นประเทศลาวเองลกัษณะ

การแขง่ขนัยงัเป็นตลาดท่ีมีการแขง่ขนัเชิงผกูขาด บริษัทจึงยงัไม่ค่อยให้ความสําคญักบัการพฒันาสว่นประสมการตลาด

ในด้านตา่งๆเพ่ือใช้ในการแขง่ขนัมากนกั 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาถึงความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อสว่นประสมการตลาดของ บริษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั 

ในเขตนครหลวงเวียงจนัทน์ ในครัง้นี ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉพาะปัจจยัด้านราคาและด้านลกัษณะ

ทางกายภาพ เท่านัน้  ซึ่งสอดคล้องความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้องการจะใช้บริการของเครือข่ายนีต้่อไปมี

เพียงร้อยละร้อยละ 41.75 เทา่นัน้ โดยมีอีกร้อยละ 48.75 ท่ีตอบวา่ยงัไมแ่นใ่จท่ีจะใช้บริการตอ่  

ในการศึกษาครัง้นีย้งัพบว่าเมื่อจําแนกกลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุม่ๆตามปัจจยัสว่นบคุคลได้แก่ ช่วงอาย ุ 

ช่วงรายได้ และค่าใช่จ่ายค่าโทรศพัท์ต่อเดือน ถึงแม้จะพบว่ากลุม่ท่ี มีอาย ุ15-20 ปี(อายนุ้อย) รายได้ตํ่ากว่า 5000,000 

บาทตอ่เดือน (รายได้ตํ่า) จะมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัยอ่ยตา่งๆมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ ซึง่หากพิจารณาจากกลุม่เป้าหมายของ

บริษัท ท่ีมุง่เจาะกลุม่ท่ีมีอายรุะหว่าง 15–40 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นขึน้ไป และมีรายได้ตํ่ากว่า 

500,000 กีบ (2,000 บาท) ถึงไม่เกิน 5,000,000 กีบ (20,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของบริษัท 
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(อภิเดช มิ่งบบุผา, การสือ่สารระหวา่งบคุคล, 2556) พบวา่บริษัทยงัควรต้องปรับปรุงบริการด้านตา่งๆ ในอนาคตเพ่ือรักษา

ลกูค้าเป้าหมายหลกักลุม่นีเ้อาไว้ 

ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากัดทําการปรับปรุง ส่วนประสมการตลาด

สาํหรับธุรกิจบริการ คือ ผลติภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจําหน่าย  การสง่เสริมการตลาด  บคุลากร  กระบวนการ  และ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพของบริษัท เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความภกัดีของลกูค้าต่อ

บริษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดัอนัจะนําไปสูก่ารรักษาลกูค้ากลุม่เดิม และสร้างการบอกต่อไปยงัลกูค้ากลุม่ใหม่ได้

อีกด้วย 

โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผู้บริหารภายในบริษัทวิมเปวคอม ประเทศลาว จํากดั 

และผู้มีสว่นเก่ียวข้องตา่งๆ เพ่ือเป็นข้อพิจารณาปรับปรุง เปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยท่ีต้องรีบทําการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นหัวใจของบริษัท ปัจจัยย่อย 

ด้านผลติภณัฑ์ท่ีควรเร่งปรับปรุงได้แก่  สญัญาณโทรศพัท์มือถือภายในประเทศไมช่ดัเจน สญัญาณโทรศพัท์มือถือระหวา่ง

ประเทศไมช่ดัเจน สญัญาณมือถือยงัไมค่รอบคลมุทกุพืน้ท่ี  ความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ต3Gไมแ่รงตามจริง บริการเสริม 

ด้านโทรศัพท์ยงัไม่หลากหลาย และบริการเสริมด้านอินเตอร์เน็ต 3G ควรมีหลายรูปแบบ  นอกจากนีพ้บว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามต้องการให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเร่ืองสญัญาณโทรศพัท์มือถือทัง้ในระบบ 2G และ 3G โดยอาจจะเป็นการ

ขยายพืน้ท่ีให้บริการให้ครอบคลมุและเป็นสญัญาณท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการขยายไปในเขตรอบตวัเมืองเพ่ือให้

ลกูค้าสามารถติดต่อสื่อสาร เช่ือมต่อสญัญาณอินเตอร์เน็ต และใช้ในการดาวโหลดข้อมลูได้สะดวก รวดเร็วและมีความ

ตอ่เน่ือง ผู้ศกึษาจึงเห็นควรวา่ทางบริษัทควรพิจารณาในด้านนีเ้ป็นพิเศษ 

ด้านบคุลากร พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้บริษัทปรับปรุงและแก้ไขหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจยั

แรกท่ีควรเร่งปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นด้าน การแต่งกายสภุาพเรียบร้อย ใช้คําพูดท่ีสภุาพ  มนุษย์สมัพนัธ์ดีต่อลกูค้า ความ

รวดเร็วและถกูต้องในการให้บริการ ความรู้ความสามารถในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ความพร้อมในการให้คําปรึกษาและข้อมลู

ขา่วสารท่ีจําเป็นตอ่ลกูค้า มีความเอาใจใส ่พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลกูค้า ในการปรับปรุงอาจพิจารณา

ถึงข้อเสนอแนะหรือปัญหาของผู้ ตอบแบบสอบถามร่วมด้วย เช่น ปรับปรุงพนักงานให้คําปรึกษา Call Center ให้มี

ประสทิธิภาพ ปรับปรุงบคุลกิของพนกังานต้อนรับและพนกังานท่ีให้บริการลกูค้าประจําศนูย์บริการลกูค้าให้ดีขึน้ เป็นต้น 

เน่ืองจากหลายครัง้ท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามเข้าไปใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลกูค้านัน้ ยังไม่ได้รับการบริการท่ีประทบัใจ

เท่าท่ีควร พนกังานยงัมีบคุลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม ไม่สภุาพนอบน้อม และเป็นกนัเองกบัลกูค้า โดยเฉพาะเวลาท่ีลกูค้ามี

ปัญหา และต้องการให้ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องให้ รวมไปถึงการให้ข้อมลูท่ีจําเป็นแก่ลกูค้า แตล่กูค้าก็จะเป็นฝ่าย

ถามก่อนเป็นประจํา ผู้ให้บริการถึงจะให้ข้อมลู และท่ีสาํคญัควรปรับปรุงบคุคลท่ีให้บริการให้การบริการท่ีเท่าเทียมกนักบั

ลกูค้าทกุคนของบริษัท เป็นต้น 

ด้านกระบวนการ พบว่าบริษัทควรปรับปรุงหลายประการไม่ว่าจะเป็น ขัน้ตอนและวิธีการในการเปิดใช้งานท่ี

ศนูย์บริการลกูค้ารวดเร็ว ไม่ซบัซ้อน ขัน้ตอนและวิธีการในการเปิดใช้งานด้วยตวัลกูค้าเองรวดเร็ว ไม่ซบัซ้อน ขัน้ตอนใน

การร้องเรียนและการแก้ไขข้อขดัข้อง สะดวกรวดเร็วไม่ซบัซ้อน แต่ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ขัน้ตอนในการร้องเรียนและการแก้ไข

ข้อขดัข้องนัน้ต้องสะดวกสบาย รวดเร็ว และถูกต้องด้วย เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีสะดวกสบายและปลอดภยักับข้อมูลของ

ผู้ ใช้บริการ เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามหลายท่านพบว่า การร้องขอให้ทางบริษัท หรือผู้ รับผิดชอบดูแลระบบแก้ไข
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ข้อขดัข้องนัน้ ค่อนข้างใช้เวลานานในการแก้ไข บางครัง้ต้องมีขัน้ตอนหลายอย่างกว่าท่ีจะแก้ไขปัญหาสําเร็จ ซึ่งทําให้

ลกูค้าเสยีเวลาและรู้สกึไมไ่ด้รับความปลอดภยั ดงันัน้ บริษัทควรจะมีการปรับปรุงและแก้ไขในด้านนีอ้ยา่งเร่งดว่น 

ด้านการสง่เสริมการตลาด  พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจ ปัจจยัย่อยท่ีควรปรับปรุงได้แก่  

การโฆษณาทางโทรทศัน์เห็นแล้วไม่ดึงดูดใจ การโฆษณาทางป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เห็นแล้วไม่ดึงดูดใจ เข้าใจยาก  

การโฆษณาทางโปสเตอร์ ใบปลิวไม่น่าสนใจและไม่ค่อยมีทัว่ไป การขายโดยพนกังานขายไม่สามารถอธิบายให้อธิบาย

เข้าใจ การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายไม่หลากหลายและไม่น่าสนใจ ของรางวัลท่ีแจกไม่น่าสนใจ  พบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามต้องการให้มีการจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการตลาดท่ีหลากหลายและนา่สนใจมากขึน้เช่น ขดูบตัรเติมเงินลุ้นของ

รางวัลและอ่ืนๆ นอกจากนัน้ก็ให้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจํา ท่ีสําคัญไปกว่านัน้ หลงัจากท่ีมีการจับฉลากรางวลักัน

เรียบร้อยแล้ว ลูกค้ามีความต้องการให้ทางบริษัทแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผู้ ได้รางวัลลงในสื่อสาธารณะต่างๆ 

เน่ืองจากวา่มลีกูค้าจํานวนมากไมไ่ด้รับข้อมลูขา่วสารนัน้ และเกิดความเข้าใจผิดขึน้วา่ บริษัทไมไ่ด้แจกรางวลัจริงตามท่ีได้

โฆษณาก่อนท่ีจะมีการจบัรางวลั  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากผู้ตอบแบบาสอบถามสามารถรับสื่อต่างๆจากประเทศไทยและมีการ

เปรียบเทียบระหวา่งข้อเสนอการสง่เสริมการตลาดของทางประเทศไทยกบัทาง สปป ลาวก็ได้ 

ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย  สิง่ท่ีควรปรับปรุงได้แก่ เพ่ิมช่องทางการขอเปิดบริการหลากหลาย พบได้ทัว่ไปและ 

ช่องทางติดตอ่ให้คําปรึกษา Call Center ทําได้สะดวก ไม่เสียเวลา นอกจากนีพ้บว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ

ให้บริษัทปรับปรุง โดยเฉพาะการเพ่ิมจํานวนศนูย์บริการลกูค้าให้มากขึน้ หรืออาจจะปรับปรุงเก่ียวกบัตวัแทนจําหนา่ยให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากปัจจุบนันีย้งัมีศูนย์บริการลกูค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า เห็นได้ชัดเจนว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามเกินคร่ึงใช้บริการต่างๆจากร้านตวัแทนจําหน่าย ทําให้บางครัง้ลกูค้าไม่ได้รับข้อมูลท่ีจําเป็นและ

ครบถ้วนในการใช้งาน 

ด้านราคา พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากมีความพึงพอใจต่อสว่นประสมการตลาดบริการด้านนีข้องบริษัท 

แตก็่ยงัมีปัญหาเดียวท่ีพบในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ อตัราคา่บริการอินเตอร์เน็ตท่ียงัแพงเมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้

งานท่ีได้รับ ดงันัน้ทางบริษัทควรมีการปรับปรุงเช่น ปรับลดอตัราค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3G นอกจากนัน้การคิดค่าบริการ

ตา่งๆ ก็ควรให้เป็นไปตามการใช้งานจริง เพราะผู้ตอบแบบสอบถามรู้สกึวา่ ปริมาณการใช้งานจริง ไมเ่ป็นไปตามระบบการ

คิดปริมาณการใช้งานของบริษัท ทําให้ผู้ใช้งานรู้สกึวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  

ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่าเป็นด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ทําให้มีข้อเสนอแนะไม่มาก 

อาจจะมีบางข้อเสนอท่ีพบเห็นเช่น อยากให้มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าเวลานัง่รอ เพ่ือขอรับการใช้

บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า เช่น วารสารและนํา้ดื่ม นอกจากนัน้ก็มีบางข้อแนะนําเล็กน้อยเช่น ขยายสถานท่ีจอดรถ  

เป็นต้น 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ในส่ือสังคมออนไลน์กับ 

การวางแผนสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีกแฟช่ัน  
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันี ้ศึกษาถึงรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ต่างๆ ในสื่อสงัคมออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีสง่ผล

ต่อการวางแผนสินค้าคงคลงัของธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นท่ีจําหน่ายสินค้าผ่าน เฟซบุ๊ ก โดยผู้ วิจัยได้เลือกผู้ประกอบการท่ี

ดําเนินกิจการค้าปลกีแฟชัน่บนเฟซบุ๊กเป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากในปัจจบุนัเกิดธุรกิจค้าปลกีสนิค้าหลากหลายประเภทผา่น

ทางสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น เสือ้ผ้า, นาฬิกา, ยาบํารุงหรือวิตามิน และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ แต่ธุรกิจท่ีได้รับความสนใจในการ

ซือ้ขายมากท่ีสดุ คือ ธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่ (ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2555) ซึง่ธุรกิจกรณีศกึษาใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทาง

ในการสือ่สารกบัลกูค้าเพียงอยา่งเดียว งานวิจยันีใ้ช้การวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีทําให้ทราบถึงรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีทําให้สินค้าสามารถจําหน่ายได้หมดตามปริมาณสินค้าคงคลงั โดยวิเคราะห์

จากค่านยัสําคญัของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์แต่ละรูปแบบ ผลการศึกษาพบว่าการทําปฏิสมัพนัธ์ในสื่อสงัคมออนไลน์   

ท่ีเป็น การกดถูกใจ (Like) นัน้ส่งผลกับปริมาณการจําหน่ายสินค้า ดงันัน้ ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นสามารถนําข้อมลูนีไ้ปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนสนิค้าคงคลงัได้ทัง้ในกรณีท่ีจะซือ้สนิค้าแบบใหม ่หรือจะสัง่ซือ้สินค้าแบบเดิมอีกครัง้ ด้วยการนํา

ข้อมลูการทําปฏิสมัพนัธ์มาประมาณการสัง่สินค้าแทนการใช้ผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชัน่ เพ่ือให้ธุรกิจค้าปลีกแฟชัน่เพ่ิมความ

แม่นยําในการวางแผนสินค้าคงคลงั ลดค่าใช้จ่ายในการวางแผนสินค้าคงคลงั และทําให้มีสินค้าตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอ 
 

ABSTRACT 
  

This research aims to study the impact of interaction within social media such as Facebook, on 

inventory planning of fashion retail businesses on Facebook pages. We had chosen retailers on Facebook as 

case studies due to the fact that currently there are rapid growth of retail businesses of various kind on social 

media such as garments, watches, vitamins, and various equipment, with the most popular products selling 

through social media are fashion-related products (Kasikorn research center, 2012). Case study businesses 

use only social media as the sole method of communication to its customers. This research employs 

Discriminant Analysis as a tool to indicate type of interaction that lead to merchandises selling reached target 

sale volume. By analyzing significant values of each interaction pattern, the study shows that the “Like” has 

impact on sales amount. Therefore, fashion retail business can use this information as part of inventory 
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planning process both for re-selling the same merchandise, and selling a new one. This input can be used in 

conjunction with comments from fashion experts to approximate appropriate amount to order the suppliers, 

increase inventory accuracy, reduce inventory planning costs, and enough merchandises to response 

customer’s needs accordingly. 
 

บทนํา 
 

ในปัจจุบนัการใช้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ

ขอบเขตการใช้งานท่ีใช้ได้เกือบทุกพืน้ท่ีของประเทศไทย ประกอบกับอุปกรณ์ท่ีสามารถทําให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา, แท็บเล็ต และโทรศพัท์มือถือ ซึ่งอปุกรณ์เหล่านีเ้ป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้มี

ผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงจํานวนผู้ ใช้บริการของสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย จากข้อมลูของ  

ZocialRank (2014) พบว่า ปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีประชากร 65 ล้านคน มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจํานวน 24 ล้านคน ใน

จํานวนนีม้ีผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ประมาณ 18 ล้านคน และมีรายช่ือผู้ ใช้บริการสื่อสงัคมออนไลน์จํานวน 32 ล้านรายช่ือ 

ซึ่งจํานวนรายช่ือผู้ ใช้บริการเฟซบุ๊กเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ.2556 ถึง ร้อยละ 44.44 โดยแบ่งตามจํานวนรายช่ือผู้ ใช้บริการท่ี

ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากได้ ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนรายช่ือผู้ใช้บริการสือ่สงัคมออนไลน์ ปี พ.ศ.2556 และ ปี พ.ศ.2557 

ผู้ให้บริการ 

สื่อสังคมออนไลน์ 

จาํนวนรายชื่อผู้ใช้บริการ 

ปี พ.ศ.2556 

จาํนวนรายชื่อผู้ใช้บริการ 

ปี พ.ศ.2557 

Facebook 18,000,000 รายช่ือ 26,000,000 รายช่ือ 

Twitter 2,000,000 รายช่ือ 4,500,000 รายช่ือ 

Instagram 630,000 รายช่ือ 1,600,000 รายช่ือ 
 

สื่อสังคมออนไลน์ถูกใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มคนท่ีรู้จักกัน แต่

เน่ืองจากจํานวนของผู้ใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์ท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลให้สินค้าและบริการต่างๆ หนัมาใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการ

ขยายตลาดสนิค้าและบริการของตนเอง เช่น การให้ผู้ ใช้งานกดถกูใจหรือแบ่งปันข้อมลูสินค้าและบริการของตนเอง, การ

สาํรวจความคิดเห็นของลกูค้าเพ่ือนํามาพฒันา และการแจกสทิธิพิเศษให้กบัลกูค้า 

 เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นเว็บไซต์

เครือข่ายสงัคมอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้ ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้ เฟซบุ๊ กเปรียบเสมือนเป็นสังคมเสมือนทาง

อินเทอร์เน็ต ท่ีผู้ใช้จะทําการสร้างข้อความ แสดงความคิดเห็น แบง่ปันรูปภาพ แบง่ปันวิดีโอ และสร้างกิจกรรม เฟซบุ๊กเป็น

ตวัเลือกแรกๆ ในกลุ่มคนท่ีกําลงัมองหาการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ข้อความ  

ภาพถ่าย  และวิดีโอ ทําการสร้างข้อมลูสว่นตวัหรือเนือ้หาขึน้มา ผู้ใช้สามารถสนทนากบัเพ่ือนและสร้างกลุม่ผู้ ใช้ท่ีมีความ

สนใจในสิง่เดียวกนัมาสนทนาร่วมกนั  เฟซบุ๊กจึงได้กลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีช่วยเหลอืธุรกิจในการสร้างการรับรู้

ตราสินค้าให้กับผู้ ใช้งานเฟซบุ๊ กได้เป็นอย่างดี แต่การใช้เฟซบุ๊ กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนัน้จําเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆ  

ภายในเฟซบุ๊ก เช่น ความคิดเห็นของลกูค้า ท่ีสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขสินค้าและผลิตภณัฑ์ให้ดีขึน้ ซึ่งงานวิจัยนีไ้ด้

ทําการศกึษาการทําปฏิสมัพนัธ์ภายในเฟซบุ๊กเพ่ือใช้ในการวางแผนสนิค้าคงคลงัเพ่ือลดต้นทนุในการจดัเก็บสนิค้า 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของห่วงโซ่อปุทานท่ีมีความสําคญั

เน่ืองจากสนิค้าคงคลงัเป็นทรัพย์สนิอยา่งหนึง่ท่ีทําให้เกิดต้นทนุสงู ทัง้ในด้านของมลูคา่สนิค้า คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บ และ

คา่เสยีโอกาส (เธียรภทัร เลิศวฒันวิมล, 2554) การวางแผนสินค้าคงคลงั (Inventory Planning) เป็นหนึ่งในกระบวนการ

จัดการสินค้าคงคลงัซึ่งในการวางแผนสินค้าคงคลงันัน้เป็นขัน้ตอนการวางแผน การกําหนดนโยบายการสัง่ซือ้ และ 

การพยากรณ์ (Love, 1979) การวางแผนและบริหารสินค้าคงคลงัสามารถเร่ิมจากการออกแบบผลิตภณัฑ์ การพยากรณ์

การขาย ระดบัการผลติทดแทน การสร้างแบบจําลองการทํางาน และการรักษาสนิค้าคงคลงัท่ีสามารถช่วยให้ลดการลงทนุ

กบัสินค้าคงคลงัลงได้ (Bragg, 2011) ผลกําไรท่ีได้รับจากการลงทุนนัน้ซ่อนอยู่ในการวางแผนสินค้าคงคลงัว่าควรทํา

อยา่งไร อะไรท่ีจะคอยควบคมุปริมาณสนิค้าคงคลงั ในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ควรสัง่ซือ้จํานวนเทา่ไร เมื่อไรท่ีต้องการสัง่ซือ้ซํา้ 

และควรปรับลดหรือเพ่ิมระดบัปริมาณสินค้าคงคลงั (Plossl, 1973) การวางแผนสินค้าคงคลงัของธุรกิจค้าปลีกแฟชัน่จะ

ทําการวางแผนโดยใช้การพยากรณ์จากยอดขายในอดีต ซึง่จํานวนเดือนท่ีใช้ในการพยากรณ์ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของ

แตล่ะธุรกิจจะนํามาใช้ นอกจากการพยากรณ์ยงัต้องใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคมาช่วยประมาณปริมาณสนิค้า

คงคลงั (Brain, 2014) 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ถกูพฒันาจากเวบ็ 2.0 ท่ีเพ่ิมในสว่นของการสร้างเนือ้หาโดยผู้ใช้ ซึง่เว็บไซต์

ท่ีถกูพฒันามานัน้จะทําหน้าท่ีเหมือนวารสารสาธารณะท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Roger, Lau, 

Steven, & William, 2013) สือ่สงัคมออนไลน์เป็นการสนทนาท่ีมีผู้สนทนาหลายคนมาพดูคยุในเร่ืองท่ีมีความสนใจร่วมกนั 

คนท่ีสนทนาจะเป็นทัง้ผู้สง่และผู้ รับขา่วสาร (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) การสือ่สารในสือ่สงัคมออนไลน์จะเป็นการสือ่สารใน

ลกัษณะการสื่อสารสองทาง ซึ่งเว็บไซต์ท่ีเป็นสื่อสังคมออนไลน์มีหลายประเภท (Benedikt, & Stefan, 2010)  

การติดตอ่สือ่สารทางสือ่สงัคมออนไลน์ถกูใช้เป็นช่องทางการตลาดท่ีเน้นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ โดยผู้สง่สารทําหน้าท่ีสง่สาร

และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีรวมถึงความใกล้ชิดกบักลุม่ผู้ ท่ีสนใจ ใช้การถ่ายทอดความหมายผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ไปยงั

กลุม่เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับและตดัสนิใจซือ้ (ตระหนกัจิต ยตุยรรยง, 2556) ทําให้สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีช่วยการประชาสมัพันธ์, ทําให้ลกูค้ารู้จักตราสินค้า, สร้างภาพลกัษณ์ให้สินค้า และตอบสนองความต้องการลูกค้า 

(อรวรรณ วงศ์แก้วโพธ์ิทอง, 2553) 

ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น (Fashion Retail Business) ผลิตภณัฑ์แฟชัน่จะมีลกัษณะดงันี ้วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์สัน้ 

ความต้องการมีความผนัผวนสงู  การคาดการณ์ตํ่า  และแรงกระตุ้นซือ้สงู (Martin, Robert, & Hellen, 2004) ร้านค้าปลีก

แฟชัน่จะใช้กลยทุธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอด้วยผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม และใน

เวลาท่ีเหมาะสม หากธุรกิจค้าปลกีเป็นไปตามกลยทุธ์จะสามารถขายผลติภณัฑ์ได้รวดเร็วและได้ผลกําไรมากขึน้ ความท้า

ทายของธุรกิจค้าปลีก คือ ต้องมีปริมาณผลิตภณัฑ์เพียงพอกบัปริมาณการสัง่ซือ้ภายในอนาคตด้วยการสงัเกตยอดขาย 

(Moeng, 2011) ธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมเ่ป็นลกัษณะการขายหน้าร้านหรือเป็นแบบขายทางอินเทอร์เน็ตแต่สินค้าท่ีนําเสนอ

ล้วนแตม่ีราคาและบริการท่ีคล้ายกนัดงันัน้การแขง่ขนัของธุรกิจจึงขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของลกูค้าท่ีร้านค้าปลีกนําเสนอ

ความสะดวกสบายและตอบสนองตรงตามความต้องการของลกูค้า จึงทําให้การสร้างคุณค่าและการสง่มอบคณุค่าเป็น 

สิง่ท่ีสาํคญัมากท่ีสดุสาํหรับธุรกิจค้าปลกี (Strydom, 2011) 

การวิเคราะห์จาํแนกประเภท (Discriminant Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์จําแนกกลุม่

ตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป ซึง่ประกอบด้วยตวัแปรตามจํานวน 1 ตวัแปร และตวัแปรอิสระจํานวน 1 ตวัแปรขึน้ไป การวิเคราะห์นี ้

สามารถบอกประสทิธิภาพของการจําแนกตวัแปร การวิเคราะห์จําแนกประเภทจะใช้เพ่ือทําการหาสาเหตหุรือปัจจยัท่ีควร
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ใช้ในการแบ่งประเภท และสร้างสมการจําแนกประเภทท่ีดีท่ีสดุจากข้อมลู (สมประสงค์ เสนารัตน์, 2553) การวิเคราะห์ 

จะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระในแต่ละกลุ่มของตัวแปรตามว่ามีความแตกต่างกันมากหรือไม ่ 

ถ้าแตกตา่งตวัแปรนัน้จะสามารถจําแนกประเภทได้ (อนวุตัิ คณูแก้ว, 2555) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Shintaro และ Charles (2013) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองสื่อสงัคมออนไลน์และโฆษณาสากล ได้กล่าวถึง  

3 ทฤษฎีสาํคญั ได้แก่ ความสามารถของเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  การถ่ายโอนภาพ  และการขยายสว่นบคุคล ท่ีทําให้สื่อ

สงัคมออนไลน์สามารถเพ่ิมมลูคา่การโฆษณาทางการตลาดได้ 

Jin (2012) ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ืองศกัยภาพของสื่อสงัคมออนไลน์สําหรับการจดัการตราสินค้าฟุ่ มเฟือย ไว้ว่า  

สือ่สงัคมออนไลน์มีกลยทุธ์การแขง่ขนัเป็นตวักําหนดโดยใช้การดําเนินงานของเนือ้หาท่ีผู้ใช้สร้างขึน้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 

ศกัยภาพด้านการตลาดของสื่อสงัคมออนไลน์ในการจัดการตราสินค้าฟุ่ มเฟือยสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง 

การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีแสดงออกทางคณุคา่และการปรับรูปแบบการทํางานของตราสนิค้าฟุ่ มเฟือย 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1 ธุรกิจท่ีใช้ในการศึกษา คือ ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นท่ีใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อและ

นําเสนอสนิค้า และไมม่ีการนําเสนอสนิค้าหรือจําหนา่ยสนิค้าหน้าร้าน โดยสือ่สงัคมออนไลน์ท่ีใช้ในการศึกษา คือ เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ซึง่สนิค้าท่ีจดัจําหนา่ยมีกลุม่เป้าหมาย คือ สภุาพสตรีวยัทํางานท่ีใช้เฟซบุ๊กในการค้นหาสนิค้า 

1.2 ด้านเนือ้หามุง่เน้นในเร่ืองการหาความสมัพนัธ์ของปฏิสมัพนัธ์ในสื่อสงัคมออนไลน์ ได้แก่ ความถ่ีในการ

นําเสนอสินค้า, การกดถูกใจ, การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปัน เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการวางแผนสินค้า 

คงคลงัของธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่ออนไลน์ ปฏิสมัพนัธ์ในสื่อสงัคมออนไลน์ ในรูปแบบของข้อความสว่นตวั (Message) เป็น

ช่องทางการสือ่สารโดยเฉพาะท่ีใช้ในการสัง่ซือ้สนิค้าจึงไมไ่ด้นํามาทําการศกึษาหาความสมัพนัธ์ของปฏิสมัพนัธ์ 

1.3 ทฤษฎีท่ีใช้ในการทําวิจยัได้แก่ Social Media, Inventory Planning, Fashion Retail Business และ 

Discriminant Analysis 

1.4 ระยะเวลาการเก็บข้อมลูระหวา่ง เดือนตลุาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557  

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

2.1 รวบรวมปริมาณการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภทของบริษัทกรณีศึกษา และปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์

ใน แต่ละรูปแบบของผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท่ีกระทําต่อสินค้าท่ีบริษัทกรณีศึกษาได้นําเสนอ จํานวน 6 เดือน ตัง้แต่เดือน

ตลุาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 

2.2 ศึกษาการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ และการวางแผนสินค้าคงคลงัของบริษัทกรณีศึกษา เพ่ือหาแนวทางใน

การปรับปรุงการวางแผนสนิค้าคงคลงัโดยการนําข้อมลูการทําปฏิสมัพนัธ์ในสือ่สงัคมออนไลน์มาประยกุต์ใช้  

2.3 วิเคราะห์รูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อปริมาณการจําหน่ายสินค้าได้หมดตามปริมาณ 

ในคลงัสินค้า ได้แก่ ความถ่ีในการนําเสนอ  การกดถกูใจ  การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปัน ด้วยการวิเคราะห์

จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) 

2.4 พฒันาการวางแผนสนิค้าคงคลงัโดยการนําข้อมลูการทําปฏิสมัพนัธ์ในสือ่สงัคมออนไลน์มาประยกุต์ใช้ 

2.5 สรุปผลการวิจยั 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการบริษัทกรณีศกึษา เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการวางแผนสินค้าคงคลงัใน

ปัจจุบนั หลกัการในการวางแผนสินค้าคงคลงั รวมถึงข้อมูลการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของบริษัทกรณีศึกษาว่านอกจากใช้

เพ่ือการนําเสนอสินค้า และติดต่อกบัลกูค้าหรือผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์แล้วยงัใช้สื่อสงัคมออนไลน์มาช่วยในการวางแผน

สนิค้าคงคลงัอยา่งไรบ้าง 

3.2 จากการรวบรวมข้อมลูการทําปฏิสมัพนัธ์ในสือ่สงัคมออนไลน์หรือเฟซบุ๊กของบริษัทกรณีศกึษา ถึงการทํา

ปฏิสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ ท่ีผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์กระทําต่อสินค้าแต่ละประเภทท่ีบริษัทกรณีศึกษาได้นําเสนอ ซึ่งรูปแบบ

การทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีทําการศกึษามีจํานวน 4 รูปแบบ ได้แก่ ความถ่ีในการนําเสนอ, การกดถกูใจ, การแสดงความคิดเห็น 

และการกดแบง่ปัน 

 3.2.1 ความถ่ีการนําเสนอ (Post) คือ การนําเสนอสินค้าเดิมในหลายๆ ช่วงเวลา เพ่ือให้ผู้ ใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ได้รับรู้ถึงสนิค้านัน้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์เกิดความต้องการซือ้สนิค้า และเป็นการเพ่ิมโอกาสใน

การจําหนา่ยสนิค้าให้กบัผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ท่ียงัไมไ่ด้รับรู้สนิค้านัน้ในการนําเสนอครัง้แรก 

 3.2.2 การกดถูกใจ (Like) คือ รูปแบบการทํางานอย่างหนึ่งของเฟซบุ๊ กท่ีเป็นการทําปฏิสมัพันธ์ใน

รูปแบบของสญัลกัษณ์ท่ีแสดงว่าผู้ ใช้มีความชอบ หรือสนใจในข้อความ และรูปภาพสินค้า ยิ่งไปกว่านัน้การกดถกูใจยงั

เป็นรูปแบบการทํางานท่ีช่วยให้ผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยท่ีไมต้่องพิมพ์ข้อความท่ีแสดงออก

ถึงความชอบ หรือความสนใจในสนิค้า 

 3.2.3 การแสดงความคิดเห็น (Comment) คือ รูปแบบการทํางานของเฟซบุ๊กท่ีเป็นการทําปฏิสมัพนัธ์

ในรูปแบบของข้อความต่อสินค้าท่ีได้นําเสนอ ตามความรู้สึกของผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น การช่ืนชม  การสอบถาม

รายละเอียดสนิค้า  และการสัง่จองสนิค้า 

 3.2.4 การกดแบ่งปัน (Share) คือ การเผยแพร่ข้อมูลภายในเฟซบุ๊ กของผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์  

เป็นการบอกตอ่ข้อมลูสนิค้าให้กบับคุคลอ่ืนๆ ในเครือขา่ยสงัคมของผู้ใช้ท่ีทําการกดแบง่ปัน รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์นีจ้ะ

กระจายข้อมลูของสนิค้าออกไปได้กว้างขึน้ช่วยเพ่ิมโอกาสการรับรู้สนิค้าของผู้ใช้สือ่สงัคมท่ีไมม่ีโอกาสรับรู้สนิค้ามาก่อน 

3.3 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษาโดยข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์ คือ ข้อมูลปริมาณการสัง่ซือ้

สนิค้าแตล่ะประเภทจากผู้จดัจําหน่าย และข้อมลูปริมาณการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภท เพ่ือนํามาตรวจสอบว่าสินค้า

รายการไหนท่ีจําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มดตามปริมาณท่ีมีในคลงัสนิค้า 
 

ผลการศึกษา 
  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ธุรกิจค้าปลีกแฟชัน่ออนไลน์ของบริษัทกรณีศึกษาจะทําการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้จดัจําหน่ายในต่างประเทศ โดย 

การให้ผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชัน่เป็นผู้ เลอืกรูปแบบสนิค้าท่ีจะนํามาจําหน่าย สินค้ารูปแบบท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมหรือน่าจะได้รับ

ความนิยมจากลูกค้า โดยปริมาณในการสัง่ซือ้สินค้าแต่ละรูปแบบก็จะขึน้อยู่กับผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชั่นเช่นกัน เพ่ือ

ประมาณความต้องการของลกูค้าถ้าสินค้าท่ีมีรูปแบบเป็นท่ีนิยมมากก็จะทําการสัง่ซือ้ปริมาณมากซึ่งสินค้าท่ีสัง่ซือ้จะมี

หลายขนาดแต่จะเน้นการสัง่ซือ้ไปท่ีขนาดกลางเน่ืองจากเป็นรูปร่างมาตรฐานของคนไทย เมื่อสินค้าสามารถจําหน่ายได้

หมดอยา่งรวดเร็วทางบริษัทถึงจะทําการสัง่ซือ้สนิค้ารูปแบบเดิมอีกครัง้ ถ้าผู้จดัจําหนา่ยยงัมีสนิค้าอยูแ่ละสามารถสง่มาท่ี

บริษัทได้ตามเวลาท่ีต้องการ ซึ่งในการสัง่ซือ้สินค้ารูปแบบเดิมอีกครัง้บริษัทกรณีศึกษาไม่ได้คํานึงถึงการแสดงความ
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ต้องการของผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ผ่านรูปสินค้าท่ีได้นําเสนอในสื่อสงัคมออนไลน์แต่อย่างใด ดงันัน้การวางแผนสินค้า 

คงคลงัของบริษัทกรณีศกึษาเป็นการใช้การประมาณการจากผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชัน่ถึงปริมาณการสัง่ซือ้สนิค้า ดงัรูปท่ี 1 
 

 

 
 

รูปที่ 1  กระบวนการไหลของสินค้า และกระบวนการไหลของข้อมลู ของบริษัทกรณีศกึษา 
 

ธุรกิจค้าปลีกแฟชัน่ออนไลน์ของบริษัทกรณีศึกษามีช่องทางหลกัในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่สินค้าอยู่ท่ี 

การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ สือ่สงัคมออนไลน์ท่ีใช้ คือ เฟซบุ๊ก ซึ่งเฟซบุ๊กนัน้เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้งานอยู่เป็นจํานวน

มากอีกทัง้ยงัเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ ในช่วงแรกของการนําเฟซบุ๊กมาใช้งานบริษัทกรณีศึกษาได้ทําการ

วา่จ้างบริการรับจ้างกดถกูใจ เพ่ือทําให้เฟซบุ๊กของบริษัทเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดนูา่สนใจ รวมถึงสนิค้าท่ีทําการเผยแพร่ภายใน

เฟซบุ๊ กก็จะเกิดความนิยม และทําให้เกิดการกระตุ้ นผู้ ใช้เฟซบุ๊ กคนอ่ืนๆ ให้มาสนใจเฟซบุ๊ กของบริษัทกรณีศึกษา 
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นอกจากนีย้งัได้ทําการซือ้พืน้ท่ีโฆษณาภายในเฟซบุ๊ก ซึง่พืน้ท่ีโฆษณานีจ้ะแสดงผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนบนหน้าต่างใช้งาน

เฟซบุ๊กของผู้ใช้ทกุคน ทําให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมีโอกาสได้รับชมและรู้จกักบับริษัทกรณีศึกษามากขึน้ หลงัจากกระตุ้นให้เกิด

การเพ่ิมจํานวนผู้ใช้เฟซบุ๊กท่ีสนใจในเฟซบุ๊กของบริษัทกรณีศกึษาแล้วจึงได้ยกเลกิการจ้างบริการการกดถกูใจ และเปลี่ยน

มาทําการบริหารรูปแบบการนําเสนอสนิค้าด้วยการนําเสนอรูปภาพของสนิค้าท่ีตกแตง่อยา่งสวยงามและทนัสมยั อีกทัง้ยงั

ใช้รูปภาพท่ีนกัแสดงหรือผู้ ท่ีมีช่ือเสียงขณะกําลงัสวมใสส่ินค้าเหลา่นัน้เพ่ือเรียกความสนใจจากผู้ ใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถ

ดึงดดูผู้ ใช้เฟซบุ๊กให้มาทําปฏิสมัพนัธ์ต่อรูปภาพสินค้า เมื่อผู้ ใช้เฟซบุ๊กได้ทําปฏิสมัพนัธ์กบัรูปภาพสินค้าจะทําให้รูปภาพ

สนิค้านัน้แสดงไปยงัผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใช้นัน้ๆ เน่ืองจากรูปแบบการทํางานของเฟซบุ๊กท่ีเป็นเครือขา่ยสงัคม

จึงได้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าอีกทางหนึ่ง ดงันัน้การใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ของบริษัทกรณีศึกษาเป็นการใช้เพ่ือ

เผยแพร่สนิค้า ติดตอ่กบัผู้ใช้เฟซบุ๊กหรือลกูค้า และใช้เพ่ือทําการสัง่จองหรือจําหนา่ยสนิค้า ดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2  แสดงรูปแบบการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของบริษัทกรณีศกึษา 
 

 ธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่ออนไลน์ของบริษัทกรณีศกึษา ไมไ่ด้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์มาช่วยในการวางแผนสินค้าคงคลงั 

เน่ืองจากผู้ประกอบการสงัเกตถึงปริมาณการกดถกูใจของแต่ละสินค้าท่ีได้ทําการเผยแพร่ในสื่อสงัคมออนไลน์ว่า จํานวน

การกดถกูใจไมไ่ด้สง่ผลตอ่ปริมาณการจําหนา่ยสนิค้าแตอ่ยา่งใด เพราะสนิค้าท่ีสามารถจําหนา่ยได้หมดนัน้มีทัง้สินค้าท่ีมี

การกดถกูใจเป็นจํานวนมาก และไม่มีการกดถกูใจเลย ดงันัน้การสัง่ซือ้สินค้าเพ่ือนํามาจําหน่ายจึงไม่ได้ใช้ข้อมลูการทํา

ปฏิสมัพนัธ์นัน้มาทําการวางแผนสินค้าคงคลงั แต่สื่อสงัคมออนไลน์มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่สินค้าให้ผู้ ใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ได้รับรู้ถึงสนิค้าเหลา่นัน้ 

 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ 

 ในการศึกษานีผู้้ วิจยัได้นําปริมาณการจําหน่ายสินค้าของบริษัทกรณีศึกษามาทําการวิเคราะห์ร่วมกับการทํา

ปฏิสมัพนัธ์ของผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) โดยให้ 

ตวัแปรตามเป็นปริมาณการจําหนา่ยสนิค้า ตวัแปรอิสระเป็นความถ่ีในการนําเสนอ, การกดถกูใจ, การแสดงความคิดเห็น 

และการกดแบ่งปัน เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการจําหน่ายสินค้า และการทําปฏิสมัพันธ์ของผู้ ใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ ซึง่สนิค้าของธุรกิจกรณีศกึษา แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองประดบั, เสือ้, กางเกง และชุด โดยแยกเป็น 1 

ประเภทสนิค้าตอ่ 1 บริษัทกรณีศกึษา 

 1. สนิค้าประเภทเคร่ืองประดบั 

 สนิค้าประเภทเคร่ืองประดบัในการศกึษานี ้หมายถึง สนิค้าท่ีเป็นอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการตกแต่งร่างกาย ได้แก่ 

ตุ้ มหู เข็มกลดั เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ กระเป๋า และรองเท้า ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 48 รายการ โดยสามารถนํามาหา 

ความสมัพนัธ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 2  ร้อยละของจํานวนสนิค้าประเภทเคร่ืองประดบั ท่ีจําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รายการ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

รูปแบบ ร้อยละ รูปแบบ ร้อยละ 

จํานวนสนิค้าประเภทเคร่ืองประดบั 21 43.75 27 56.25 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ สนิค้าประเภทเคร่ืองประดบั ท่ีจําหนา่ยได้หมด มีจํานวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 

และท่ีจําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.255 โดยมีสินค้าท่ีจําหน่าย ไม่หมดมากกว่าสินค้าท่ี

จําหนา่ยได้หมด จํานวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.500 ซึ่งสินค้าประเภทเคร่ืองประดบัจะมีรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์

ในปริมาณท่ีแตกตา่งกนั ดงัตารางท่ี 3 ท่ีแสดงปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของสนิค้าประเภทเคร่ืองประดบั 
 

ตารางที่ 3  ปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์แตล่ะรูปแบบของสนิค้าประเภทเคร่ืองประดบั 

รูปแบบการทาํ 

ปฏิสัมพันธ์ 

ปริมาณ 

น้อยสุด 

ปริมาณ 

มากสุด 

ปริมาณ 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 1 8 2.46 2.06 

การกดถกูใจ 0 31 6.65 6.52 

การแสดงความคิดเห็น 0 7 0.58 1.29 

การกดแบง่ปัน 0 0 0 0 
 

ตารางที่ 4  คา่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสนิค้าประเภทเคร่ืองประดบัท่ีจําหน่าย 

ได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํ 

ปฏิสัมพันธ์ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 2.62 2.06 2.33 2.09 

การกดถกูใจ 8.81 7.89 4.96 4.72 

การแสดงความคิดเห็น 0.91 1.70 0.33 0.79 

การกดแบง่ปัน 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า หากสินค้าประเภทเคร่ืองประดับในแต่ละรายการจะจําหน่ายได้หมดตามปริมาณใน

คลงัสนิค้าต้องมีความถ่ีในการนําเสนอตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป มีปริมาณการกดถกูใจตัง้แต่ 9 ครัง้ขึน้ไป และปริมาณการแสดง

ความคิดเห็นตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป โดยท่ีปริมาณการกดแบ่งปันนัน้ไม่ส่งผลต่อปริมาณการจําหน่ายสินค้า ประเภท

เคร่ืองประดบั 
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ตารางที่ 5 คา่วิลค์ แลมบ์ดา ของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีใช้ในการหาความสมัพนัธ์กบัสินค้าประเภทเคร่ืองประดบัท่ี

จําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ระดับนัยสาํคัญ 

ความถ่ีในการนําเสนอ 0.99 0.64 

การกดถกูใจ 0.91 0.04 

การแสดงความคิดเห็น 0.95 0.13 

การกดแบง่ปัน - - 
  

จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับนัยสําคัญของรูปแบบการทําปฏิสัมพันธ์ของสินค้าประเภทเคร่ืองประดับ 

มีค่าแตกต่างกัน คือ ความถ่ีในการนําเสนอมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.64 การกดถกูใจมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.04 การแสดง 

ความคิดเห็นมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.13 ซึ่งระดบันยัสําคญัของการศึกษามีค่า 0.05 ดงันัน้ ความถ่ีในการนําเสนอ และ 

การแสดงความคิดเห็น ไม่มีความสัมพันธ์กับการจําหน่ายสินค้าได้หมด และจําหน่ายไม่หมดของสินค้าประเภท

เคร่ืองประดบั แต่การกดถูกใจมีความสมัพันธ์กับการจําหน่ายสินค้าได้หมด และจําหน่ายไม่หมดของสินค้าประเภท

เคร่ืองประดบั 

 2. สนิค้าประเภทเสือ้ 

 สินค้าประเภทเสือ้ในการศึกษานี ้หมายถึง สินค้าท่ีเป็นเคร่ืองนุ่งห่มร่างกายช่วงบน หรือตัง้แต่เอวขึน้มา ได้แก่ 

เสือ้แขนสัน้ เสือ้แขนยาว เสือ้แขนกดุ และเสือ้กนัหนาว ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 67 รายการ โดยสามารถนํามาหา ความสมัพนัธ์

ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 6  ร้อยละของจํานวนสนิค้าประเภทเสือ้ ท่ีจําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รายการ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

รูปแบบ ร้อยละ รูปแบบ ร้อยละ 

จํานวนสนิค้าประเภทเสือ้ 19 28.36 48 71.64 
  

จากตารางท่ี 6 พบว่า สินค้าประเภทเสือ้ ท่ีจําหน่ายได้หมด มีจํานวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.36 และท่ี

จําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.64 โดยมีสินค้าท่ีจําหน่ายไม่หมดมากกว่าสินค้าท่ีจําหน่ายได้

หมด จํานวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.28 ซึง่สนิค้าประเภทเสือ้จะมีรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ใน ปริมาณท่ีแตกต่าง

กนั ดงัตารางท่ี 7 ท่ีแสดงปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของสนิค้าประเภทเสือ้ 
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ตารางที่ 7  ปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์แตล่ะรูปแบบของสนิค้าประเภทเสือ้ 

รูปแบบการทาํ 

ปฏิสัมพันธ์ 

ปริมาณ 

น้อยสุด 

ปริมาณ 

มากสุด 

ปริมาณ 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 1 10 1.60 1.39 

การกดถกูใจ 0 32 3.96 6.09 

การแสดงความคิดเห็น 0 4 0.34 0.77 

การกดแบง่ปัน 0 1 0.03 0.17 
 

ตารางที่  8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสินค้าประเภทเสือ้ท่ีจําหน่ายได้หมด 

และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํ 

ปฏิสัมพันธ์ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 1.84 2.14 1.50 0.97 

การกดถกูใจ 7.58 9.79 2.52 2.83 

การแสดงความคิดเห็น 0.79 1.18 0.17 0.43 

การกดแบง่ปัน 0.11 0.32 0.00 0.00 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ หากสนิค้าประเภทเสือ้ในแตล่ะรายการจะจําหนา่ยได้หมดตามปริมาณในคลงัสนิค้าต้องมี

ความถ่ีในการนําเสนอตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป มีปริมาณการกดถูกใจตัง้แต่ 8 ครัง้ขึน้ไป และปริมาณการแสดงความคิดเห็น

ตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป โดยท่ีปริมาณการกดแบ่งปันนัน้ไม่ส่งผลต่อปริมาณการจําหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ เน่ืองจากมี

คา่ประมาณ 0 
 

ตารางที่ 9  คา่วิลค์ แลมบ์ดา ของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีใช้ในการหาความสมัพนัธ์กบัสนิค้าประเภทเสือ้ท่ีจําหนา่ยได้

หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ระดับนัยสาํคัญ 

ความถ่ีในการนําเสนอ 0.99 0.37 

การกดถกูใจ 0.86 0.00 

การแสดงความคิดเห็น 0.87 0.00 

การกดแบง่ปัน 0.92 0.00 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ระดบันยัสําคญัของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสินค้าประเภทเสือ้มีค่าแตกต่างกนั คือ 

ความถ่ีในการนําเสนอมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.37 การกดถูกใจมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.00 การแสดงความคิดเห็นมีระดบั
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นยัสาํคญัท่ี 0.00 และการกดแบง่ปันมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.00 ซึง่ระดบันยัสาํคญัของการศกึษามคีา่ 0.05 ดงันัน้ ความถ่ีใน

การนําเสนอ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการจําหนา่ยสนิค้าได้หมด และจําหนา่ยไมห่มดของสนิค้าประเภทเสือ้ แต่การกดถกูใจ, 

การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปัน มีความสมัพนัธ์กบัการจําหน่ายสินค้าได้หมด และจําหน่ายไม่หมดของสินค้า

ประเภทเสือ้ 

3. สนิค้าประเภทกางเกง 

สนิค้าประเภทกางเกงในการศกึษานี ้หมายถึง สนิค้าท่ีเป็นเคร่ืองนุง่หม่ร่างกายช่วงลา่ง หรือตัง้แตเ่อวลงไป ได้แก่ 

กางเกงขาสัน้ กางเกงขายาว และกระโปรง ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 56 รายการ โดยสามารถนํามาหาความสมัพนัธ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 10  ร้อยละของจํานวนสนิค้าประเภทกางเกง ท่ีจําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รายการ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

รูปแบบ ร้อยละ รูปแบบ ร้อยละ 

จํานวนสนิค้าประเภทกางเกง 15 26.79 41 73.21 
  

จากตารางท่ี 10 พบวา่ สนิค้าประเภทกางเกง ท่ีจําหนา่ยได้หมด มีจํานวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.79 และ 

ท่ีจําหนา่ยไมห่มด มีจํานวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.21 โดยมีสินค้าท่ีจําหน่ายไม่หมดมากกว่าสินค้าท่ีจําหน่ายได้

หมด จํานวน 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.43 ซึ่งสินค้าประเภทกางเกงจะมีรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ใน ปริมาณท่ี

แตกตา่งกนั ดงัตารางท่ี 11 ท่ีแสดงปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของสนิค้าประเภทกางเกง 
 

ตารางที่ 11  ปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์แตล่ะรูปแบบของสนิค้าประเภทกางเกง 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพันธ์ ปริมาณน้อยสุด ปริมาณมากสุด ปริมาณเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 1 6 1.70 1.14 

การกดถกูใจ 0 21 4.39 5.26 

การแสดงความคิดเห็น 0 6 0.54 1.08 

การกดแบง่ปัน 0 0 0 0 
 

ตารางที่  12  ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสินค้าประเภทกางเกงท่ีจําหน่ายได้

หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 2.80 1.52 1.29 0.60 

การกดถกูใจ 10.07 6.82 2.32 2.30 

การแสดงความคิดเห็น 1.07 1.67 0.34 0.69 

การกดแบง่ปัน 0.00 0.00 0.00 0.00 
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จากตารางท่ี 12 พบวา่ หากสนิค้าประเภทกางเกงในแตล่ะรายการจะจําหน่ายได้หมดตามปริมาณในคลงัสินค้า

ต้องมีความถ่ีในการนําเสนอตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป มีปริมาณการกดถกูใจตัง้แต่ 10 ครัง้ขึน้ไป และปริมาณการแสดงความ

คิดเห็นตัง้แต ่1 ครัง้ขึน้ไป โดยท่ีปริมาณการกดแบง่ปันนัน้ไมส่ง่ผลตอ่ปริมาณการจําหนา่ยสนิค้าประเภทกางเกง 
 

ตารางที่  13  ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีใช้ในการหาความสมัพนัธ์กบัสินค้าประเภทกางเกงท่ี

จําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ระดับนัยสาํคัญ 

ความถ่ีในการนําเสนอ 0.65 0.00 

การกดถกูใจ 0.57 0.00 

การแสดงความคิดเห็น 0.91 0.02 

การกดแบง่ปัน - - 
 

จากตารางท่ี 13 พบวา่ ระดบันยัสาํคญัของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสนิค้าประเภทกางเกงมีค่าแตกต่างกนั 

คือ ความถ่ีในการนําเสนอมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.00 การกดถกูใจมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.00 การแสดงความคิดเห็นมีระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.02 ซึ่งระดบันยัสําคญัของการศึกษามีค่า 0.05 ดงันัน้ ความถ่ีในการนําเสนอ, การกดถกูใจ และการแสดง

ความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กบัการจําหนา่ยสนิค้าได้หมด และจําหนา่ยไมห่มดของสนิค้าประเภทกางเกง 

 4. สนิค้าประเภทชดุ 

 สนิค้าประเภทชดุในการศึกษานี ้หมายถึง สินค้าท่ีเป็นเคร่ืองนุ่งห่มทัง้ร่างกาย ได้แก่ ชุดกระโปรง ชุดกางเกงขา

ยาว ชดุกางเกงขาสัน้ และชดุเอ๊ียม ท่ีมีจํานวนทัง้สิน้ 133 รายการ โดยสามารถนํามาหาความสมัพนัธ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 14  ร้อยละของจํานวนสนิค้าประเภทชดุ ท่ีจําหนา่ยได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รายการ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

รูปแบบ ร้อยละ รูปแบบ ร้อยละ 

จํานวนสนิค้าประเภทชดุ 56 42.11 77 57.90 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่า สินค้าประเภทชุด ท่ีจําหน่ายได้หมด มีจํานวน 56 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.11 และท่ี

จําหน่ายไม่หมด มีจํานวน 77 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.90 โดยมีสินค้าท่ีจําหน่ายไม่หมดมากกว่าสินค้าท่ีจําหน่ายได้

หมด จํานวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.79 ซึ่งสินค้าประเภทชุดจะมีรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ใน ปริมาณท่ีแตกต่าง

กนั ดงัตารางท่ี 15 ท่ีแสดงปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของสนิค้าประเภทชดุ 
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ตารางที่ 15  ปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์แตล่ะรูปแบบของสนิค้าประเภทชดุ 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ ปริมาณน้อยสุด ปริมาณมากสุด ปริมาณเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 1 5 1.68 0.96 

การกดถกูใจ 0 23 5.07 4.95 

การแสดงความคิดเห็น 0 6 0.45 0.97 

การกดแบง่ปัน 0 1 0.03 0.17 
 

ตารางที่ 16  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสินค้าประเภทชุดท่ีจําหน่ายได้หมด 

และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ 

ปริมาณการจาํหน่ายสินค้า 

จาํหน่ายได้หมด จาํหน่ายไม่หมด 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความถ่ีในการนําเสนอ 1.84 0.99 1.56 0.93 

การกดถกูใจ 5.91 5.52 4.46 4.43 

การแสดงความคิดเห็น 0.64 1.20 0.31 0.75 

การกดแบง่ปัน 0.05 0.23 0.01 0.11 
 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ หากสนิค้าประเภทชดุในแตล่ะรายการจะจําหนา่ยได้หมดตามปริมาณในคลงัสนิค้าต้องมี

ความถ่ีในการนําเสนอตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป มีปริมาณการกดถูกใจตัง้แต่ 6 ครัง้ขึน้ไป และปริมาณการแสดงความคิดเห็น

ตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป โดยท่ีปริมาณการกดแบ่งปันนัน้ไม่ส่งผลต่อปริมาณการจําหน่ายสินค้าประเภทชุด เน่ืองจากมี

คา่ประมาณ 0 
 

ตารางที่ 17  คา่วิลค์ แลมบ์ดา ของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีใช้ในการหาความสมัพนัธ์กบัสินค้าประเภทชุดท่ีจําหน่าย

ได้หมด และจําหนา่ยไมห่มด 

รูปแบบการทาํปฏิสัมพนัธ์ ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ระดับนัยสาํคัญ 

ความถ่ีในการนําเสนอ 0.98 0.10 

การกดถกูใจ 0.98 0.09 

การแสดงความคิดเห็น 0.97 0.05 

การกดแบง่ปัน 0.99 0.18 
 

จากตารางท่ี 17 พบวา่ ระดบันยัสาํคญัของรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสินค้าประเภทชุดมีค่าแตกต่างกนั คือ 

ความถ่ีในการนําเสนอมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.10 การกดถกูใจมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.09 การแสดงความคิดเห็นมีระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 และการกดแบง่ปันมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.18 ซึง่ระดบันยัสาํคญัของการศกึษามคีา่ 0.05 ดงันัน้ ความถ่ีใน

การนําเสนอ, การกดถกูใจ, การแสดงความคิดเห็น และการกดแบ่งปัน ไม่มีความสมัพนัธ์กับการจําหน่ายสินค้าได้หมด 

และจําหนา่ยไมห่มดของสนิค้าประเภทชดุ 
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การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ของสินค้าทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองประดบั, เสือ้, กางเกง และชุด  

ด้วยวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ท่ีนําค่านยัสําคญัของการทําปฏิสมัพนัธ์แต่ละรูปแบบ  

มาหาความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหนา่ยสนิค้า ทําให้ทราบผลดงันี ้

รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ในเฟซบุ๊กท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหนา่ยสนิค้าได้หมด และจําหน่ายไม่หมด

มากท่ีสดุ คือ การกดถกูใจ (Like) ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหนา่ยสนิค้า จํานวน 3 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองประดบั

, เสือ้ และกางเกง ลําดบัต่อมา คือ การแสดงความคิดเห็น (Comment) ซึ่งมีควมสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหน่ายสินค้า 

จํานวน 2 ประเภท ได้แก่ เสือ้ และกางเกง สว่นความถ่ีในการนําเสนอ (Post) นัน้มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหน่าย

สนิค้าประเภทกางเกง และการกดแบง่ปัน (Share) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ ซึ่งทัง้สอง

รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์นีม้ีลาํดบัเทา่เทียมกนั แตก่ารกดแบง่ปันเป็นรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้น้อยท่ีสดุหรือไม่

เกิดขึน้เลยกบัสนิค้าบางประเภท จึงทําให้การกดแบง่ปันมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหนา่ยสินค้าน้อยท่ีสดุ ดงัตาราง

ท่ี 18 

 

ตารางที่ 18  รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการจําหน่ายสินค้าได้หมด และจําหน่ายไม่หมดของ

สนิค้าแตล่ะประเภท 

รูปแบบการทาํ 

ปฏิสัมพันธ์ 

เคร่ือง 

ประดับ 
เสือ้ กางเกง ชุด จาํนวนรวม 

ลาํดับ

ความสาํคัญ 

ความถ่ีในการนําเสนอ X X O X 1 3 

การกดถกูใจ O O O X 3 1 

การแสดงความคิดเห็น X O O X 2 2 

การกดแบง่ปัน - O - X 1 3 

หมายเหตุ. O = มีความสมัพนัธ์ 

                       X = ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

      

 รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ในรูปของการกดถูกใจ เป็นการทําปฏิสมัพนัธ์อย่างง่ายผ่านรูปแบบการทํางานของ 

เฟซบุ๊กท่ีช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความรู้สกึตอ่สนิค้าได้โดยท่ีไมต้่องพิมพ์ข้อความผ่านการแสดงความคิดเห็น ซึ่งรูปแบบ

การทําปฏิสมัพนัธ์นีเ้ป็นรูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ในการแสดงความรู้สกึหลายๆ อยา่งของผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ท่ีสนใจใน

สินค้า เช่น รู้สกึชอบ  รู้สกึอยากได้  ช่ืนชมสินค้า และมีความสนใจในสินค้า หรือแม้กระทัง่ผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท่ีไม่ได้

รู้สกึอะไรกบัสนิค้าชิน้นัน้เพียงแคทํ่าปฏิสมัพนัธ์กบัสนิค้านัน้ด้วยการรับรู้ ในปัจจุบนัการใช้ชีวิตประจําวนัของคนสว่นใหญ่

เป็นไปอยา่งรวดเร็วทําให้การกดถกูใจท่ีเป็นรูปแบบการทํางานอยา่งง่ายของเฟซบุ๊กกลายเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับการทํา

ปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์    จากรูปแบบเครือข่ายสงัคมของเฟซบุ๊กทําให้การทําปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์คนหนึ่งกลายเป็นการเผยแพร่ข้อมลูนัน้ไปสูผู่้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์อีกกลุม่หนึ่งหรือเป็นการบอกต่อกนั (Word of 

Mouth) ซึ่งเป็นไปตาม 3 ทฤษฎีสําคญั คือ ความสามารถของเครือข่ายสงัคมออนไลน์, การถ่ายโอนภาพ และการขยาย

สว่นบคุคล ท่ีสามารถเพ่ิมมลูคา่ให้กบัธุรกิจได้ (Shintaro & Charles, 2013) 
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 แนวทางการพัฒนาการวางแผนสินค้าคงคลัง 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทําปฏิสมัพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับ

ปริมาณการจําหนา่ยสนิค้าท่ีเกิดขึน้ สามารถนํามาเป็นแนวทางในการใช้ข้อมลูภายในสื่อสงัคมออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีก

แฟชัน่มาเพ่ือพฒันา หรือสร้างแนวทางการวางแผนสนิค้าคงคลงัให้กบัธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

เมื่อต้องการสัง่ซือ้สนิค้าแบบใหมจ่ากผู้จดัจําหนา่ย และเมื่อต้องการสัง่ซือ้สินค้าแบบเดิมอีกครัง้ ด้วยการนําข้อมลูการทํา

ปฏิสมัพนัธ์มาตดัสนิใจร่วมกบัการตดัสนิใจจากผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านแฟชัน่โดยแบง่อตัราสว่นการตดัสนิใจอยูท่ี่ร้อยละ 

50 เพ่ือให้ได้รูปแบบสนิค้า และปริมาณสนิค้าท่ีตอบสนองผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ให้มากท่ีสดุ 

1. เมื่อต้องการสัง่ซือ้สนิค้าแบบใหมจ่ากผู้จดัจําหนา่ย 

จากรูปแบบการทํางานของบริษัทกรณีศกึษาในปัจจบุนัท่ีไมไ่ด้มีการวางแผนสนิค้าคงคลงัเลย เพียงแต่ทําการสง่

รูปภาพสินค้าท่ีมีรูปแบบของสินค้าท่ีน่าสนใจให้กบัผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านแฟชั่นทําการยืนยนัถึงรูปแบบสินค้านัน้ว่า

สามารถนํามาจําหน่ายได้ และควรสัง่ซือ้ในปริมาณเท่าไร จากนัน้จึงทําการซือ้สินค้าและสง่ไปยงัคลงัสินค้าเพ่ือทําการ

นําเสนอภายในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อไป ซึ่งสามารถนําข้อมูลปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์มาเป็น

แนวทางในการวางแผนสินค้าคงคลงัเมื่อต้องการสัง่ซือ้สินค้าแบบใหม่ได้ โดยทําการนําเสนอรูปสินค้าภายในสื่อสงัคม

ออนไลน์ก่อน แล้วนําผลของปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์มาวางแผนสินค้าคงคลงัก่อนทําการ

สัง่ซือ้สนิค้ารูปแบบใหมร่่วมกบัการติดตอ่กบัผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชัน่ ดงัรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 3  เปรียบเทียบการสัง่ซือ้สินค้าแบบใหม ่โดยใช้ผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชัน่ กบัใช้ข้อมลูการทําปฏสิมัพนัธ์ 
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2. เมื่อต้องการสัง่ซือ้สนิค้าแบบเดิมอีกครัง้ 

 จากรูปแบบการทํางานของบริษัทกรณีศกึษาจะทําการสัง่ซือ้สนิค้าแบบเดิมอีกครัง้เมื่อสินค้านัน้ได้จําหน่ายหมด

ลงไปแล้ว โดยไม่ได้ทําการวางแผนสัง่ซือ้ลว่งหน้า และปริมาณการสัง่ซือ้จะใช้จากปริมาณการสัง่ซือ้ครัง้ลา่สดุมาทําการ

ตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิค้านัน้อีกครัง้ ซึง่สามารถนําข้อมลูปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์มาเป็นแนวทางใน

การวางแผนสนิค้าคงคลงัเมื่อต้องการสัง่ซือ้สินค้าแบบเดิมอีกครัง้ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ของ

สนิค้านัน้ท่ีได้นําเสนอไปมาเป็นแนวทางในการวางแผนสนิค้าคงคลงั ก่อนทําการสัง่ซือ้สนิค้าแบบเดิมอีกครัง้ ดงัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที่ 4  เปรียบเทียบการสัง่ซือ้สินค้าแบบเดิมอีกครัง้ โดยใช้ข้อมลูสัง่ซือ้ลา่สดุ กบัใช้ข้อมลูการทําปฏิสมัพนัธ์ 
 

 เมื่อนําข้อมลูปริมาณการทําปฏิสมัพนัธ์ไปเป็นแนวทางในการใช้ข้อมลูภายในสือ่สงัคมออนไลน์ของธุรกิจค้าปลีก

แฟชัน่มาพฒันาหรือสร้างแนวทางในการวางแผนสนิค้าคงคลงัให้กบัธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่แล้ว จะช่วยให้ธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่

ออนไลน์สามารถเพ่ิมประสทิธิภาพและพฒันากระบวนการวางแผนสนิค้าคงคลงั ช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากกระบวนการ

วางแผนสินค้าคงคลงั ช่วยเพ่ิมความแม่นยําในการวางแผนสินค้าคงคลงั และเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า เน่ืองจากสินค้าแฟชั่นนัน้เป็นสินค้าท่ีมีช่วงอายุของสินค้าสัน้มีความเสี่ยงมากเมื่อสินค้าท่ีมีอยู่ไม่

สามารถจําหน่ายไปยงัลกูค้าได้ หรือสินค้านัน้ไม่เป็นท่ีต้องการของลกูค้าแล้ว โดยความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้นีจ้ะสง่ผลให้ธุรกิจ 

ค้าปลีกแฟชัน่เสียหายจากจํานวนของสินค้าคงคลงัท่ีมีอยู่ในเร่ืองของต้นทนุจากการจดัเก็บสินค้าคงคลงั ซึ่งจากท่ีกลา่ว

มาแล้วประโยชน์ท่ีธุรกิจค้าปลกีแฟชัน่ออนไลน์ได้รับนีจ้ะช่วยให้ธุรกิจนัน้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และได้รับผลกําไรมากขึน้ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการวิเคราะห์จําแนกประเภท พบว่า รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์ในรูปของการกดถกูใจ จะมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานสงูกวา่รูปแบบการทําปฏิสมัพนัธ์รูปแบบอ่ืน (คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคา่ 5-9) เน่ืองจากการกดถกูใจเป็นรูปแบบ

การทําปฏิสมัพนัธ์ท่ีง่าย และสะดวกท่ีสดุสําหรับผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ อีกทัง้การกดถกูใจท่ีมีปริมาณมากๆ นัน้สง่ผลต่อ

การจําหนา่ยสนิค้าได้หมด 
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 2. ควรขยายขอบเขตการศกึษาไปยงัธุรกิจประเภทอ่ืนเพ่ือศกึษาว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปฏิสมัพนัธ์ในสื่อสงัคม

ออนไลน์กบัการวางแผนสนิค้าคงคลงันัน้เก่ียวข้องกนัหรือไม ่

 3. ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีท่ีใช้สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการทําธุรกิจ นอกจากพิจารณาปริมาณการ

ทําปฏิสมัพนัธ์แล้ว จําเป็นต้องพิจารณาถึงเนือ้หาท่ีได้นําเสนอวา่เก่ียวข้องกบัสนิค้าท่ีได้นําเสนอไปหรือไม่ 

 4. การนําเสนอสินค้าก่อนทําการสัง่ซือ้สินค้ามาจดัจําหน่ายสามารถใช้ได้กบัสินค้าท่ีมีการเผยแพร่อยู่ก่อนแล้ว 

และผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์นัน้สามารถเข้าถึงข้อมลูเหลา่นัน้ได้ ซึง่ในการศกึษานีไ้ด้ทําการศกึษาบริษัทท่ีทําการจดัจําหน่าย

สนิค้าท่ีมีการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและจดัจําหนา่ยแล้วในตา่งประเทศ และบริษัทได้สง่ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านแฟชัน่

เดินทางไปคดัเลอืกรูปแบบของสนิค้าสาํหรับนํามาจดัจําหนา่ยภายในประเทศตอ่ไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของครูบัญชีในอาชีวศึกษากับการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

The Factor Influencing the Readiness of Accounting Teachers in Vocational Colleges  

toward ASEAN Economic Community (AEC) 
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บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของการศึกษาครัง้นี ้ เป็นการสํารวจระดบัความพร้อมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของครู

บญัชีในสถาบนัอาชีวศกึษาเพ่ือการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ครูผู้สอนวิชา

บญัชี  รวมทัง้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล และปัจจยัท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการพฒันาคณุภาพ

ของครูผู้สอนวิชาบัญชีในอาชีวศึกษากับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูผู้สอนวิชาบญัชีของวิทยาลยัสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัว่

ประเทศ ท่ีเป็นสถานศึกษาในหน่วยงานของรัฐบาลจํานวน 325 คน ผลการศึกษาพบว่าครูบญัชีของอาชีวศึกษามีระดบั

ความพร้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากร  

ด้านหลกัสูตร ด้านเทคโนโลยี ยกเว้นด้านภาษาท่ีอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ครูผู้สอนวิชาบญัชี พบ ความแตกตา่งทางด้านเพศ อาย ุการเข้ารับการอบรม โดยในด้านเพศกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย 

มีระดับความพร้อมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง ในด้าน

สมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซยีน และด้านภาษา สาํหรับในด้านอาย ุพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 

31-40 ปี กบัอาย ุ41-50 ปีมีระดบัความพร้อมท่ีแตกตา่งกนั ในด้านหลกัสตูร และด้านเทคโนโลยี สาํหรับในด้านการเข้ารับ

การอบรม พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยเข้ารับการอบรม กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเข้ารับการอบรม

มากกว่า 4 ครัง้  ในด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน ด้านภาษา และด้านการพฒันาบุคลากร 

นอกจากนีจ้ากการศกึษาความสมัพนัธ์ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลพบความสมัพนัธ์ด้านการเข้ารับการอบรม การความพร้อม

ในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีคาดวา่มีอิทธิพลต่อการพฒันาคณุภาพของ

ครูผู้สอนวิชาบญัชีในอาชีวศึกษา ในปัจจยัด้านสมรรถนะ ปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน ปัจจยัด้านการ

พฒันาบคุลากร ปัจจยัด้านเทคโนโลยี และปัจจยัด้านภาษากบัความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this study are to investigate the level of readiness and factor influencing the 

readiness of accounting teachers in vocational colleges toward ASEAN Economic Community (AEC), to test 

the differences between the groups of teachers, and to test for a possible relationship between the factor 

influencing accounting teacher development and the readiness of accounting teachers toward AEC.  

A questionnaire is used to ask for 325 accounting teacher in vocational colleges as data collection. The 

results indicate that the accounting teachers have high level of readiness in terms of accounting skill, 

perception of AEC, human resource development, curriculum, and technology, but have medium level in 

foreign language skill. There are significant differences in the groups of gender, age, and training. If we focus 

on gender ‘s sample factor. The male sample have more preparedness than female. Not only the gender 

factor, There are several difference factors such as competency, the understanding in ASEAN, and language 

skill. In the range of age: we found that the samples who are 31-40 years and 41-50 years have some 

difference in curriculum, knowing in technology. The attention in accounting seminar we found some 

difference between the sample who attended in accounting seminar exceed 4 courses and the sample who 

have not attended in accounting seminar that they have more competency, the understanding in ASEAN, and 

language skill and human resource’s development. Moreover, there is a significant relationship between the 

training, accounting skill, perception of AEC, human resource development, technology, foreign language 

skill, and the level of readiness toward AEC. 
 

บทนํา 

ภายใต้ความคาดหวงัในการผลิตนกัศึกษาท่ีจบอาชีวศึกษาให้มีคุณลกัษณะพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ปัจจยัหลกัท่ีจะผลตินกัศกึษาให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ได้ คือ ครูผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในด้าน

ตา่งๆ ได้แก่ ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี ด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ และมีความตระหนกัและเข้าใจในการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (นพดล  สตุนัติวณิชย์กลุ, 2554) ดงันัน้ครูบญัชีจึงเป็นอีกภาคสว่นท่ีต้องมีการตรียมความพร้อมในการ

เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องโดยตรงในการผลตินกัศกึษาสาขาบญัชี เพ่ือท่ีจะออกไปศกึษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษา และทํางานในสาขาการบญัชี นอกจากนีค้รูผู้สอนบางสว่นยงัเป็นผู้จัดทําบญัชี และผู้สอบบญัชี  

จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นผู้ มีคุณสมบัติพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ  

อยู่ตลอดเวลา แต่ในช่วงท่ีผ่านมามีการขยายสถานศึกษาอย่างรวดเร็วทําให้ภาครัฐไม่สามารถสนบัสนนุงบประมาณใน

ด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ อีกทัง้ครูบางสว่นยงัขาดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพราะต้องรับภาระทัง้งานสอน และงาน

สนับสนุน (บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548) นอกจากนีย้ังมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนครูผู้ สอนบ่อยครัง้ เน่ืองจาก 

ในบางแห่งมีครูอัตราจ้างเข้าทํางานชั่วคราวแล้วลาออกเพราะไม่มีความมัน่คงในวิชาชีพ (วิทยากร  เชียงกูล, 2552) 

รวมทัง้ในปัจจุบันยังได้มีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ ทําให้ครูผู้ สอนต้องติดตาม 

ความเปลีย่นแปลงทัง้ในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตลอดเวลา นอกจากนีง้านวิจยัท่ีมีอยู่ก็เป็นการศึกษาเฉพาะบคุลากร 

ท่ีเก่ียวกบัสาขาการบญัชีเทา่นัน้ แตใ่นสว่นของครูบญัชีในอาชีวศกึษายงัไมป่รากฏผลการศกึษาในงานวิจยัอดีต 
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ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงทําการศึกษาระดบัความพร้อมของครูบญัชีในสงักดัอาชีวศึกษา และทดสอบความ

แตกตา่งระหวา่งกลุม่ครูบญัชี รวมทัง้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล และปัจจยัท่ีคาดว่ามีอิทธิพล

ตอ่การพฒันาคณุภาพของครูบญัชีในอาชีวศกึษากบัความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเพ่ือจะได้ทราบวา่ 

ครูบญัชีมีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจหรือไม ่ถ้ามีมีความพร้อมระดบัใด และมีความแตกต่างระหว่างกลุม่

ครูบญัชีกบัความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม ่อยา่งไร  รวมทัง้มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ความพร้อมของครูบญัชีในอาชีวศกึษากบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการศกึษาในครัง้นี ้ประโยชน์ท่ีคาดว่า

จะได้รับคือสามารถนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูบญัชีใน

อาชีวศกึษา การจดัทําหลกัสตูรสาขาการบญัชีของอาชีวศึกษา และกําหนดทิศทางในการเตรียมความพร้อมของครูบญัชี

อาชีวศกึษาเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ทบทวนวรรณกรรมและสมมุตฐิานการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตสําหรับความพร้อมของครูบญัชีต่อการเข้ามากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ในประเทศไทย มีน้อยมาก ทําให้การกําหนดสมมติฐานในครัง้นีไ้ด้กําหนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่  1) สมมติฐานเก่ียวกบัความ

แตกตา่งของระดบัความพร้อมระหวา่งกลุม่ครูบญัชีอาชีวศกึษากบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ การเข้ารับการอบรม  2) สมมติฐานด้านปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล

จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ การเข้ารับการอบรม มีอิทธิพลต่อความ

พร้อมของครูบญัชีอาชีวศึกษาในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ 3) สมมติฐานด้านสมรรถนะเฉพาะผู้สอน  

6 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้านภาษา ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน ด้านการพฒันาบคุลากร ด้านการพฒันา

หลกัสตูร และด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความพร้อมของครูบญัชีอาชีวศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ในด้านความแตกต่างของระดบัความพร้อมระหว่างกลุ่มครูบญัชีอาชีวศึกษา ด้านเพศ จากการศึกษางานวิจัยในอดีต

สําหรับความแตกต่างของระดบัความพร้อมกับด้านเพศ ไม่พบความแตกต่างในด้านเพศ (สงกรานต์ ไกยวงษ์, 2551;  

วนัเพ็ญ  วิโรจน์เจริญวงศ์, มณเฑียร รัตนศิริสงศ์วุฒิ, และมนต์ชัย เทียนทอง,  2556)  ถึงแม้ว่าในการศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเพศหญิงจะมีจํานวนมากกวา่ ด้านอาย ุจากการศกึษางานวิจยัในอดตีสาํหรับความแตกตา่งของระดบัความพร้อม

กบัช่วงอาย ุไมพ่บความแตกตา่งระหว่างช่วงอาย ุ(นฤมล  สมุรรคา  2554, ชูศรี  เทีย้ศิริเพชร 2552)  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ข้อจํากดัของการกระจายตวั เน่ืองจาก กลุม่ตวัอย่างมีจํานวนน้อย และอายขุองกลุม่ตวัอย่างท่ีทําการศึกษาใกล้เคียงกนั 

ดงันัน้ ในการศกึษาถ้ากลุม่ตวัอยา่งใหญ่ขึน้ มีการกระจายตวัมากขึน้อาจพบความแตกต่างดงักล่าว ด้านระดบัการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัในอดีตสําหรับความแตกต่างของระดบัความพร้อมกับด้านระดบัการศึกษาของ นฤมล  สมุรรคา 

(2554) พบวา่ ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัจะมีระดบัความพร้อมท่ีตา่งกนั โดยผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา

ตรีจะมีระดบัความพร้อมน้อยกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี และผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีก็จะมีระดบั

ความพร้อมท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุธิดา ปัททุม และไกรชิต สุตเมือง (2555)  

ท่ีพบลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดบัการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ข่าวสาร จากสถาบนัการศึกษา ด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ จากการศึกษางานวิจัยในอดีตไม่พบ

การศกึษาความแตกตา่งของระดบัความพร้อมกบัหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบคุลากร

ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบญัชี แต่จากการศึกษาของวัลลภ บัวชุม (2554, น. 35-39) พบว่าผู้จัดทําบญัชีท่ีอยู่ในตําแหน่ง

ผู้บริหารจะมีระดบัความพร้อมน้อยตอ่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากมีภาระหน้าท่ีมากขึน้ และมีข้อจํากดั
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ในด้านเวลา จึงทําให้มีระดบัความพร้อมท่ีน้อย ด้านประสบการณ์ จากการศึกษางานวิจยัในอดีตสําหรับความแตกต่าง

ของระดบัความพร้อมกบัด้านประสบการณ์ ของ วลัลภ  บวัชมุ (2554, น. 35-39) พบวา่ผู้จดัทําบญัชีท่ีมีประสบการณ์น้อย

กว่าผู้ จัดทําบัญชีท่ีมีประสบการณ์มากกว่า จะมีระดับความพร้อมสูงกว่า เน่ืองจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อย มีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบท่ีน้อยกว่า ส่งผลให้มีเวลาในการศึกษาหาความรู้และเตรียมความพร้อมมากกว่าผู้ จัดทําบัญชีท่ีมี

ประสบการณ์มากกวา่ แตจ่ากการศกึษาของ นฤมล  สมุรรคา (2554, น.35-39) พบวา่ผู้จดัการท่ีมีประสบการณ์ทํางานสงู

จะมีระดับความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูงกว่าผู้ จัดการท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า เน่ืองจาก 

แรงกดดนัจากเจ้าของกิจการ และคาดหวงัในการแขง่ขนัในระดบัสากล ทําให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพบญัชี

มากกวา่ผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อย ด้านการเข้ารับการอบรม ท่ีแตกต่างกนัสง่ผลต่อระดบัความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีนท่ีตา่งกนั จากการศกึษาของ มทันชยั  สทุธิพนัธ์ุ (2556) และนฤมล  สมุรรคา (2554) พบวา่ผู้จดัทําบญัชี

ท่ีมีการศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความพร้อมกว่าผู้ ท่ีไม่เคยศึกษาหาความรู้ 

ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ะได้ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างของระดับความพร้อมระหว่างกลุ่มครูบัญชี

อาชีวศกึษากบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6 ด้าน คือ H1: เพศ, H2: อาย,ุ H3: ระดบัการศกึษา, H4: หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ, 

H5: ประสบการณ์ทํางาน, H6: การเข้ารับการอบรม 

ด้านปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ และการเข้ารับ 

การอบรม จากการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่ไม่พบความสมัพนัธ์ด้านเพศต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เน่ืองจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องในด้านวิชาชีพบญัชีสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (มทันชยั สทุธิพนัธุ์, 2556; นฤมล สมุรรคา, 

2554) ในด้านอายุ มัทนชัย  สุทธิพันธุ์  (2556) และ วัลลภ  บัวชุม (2554) พบความสมัพันธ์ในด้านอายุ เน่ืองจาก 

สถาบนัการศกึษาจดัการเรียนการสอนภายใต้หลกัสตูรการการเรียนบญัชีสมยัใหม่ทําให้นกับญัชีรุ่นใหม่มีความพร้อมใน

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้านระดบัการศกึษา นฤมล  สมุรรคา (2554) พบวา่ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์

กบัความพร้อมซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สธิุดา ปัททมุ และไกรชิต สตุะเมือง (2555) เป็นเพราะการรับรู้ข่าวสาร 

การฝึกอบรมจากสถาบนัการศกึษา ในทางกลบักนั วลัลภ  บวัชุม (2554) ไม่พบความสมัพนัธ์ของระดบัการศึกษาซึ่งอาจ

เน่ืองมาจากการกระจุกตัวของนักบัญชีส่วนใหญ่จะมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในด้านหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตไม่พบการศึกษาความสมัพนัธ์ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบสําหรับความพร้อมต่อการเข้ามากับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชี แต่จากการศึกษาของ วลัลภ บวัชุม (2554)  พบว่า

ผู้จดัทําบญัชีท่ีอยูใ่นตําแหนง่ผู้บริหาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบมาก ทําให้ไม่สามารถเตรียมความพร้อมต่อการเข้ามาของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจเน่ืองมาจากข้อจํากดัในด้านเวลา ด้านประสบการณ์ จากการศึกษาในอดีตสว่นใหญ่พบ

ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพบัญชีกับความพร้อมต่อการเข้ามาของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จากการศกึษาของนฤมล  สมุรรคา (2554) พบความสมัพนัธ์ด้านประสบการณ์ในทิศทางเดียวกบัความ

พร้อมต่อการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีสงูทําให้ต้องเรียนรู้และเตรียมความ

พร้อมทางวิชาชีพบญัชีเพ่ือให้การแข่งขนัในระดบัสากล แต่พบความสมัพนัธ์ในทิศทางกลบักนักบัการศึกษาของ วลัลภ  

บวัชุม (2554) อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีน้อยทําให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบน้อยสง่ผลให้มีเวลาในการเตรียมความ

พร้อมต่อการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจมาก แต่ไม่พบความสมัพนัธ์จากการศึกษาของ สงกรานต์ ไกรวงษ์ (2551) 

และมทันชยั  สทุธิพนัธุ์ (2556)  อนัเน่ืองมาจากกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีประสบการณ์การทํางานกระจกุตวัในช่วงอายงุาน

ตัง้แต ่3-10 ปี สาํหรับด้านการเข้ารับการอบรม จากการศกึษาของ มทันชยั  สทุธิพนัธ์ุ (2556) และนฤมล สมุรรคา (2554) 

พบความสัมพันธ์ในด้านการเข้ารับการอบรมท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัน
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เน่ืองมาจากการเข้ารับการอบรมทําให้เกิดการรับรู้ข่าวสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวลัลภ บวัชุม (2554) และสงกรานต์  ไกรวงษ์ (2551)  

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ะได้ทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล 6 ด้าน คือ H7: เพศ, H8: อาย,ุ H9: ระดบั

การศกึษา, H10: หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ, H11: ประสบการณ์ทํางาน และ H12: การเข้ารับการอบรม มีอิทธิพลต่อความพร้อม

ของครูบญัชีอาชีวศกึษากบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สาํหรับด้านปัจจยัท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพของครูบญัชี ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้กําหนด 6 ปัจจยั 

ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้านภาษา ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนา

หลกัสตูร และด้านเทคโนโลยี  สาํหรับด้านสมรรถนะเป็นปัจจยัในการจดัการเรียนการสอน โดยถือว่าครูเป็นปัจจยัป้อนท่ีมี

ความสาํคญัตอ่การจดัการศกึษา ต้องมีสมรรถนะ คือ การมีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา มีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ 

การวดัผลประเมินผล มีการผลิตหรือจัดหาสื่อได้อย่างเหมาะสม นําความรู้ด้านจิตวิทยามาใช้ในการบริหารห้องเรียน 

(พศิน  แตงจวง, 2554) รวมทัง้ความ สามารถในด้านวิชาชีพบญัชี ดงัท่ีสมาคมนกับญัชีและ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง

ประเทศไทย (2547)  ในด้านภาษา กฎบตัรอาเซียนข้อ 34 บญัญัติว่า “ภาษาท่ีใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ 

ภาษาองักฤษ” หมายความวา่ภาษาองักฤษนัน้ถกูใช้ในการสือ่สารระหวา่งกนั จากการศกึษา ของ นพดล  สตุนัติวณิชย์กุล 

(2554) พบว่า ครู-อาจารย์สายอาชีพส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับ

การศกึษาของสมเกียรต ิ วฒันศิริชยักลุ (2553) พบวา่แรงงานไทยมีทกัษะดี แตอ่อ่นทางภาษา ทําให้ไมส่ามารถแขง่ขนักบั

ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้  ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน จากการศึกษาของสุธิดา ปัททุม และ 

ไกรชิต สตุะเมือง (2555) พบวา่ ปัจจยัภายในด้านการเรียนรู้ AEC ท่ีมีผลต่อการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ  สมรักษ์ (2555) ท่ีพบว่า 

การเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัมีผลทําให้การรับรู้ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมตอ่เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีแตกตา่งกนั 

ด้านการพฒันาบคุลากร จากการศกึษาของกรรณิการ์  สวุรรณศรี (2556) ได้เสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร

เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่สถาบนัการศกึษาควรจดัระบบการฝึกอบรมและพฒันาครูหรือบคุลากร

ทางการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ เช่น การสมัมนา การศกึษาดงูานและการศกึษาตอ่เป็นต้น และพระราชบญัญตัิ

การอาชีวศกึษา พทุธศกัราช 2552  ได้กําหนดให้มีระบบพฒันาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้

ทนัการการเปลีย่นแปลง ด้านการพฒันาหลกัสตูร จากการศกึษาของรัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2555) พบว่าผู้บริหารองค์กรมี

ความคาดหวงัในด้านเนือ้หาหลกัสตูรในระดบัมากสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในด้านการบญัชีการเงินและการ

รายงานทางการเงินซึง่ถือวา่ความรู้หลกัท่ีนกับญัชีจะต้องมีความพร้อม รวมทัง้การประยกุต์ใช้ความรู้ทางการบญัชีในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ในอนาคต  ด้านเทคโนโลยี จากการศึกษาของรัตนา   

วงศ์รัศมีเดือน (2555) พบวา่ผู้บริหารองค์กรมีความคาดหวงัตอ่ผู้สาํเร็จการศกึษาปริญญาตรีในด้านความรู้ความสามารถ

ทัว่ไปมากท่ีสดุคือ ความสามารถในการใช้โปรแกรมพืน้ฐานได้ รองลงมาคือโปรแกรมนําเสนอ และโปรแกรมสําเร็จรูป 

ทางบญัชี จากการศึกษาของ นพดล  สตุนัติวณิชย์กุล (2554) พบว่า ครู-อาจารย์สายอาชีพสว่นใหญ่ยงัขาดทกัษะและ

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันัน้ การศึกษาครัง้นีจ้ะทดสอบ

สมมติฐานด้านปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพของครูบญัชี ดงันี ้H13: ด้านสมรรถนะ, H14: ด้านภาษา, H15: 

ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน, H16: ด้านการพฒันาบคุลากร, H17: ด้านการพฒันาหลกัสตูร, H18: ด้าน

เทคโนโลยี  มีอิทธิพลตอ่ความพร้อมของครูบญัชีอาชีวศกึษากบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ปัจจัยด้านสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล                                                                                 

- เพศ     

- อาย ุ                                                                                                  

- ระดบัการศกึษา                                                                                     

- หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ                                                                          

- ประสบการณ์ทํางาน                                                                  ความพร้อมของครูบญัชี 

- การเข้ารับการอบรม                                                                    อาชีวศกึษา ในการเข้าสู ่                                                                                                                

                                                                                                             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

- ด้านสมรรถนะ  

- ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

- ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซยีน 

- ด้านการพฒันาบคุลากร  

- ด้านหลกัสตูร  

- ด้านเทคโนโลยี                                                 

 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาครัง้นี ้ใช้กลุ่มประชากร คือ ครูบัญชีในวิทยาลยัสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทัว่ประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 1,746 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 สงิหาคม 2556)  การกําหนดขนาดตวัอยา่งใช้วิธีการคํานวณกลุม่

ตวัอย่างตามสตูรของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

325 คน โดยใช้การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจข้อมลู เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของครู

บัญชีในอาชีวศึกษาโดยจัดทําแบบสอบถามซึ่งประยุกต์มาจากงานวิจัยในอดีต (มัทนชัย สุทธิพัน ธ์ุ ,  2556;  

ณัฐชา วัฒนวิไล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2554, น. 16-24) ส่งไปยังครูบัญชีในวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งทัว่ประเทศ ในเดือนมกราคม 2557 

 แบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ทํางาน จํานวนครัง้ของการเข้ารับการอบรม ข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการพฒันาศกัยภาพของผู้สอนวิชาบญัชีในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และข้อมลูความพร้อมของผู้สอนวิชาบญัชีใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5 ด้าน คือ ทางด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน ด้านภาษา ด้าน 

การพฒันาบคุลากร ด้านหลกัสตูร ด้านเทคโนโลยี  คําถามในแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดเพ่ือความมีประสิทธิภาพ

และความรวดเร็วของการตอบ ผู้ตอบแบบสอบถามจะถกูถามเพ่ือประเมินความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันา
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ศกัยภาพ และความพร้อมของครูบญัชี โดยผา่นเคร่ืองมือวดัจาก Rating Scale 5 ตวัเลอืก ได้แก่ 1 (น้อยท่ีสดุ) 2 (น้อย) 3 

(ปานกลาง) 4 (มาก) และ 5 (มากท่ีสดุ) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น วิเคราะห์ระดับความพร้อมของครูบญัชีอาชีวศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบัตามวิธี Rating Scale กําหนดเกณฑ์การให้ค่าระดบัความพร้อม 

(Wilmshurst & Frost, 2000) เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือการจดัระดบัระดบัคา่เฉลีย่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ผู้วิจยั

ได้แบง่เกณฑ์การวดัระดบัความพร้อมออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้คา่เฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถึง ความพร้อมมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย 

3.50–4.49 หมายถึง ความพร้อมมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 – 4.49  หมายถึง ความพร้อมปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 

หมายถึง ความพร้อมน้อยคา่เฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถึง ความพร้อมน้อยท่ีสดุ การทดสอบความแตกต่างของข้อมลูทัว่ไป 

ท่ีมีผลต่อความพร้อมของครูบญัชี ในกรณีท่ีข้อมลูทัว่ไปมี 2 กลุม่ย่อย ใช้สถิติทดสอบ Independent sample t-test และ

ถ้ามากกว่า 2 กลุม่ย่อยใช้สถิติทดสอบ ANOVA และเมื่อมีความแตกต่างระหว่างกลุม่จะทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่

ด้วยวิธี Post Hoc โดยกําหนดนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีคาดว่าท่ีมี

อิทธิพลตอ่การพฒันาคณุภาพของครูบญัชีอาชีวศึกษาและความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ

วิเคราะห์สมการถดถอย 
 

ผลการศึกษา 
  

  จากผลการศึกษา พบว่าครูบญัชีของอาชีวศึกษามีความพร้อมในภาพรวม ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้านสมรรถนะ (ค่าเฉลี่ย 3.99) ด้านหลกัสตูร 

(คา่เฉลีย่ 3.88) ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 3.70) ด้านการพฒันาบคุลากร (ค่าเฉลี่ย 3.61) อยู่ใน

ระดบัมากตามลําดบั ยกเว้น ด้านภาษาซึ่งมีความพร้อมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) การทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งกลุม่ครูบญัชีในอาชีวศกึษากบัความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยทดสอบความแตกต่างของ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาคณุภาพของครูบญัชี  5 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน 

ด้านภาษา ด้านการพฒันาบคุลากร ด้านหลกัสตูร ด้านเทคโนโลยี ผลการทดสอบในภาพรวม ดงัตารางท่ี 1 ดงันี ้
 

ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ครูบญัชี  

ข้อมูลทั่วไป  จาํแนกเป็น          ค่าเฉลี่ย      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน            t/ F          p-value 

เพศ         ชาย            4.170       0.663               2.662        0.008* 

        หญิง            3.831        0.643 

อาย ุ     21 - 30 ปี           4.043        0.617   2.979       0.032* 

     31 – 40 ปี           3.882                        0.611   

     41 – 50 ปี           3.718        0.690 

 

 

 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 202  
  

BMRC 
ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ครูบญัชี (ตอ่) 

ข้อมูลทั่วไป  จาํแนกเป็น          ค่าเฉลี่ย      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน            t/ F          p-value 

     51 – 60 ปี           3.857        0.705 

ระดบัการศกึษา    ปริญญาตรี           3.875        0.612  0.642       0.522 

     ปริญญาโท           3.814        0.760 

หน้าท่ีท่ี      1 หน้าท่ี           3.915        0.663  1.341       0.181 

รับผิดชอบ     2 หน้าท่ีขึน้ไป           3.818        0.639 

ประสบการณ์      1 -10  ปี          3.936        0.632  1.592       0.191 

ทํางาน      11 – 20 ปี          3.807        0.603 

      21 – 30 ปี          3.804        0.765 

      31 – 40 ปี          3.574        0.600 

จํานวนครัง้ ไมเ่คยอบรม          3.743        0.624  7.203       0.001* 

การเข้าอบรม     1-3 ครัง้          3.924        0.667 

  มากกวา่ 4 ครัง้          4.156        0.595 

  **นยัสําคญัที่ 0.01, *นยัสําคญัที่ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 1 ผลการศกึษาการทดสอบความความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ของครูบญัชีกบัความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบความแตกต่างในด้านเพศ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายมีระดบัความพร้อมมากกว่า

กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง ในด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับอาเซียน และด้านท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05  ในด้านอายพุบความแตกต่างในภาพรวม เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบความแตกต่างในด้านหลกัสูตรและด้านเทคโนโลยี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทําการทดสอบความ

แตกตา่งเป็นรายคู ่ด้วยวิธี Post Hoc พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี กบัอาย ุ41.50 ปีมีระดบัความพร้อมท่ี

แตกตา่งกนั  ในด้านจํานวนครัง้ของการเข้ารับการอบรมพบความแตกตา่งท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อพิจารณา

เป็นด้าน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการเข้ารับการอบรมท่ีแตกตา่งกนั มีระดบัความพร้อมในด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความ

เข้าในเก่ียวกบัอาเซียน ด้านภาษาและด้านการพฒันาบคุลากร ท่ีแตกตา่งกนั จึงทําการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธี 

Post Hoc พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ตวัอย่างท่ีไม่เคยเข้ารับการอบรม กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเข้ารับการอบรม

มากกวา่ 4 ครัง้ สาํหรับการทดสอบความแตกตา่งในด้านระดบัการศกึษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสบการณ์การทํางาน 

ไมม่ีความแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพร้อมของครูบญัชีโดยใช้เมทริกซ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร (Correlation Matrix)  ดงัตารางท่ี 2 ซึ่งจะแสดงความสมัพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของครูบญัชี

อาชีวศกึษาในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบวา่  ปัจจยัด้านเพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และ

ประสบการณ์ทํางาน ส่งผลในเชิงลบกับความพร้อมของผู้ สอนวิชาบัญชี ส่วนปัจจัยด้านการเข้ารับการอบรม ด้าน

สมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน ด้านภาษา ด้านการพฒันาบคุลากร ด้านหลกัสตูร และด้านเทคโนโลยี 

สง่ผลในเชิงบวกกบัความพร้อมของผู้สอนวิชาบญัชี และจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ Variance inflation 
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factor (VIF) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพร้อมของผู้สอนวิชาบญัชีทัง้ 12 ด้าน ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง หรือไม่เกิด 

Multicollinearity เพราะมีคา่ VIF มีคา่น้อยกวา่ 10 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีคาดวา่มีอิทธิพลตอ่การพฒันาคณุภาพของครูบญัชีอาชีวศึกษาในการ

เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์การถดถอยดงัตารางท่ี 3 โดยการวิเคราะห์การถดถอย

เพ่ือพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหว่างความพร้อมของครูบญัชีกับปัจจัยสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพของครู

บญัชีอาชีวศกึษาในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ปัจจยัทัง้ 12 ด้าน มีความสมัพนัธ์กบัความพร้อมของครู

บญัชี ในระดบัสงู โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเป็น 0.701 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพร้อมของครู

บญัชี ได้ร้อยละ 49.1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์ เทา่กบั ± 

0.473 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของครูบญัชีมากท่ีสดุโดยเรียงตามลําดบัได้แก่  

ด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซยีน  ด้านการพฒันาบคุลากร ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี  และด้านการ

เข้ารับการอบรม สามารถพยากรณ์ความพร้อมของครูบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 3  การวเิคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของผู้สอนวชิาบญัชีกบัปัจจยัสาํคญัท่ี

มีอิทธิพลตอ่การพฒันาศกัยภาพของผู้สอนวิชาบญัชีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ปัจจัย B SEb Beta t p-value 

(Constant)                                                                                                           0.798 0.360  2.214 0.028 

เพศ -0.003 0.105 -0.001 -0.032 0.974 

อาย ุ -0.031 0.048 -0.041 -0.635 0.526 

ระดบัการศกึษา -0.089 0.067 -0.059 -1.329 0.185 

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 0.001 0.058 0.001 0.023 0.981 

ประสบการณ์ทํางาน -0.091 0.052 -0.117 -1.756 0.080 

การเข้ารับการอบรม  0.105 0.044 0.109 2.381 0.018* 

ด้านสมรรถนะ 0.377 0.078 0.327 4.855 0.000* 

ด้านภาษา -0.123 0.038 -0.194 -3.280 0.001* 

ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซยีน 0.217 0.053 0.241 4.064 0.000* 

ด้านการพฒันาบคุลากร 0.183 0.048 0.251 3.825 0.000* 

ด้านหลกัสตูร  -0.073 0.066 -0.082 -1.110 0.268 

ด้านเทคโนโลยี 0.204 0.063 0.201 3.260 0.001* 

คา่คงท่ี = 0.798  ;  SEest = ± 0.473 

R = 0.701  ;  R2 = 0.491  ; F = 25.130  ;  p-value = 0.000* 

** นยัสําคญัที่ 0.01, * นยัสําคญัที่ 0.05 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  

สรุปผลการศึกษา พบว่า ครูบญัชีมีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้านพบวา่มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ยกเว้นในด้านภาษา อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่น

การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ครูบญัชี พบว่า มีความแตกต่างในด้านเพศ ด้านอาย ุ ด้านจํานวนครัง้ของการเข้า

รับการอบรม แต่ไม่พบความแตกต่างในด้านการศึกษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสบการณ์การทํางาน สําหรับทดสอบ

ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล และทดสอบความสมัพันธ์ของปัจจัยท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนา

คณุภาพของครูผู้สอนวิชาบญัชีในอาชีวศึกษากับความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ผลการศึกษาพบ

ความสมัพนัธ์ในด้านการเข้ารับการอบรม ด้านสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาเซียน ด้านการพฒันาบคุลากร 

ด้านเทคโนโลยี แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ในด้านเพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประสบการทํางาน และด้าน

หลกัสตูร 

ประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาสามารถนํามาเป็นแนวทางให้กับครูบญัชีเพ่ือพฒันา ประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน รวมทัง้สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมุ่งเน้นการพฒันาครูบญัชี และพฒันาหลกัสตูรเพ่ือให้

สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทําให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษา ผู้ประกอบการ และผู้ เรียน เกิดความเช่ือมัน่ในคณุภาพของครูบญัชีในอาชีวศกึษา ข้อจํากดัในการศึกษา  

คือ ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นครูบญัชีในวิทยาลยัสงักดัอาชีวศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาของรัฐ ทัง้นีย้งัมีวิทยาลยั

ของเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนสายอาชีพอีกทัง้ การศึกษาในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับครูบญัชีมีน้อยมากทําให้การนําผล

การศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีใกล้เคียงกนัมาปรับใช้ได้ในบางสว่น ในการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพร้อม

ของครูบัญชี ยังมีปัจจัยบางด้านท่ีไม่ได้นํามาทดสอบความสมัพันธ์กับความพร้อมของครูบัญชี เช่น ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ด้านทกัษะในการทํางานเป็นทีม  ดงันัน้การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

พร้อมของครูบญัชีในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากกลุม่ตวัอยา่งอ่ืน เช่น ครูบญัชีในสายอาชีพของสถานศกึษา

เอกชน เพ่ือเปรียบเทียบผลการศกึษา รวมทัง้มีการเพ่ิมปัจจยัด้านอ่ืนๆ มาใช้ในการศกึษาตอ่ไป 
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การวางแผนทางการเงนิเพ่ือการเกษียณอายุของพนักงานประจาํมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Financial Planning for Retirement of Chiang Mai University’s Employees 
 

โรจนา ธรรมจินดา20

* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี  ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอายุของพนักงานประจํา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเก็บออม การลงทนุในปัจจบุนัของพนกังานและเพ่ือประเมินความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการวางแผนการเงินและการลงทนุในรูปแบบต่างๆเพ่ือการเกษียณอาย ุเก็บตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม

จากพนกังานประจํามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จํานวน 325 ราย ตัง้แต่ เมษายน - มิถนุายน 2556  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-49 ปี มีสถานภาพสมรส และจบการศึกษาขัน้สูงสดุคือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ให้ความสําคญักบัการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายใุน

ระดับมาก  และส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุ   ทางเลือกในการออมและการลงทุนเพ่ือการ

เกษียณอายท่ีุมีผู้ตอบมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกได้แก่ เงินฝากธนาคาร การทําประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และสลากออมสิน  

ในสว่นของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทนุเพ่ือการเกษียณพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  

อย่างไรก็ตามผลการวิจยัพบว่า  สว่นใหญ่มีอตัราการออมเพ่ือการเกษียณอายปุระมาณ 5-10%  ของรายได้ 

ต่อเดือน และผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการออมและการลงทุนท่ีเป็นอยู่ไม่น่าเพียงพอต่อการดํารงชีพหลงั

เกษียณ  จากผลการวิจยันี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการสร้างมาตรการจูงใจพนกังานให้

เพ่ิมอตัราการออมเพ่ือการเกษียณอายใุห้สงูขึน้ เช่นการจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพท่ีมีระบบจ่ายเงินสมทบแบบยืดหยุ่น

ตามช่วงอายุ  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนใหม่ๆ ท่ีมีระยะเวลาการลงทุนยาวนานและให้

ผลตอบแทนคอ่นข้างแนน่อน เพ่ือเป็นทางเลอืกใหม่ๆ  ท่ีสามารถจงูใจให้อตัราการออมเพ่ือการเกษียณอายเุพ่ิมสงูขึน้  

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าผลการวิจยัเร่ืองนีชี้ใ้ห้เห็นว่าพนกังานประจํามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความสําคญักับการ

วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณและส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณแล้ว  ประเด็นสําคัญคือการวาง

แผนการออมและการลงทุนท่ีดํา เนินการอยู่นัน้อาจจะยังไม่เหมาะสม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีการจดัสรรเงินลงทนุท่ีไม่สมดลุ กลา่วคือมีการลงทนุในสดัสว่นท่ีสงูมากในทางเลือกท่ีความเสี่ยง

ตํ่า  และลงทนุคอ่นข้างมากในทางเลอืกท่ีความเสีย่งสงู โดยท่ีมีการลงทนุคอ่นข้างน้อยในทางเลือกท่ีความเสี่ยงปานกลาง  

ซึง่ไมส่อดคล้องกบัแนวคิดปิรามิดการลงทนุ  หากมีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทางเลอืกและการจดัสรรเงินออมและ

เงินลงทนุแก่พนกังาน ก็จะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจดัสรรเงินลงทนุไปลงทนุในทางเลือกต่างๆ ได้สมดลุมากขึน้และ

สามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการเกษียณอายมุากขึน้ด้วย  

ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง ท่ีพบจากการวิจัยนีค้ือ การลงทุนของกลุ่มผู้ มีอายุน้อยของพนักงาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหมน่ัน้ สว่นใหญ่เน้นการลงทนุท่ีความเสี่ยงตํ่า  ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลกัการลงทนุตามแนวคิดวฎัจกัร 

การออมซึง่กลา่วไว้วา่ คนกลุม่อายนุ้อยควรจะมีสดัสว่นการลงทนุในทางเลือกท่ีมีความเสี่ยงสงูได้ถึง 60% ซึ่งจะสามารถ

สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเมื่อเกษียณอาย ุดงันัน้ มหาวิทยาลยัอาจพิจารณากําหนดนโยบายให้พนกังานท่ีมีอายนุ้อย  

หรือเพ่ิงเร่ิมเข้าทํางานเข้าอบรมหลกัสตูร การบริหารการเงินสว่นบคุคล  ตัง้แต่ยงัอายนุ้อย เพ่ือจะได้มีความรู้ความเข้าใจ  

                                                           
*อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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และเกิดความตระหนกัถึงความสําคญัของการออม อนัจะนําไปสูค่วามมัน่คงทางการเงินและการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของ

พนกังานมหาวิทยาลยั เชียงใหม ่ภายหลงัเกษียณอายกุารทํางาน    
 

ABSTRACT 
 

The research objectives are to understand the financial planning for retirement of permanent 

employees of Chiang Mai University (CMU), to study their saving and investing behaviours and to assess 

financial literature about investment plan for retirement. Data were collected between April and June 2013 by 

using questionnaire from 325 employees. Major respondents are female, age between 35-49 years, having 

married status and educated at a master level or equivalent. The result reveals that most of the respondents 

rated the significance of financial planning for retirement at an important level and most of them have already 

started their retirement plan. The top three investment choices for retirement plan are bank deposit, life 

insurance with saving and special premium saving certificate (by GSB bank). The results also show that most 

of the respondents have financial literature at a high level.  

However, the result reveals the relative low level of a retirement saving rate (5-10% of monthly 

income). This research reports that most of the respondents felt that their current saving and investment 

practices appear to generate insufficient income after retirement. Based on these results, the researcher 

suggests that the CMU administrators may have to initiate the attractive investment measures to increase a 

retirement saving rate of their employees, for example establishing a provident fund with the flexible 

contribution level plan which may vary depending on the employees’ age, and/or developing new investment 

products which can provide a steady income in long term. These attractive investment measures may help 

increasing the level of a retirement saving rate. 

Although this research found that CMU employees have realised that financial planning for retirement 

is important and they have began doing it, this research argues that the current way that the employees doing 

their saving and investment may not be appropriate. The result reveals that CMU employees have unbalance 

capital allocations which invest too much in low risk assets and relative high proportion in risky assets while 

invest relative low proportion in moderate risk assets. This finding appears to be iinconsistent with the 

Investment Pyramid concept. It is suggested that more financial training workshops are needed to allow CMU 

employees understand better about investment choices and a concept of capital allocation, so they may do 

the well-balanced capital allocation and receive better income.  
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Another significant finding is the young aged group of CMU employees mostly invest in low 

investment choices. This finding seems inconsistent with the Saving Cycle concept which suggests that the 

young aged group may have a high proportion of risky invest choices up to 60%. Therefore, Chiang Mai 

University may consider the policy for the young aged group of employees to attain a personal financial 

planning training in order to understand and to be aware of the significant of saving which finally leads to the 

employees’ financial security and a better quality of life after retirement.   
 

บทนํา 
 

ปัจจุบนัโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายเุพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการลดลง

ของอตัราการเกิดประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของอายเุฉลี่ยของประชากร ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา สดัสว่นของประชากร

กลุม่อาย ุตํ่ากวา่ 14 ปี ลดลงเป็นอยา่งมาก จาก ร้อยละ 38.8 ใน พ.ศ. 2523 เหลือร้อยละ 18.6 ใน พ.ศ. 2555 ในขณะท่ี

สดัสว่นของประชากรในกลุม่อายมุากกวา่ 60 ปี กลบัเพ่ิมสงูขึน้จาก ร้อยละ 5.5 เป็น 12.7 ในช่วงเวลาเดียวกนั (วิทยาลยั

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550; สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรดงักลา่ว  จะส่งผลให้ประชากรในวยัแรงงาน (15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลง โดยใน พ.ศ. 2543 คนวยั

ทํางาน 100 คนต้องเลีย้งดผูู้สงูอาย ุ13 คน เด็ก 38 คน แต่จากการพยากรณ์คาดว่าใน พ.ศ. 2563 คนวยัทํางาน 100 คน

ต้องเลีย้งดผูู้สงูอายเุพ่ิมขึน้เป็น 23 คน เด็กลดลงเหลอื 30 คน (เกือ้ วงศ์บญุสนิ, 2549; นภาพร ชโยวรรณ, 2542)  จากผล

การสํารวจระดบัประเทศ เร่ืองผู้สงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2545 พบว่าผู้สงูอายเุพียงหนึ่งในสามท่ีตอบแบบสอบถามมี

เงินมากพอท่ีจะดูแลและเลีย้งตนเองได้  (วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550) นอกจากนัน้ยัง

พบว่า เงินยงัชีพของผู้สงูอายไุทย เกือบร้อยละ 75 มาจากเพียงสองแหลง่เท่านัน้ คือ เงินสะสมจากการทํางาน และเงิน

ช่วยเหลอืจากลกูหลาน 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีจัดตัง้ขึน้ในภูมิภาค เป็นแห่งแรก ใน พ.ศ. 2501 เพ่ือขยาย

โอกาสทางการศกึษาในระดบัอดุมศึกษา  ปัจจุบนัมี 21 คณะ เปิดสอนทัง้ระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก   

มีนักศึกษาจํานวนทัง้สิน้ 38,787 คน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน 2555) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจํานวนบคุลากรทัง้หมด 11,437 คน 

จําแนกเป็นข้าราชการ 1,352 คน พนกังานมหาวิทยาลยัประจํา  4,446 คน  พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว (สว่นงาน) 

4,697 คน และลกูจ้างประจํา 942 คน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2555)  ตามท่ีสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติได้ให้ความเห็นชอบ

ร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไปเป็น

มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ  สง่ผลให้ข้าราชการจํานวนมากเลือกท่ีจะเปลี่ยนสภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั เมื่อรวม

กับจํานวนพนกังานมหาวิทยาลยัประจําเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  ทําให้ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีบุคลากรในสถานภาพ 

พนกังานมหาวิทยาลยัประจํา จํานวน 4,446 คน (38.9% ของบุคลากรทัง้หมด) ในขณะท่ีข้าราชการลดลงเหลือเพียง 

1,352 คน (11.8% ของบคุลากรทัง้หมด)  การปรับเปลีย่นสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนกังานมหาวิทยาลยันัน้  ยอ่ม

สง่ผลกระทบในเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุ ดงันัน้ จึงเป็นเร่ืองสําคญัและเป็นความท้าทายสําหรับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จะต้องสร้างความความรู้และมุ่งสร้างความตระหนกัในเร่ืองการวางแผนเพ่ือการเกษียณอายขุอง

บคุลากร  รวมทัง้ให้การสนบัสนนุสง่เสริมโครงการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้กระตุ้นให้เกิดการออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุ
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แก่บุคลากร อนัจะนําไปสู่ความมัน่คงของชีวิตในวยัเกษียณ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเก่ียวกับความตระหนกัและการ

วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุเพ่ือให้เกิดความมัน่คงในชีวิตและคณุภาพชีวิตท่ีดีหลงัเกษียณอาย ุ   
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

1. แนวคดิและทฤษฏี 

1.1  การวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุ(Retirement Planning) 

ธนยัวงศ์   กีรติวานิชย์ (2553) กลา่วถึงการประยกุต์ใช้หลกัการเงินการลงทนุ สาํหรับการวางแผนชีวิตเพ่ือรองรับ

การเกษียณอาย ุดงันี ้ 1) สาํรวจสถานะทางการเงินในปัจจุบนัของตนเองว่ามีความมัน่คงมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา

แหลง่ท่ีมาของรายได้ รายจ่ายในแตล่ะเดือนมากน้อยเพียงใด และมีเงินออมเป็นสดัสว่นเทา่ใด  2) ต้องการจะเกษียณอายุ

การทํางานเมื่อใด และจะใช้ชีวิตหลงัเกษียณแบบไหน และต้องการมีเงินสําหรับใช้จ่ายหลงัเกษียณอายปุระมาณเดือนละ

เท่าใด 3) พิจารณาเงินออมท่ีมีอยู่ ว่าจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไว้หรือไม่  4) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

เก่ียวกบัการลงทนุ ซึง่จะเป็นทางเลอืกท่ีจะช่วยตอ่ยอดเงินออมให้งอกเงย โดยพิจารณาว่าทางเลือกในการลงทนุเหลา่นัน้

ให้ผลตอบแทนในลกัษณะใด และมีความเสี่ยงเหมาะสมกบัระดบัท่ียอมรับได้หรือไม่  5) วางแผนกลยทุธ์การลงทนุ โดย

การวางแผนจดัสรรเงินลงทนุในทางเลอืกการลงทนุประเภทตา่งๆในสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายการเกษียณอาย ุ รู้จกั

เสริมสร้างวินยัในการลงทนุ  6) ปรับเปลีย่นแผนหรือกลยทุธ์การลงทนุอยา่งเหมาะสม 

1.2 แนวคิดเร่ืองปิรามิดการลงทนุ (Investment Pyramid) 

ปิรามิดการลงทนุ หมายถึงการจดัสรรเงินลงทนุในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset Classes) โดยให้ความสําคญั

กบัความปลอดภยัของเงินทุน (Capital Protection) มากท่ีสดุ แต่ในขณะเดียวกนั ก็ยงัคํานึงถึงโอกาสของการทํากําไร 

(Capital Appreciation) ฉะนัน้ ปิรามิดการลงทนุจึงกําหนดให้สดัสว่นการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีมีความเสีย่งตํ่า มากกวา่การ

ลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสงู    แนวคิดนีเ้ป็นแนวทางการลงทนุท่ีสามารถให้ผลตอบแทนรวม (Total Return) ตาม

สมควรและไม่มีความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนได้ไม่ว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในช่วงซบเซา หรือ

ร้อนแรง เน่ืองจากมีการกระจายการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีหลายหลากทัง้ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์และนอกตลาดหลกัทรัพย์ 

(สถาบนัพฒันาบคุลากรธุรกิจหลกัทรัพย์, 2545) 
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รูปที่ 1 ปิรามิดการลงทนุ 

ที่มา: สถาบนัพฒันาบคุลากรธุรกิจหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2545) 

 

1.3 วฏัจกัรชีวิตกบัการออม 

 ทฤษฎีวฏัจกัรชีวิต อธิบายไว้ว่า คนเราโดยปกติตัง้แต่เกิดจนสิน้อายขุยั จะมีช่วงอายกุารสะสมความมัง่คัง่ของ

ชีวิต แบง่เป็น 4 ช่วงอายขุยั ได้แก่ 

1. ช่วงการสะสม (Accumulation Phase) เป็นกลุม่คนท่ีมีอายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จนถึงช่วง 30 ปีต้นๆ ท่ี

เพ่ิงเร่ิมทํางานและสร้างอนาคต คนในกลุม่นีส้่วนใหญ่ยงัมีรายได้ตํ่ากว่ารายจ่าย ไม่ได้มีการออมเงินหรือลงทุนมากนกั  

สาํหรับความเสีย่งของการลงทนุของคนในกลุม่นี ้จึงเป็นการลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงูได้ เน่ืองจากช่วงอายเุกษียณยงั

อยูห่า่งไกล ควรลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่งได้ในสดัสว่นได้ถึง 60% 

2. ช่วงการออม (Saving Phase) เป็นกลุม่คนอาย ุ30 ปีต้นๆ ถึงประมาณ 45 ปี เร่ิมมีความก้าวหน้าใน

อาชีพการงาน มีตําแหนง่ในระดบับริหารหรือระดบัสงู หรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง เร่ิมมีรายได้สงูกวา่รายจ่าย และเร่ิมมีการ
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ลงทนุอย่างจริงจงัมากขึน้ เน่ืองจากคนช่วงอายนีุย้งัมีเวลาอีก 15.20 ปี ก่อนเกษียณอาย ุ   ดงันัน้ยงัถือว่าเป็นเป้าหมาย

การออมระยะยาวท่ีรองรับความเสีย่งได้สงูมากถึงสงูปานกลาง สดัสว่นการลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง ประมาณ 40-60% 

3. ช่วงวยัก่อนเกษียณ (Pre-retirement Phase) เป็นกลุม่คนท่ีมีอายปุระมาณ 45.59 ปี ซึ่งคนกลุม่นีจ้ะ

เร่ิมปลอดจากภาระคา่ใช้จ่าย รายได้ก็ใกล้จุดอ่ิมตวั มีอตัราการออมสงู การลงทนุของคนกลุม่นีก็้จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

สงู สดัสว่นการลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่งประมาณ 20% 

4. วยัเกษียณ (Retirement Phase) เร่ิมตัง้แตอ่าย ุ60 ปีขึน้ไป รายได้หลกัจากเงินเดือนหมดไป เป้าหมาย

การลงทนุคือรักษาเงินต้นไมใ่ห้สญูเสยีไป โดยทัว่ไปแล้วการลงทนุของคนวยัเกษียณ ควรจะมีสินทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสงู 

40-80% สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง 40% และเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสงูน้อยท่ีสดุ (ศนูย์สง่เสริมการพฒันา

ความรู้ตลาดทนุ, 2553) 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2550) ได้ศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางการออมในอนาคต ซึ่งได้ศึกษาข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ จํานวน 2,691 ราย โดยมีสมมติฐานว่า การออมและการวางแผนเกษียณจะแตกต่างกัน

ระหวา่งกลุม่ประชากรตา่งรุ่นเกิด 3 กลุม่ (25-34 ปี 35-49 ปี และ 50-59 ปี) พบว่า โดยภาพรวมกลุม่ตวัอย่างมีการศึกษา

อยู่ในระดบัปานกลางคือปริญญาตรี ข้าราชการชายสว่นใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี สง่ผลให้ไม่มีเงินออม

พอเพียง และสว่นใหญ่จะตกอยูใ่นกลุม่ผู้มีหนีส้นิ ซึง่มีวงเงินคอ่นข้างสงู  นอกจากนัน้ยงัพบวา่ข้าราชการหญิงท่ีอยู่ในกลุม่

ผู้สงูวยั  จะมีเงินออมในปัจจุบนัมากกว่า   และมีการวางแผนเร่ืองการจัดสรรเงินออมเพ่ือการเกษียณอายุมากกว่ากลุ่ม

ข้าราชการชาย และกลุม่ผู้ ท่ีมีอายนุ้อย  อยา่งไรก็ตามพบวา่ข้าราชการกลุม่อายนุ้อยมีการวางแผนท่ีจะทํางานต่อภายหลงั

การเกษียณอายุ ขณะท่ีข้าราชการสงูวยัวางแผนท่ีจะใช้ชีวิตสบายๆกบัลกูหลานในครอบครัว ท่องเท่ียว หรือทํากิจกรรม

สนัทนาการและงานอาสาสมคัร สําหรับผู้ ท่ีมีเงินออม จุดประสงค์แรกของการออมคือ ออมเพ่ือการศึกษาของบตุรหลาน 

จดุประสงค์รองลงมาคือ ออมเพ่ือเกษียณอาย ุอยา่งไรก็ตามพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่คิดจะพึ่งพาตนเองโดยเงินออม

ของตน มากกวา่จะหวงัได้รับความชว่ยเหลอืจากภาครัฐหรือลกูหลาน ข้าราชการหญิงมกัเลอืกวิธีการลงทนุทางการเงินท่ีมี

ความเสี่ยงน้อย  เช่น การฝากประจําสลากออมสิน  ประกนัชีวิต และซือ้ทองรูปพรรณ    ขณะท่ีข้าราชการชายจะเลอืก

ลงทนุในรูปการเก็บเงินสด กองทนุหุ้นและอสงัหาริมทรัพย์  ในสว่นความรู้ ความเข้าใจด้านการลงทนุทางการเงิน ไม่ว่าจะ

เป็นเพศหญิงหรือชาย หรือกลุม่อายใุด พบวา่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํ่า 

Helman et al. (2012) ได้ทําการสํารวจคนทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีอายตุัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป จํานวน 

1,003 ราย ในเดือน มกราคม ค.ศ. 2012 เก่ียวกบั ความมัน่ใจในการเกษียณอาย:ุ ความไมม่ัน่คงในงาน  ภาระการเป็นหนี ้ 

และการออม ผลการสํารวจเปิดเผยว่า  มีเพียงร้อยละ 14 ของคนทํางาน ท่ีรู้สกึมัน่ใจว่าจะมีเงินเพียงพอในการดํารงชีพ

อย่างมีคุณภาพเมื่อเกษียณอายุ  ร้อยละ 38 มัน่ใจในระดบัปานกลาง และ ร้อยละ 23 ไม่มีความมัน่ใจเลย  ในขณะท่ี  

ร้อยละ 62 กงัวลวา่ระดบัหนีส้นิท่ีเป็นอยูทํ่าให้เกิดปัญหาในการออมเงิน  อยา่งไรก็ตาม  ร้อยละ 58 ตอบว่าได้ทําการออม

เงินเพ่ือการเกษียณอาย ุแต่พบว่าเป็นอตัราท่ีลดลง เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 65 ในปี 2009  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

(56%) ยอมรับวา่ ยงัไมเ่คยคํานวณตวัเลขวา่ตนเองและคูส่มรสต้องการใช้เงิน และจะต้องออมเงินเป็นจํานวนเท่าใด  เพ่ือ

ใช้ในการดํารงชีพอย่างมีคุณภาพหลงัเกษียณ  นอกจากนัน้ ร้อยละ 67 ยอมรับว่าตนเองออมเงินและลงทุนเพ่ือการ

เกษียณอายไุด้น้อยกว่าแผนท่ีวางไว้    สดัสว่นของผู้ตอบว่าวางแผนท่ีจะทํางานหารายได้เสริมหลงัเกษียณอาย ุ มีสงูถึง

ร้อยละ 70    สาํหรับแหลง่ท่ีมาหลกัของรายได้หลงัเกษียณอายขุองคนทํางาน ได้แก่ เงินสนบัสนนุเพ่ือการเกษียณอายจุาก



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

 
  Page 215  
  

BMRC 
นายจ้าง (Employer-sponsored Retirement Savings Plan) ร้อยละ 43 และ เงินประกันสงัคม ร้อยละ 31 (Social 

Security) 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุของพนกังานประจํามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีขอบเขต

การศกึษาประกอบด้วย การศกึษาพฤติกรรมการออมและการลงทนุ การวดัความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและ

การลงทนุ และการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายขุองพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลจดัทํารายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครัง้นีค้ือ พนกังานมหาวิทยาลยัประจํา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จํานวน 4,446 คน (ณ  

20 มิถุนายน 2555) กําหนดขนาดตวัอย่าง จํานวน 303 ตวัอย่าง จากตารางกําหนดขนาดตัวอย่าง ของ Askin and 

Colton (1963 อ้างถึงใน นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัดิ์ อดุมศรี, 2548) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  เก็บข้อมลูแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ตัง้แต ่เมษายน ถึงมิถนุายน 2556 โดยมีการสง่แบบสอบถาม 800 ชุด มีผู้ตอบกลบั 325 ราย  

คิดเป็นอตัราการตอบกลบั (Respond Rate) 40.63% ทําให้ได้จํานวนตวัอยา่งสงูกวา่ขนาดตวัอยา่งท่ีกําหนดเลก็น้อย และ

สง่ผลให้ระดบัความนา่เช่ือถือของข้อมลูเพ่ิมขึน้ 
 

ผลการวิจัย 
 

การนําเสนอข้อมูลผลการวิจัยนี ้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่  1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  2) 

พฤติกรรมด้านการใช้จ่าย  การออมและการลงทนุ  3) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทนุ  4) การวางแผน

การเงินเพ่ือการเกษียณอาย ุ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 106 32.6 

หญิง 219 67.4 

อายุ จาํนวน ร้อยละ 

25-34 ปี 77 23.7 

35-49 ปี 135 41.5 

50 - 60 ปี 113 34.8 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

สมรส 170 52.3 

โสด 130 40.0 

หม้าย 9 2.8 

หยา่/แยกกนัอยู ่ 16 4.9 

ระดับการศึกษาที่สาํเร็จสูงสุด จาํนวน ร้อยละ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 79 24.3 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 117 36.0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 98 30.2 

อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 14 4.3 

ตํ่ากวา่อนปุริญญา 17 5.2 

สายงาน จาํนวน ร้อยละ 

วิชาการ 112 34.5 

สายบริหารวิชาการ  10 3.0 

ปฏิบตัิการ  203 62.5 

การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจาํ จาํนวน ร้อยละ 

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัประจําตัง้แตแ่รกเข้า  91 28.0 

เคยเป็นข้าราชการมาก่อน แต่เปลี่ยนสถานะมาเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลยัประจํา 

176 54.2 

เคยเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัชั่วคราวมาก่อน แต่เปลี่ยนสถานะมา

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัประจํา 

58 17.8 

คณะ หรือ หน่วยงานที่สังกัด จาํนวน ร้อยละ 

คณะหรือหนว่ยงานท่ีจดัการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์สขุภาพ 124 38.2 

คณะหรือหน่วยงานท่ีจัดการเ รียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

88 27.1 

คณะหรือหนว่ยงานท่ีจดัการเรียนการสอนในสายสงัคมศาสตร์ 71 21.8 

หนว่ยงานอ่ืนๆ เช่น สถาบนัวิจยั หรือ สาํนกัตา่งๆ 42 12.9 

หมายเหตุ. จํานวนทัง้หมด 325 และไมมี่ข้อมลู Missing 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรม ด้านการใช้จ่าย การออมและการลงทุน 

ในสว่นของพฤติกรรม   ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูโดยแบง่ตามสถานภาพ ออกเป็น 2 กลุม่คือ โสด หม้าย/หย่าหรือแยก

อยู ่และ สมรส โดยมีผู้ตอบจํานวน 155 และ 170 รายตามลาํดบั เน่ืองจากรายได้และการใช้จ่ายอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

กนั 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายได้รวม (เงินเดือนและรายได้อ่ืนๆ รวมบํานาญ ถ้ามี)   

กรณีโสด  หม้าย/หย่าหรือแยกกนัอยู่ ร้อยละ กรณีสมรส ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือน 1.9 ตํ่ากวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 10.0 

15,000 - 30,000 บาทตอ่เดือน 34.8 30,000 - 60,000 บาทตอ่เดือน 38.8 

30,001 - 45,000 บาทตอ่เดือน 28.4 60,001 - 90,000 บาทตอ่เดือน 24.7 

45,001 - 60,000 บาทตอ่เดือน 12.9 90,001 - 120,000 บาทตอ่เดือน 15.3 

60,001 - 75,000 บาทตอ่เดือน 9.0 120,001 - 150,000 บาทตอ่เดือน 4.1 

75,001 - 90,000 บาทตอ่เดือน 5.2 150,001 - 180,000 บาทตอ่เดือน 1.8 

90,001 - 100,000 บาทตอ่เดือน 4.5 180,001 - 200,000 บาทตอ่เดือน 2.9 

มากกวา่ 100,000 บาทตอ่เดือน 3.3 มากกวา่ 200,000 บาทตอ่เดือน 2.4 

รวม 100.0 รวม 100.0 
 

จากตารางท่ี  2 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ปัจจบุนัมีรายได้รวม (เงินเดือนและรายได้อ่ืนๆ รวมบํานาญ ถ้ามี) 

กรณีโสดคือ 15,000 - 30,000 บาทตอ่เดือน และ กรณีสมรส 30,000 – 60,000 บาทตอ่เดือน 
 

ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการมีเงินออม  

มีเงนิเหลือเก็บปัจจุบัน (รายได้หกัค่าใช้จ่าย) โสด หม้าย/หย่า สมรส 

ไมม่ี 18.7 20.0 

มีเงินออม 81.3 80.0 

รวม 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี  3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทัง้โสด แสะสมรส มีเงินออมใกล้เคียงกนัคือมีสดัสว่นประมาณ 

ร้อยละ 80   
 

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปัจจบุนัมีหนีส้นิ   

ปัจจุบันมีหนีส้ิน โสด หม้าย/หย่า สมรส 

ไมม่ีหนีส้นิ 29.0 22.4 

มีหนีส้นิ 71.0 77.6 

รวม 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี  4 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ปัจจุบนัมีหนีส้ิน  ร้อยละ 71.0 สําหรับกรณีโสดและ ร้อยละ 77.6 

กรณีสมรส 
 

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ ท่ีมีหนีส้นิ ตามประเภทของหนีส้นิ 

ประเภทของหนีส้นิ โสด หม้าย/หย่า สมรส 

ผอ่นบ้าน หรือท่ีดิน 67.3 61.4 

ผอ่นรถ 49.1 53.0 

เคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองประดบั 1.8 0.8 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ ท่ีมีหนีส้นิ ตามประเภทของหนีส้นิ (ตอ่) 

ประเภทของหนีส้นิ โสด หม้าย/หย่า สมรส 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสนิค้าเทคโนโลยี 17.3 17.4 

การศกึษา 14.5 15.9 

คา่รักษาพยาบาล 1.8 0.8 

ลงทนุทําธุรกิจ 10.0 9.8 

การทอ่งเท่ียว      1.8 6.1 

คา่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั (คา่อาหาร คา่นํา้คา่ไฟฟ้า คา่นํา้มนัรถ) 29.1 24.2 

หมายเหตุ. ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ   
 

จากตารางท่ี  5 ประเภทของหนีส้นิ 3 อนัดบัแรกของทัง้สองกลุม่ คือ ผ่อนบ้าน หรือท่ีดิน  ผ่อนรถ และค่าใช้จ่าย

ในชีวิตประจําวนั (คา่อาหาร คา่นํา้คา่ไฟฟ้า  คา่นํา้มนัรถ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแหลง่กู้ยืม  

แหล่งกู้ยมื 
โสด หม้าย/หย่า 

ร้อยละ 

สมรส 

ร้อยละ 

กู้จากธนาคาร 61.8 59.1 

กู้จากสถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่ธนาคารเช่น บริษัทอิออน บริษัทลซิซิง่ 15.5 13.6 

เงินยมืจากญาติหรือเพ่ือน 7.3 8.3 

กู้สหกรณ์ 54.5 54.5 

เงินกู้นอกระบบ 4.5 3.0 

หมายเหตุ. ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ   
 

จากตารางท่ี 6 แหล่งกู้ ยืมส่วนใหญ่ คือ กู้ จากธนาคาร รองลงมา กู้ สหกรณ์ และกู้ จากสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

ธนาคารเช่น บริษัทอิออน บริษัทลซิซิ่ง  
 

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน 

การวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม จะวดัจากการตอบคําถาม

แบบ ถูก ผิด จํานวน 12 ข้อ ซึ่งเป็นคําถามความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับการออมและการลงทนุ  ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดงันี ้ ตอบถกู ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน  ซึง่ทําให้คะแนนท่ีได้ อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 12  สาํหรับการกําหนดระดบั

ความรู้ความเข้าใจ คะแนนจะถกูแปลงเป็นร้อยละ  และกําหนดเกณฑ์การแบ่งระดบัความรู้ความเข้าใจออกเป็น 5 ระดบั 

ดงันี ้(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2540) 
 

ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การแบง่ระดบัความรู้ความเข้าใจ 

ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 100 %) ความหมาย 

มากกวา่ 80.01 มีความเข้าใจมากท่ีสดุ 

60.01 – 80.00 มีความเข้าใจมาก 

40.01 – 60.00 มีความเข้าใจปานกลาง 
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ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การแบง่ระดบัความรู้ความเข้าใจ (ตอ่) 

ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 100 %) ความหมาย 

20.01 – 40.00 มีความเข้าใจน้อย 

ตํ่ากวา่หรือเทา่กบั 20.00 มีความเข้าใจน้อยท่ีสดุ 
 

ตารางที่ 8 แสดงระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทนุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับความรู้ความเข้าใจ จาํนวน ร้อยละ 

มีความเข้าใจมากท่ีสดุ 59 18.2 

มีความเข้าใจมาก 135 41.5 

มีความเข้าใจปานกลาง 104 32.0 

มีความเข้าใจน้อย 19 5.8 

มีความเข้าใจน้อยท่ีสดุ 8 2.5 

รวม 325 100 
 

จากตารางท่ี 8 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทนุในระดบัมาก  

คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.0 
 

ส่วนที่ 4 การวางแผนการเงนิเพื่อการเกษียณอายุ 
 

ตารางที่ 9 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการวางแผนการออมและการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุ

การวางแผนการออมและการลงทุน 

เพื่อการเกษียณอายุ 

อายุ 
รวม 

ตํ่ากว่า 34 ปี 35-49 ปี 50-60 ปี 

มีการวางแผน 50.7 68.9 85.0 70.2 

ยงัไมม่ีการวางแผน  49.3 31.1 15.0 29.8 

รวม 100 100 100 100 

 

 จากตารางท่ี  9 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีการวางแผนการออมและการลงทนุเพ่ือการเกษียณ เมื่อทดสอบ 

Pearson Chi-Square พบวา่มีความแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 โดยกลุม่อายมุากมีสดัสว่นการวางแผนมากท่ีสดุ 

รองลงมาคือกลุม่อายปุานกลาง สว่นกลุม่อายนุ้อยจะมีการวางแผนน้อยท่ีสดุ 

 สําหรับข้อมลูท่ีนําเสนอตัง้แต่ตารางท่ี 10 เป็นต้นไป จะเป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะท่ีมีการวาง

แผนการออมและการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุจํานวน 228 ราย จาก 325 ราย 
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ตารางที่ 10 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบั อตัราการออมและการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุของรายได้ 

                  รวมประจําเดือน 

สัดส่วนการออมและการลงทุน 

เพื่อการเกษียณอายุของรายได้รวม

ประจาํเดือน 

อายุ 

รวม ตํ่ากว่า 34 

ปี 

35-49 ปี 50-60 ปี 

ตํ่ากวา่ 5 % 35.9 20.4 5.2 16.7 

5 - 10% 38.5 40.9 22.9 33.3 

11 - 15 % 15.4 9.7 16.7 13.6 

16 - 20% 5.1 12.9 20.8 14.9 

เกินกวา่ 20% 5.1 16.1 34.4 21.5 

รวม 100 100 100 100 

 

ตารางท่ี  10 แสดงผลการวิจยัว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอตัราการออมและการลงทนุเพ่ือ

การเกษียณอาย ุของรายได้รวมประจําเดือน คือ  5 – 10 % ร้อยละ 33.3 เมื่อทดสอบ Pearson Chi-Square ตามกลุม่อาย ุ

พบวา่มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่อายท่ีุระดบันยัสาํคญั 0.05 กลา่วคือ กลุม่อายมุากจะมอีตัราการออมสว่นใหญ่ เกิน

กวา่ 20 % ในขณะท่ีกลุม่อ่ืนๆ มีอตัราการออมท่ี 5-10% 
 

ตารางที่ 11  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ ท่ีวางแผน จําแนกตามทางเลอืกในการออมและการลงทนุ 

ทางเลอืกในการออมและการลงทุน 

เพื่อการเกษียณอายุในปัจจุบนั 

อายุ 
รวม 

ตํ่ากว่า 34 ปี 35-49 ปี 50-60 ปี 

เงินฝากธนาคาร 66.7 55.9 67.7 62.7 

พนัธบตัรรัฐบาล 5.1 7.5 21.9 13.2 

สลากออมสนิ 28.2 30.1 43.8 35.8 

กองทนุหุ้นระยะยาว (LTF) 12.8 30.1 26.0 25.4 

กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 2.6 20.4 32.3 22.4 

การทําประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 48.7 61.3 67.7 62.3 

หุ้นกู้  5.1 5.4 7.3 6.1 

กองทนุรวม 7.7 15.1 8.3 11.0 

หุ้นสามญั 12.8 22.6 28.1 23.2 

ทองแทง่ / ทองรูปพรรณ / อญัมณี 25.6 23.7 25.0 24.6 

อสงัหาริมทรัพย์ (ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้าง) 

15.4 30.1 29.2 

27.2 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 2.6 4.3 6.3 4.8 

*ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ  
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ตาราง ท่ี  11 แสดงถึงทางเลือกในการลงทุนเ พ่ือการเกษียณ ในภาพรวม 3 อันดับแรกท่ีพนักงาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหมเ่ลอืกลงทนุคือ เงินฝากธนาคาร  การทําประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์และธนาคารออมสิน จากการ

ทดสอบด้วย Pearson Chi-Square ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามทกุกลุม่อายมุีการออมและลงทนุใน

แตล่ะทางเลอืกไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้นการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและ กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 
 

ตารางที่  12  แสดงร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและเพียงพอ 

                    ของการออมเงินและการลงทนุเพ่ือการเกษียณอาย ุ

การออมเงนิและการลงทุนเหมาะสม 

เพียงพอสาํหรับการใช้ชีวติหลงัเกษียณอายุ 

อายุ 
รวม 

ตํ่ากว่า 34  ปี 35-49 ปี 50-60 ปี 

เหมาะสมและเพียงพอแนน่อน 12.8 22.6 59.4 36.4 

ยงัไมน่า่จะเพียงพอ 66.7 67.7 37.5 54.8 

ไมเ่พียงพอแนน่อน 20.5 9.7 3.1 8.8 

รวม 100 100 100 100 

 

ตารางท่ี 12 แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ความเหมาะสมและเพียงพอของการออมและการ

ลงทนุสาํหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอาย ุพบว่าโดยรวมเห็นว่ายงัไม่น่าจะเพียงพอ เมื่อทดสอบ Pearson Chi-Square ท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05  พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุม่อายมุีความแตกต่างกนั กลา่วคือ   กลุม่

อายมุาก เห็นวา่เพียงพอแนน่อน สว่นกลุม่อ่ืนๆเห็นวา่ยงัไมน่า่จะเพียงพอ  
 

อภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจยันี ้แสดงวา่พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีการวางแผนการออมและการลงทนุเพ่ือการเกษียณอายุ

ในสดัสว่นมากคือ ร้อยละ 70 ซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ Helman et al. (2012) ท่ีเปิดเผยว่า คนทํางานใน

สหรัฐอเมริกา มีการออมเงินเพ่ือการเกษียณ ร้อยละ 58 ผลการวิจยันีเ้ปิดเผยว่า สดัสว่นการออมและการลงทนุเพ่ือการ

เกษียณอาย ุสว่นใหญ่อยูใ่นระดบั  5.10 % ของรายได้รวมประจําเดือน ถือว่าค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกบัอตัราการออมของ

ครัวเรือนในประเทศไทย ในปี 2555 ซึ่งอยู่ท่ี ร้อยละ 22.35 (สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2556)  และไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของวีระชาติ  กิเลนทอง (2555) ท่ีศึกษากลุ่มคนทํางานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีมีอายุระหว่าง 40-60 ปีและ

พบวา่ อตัราการออมก่อนเกษียณมีคา่เฉลีย่ 22 %   

เมื่อพิจารณาผลวิจยัเปรียบเทียบกับแนวคิดวฏัจกัรชีวิตกบัการออม (ศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ, 

2553) ซึง่กลา่วไว้วา่ การออมจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิต ช่วงชีวิตแรกคือ ช่วงการสะสม (Accumulation phase) อาย ุ

20 - 34 ปี เพ่ิงเร่ิมทํางานและสร้างอนาคต ซึ่งสามารถลงทุนในทางเลือกท่ีความเสี่ยงสงูได้ถึง 60%  เน่ืองจากช่วงอายุ

เกษียณยงัอยูห่า่งไกล   ผลการวิจยั ชีใ้ห้เห็นทัง้ประเด็นท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัแนวคิดวฏัจกัรชีวิต ประเด็นท่ีไม่

สอดคล้องคือ  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่กลุม่อายุน้อย ส่วนใหญ่ลงทนุในทางเลือกท่ี

ความเสีย่งตํ่ามากกวา่ทางเลอืกท่ีความเสีย่งสงู  สาํหรับประเด็นท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดนี ้คือ ผลวิจยั พบว่าเกือบสามในสี่

ของกลุม่อายนุ้อย มีอตัราการออมคอ่นข้างตํ่า (ตํ่ากวา่ 10%)   

สาํหรับระยะท่ีสอง คือ ช่วงการออม (Saving Phase) อาย ุ30-45 ปี เร่ิมมีรายได้สงูกว่ารายจ่าย  และเร่ิมมีการ

ลงทนุมากขึน้ คนช่วงอายนีุย้งัมีเวลาอีก 15.20 ปี ก่อนเกษียณอาย ุดงันัน้ยงัถือวา่สามารถกําหนดเป้าหมายการออมระยะ
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ยาวท่ีรองรับความเสีย่งได้สงูมากถึงสงูปานกลาง สดัสว่นการลงทนุในสนิทรัพย์เสีย่ง ประมาณ 40-60%  ผลวิจยั ค่อนข้าง

สอดคล้องกบัแนวคิดนี ้กลา่วคือ กลุม่อายปุานกลางเร่ิมเลือกลงทนุในทางเลือกท่ีมีความเสี่ยงเพ่ิมขึน้บ้าง เช่น การลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุ LTF   

สําหรับช่วงวยัก่อนเกษียณ (Pre-retirement Phase) อาย ุ45-59 ปี เร่ิมปลอดจากภาระค่าใช้จ่าย มีอตัราการ

ออมสงู การลงทนุของคนกลุม่นีค้วรจะหลกีเลีย่งความเสีย่งสงู สดัสว่นการลงทนุในสินทรัพย์ลดเหลือเสี่ยงประมาณ 20%  

ผลการวิจยัสอดคล้องกบัแนวคิดนี ้กลา่วคือ พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหมก่ลุม่อายมุาก ยงัคงเน้นการลงทนุในทางเลอืก

ท่ีมีความเสีย่งตํ่า และมีจํานวนหนึง่ท่ีเร่ิมไปลงทนุในทางเลอืกท่ีมีความเสีย่งสงูขึน้ เช่น อสงัหาริมทรัพย์ และหุ้นสามญั    

นอกจากนัน้ ผลการวิจยัพบวา่ ภายใต้การออมเงินและการลงทนุเพ่ือการเกษียณอายใุนปัจจบุนั สว่นใหญ่เห็นวา่  

ยงัไมน่า่จะเพียงพอสาํหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณ (55%)  มีประมาณร้อยละ 36 ท่ีเห็นว่าเพียงพอแน่นอน  ซึ่งสอดคล้อง

กบัผลการสาํรวจระดบัชาติเร่ืองผู้สงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2545 ท่ีพบวา่ผู้สงูอายเุพียงหนึ่งในสามท่ีตอบแบบสอบถาม

มีเงินมากพอจะดูแลเลีย้งตนเองได้ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550) ผลการวิจัยนีไ้ม่

สอดคล้องกบั Helman et al. (2012) ซึง่เปิดเผยวา่ มีเพียงร้อยละ 14 ของคนทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีรู้สกึมัน่ใจ

วา่จะมีเงินเพียงพอในการดํารงชีพอยา่งมีคณุภาพเมื่อเกษียณอาย ุ     

จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินเพ่ือการ

เกษียณอาย ุ และมีสดัสว่นของผู้ ท่ีวางแผนสงูถึงร้อยละ 70  อยา่งไรก็ตามสว่นใหญ่เห็นว่าการออมและการลงทนุเพ่ือการ

เกษียณในปัจจบุนัของตนเองนัน้ ยงัไมน่า่จะเพียงพอกบั รายจ่ายเพ่ือการดํารงชีพหลงัเกษียณอาย ุ
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. การทาํให้เกิดความสมดุลในการจัดสรรเงนิลงทุนตามแนวคิดปิรามิดการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 สรุปรูปแบบการลงทนุเพ่ือการเกษียณอายขุองพนกังานประจํา มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปรียบเทียบกับแนวคิดปิรามิดการลงทุนพบว่า การออมและการลงทนุของพนกังาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหมไ่มส่อดคล้องกบัแนวคิด   กลา่วคือพนกังานหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีสดัสว่นการลงทนุสงูในทางเลือก

ท่ีความเสีย่งตํ่ามากท่ีสดุ (ชัน้ลา่งสดุ ในรูปท่ี 2) รองลงมามีสดัสว่นการลงทนุในทางเลอืกท่ีความเสีย่งสงู (ชัน้บนสดุและชัน้

รองลงมาในรูปท่ี 2) แตก่ลบัมีสดัสว่นการลงทนุน้อยท่ีสดุในทางเลือกท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง (ชัน้ท่ีสองจากด้านลา่ง ใน

เงินฝากธนาคาร (62.7%) 

ประกนัชีวติ (62.3%) 

สลากออมสนิ (35.8%) 

พนัธบตัรรัฐบาล (13.2%) หุ้นกู้  (6.1%) 

กองทนุ RMF (21.5%) กองทนุ กบข. (4.8%) 

หุ้นสามญั (23.2%) กองทนุรวม (11.0%) 

กองทนุ LTF (25.4%) 

อสงัหาริมทรัพย์ (27.2%) 

ทอง อญัมณี (24.6%) 

หมายเหตุ. % หมายถึงสดัสว่นคาํตอบที่มีผู้ เลือก  หารด้วยจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) ข้อมลูจากตารางที่ 11 
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รูปท่ี 2)  ซึ่งได้แก่การลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและหุ้นกู้   ซึ่งไม่สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองปิรามิดการลงทนุ ทําให้ผู้ลงทุน

อาจได้รับผลตอบแทนไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพภายหลังการเกษียณอายุ   ผลการวิจัยนีชี้ใ้ห้เห็นว่า พนักงาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ยงัมีความต้องการความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดความเสีย่งและผลตอบแทน  ความรู้เก่ียวกบั

ผลติภณัฑ์ทางการเงินชนิดตา่งๆ ซึง่มีความเสีย่งและให้ผลตอบแทนท่ีแตกตา่งกนั  

ผู้วิจยัมข้ีอเสนอแนะวา่มหาวิทยาลยัเชียงใหมค่วรจดัให้มีโครงการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการวางแผนการเงินเพ่ือ

การเกษียณอายขุึน้ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุ แนวคิดของความเสีย่งและผลตอบแทน และเพ่ือนําเสนอ

ทางเลอืกในการลงทนุใหม่ๆ  ท่ีสามารถให้ผลตอบแทนท่ีไมไ่ด้มาจากการทํางาน (Passive Income)  โดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ใน

การวิเคราะห์ การประเมินและการคดัเลือกทางเลือกในการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนมัน่คง (How to Strategies) เช่น  การ

ลงทนุในหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ   การลงทนุในพนัธบตัร การลงทนุในหุ้นกู้ ระยะยาว  การเลอืกลงทนุในกองทนุรวมท่ี

เน้นหุ้นกู้   การเลอืกลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   การพิจารณาเลือกทําเลเพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

เป็นต้น  ซึง่จากผลการวิจยัพบวา่พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหมย่งัเลอืกลงทนุในทางเลอืกเหลา่นีไ้มม่ากเทา่ท่ีควร   
 

2. การกาํหนดมาตรการเพื่อเพิ่มอัตราการออมเพื่อการเกษียณอายุ 

ผลก า ร วิ จัย เ ปิ ด เผย ว่ า  สัด ส่ว น กา ร อ อ ม เ งิ น แ ละ กา ร ลง ทุน เ พ่ื อ ก าร เ ก ษี ย ณอ า ยุข อ งพ นัก ง า น

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยู่ท่ีระดบัประมาณ 5-10% ของรายได้ประจําเดือน  ซึ่งถือว่าค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

การศกึษาอ่ืนๆ  เมื่ออตัราการออมตํ่า ก็ย่อมสง่ผลให้ได้รับผลตอบแทนตํ่าตามไปด้วย  ซึ่งผลการวิจยัก็ได้แสดงให้เห็นว่า 

พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหมส่ว่นใหญ่เห็นวา่ การออมและการลงทนุในปัจจบุนัยงัไมน่า่จะเพียงพอกบัรายจ่ายเพ่ือการ

ดํารงชีพภายหลงัเกษียณ    ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ เพ่ือสง่เสริมการเพ่ิมอตัราการออมของพนกังาน  เช่นโครงการรณรงค์เพ่ือ

เสริมสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัของการออมและการสร้างความมีวินยัในการออม เช่น การจดักิจกรรมสง่เสริม 

การฝึกอบรม ตลอดจนการสร้างสื่อการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการออมและการลงทนุในรูปแบบท่ี

เข้าใจง่าย เช่น การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้มีความตระหนกัรู้ถึง

ความสาํคญัของการออมและการลงทนุมากขึน้   นอกจากนีม้หาวิทยาลยัอาจพิจารณาเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ 

เพ่ือเป็นทางเลอืกในการลงทนุแก่พนกังานมหาวิทยาลยั อาทิเช่น กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ซึง่เป็นทางเลือกใหม่ในการ

ลงทุนสําหรับผู้ ท่ีสนใจอยากลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ แต่ไม่มีกําลงัซือ้มากพอ สามารถไปร่วมลงทุนกับกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ได้ ซึง่จะนําเงินจากผู้ลงทนุรายยอ่ยไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เช่น หอพกันกัศึกษา อาคารสํานกังานให้

เช่า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างดําเนินโครงการวิจัยนี ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พ.ศ. 2556  ซึง่ได้เปิดรับสมคัรสมาชิกในชว่ง มิถนุายน – กรกฎาคม 2556 (หลงัช่วงเก็บข้อมลู)  ถือ

ได้ว่าเป็นการเสนอทางเลือกใหม่อีกช่องทางหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีทางเลือกในการลงทุน

เพ่ือการเกษียณอายุ ท่ีมีความมั่นคงเพ่ิมขึน้  ซึ่งน่าจะส่งผลให้อัตราการออมเงินเพ่ือการเกษียณของพนักงาน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพ่ิมสงูขึน้  อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาจพิจารณากําหนดนโยบายเพ่ิมเติมให้ผู้บริหาร

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  เสนอแผนการสมทบเงินสะสมแบบยืดหยุ่น  คือสมาชิกสามารถเลือก

ปรับเปลีย่นอตัราเงินสมทบได้ตามความต้องการ  เช่นในช่วงท่ีมีภาระต้องผอ่นบ้านผ่อนรถ ก็อาจเลือกอตัราเงินสมทบ ใน

อตัราท่ีตํ่า เช่น 5 % ของรายได้แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ภาระในการผ่อนทรัพย์สินต่างๆเร่ิมลดลง  สมาชิกก็อาจเลอืก

อตัราเงินสมทบในอตัราท่ีสงูขึน้ได้ เช่น 10-20 % ของรายได้ต่อเดือน  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดวฎัจกัรชีวิตกบัการออม  

และจะเป็นรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองและจงูใจให้พนกังานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพมากขึน้  ซึ่งอาจทํา
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ให้อตัราการออมเพ่ิมสงูขึน้ได้  นอกจากนีผู้้บริหารมหาวิทยาลยัอาจพิจารณากําหนดนโยบายต่อผู้บริหารกองทนุสํารอง

เลีย้งชีพมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ให้พฒันารูปแบบการจ่ายเงิน ณ วนัเกษียณ โดยแบง่เป็นสองสว่น สว่นแรกจ่ายในลกัษณะ

ของเงินบํานาญ เพ่ือประกันรายได้ขัน้ตํ่าท่ีสมาชิกจะได้รับต่อเดือนเพ่ือใช้ดํารงชีพ และสว่นท่ีเหลือจึงจ่ายเป็นเงินก้อน

ให้กับสมาชิก ณ วนัเกษียณ ซึ่งข้อเสนอแนะนี ้ก็เป็นข้อเสนอแนะท่ีกลา่วถึงในงานวิจัยของวีระชาติ กิเลนทอง, บญุเลิศ  

จิตรมณีโรจน์, ลลติา จนัทรวงศ์ไพศาล, และอาชว์ ปวีณวฒัน์ (2555) ท่ีศกึษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ

จากพนกังานทัง้ภาครัฐและเอกชนด้วยเช่นกนั 
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การบัญชีของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทคัดย่อ 
 

 การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะและวิเคราะห์เปรียบเทียบการบญัชีของประเทศในกลุม่อาเซียน 10 

ประเทศในประเด็นท่ีสําคญัได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการบญัชีของแต่ละประเทศ วิชาชีพการบญัชี กฎเกณฑ์การจดัทํา

บญัชี หลกัการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชี และความแตกตา่งระหวา่งหลกัการบญัชีของแตล่ะประเทศกบัมาตรฐาน

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)    รวมทัง้การเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีต่อการเปิด AEC   การศึกษานี ้

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาซึง่เป็นการเก็บข้อมลูทตุิยภมูิ และเก็บข้อมลูปฐมภมูิบางสว่นจากการสมัภาษณ์ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

 ผลการศึกษาพบว่าประเทศท่ีมีสภาพแวดล้อมคล้ายกัน จะมีลกัษณะการบญัชีและการพฒันาท่ีคล้ายกนั โดย 

ทกุประเทศในกลุม่มีการปรับมาตรฐานบญัชีของประเทศไปสูม่าตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ องค์กรวิชาชีพ

ทางบญัชีของแตล่ะประเทศรับผิดชอบในการออกมาตรฐานการบญัชีและกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพการบญัชี โดยการ

ออกข้อบงัคบัในการปฏิบตัิงานทัง้นกับญัชีและผู้สอบบญัชี สว่นหนว่ยงานภาครัฐโดยกระทรวงการคลงัเป็นผู้ออกระเบียบ

การจดัทําบญัชี 

การพฒันาหลกัการบญัชีและแนวปฏิบตัิการบญัชีแต่ละประเทศมีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมทางบญัชี   

ประเทศสงิคโปร์มีการพฒันาการบญัชีท่ีมีประสทิธิภาพท่ีสดุ  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทัว่ไปทางบญัชี คือเป็นประเทศท่ีมี

การลงทนุจากตา่งประเทศมาก ตลาดหลกัทรัพย์มีขนาดใหญ่ ภาษาองักฤษเป็นหนึง่ในภาษาราชการ องค์กรวิชาชีพได้รับ

การสนบัสนนุจากรัฐบาลแตทํ่างานเป็นอิสระ กฎระเบียบในการกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพมีความเข้มงวด ดงันัน้สงิคโปร์

จึงสามารถนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่สิงคโปร์ยงัมีการแยกมาตรฐาน

การบญัชีสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็ ข้อบงัคบัการประกอบวิชาชีพของสงิคโปร์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมทัง้มี

การเตรียมความพร้อมอยา่งดีเพ่ือรองรับ AEC สว่นประเทศอ่ืนๆ สว่นใหญ่มีการปรับเปลีย่นมาตรฐานการบญัชีในประเทศ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ แต่ยงัคงมีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนเพ่ือบงัคบัใช้กับ

กิจการท่ีมีขนาดแตกต่างกัน สําหรับประเทศลาว บรูไนและพม่าอยู่ระหว่างดําเนินการปรับมาตรฐานการบัญชีและ

ข้อบงัคบัการปฏิบตัิงานของนกับญัชีให้เป็นสากล ด้านคณุสมบตัินกัวิชาชีพบญัชีสว่นใหญ่มีการกําหนดตามสมาพนัธ์นกั

บญัชีโลกซึ่งกําหนดคุณสมบัติผู้สอบบญัชีต้องจบปริญญาตรี มีประสบการณ์ทํางาน 3-5 ปีและผ่านการทดสอบจาก

องค์กรวิชาชีพ สว่นคณุสมบตัินกับญัชีบางประเทศยงัไม่มีการกําหนดชดัเจน    สําหรับการเตรียมความพร้อมด้านบญัชี

พบวา่ทกุประเทศเน้นการพฒันาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบตัิด้านบญัชีในหวัข้อด้านมาตรฐานบญัชีและการสอบบญัชีใหม่รวมทัง้

หวัข้ออ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

                                                           
* รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT  
  

 The study aims to investigate the characteristics and compare  the accounting practices among 10 
countries in ASEAN Economics Community (AEC) on key issues that are accounting environment, accounting 
professional, accounting regulation, accounting principle and practices, and the different between accounting 
principle of each country and International Financial Reporting Standard (IFRS), including preparation for the 
AEC. The methodology of this study is descriptive analysis. The data mainly come from secondary data and 
partly primary data from interviewing related parties.  
 The results show that accounting standards in all countries are moving to IFRS. Accounting 
professional bodies, in each country are responsible for issuing accounting standards, monitoring accounting 
professional, both auditors and accountants, by using rule and regulation. On the other hand, government 
agency by ministry of finance is responsible for issuing the accounting act. 

The development of accounting principle and practices in each country is different from each other 
because of accounting environment. Singapore has the best accounting standard among AEC. The reasons are 
that Singapore has high volume of foreign investment, large stock market, and English used as official language. 
In addition, accounting professionals are supported by government but still run independently. Moreover, 
accounting rules and regulation strictly follow professional conducts. Therefore, Singapore is fully adopts IFRS; 
and well prepare for AEC. However, the country uses different set of accounting standard for small enterprises. 
On the other hand, others countries has developing their accounting standard to convergence with IFRS, but still 
have different sets of accounting standards for different sizes of business. The Lao People’s Democratic 
Republic, Brunei, and Myanmar are in the developing process to align their local accounting standards and 
regulations to international. For accounting professional qualification, most countries are following International 
Federation of Accountants (IFAC). To quality as an auditor, they must get bachelor degree, 3-5 years working 
experience, and pass the exam organized by accounting professional bodies. However, in some countries does 
not defined clearly about the accountant qualification. Moreover, All countries are preparing accounting 
professional by focusing on educate practitioners about accounting standards, auditing, and related topics.  
 

บทนํา 
 

 จากการท่ีประเทศในกลุม่ประเทศอาเซียน (ASEAN) มีการรวมตวักนัตัง้แต่ พ.ศ.2510 จนถึงปัจจุบนั มีประเทศ

สมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กมัพชูา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ

เวียดนาม โดยมีวตัถุประสงค์สนบัสนุนให้กลุม่ประเทศอาเซียนสามารถขบัเคลื่อนพฒันาภมูิภาคร่วมกนัเป็นประชาคม

เดียวกนัอยา่งมีดลุยภาพ ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เรียกวา่ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยมีกรอบ

ตกลงในการร่วมมือกันในการบูรณการใน 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 

Community : AEC) เป็นโครงการนําร่องในการบูรณาการด้านเศรษฐกิจในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นระบบ ใน

ลกัษณะประสานกนัเป็นขัน้ตอนโดยมีเป้าหมายให้เป็นตลาดเดียวกนัและใช้ฐานผลิตร่วมกนั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการ

ผลติและบริการและเป็นการสง่เสริมการแขง่ขนัในเศรษฐกิจระดบัโลกด้วย โดยมีแผนดําเนินการให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 เป็นต้นไป (ฉตัรชยั มงคลวิเศษไกวลั, 2554) ภายใต้กรอบตกลงการเข้าสู ่AEC ยอ่ม
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สง่กระทบโดยตรงตอ่การค้าระหวา่งกนั และสง่ผลตอ่ไปยงัการใช้ข้อมลูบญัชีในประเด็นแนวปฏิบตัิทางการบญัชี และการ

เคลือ่นย้ายนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศในกลุม่ AEC 

 โดยทัว่ไปแนวปฏิบตัิทางการบญัชีของแตล่ะประเทศมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางการบญัชี

ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ ระบบกฎหมาย 

องค์กรวิชาชีพทางการบญัชี กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการบญัชี วฒันธรรมทางการค้าและสงัคม ปัจจยัเหลา่นีม้ีผลกระทบให้

หลกัการจดัทําบญัชีหรือแนวปฏิบตัิการบญัชีแต่ละประเทศต่างกนั และสง่ผลสะท้อนออกมาเป็นรายงานทางการเงินท่ีใช้

ในการประเมินผลการดําเนินของธุรกิจมีความแตกตา่งกนั ถึงแม้ในปัจจบุนัประเทศสว่นใหญ่ในโลกมีการปรับหลกัการทํา

บญัชีท่ียอมรับทั่วไปของประเทศตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial 

Reporting Standards : IFRS) แล้ว แต่แนวปฏิบตัิทางการบญัชียงัมีความแตกต่างจากมาตรฐานจาก IFRS เน่ืองจาก

ปัจจยัแวดล้อมการบญัชีของแต่ละประเทศข้างต้น (Doupnik and Perera, 2012) ทัง้นี ้การบญัชีเป็นการรายงานผลทาง

ธุรกิจ ดังนัน้การใช้ข้อมูลการบัญชีในการค้าระหว่างประเทศ ตัง้แต่การร่วมลงทุน การทําธุรกรรมการเงินและการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ผู้ลงทนุและผู้ใช้ข้อมลูบญัชีจึงจําเป็นต้องรู้ถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีของประเทศคูค้่า  

 การบัญชีของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางบัญชี

เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีการพฒันามากท่ีสดุในกลุ่ม มีแนวปฏิบตัิทางบัญชีท่ีมี

รูปแบบคล้ายประเทศสหราชอาณาจกัรเน่ืองจากเคยเป็นอาณานิคม มีการวดัมลูค่าถกูต้องและยตุิธรรม (True and Fair) 

มีการเปิดเผยข้อมลูมาก ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยู่

ในระดบัสงู โดยได้รับคะแนนเป็นอนัดบัท่ี 1 ของกลุม่ประเทศในภมูิภาคเอเชีย ติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น       ในขณะ

ท่ีประเทศต่างๆ มีระดับการพัฒนาด้านการบัญชีแตกต่างกัน โดยประเทศไทยมีการตัง้สภาวิชาชีพบัญชีท่ีรับรองตาม

กฎหมายเป็นองค์กรกํากบัดแูลในปี พ.ศ.2547 และมีการประกาศใช้ IFRS  เร่ิมต้นในปี พ.ศ.2554 โดยใช้เฉพาะกิจการท่ีมี

สว่นได้เสียต่อสาธารณะ (Public Accountable Entity : PAE) เท่านัน้ ประเทศเวียดนามและลาว มีการเปิดตลาดหุ้นแล้ว มี

การลงทนุทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment : FDI) เพ่ิมขึน้อย่างมาก ในขณะท่ี ประเทศกมัพชูาและพม่า 

กําลงัเพ่ิงเปิดการค้าเสรี ด้านมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางบญัชีของประเทศเหลา่นีอ้ยูร่ะหวา่งดําเนินการพฒันาไปสู ่

IFRS   

 นอกจากนี ้วิชาชีพบญัชีเป็นหนึง่ท่ีสามารถเคลือ่นย้ายไปประกอบวิชาชีพในกลุม่ประเทศอาเซียน  โดยได้ลงนาม

ในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework 

on Accountancy Services : MRA) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการขอใบอนญุาตและรับรองคณุวฒุิ

การศกึษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ ซึง่นกัวิชาชีพบญัชีในอาเซียนสามารถขอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียน

อ่ืนได้ โดยยงัต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ๆ  

 จากการท่ีประเทศไทยเข้าสู ่AEC จะสง่ผลให้มีการขยายตวัการค้าและเศรษฐกิจระหวา่งภมูิภาคอาเซียนมากขึน้ 

รวมถึงการเคลือ่นย้ายแรงงานวิชาชีพด้วย เน่ืองจากประเทศในกลุม่ AEC มีหลกัการบญัชีและหลกัเกณฑ์ในการประกอบ

วิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน ผู้ ศึกษาจึงสนใจศึกษาการบัญชีของประเทศในกลุ่ม AEC โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึง

ลกัษณะการบญัชีของแต่ละประเทศ และเปรียบเทียบลกัษณะการบญัชีในประเด็น    สภาพแวดล้อมทางการบญัชี 

กฎหมายการเก่ียวกับการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการค้าและลงทุน 

วางแผนตดัสนิใจการดําเนินธุรกิจในกลุม่ประเทศอาเซียน รวมถึงทราบข้อมลูการเตรียมความพร้อมด้านบญัชีในประเทศ

ตา่งๆ เพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีใช้เป็นข้อมลูในการเตรียมตวัเก่ียวกบัการเคลือ่นย้ายนกัวชิาชีพในกลุม่อาเซียนในอนาคต 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

จากแนวคิดทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัจึงได้กําหนดกรอบแนวทางการศกึษาแยกเป็น 2 สว่นดงันี ้

 1. ศกึษาลกัษณะการบญัชีของประเทศในกลุม่ AEC แตล่ะประเทศจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน 

กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยแยกประเด็นการศึกษาเป็น 5 ประเด็นตาม

แนวคิดของ Doupnik and Perera (2012) ได้แก่  

 1.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปทางบัญชี (Accounting Environment) ได้แก่ ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศ 

ประกอบด้วย จํานวนประชากร ตวัเลขเศรษฐกิจด้านรายได้ประชาชาติ การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ลกัษณะการค้า จํานวน

การลงทนุจากตา่งประเทศ ระบบการเมืองการปกครอง ภาวะตลาดหุ้นตลาดทนุ และวฒันธรรมของแตล่ะประเทศ 

 1.2  วิชาชีพการบญัชี (Accounting Profession) ได้แก่ ลกัษณะองค์กรกํากบัดแูลวิชาชีพการบญัชีในแต่ละ

ประเทศ บทบาทองค์กรวิชาชีพการบญัชีในการสนบัสนนุกํากบัดแูลการการประกอบวิชาชีพซึ่งแต่ละประเทศจะมีความ

เข้มงวดตา่งกนั สถานการณ์ประกอบวิชาชีพบญัชีทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต  

 1.3  กฎเกณฑ์การจดัทําบญัชี (Accounting Regulation) ได้แก่ กฎหมายการจดัทําบญัชี และกฎเกณฑ์การ

กําหนดคณุสมบตัิผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ในบางประเทศจัดทําบญัชีภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดทนุและหน่วยงานกํากับ

ดแูลตลาดทนุ และ บางประเทศกํากบัดแูลโดยภาครัฐบาลซึง่กระทรวงท่ีดแูลมีความตา่งกนั  

 1.4 หลกัการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชี (Accounting Principle and Practices) ได้แก่ หลกัการ

บญัชีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีแต่ละประเทศถือปฏิบตัิ บางประเทศหน่วยงานรัฐบาลกําหนดหลกัการบญัชีหรือ

มาตรฐานบญัชี ขณะบางประเทศกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพบญัชี ตลอดจนพฒันาการจดัทําบญัชี 

 1.5 ความแตกต่างหลกัการบญัชีแต่ละประเทศท่ีต่างกบั IFRS (Differences between countries GAAP 

and IFRS) เน่ืองจากประเทศสว่นใหญ่กําหนดจัดทํามาตรฐานการบญัชีตาม IFRS และประกาศวนัเร่ิมต้นใช้ แต่แนว

ปฏิบตัิบางประเด็นยงัมีความแตกตา่งกนั ดงันัน้จึงควรทราบถึงประเด็นทางปฏิบตัิท่ีต่างกบั IFRS เพ่ือประโยชน์ในการใช้

ข้อมลูบญัชี  

 ในสว่นนีจ้ะศกึษาการดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีของประเทศตา่งๆ เมื่อเปิด AEC  ตามกรอบตก

ลงด้านบริการด้านการบญัชี 

 2. เปรียบเทียบลกัษณะการบญัชีของประเทศในกลุ่ม AEC 10 ประเทศ โดยแยกเป็น 5 ประเด็นท่ีศึกษา และ

วิเคราะห์ความเหมือนและแตกตา่งแตป่ระเด็นโดยรวม 
   

วิธีการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ โดยมีวิธีการศกึษาดงันี ้

 ขอบเขตและประชากรของการศึกษา  

 การศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย  ลกัษณะการบญัชีของกลุม่ประเทศ AEC 10 ประเทศและการเปรียบเทียบการบญัชี 

แต่ละประเทศใน 5 ประเด็นได้แก่ สภาพแวดล้อมทัว่ไปทางบญัชี วิชาชีพการบญัชี กฎเกณฑ์การจัดทําบญัชี หลกัการ

บญัชีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชี และความแตกต่างหลกัการบญัชีแต่ละประเทศท่ีต่างจาก IFRS รวมทัง้ศึกษาถึงการ
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ดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีของประเทศต่างๆต่อการเปิด AEC  ซึ่งประชากรท่ีศึกษาในครัง้นี ้ประกอบ 

ด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และเวียดนาม  

 

ขัน้ตอนการศึกษาและการเก็บข้อมูลการศึกษา มีรายละเอียดดงันี ้

 1. การเก็บข้อมลูทตุิยภมูิ เป็นการรวบรวมจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และเว็ปไซต์ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ของประเทศในกลุม่ AEC 10 ประเทศ ประกอบด้วย ข้อมลูพืน้ฐานของประเทศ เพ่ือทราบสภาพแวดล้อมทางการบญัชี

หลกัการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางบญัชี จากหน่วยงานประกอบวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบการประกอบวิชาชีพบญัชี จาก

หนว่ยงานกํากบัการจดัทําบญัชี มาตรฐานการบญัชีท่ีแต่ละประเทศท่ีนํามาปฏิบตัิ จากหน่วยงานท่ีกําหนดมาตรฐานการ

บญัชีและหนว่ยงานท่ีประกอบวิชาชีพ ข้อมลูการเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีของประเทศตา่งๆ ตอ่การเปิด AEC   

 2. ข้อมลูปฐมภมูิ โดยการเก็บข้อมลูโดยสมัภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการค้าร่วมกบักลุม่ประเทศ AEC ตลอดจน

นกัวิชาชีพบญัชีท่ีเคยปฏิบตัิงานร่วมกบักิจการในประเทศ AEC จํานวน 4 ราย เพ่ือทราบสภาพในการปฏิบตัิด้านบญัชีท่ี

เกิดขึน้จริงในแตล่ะประเทศ รวมทัง้ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตอ่ลกัษณะและการพฒันาการบญัชีแต่ละประเทศ เช่น พฤติกรรม

และวฒันธรรมของนกับญัชีแตล่ะประเทศ เป็นต้น  

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิและปฐมภมูิท่ีได้นํามาวิเคราะห์ โดยประมวลผลข้อมลู

ลกัษณะการบญัชีของประเทศในกลุม่ AEC แตล่ะประเด็นโดยจดัเป็นหมวดหมู ่5 ประเด็น  แล้ววิเคราะห์ความเหมือนและ

ความแตกตา่ง แล้วสรุปผลเป็นการบรรยายข้อความ 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการบัญชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 2 ส่วนตามกรอบ

แนวคิดการศกึษา  

 ส่วนที่ 1 ลักษณะการบัญชีแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC จํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กมัพชูา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และเวียดนาม  โดยเป็นการสรุปใน 5 ประเด็นท่ีศึกษา รวมทัง้การเตรียม

ความพร้อมด้านการบญัชีของแตล่ะประเทศตอ่การเปิด AEC   

 ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) มีประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน ปัจจุบนัเศรษฐกิจ ติด

อนัดับ 1 ใน 10 ของประเทศท่ีรายได้ประชากรเพ่ิมสูงขึน้มากท่ีสุด มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

ประมาณ 450 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) และมีการ

วางแผนพฒันาประเทศ ให้เป็นประเทศอตุสาหกรรมท่ีมีความทนัสมยั มีการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดการจ้าง

งานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชากร ตลาดหลกัทรัพย์ลาว (LSX) ได้เปิดทําการขึน้เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2554 ปัจจุบนั

มีหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายจํานวน 2 บริษัท 

ด้านการพฒันาการบญัชี ตัง้แต่ พ.ศ.2535 ได้เร่ิมใช้ระบบบญัชีลาวโดยจดัทําเป็นคู่มือบญัชีลาว ซึ่งมีลกัษณะ

การบนัทกึบญัชีตามเกณฑ์คงค้าง ใช้สาํหรับทกุบริษัทเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัเก็บภาษีเพียงอยา่งเดียว ระบบการศกึษา

และนกัวิชาการทางด้านการบญัชียงัไมเ่พียงพอ ในปี พ.ศ.2556 เป็นปีแรกท่ีสถาบนัการศกึษาในประเทศลาวผลตินกับญัชี

ท่ีจบระดบัปริญญาตรี ท่ีผ่านมามีการผลิตนกับัญชีขัน้ประกาศนียบตัรขัน้สูงเท่านัน้ มีสํานกัตรวจสอบบญัชีของ Big4 
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จํานวน 3 บริษัท ซึ่งส่วนมากจะตรวจสอบบญัชีให้บริษัทระหว่างประเทศ บริษัทสอบบญัชีท้องถ่ินขนาดเล็กส่วนใหญ่

ให้บริการทางภาษีและการทําบญัชี (Sunya Rattanavibull, สมัภาษณ์ 25 มีนาคม 2556)  

 ด้านองค์กรวิชาชีพมีสมาคมนกับญัชีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao Institute of Certified 

Public Accountants - LICPA) อยู่ภายใต้กระทรวงการคลงั มีสมาชิก 3 ประเภท มีหน้าท่ีเก่ียวกบั การฝึกอบรม การจดั

สอบการรับรองและออกใบอนุญาตของนักบญัชีและผู้สอบบัญชี  และจัดหลกัสูตรต่างๆ ด้านการพัฒนาอาชีพให้กับ

สมาชิก ปัจจุบนั LICPA มีจํานวนสมาชิกไม่มากและยังไม่มีบทบาทมากนักในการพฒันาวิชาชีพบัญชีในประเทศลาว  

จึงเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้พฒันาการบญัชีของประเทศลาวคอ่นข้างลา่ช้าและขาดนกับญัชีมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญ  

ในด้านการทําบญัชี มีกฎหมายการบญัชีและการตรวจสอบ กําหนดนิติบุคคลท่ีต้องจัดทําบญัชี และนําส่งงบ

การเงินประจําปีตอ่สาํนกังานจดทะเบียนบริษัทแตไ่มไ่ด้กําหนดให้มีผู้สอบบญัชีรับรอง ในทางปฏิบตัิบริษัทมีการนําสง่งบ

การเงินให้แก่กรมสรรพากรแทน (ACCA:2010) การกําหนดมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีทําโดย LICPA ภายใต้

กระทรวงการคลงั ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาไปสู่ IAS/IFRS แต่ยังคงมีความล่าช้าอยู่มาก เน่ืองมาจากขาด

งบประมาณและบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ตลาดหลกัทรัพย์ต้องการให้บริษัทท่ีเข้าตลาดพฒันาการนําเสนอรายงาน

ทางการเงินให้เป็น Full IFRS แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายบญัชีและมาตรฐานการบญัชีในประเทศลาวท่ียงัไม่พฒันา 

ทําให้การจดัทําบญัชีตาม IFRS ยงัคงเป็นเร่ืองยากและต้องใช้เวลา ผู้ตรวจสอบบญัชีจึงได้พยายามเขียนรูปแบบรายงาน

ทางการเงินให้ใกล้เคียงกบั IFRS มากท่ีสดุ เท่าท่ีจะทําได้ ด้านการสอบบญัชีมี 2 ประเภท ได้แก่ ผู้สอบบญัชีอิสระซึ่งต้อง

เป็นสมาชิกของ LICPA และผู้สอบบญัชีการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินต้องได้รับการรับรองและสอบผ่านหลกัสตูร

ของ LICPA การให้บริการโดยทัว่ๆไปของนกับญัชี นอกจากการให้บริการด้านบญัชีแล้ว  ยงัสามารถให้บริการทางภาษี

ให้กบัลกูค้าตามกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้ 

 การเตรียมพร้อมด้านการบญัชีต่อการเข้าสู ่AEC มีการจดัทํามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี

เป็นภาษาลาวแล้ว โดยการสนบัสนนุของธนาคารโลก และมีการจดัอบรมให้แก่นกับญัชีทัว่ประเทศแล้ว และมีการอนญุาต

ให้ใช้มาตรฐาน IFRS ในการจดัทํางบการเงินได้สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ กิจการท่ีลงทนุจากต่างชาติ และบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการจัดการทดสอบวดัความรู้ของผู้ยื่นคําขอเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จัดอบรมสําหรับผู้สอนวิชา

บญัชี และมีหลกัสตูรการฝึกอบรมในประเด็นทางการบญัชีท่ีทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง  

 ลักษณะการบัญชีของราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ราชอาณาจกัรกมัพชูา มีประชากรทัง้หมดประมาณ 14 ล้านคน ด้านเศรษฐกิจ  จดัอยู่ในประเทศท่ีมีรายได้น้อย  

มีมลูค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 892 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of 

Asia and The Pacific 2012, 2012) โดยมีการสง่ออกไปสหรัฐอเมริกามากท่ีสดุ ตลาดหลกัทรัพย์กมัพชูาเป็นบริษัทร่วม

ทนุระหวา่งรัฐบาลกมัพชูากบัตลาดหลกัทรัพย์เกาหลใีต้ในปี พ.ศ.2555 มีหลกัทรัพย์เพียง 1 บริษัท  

 สมาคมนกับญัชีรับอนญุาตและผู้สอบบญัชีกมัพชูา (Kampuchea Institute of Certified Public Accountants 

and Auditors - KICPAA) ถกูจดัตัง้ขึน้ภายใต้กระทรวงการคลงัมีหน้าท่ีอบรมจดัการและควบคมุการประกอบวิชาชีพบญัชี

พฒันาและเสริมสร้างหลกัสตูรปริญญาตรีและประกาศนียบตัรทางการบญัชีให้มีคณุภาพมากขึน้  โดยนกับญัชีรับอนญุาต 

(CPA) และผู้สอบบญัชีตามกฎหมายจะต้องผา่นการรับรองจาก KICPAA 

 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี กําหนดให้บริษัทท่ีตัง้ในกมัพชูาจดัทํางบการเงินประจําปีท่ีมีการตรวจสอบบญัชี

พร้อมกบันําเสนอรายงานทางการเงิน การจดัทํางบการเงินนิติบคุคลขนาดเล็กและขนาดกลาง ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชีกมัพชูา ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม IFRS  
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ด้านหลกับญัชีและแนวปฎิบตัิทางบญัชี มีสภาวิชาชีพบญัชีแห่งชาติ (National Accounting Council-NAC) 

ทําหน้าท่ีออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีของกมัพชูา ซึ่งมีการประกาศปรับมาตรฐานการบญัชีของ

กมัพชูาให้สอดคล้องกบั IAS/IFRS เร่ิมใช้ในปี พ.ศ.2551 และได้เร่ิมจากการแปลให้เป็นภาษาท้องถ่ินของกัมพชูาจาก

บทความของ IAS/ FRS และมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างท่ีมาตรฐานการบญัชีท่ีจดัทําขึน้ยงัขาดเนือ้หาท่ีสําคญั ทําให้เกิด

ปัญหาต่อคณุภาพของข้อมลูทางการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบนักมัพชูาได้บงัคบัใช้ Cambodian International  Financial 

Reporting Standards (CIFRS) ซึง่แปลมาจาก IFRS โดยไม่มีการดดัแปลงใดๆ สําหรับกิจการสาธารณะ และใช้ CIFRS 

for SME โดยนํามาจาก IFRS for SME โดยไมม่ีการดดัแปลงเช่นเดียวกนัสาํหรับกิจการขนาดกลางและยอ่ม 

การศึกษาและการฝึกอบรมการบญัชีในประเทศยงัไม่เพียงพอท่ีจะผลิตนกับญัชีและผู้สอบบญัชีมืออาชีพท่ีมี

ความเช่ียวชาญ จากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้สํานกังานสอบบญัชีระหว่างประเทศ “Big 4” เข้ามา

ดําเนินงาน แตก่ารพฒันาวิชาชีพการบญัชีกมัพชูายงัไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ทนัที 

การเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีตอ่การเปิด AEC โดย KICPAA ได้มีการประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนวิชา

บญัชีทั่วประเทศเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาจารย์ในระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามาพฒันาและ

เสริมสร้างหลกัสตูรปริญญาตรีและประกาศนียบตัรทางการบญัชีของกมัพชูาให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ และสนบัสนนุให้แก่

นกับญัชีท่ีเป็นสมาชิกและผู้ ท่ีสนใจเพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง โดยได้จดัให้มีการอบรมในหวัข้อท่ี

เก่ียวข้องกบัความเสีย่งและการควบคมุภายใน การบริหารและการควบคมุความเสีย่ง 

 ลักษณะการบัญชีของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

สหพนัธรัฐมาเลเซียมีประชากรประมาณ 29.5 ล้านคน สว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

นิยมโดยรัฐบาลมีนโยบายเปิดรับการค้า การลงทนุและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตะวนัตก เพ่ือพฒันาประเทศไปสูก่าร

เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว รวมทัง้ได้ดําเนินการเปิดเสรีภาคบริการทางการเงิน เพ่ือดึงดดูนกัลงทุนชาวต่างชาติให้มาทํา

ธุรกิจในสาขานีม้ากขึน้ โดยการตัง้เป้าหมายให้มาเลเซียเป็นศนูย์การเงินของชาวอิสลาม มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก

ตา่งประเทศ (FDI) ประมาณ 11,966 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 

2012) และมีตลาดหลกัทรัพย์แหง่เดียว  

 มาเลเซียมี Malaysian Accounting Standards Board (MASB) ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้พระราชบญัญัติ

การรายงานทางการเงิน ค.ศ.1997 เป็นผู้พฒันาและออกมาตรฐานการบญัชีของประเทศ มีสถาบันนักบญัชีประเทศ

มาเลเซีย (MIA) อยู่ภายใต้การดแูลของกระทรวงการคลงัทําหน้าท่ีควบคมุการประกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศมาเลเซีย 

รวมถึงการศกึษา การประกนัคณุภาพ และการตรวจสอบติดตามแนวโน้มพฒันาการบญัชีในประเทศและระหว่างประเทศ 

และมีสถาบนันกับญัชีรับอนญุาตแหง่มาเลเซีย (MICPA) มีบทบาทในการกํากบักฎเกณฑ์ทางการสอบบญัชีแห่งมาเลเซีย

ของธุรกิจต่างๆ ทัง้สององค์กรได้พฒันาความร่วมมือกบัองค์กรระดบันานาชาติสง่ผลให้นกับญัชีของมาเลเซียสามารถมี

ใบอนญุาตในการประกอบอาชีพในระดบัระหวา่งประเทศได้ เช่น ACCA, CIMA และ CA (Australia) 

 กฎหมายการจดัตัง้บริษัทกําหนดให้บริษัททกุแหง่จดัทํารายงานทางการเงินอย่างน้อยปีละครัง้ โดยต้องมีผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตรับรองเพ่ือนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ประกอบวิชาชีพการบญัชีทัง้ผู้ ทําบญัชีและผู้สอบบญัชี ต้องเป็นสมาชิก

ของ MIA และต้องเข้าอบรมตามหลกัสตูรของสถาบนัภายใน 6 เดือนนบัจากเป็นสมาชิก มีอายไุม่ตํ่ากว่า 21 ปี และผ่าน

การสอบและมีประสบการณ์ด้านบญัชีไมน้่อยกวา่ 3 ปี ประเทศมาเลเซียไมผ่กูพนัให้คนตา่งชาตเิข้าไปทํางานวิชาชีพบญัชี  

มาตรฐานการบญัชีท่ีนํามาปฏิบตัิใช้ในประเทศมาเลเซียแบ่งเป็น 3 ระดบัตามลกัษณะกิจการ (ACCA: 2010) 

ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRS) เป็นมาตรฐานการบญัชี
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สําหรับทุกกิจการในตลาดหลกัทรัพย์และกิจการเอกชน ซึ่งมีเนือ้หาไม่แตกต่างกันกบั IFRS นอกจากนีม้าเลเซียยงัได้

ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานสาํหรับหน่วยงานเอกชน (Malaysian Private Entities Reporting Standard - MPERS) 

สาํหรับกิจการขนาดกลางและเลก็ ซึง่นํามาจาก IFRS for SME โดยมีการยกเว้นบางเร่ืองเช่น ภาษีเงินได้ และประกาศให้

เร่ิมใช้ในปี 2559 โดยสามารถเลอืกปฏิบตัิก่อนได้หากพร้อม สว่นกิจการเอกชนขนาดกลางและเลก็ก่อนปี 2559 สามารถท่ี

จะเลอืกปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานสาํหรับหนว่ยงานเอกชน (Private Entities Reporting Standard – PERS) 

การเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีต่อการเปิด AEC โดย MIA ได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้

ต่อเน่ืองทางวิชาชีพหลายหลกัสตูรท่ีเป็นเนือ้หาใหม่ๆ เช่น การบญัชีสญัญาก่อสร้าง การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และต้นทุน

การกู้ยืม ในมมุมองของนกัปฏิบตัิ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือสนบัสนนุและเตรียมความพร้อมของนกับญัชีมาเลเซียตอ่การเปิดเสรี 

ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประชากรประมาณ 92 ล้านคน มีการปกครองระบอบสงัคมนิยม รัฐบาล

เวียดนามเปิดให้นกัลงทนุตา่งชาติเข้าไปลงทนุในประเทศได้มากขึน้ โดยมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้เอือ้ต่อการลงทนุ

จากต่างประเทศและเพ่ิมสิทธิประโยชน์ต่างๆเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 

2012) มีตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ โดยตัง้อยู่ท่ีนครโฮจิมินห์ 1 แห่งและในกรุงฮานอยอีก 1 แห่ง มีองค์กรวิชาชีพทัง้สมาคม

การบญัชีแหง่ประเทศเวียดนาม(VAA) และสมาคมผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศเวียดนาม (VACPA) ซึ่งเป็นหน่วย

ภายใต้กระทรวงการคลงั รับผิดชอบในการด้านการดแูลนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

กฎหมายการทําบัญชีกําหนดให้องค์กรทุกประเภทจะต้องจัดทํางบการเงินประจําปีท่ีจะส่งไปยัง สํานกังาน 

จดทะเบียนธุรกิจ กรมสรรพากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีนกับญัชีรับผิดชอบจัดทําบญัชีและยงัไม่มีการกําหนด

คณุสมบตัิ สว่นผู้สอบบญัชีต้องเป็นผู้จบการศกึษาปริญญาตรีสาขาการบญัชีในสถาบนัท่ีรับรอง ประสบการณ์สอบบญัชี 3 

ปี หรือประสบการณ์ด้านบญัชี 5 ปี และผา่นการสอบ CPA ของประเทศเวียดนาม ชาวตา่งชาติจะเป็นผู้สอบบญัชีได้ต้องท่ี

เป็นผู้อยู่อาศัยท่ีถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีและผ่านการสอบ CPA สํานกังานตรวจสอบบญัชีใน

ประเทศเวียดนามในปัจจบุนัมีจํานวนเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองซึง่เป็นผลมาจากการค้าระหวา่งประเทศ  

บริษัทในประเทศเวียดนามทัง้หมดทัง้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัททัว่ไปต้องปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชีเวียดนาม (Vietnam Accounting Standards หรือ VAS) ซึง่พฒันาขึน้โดยกระทรวงการคลงัโดยอ้างอิง

จากมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบบัต่างๆ ซึ่งได้ประกาศใช้ใน พ.ศ.2546 และได้มีการปรับเปลี่ยน

มาตรฐานบางสว่นให้เหมาะสมกบัธุรกิจในเวียดนาม ปัจจบุนัยงัไมม่ีการนํา IFRS ฉบบัใหม ่หรือนํามาบงัคบัใช้ทัง้ฉบบั ใน

กรณีท่ีบางบริษัทได้จดัทํางบการเงินตาม IFRS  เพ่ือรายงานหน่วยงานในต่างประเทศ การจัดทําดงักล่าวมิสามารถใช้

ทดแทนการจดัทํางบการเงินตามกฎหมายเวียดนามได้ 

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในเวียดนาม VAA ได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้ด้านการบญัชี

และการสอบบญัชีสําหรับผู้ อํานวยการด้านบญัชีของกิจการ และหลกัสตูรเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ ท่ีจะทดสอบเป็น

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต นอกจากนี ้VAA มีโครงการตรวจเยี่ยมสํานกังานบญัชี เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการควบคุม

คณุภาพงานบญัชี  

ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5.3 ล้านคน มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ ภาษาราชการท่ีใช้คือ

ภาษาองักฤษ จีน และมลาย ูประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ สงิคโปร์ต้องเผชิญกบัการแข่งขนัของสินค้าในภมูิภาค
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ท่ีมีต้นทุนตํ่ากว่าจึงเน้นการพัฒนาภาคการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสูง ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในและ

ตา่งประเทศโดยนกัลงทนุตา่งประเทศสามารถลงทนุได้ร้อยละ 100 เกือบทกุสาขาธุรกิจ และอนญุาตให้นกัลงทนุต่างชาติ

ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างในสิงคโปร์ รวมถึงไม่มีการควบคมุการโอนเงินตราต่างประเทศ และผลกําไรใน

การประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประมาณ 64,003 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) ซึง่เป็นอนัดบัหนึง่ในอาเซียน มีตลาดหลกัทรัพย์

สงิคโปร์ (SGX) 

การพฒันาด้านบญัชีใน พ.ศ. 2551 รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้จดัตัง้ The Committee to Develop the Singapore 

Accountancy Sector (the “CDAS”) ซึง่เป็นคณะทํางานในการเตรียมสงิคโปร์เป็นศนูย์กลางในการให้บริการด้านวิชาชีพ

บญัชีในระดบันานาชาติในภูมิภาคเอเชียเปซิฟิก โดยการพฒันาวิชาชีพบญัชีของสิงคโปร์ให้เป็นท่ีรู้จัก CDAS ได้มีการ

จดัทํา Singapore Qualification Program (Singapore QP) เพ่ือเพ่ิมคณุค่าวิชาชีพสอบบญัชี และนกับญัชี โดยมีการ

ปรับเปลีย่นการคณุสมบตัิและเง่ือนไขของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในเร่ืองการศกึษา การผา่นการอบรม และการฝึกงานด้าน

บญัชี ซึง่จะกําหนดให้ Singapore QP มีผลบงัคบัใช้ใน พ.ศ. 2562 

  องค์กรวิชาชีพท่ีสําคัญได้แก่ สถาบันวิชาชีพผู้ สอบบัญชีแห่งสิงคโปร์ (ICPAS) มีหน้าท่ีประสานงานการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีแล้ว ยงัให้บริการเป็นแหลง่สบืค้นข้อมลูสารสนเทศ ขา่วและเหตกุารณ์เก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี และการ

พฒันาด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพทัง้ด้านมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี เทคนิควิธีการปฏิบตัิงานของ

นกับญัชี รวมทัง้การสนบัสนนุงานวิจยัทางการบญัชีแก่นกับญัชีในประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายของ ICPAS ได้แก่ การเป็น

องค์กรหลกัท่ีมีข้อมลูสาํหรับบญัชีทัง้หมดและผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานหรือผู้ ท่ีมีการติดต่อกบัประเทศสิงคโปร์ 

ICPAS ได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) กบัองค์กรวิชาชีพของประเทศต่างๆ เช่น ACCA CPA ออสเตรเลีย และ

สมาคมการบญัชีของประเทศกมัพชูา เป็นต้น   

ตามกฎหมายการบญัชีมีการตัง้องค์กรกํากบัดแูลทางการบญัชี( (ACRA) ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลสภาพแวดล้อม

ทัว่ไปของบริษัทธุรกิจต่างๆและนกับญัชี เพ่ือเอือ้ต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในประเทศสิงคโปร์ ACRA จะติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี การจดัเก็บข้อมลูและการยื่นงบการเงินตามกฎเกณฑ์ของบริษัทเพ่ือให้เกิด

ความมัน่ใจวา่ทกุบริษัทต้องมีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและเหมาะสม สามารถอธิบายถึงความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารงานท่ีเป็นจริง ผู้สอบบญัชีท่ีจะปฏิบตัิงานในประเทศสิงคโปร์จะต้องเป็นสมาชิกของ ICPAS ผู้ ท่ีจบการศึกษาจาก

ต่างประเทศท่ีต้องการประกอบอาชีพผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจะต้องผ่านการสอบในวิชากฎหมายบริษัท  และภาษีอากร

ของประเทศสิงคโปร์การประกอบอาชีพเป็นผู้ สอบบัญชีจะต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัท่ีกําหนด ฝึกอบรม 6 

modules ซึง่ใช้เวลา 18 เดือน และผา่นการฝึกงานด้านบญัชี เป็นเวลา 3 ปี 

มาตรฐานการบญัชีของประเทศสิงคโปร์จดัทําโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี (Singapore Accounting 

Standards Council - ASC) ซึง่ตัง้ขึน้ตาม พรบ.มาตรฐานการบญัชีของประเทศ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในประเทศสงิคโปร์

หรือสาขาของบริษัทตา่งประเทศท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสิงคโปร์จะต้องจดัทํางบการเงินท่ีสอดคล้องกบั Singapore Financial 

Reporting Standards (SFRS) ซึ่งไม่มีความแตกต่างจาก IFRS ในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั และสิงคโปร์มีกําหนดจะใช้ 

IFRS ท่ีปราศจากการดดัแปลงในปี 2561 สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องจดัทํางบการเงินตาม SFRS for 

Small Entities ซึง่อ้างอิงมาจาก IFRS for SME นอกจากนีบ้ริษัทในประเทศสงิคโปร์ต้องมกีารแสดงงบประมาณการรายได้

และกําไร โดยยื่นเอกสารตอ่กรมสรรพากร ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัสิน้งวดบญัชี   
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การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่AEC รัฐบาลมีการจดัตัง้ Singapore Accountancy Academy Global Education 

(SAA GE) เพ่ือการพฒันาการศึกษาอบรมทางด้านวิชาชีพบญัชีในระดบันานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู ่ AEC และ 

ICPAS ได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีเน้นความรู้กบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในประเด็นสําคญัของมาตรฐานการสอบบญัชีของ

สิงคโปร์ ซึ่งมุ่งเน้นการนําไปปฏิบัติ และให้ความสําคัญกับการวิจัยด้านการสอบบัญชีในมุมมองของอาเซียน เพ่ือนํา

ผลการวิจยัท่ีได้รับมาพฒันาวิชาชีพบญัชีในภมูิภาค 

ลักษณะการบัญชีของราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาลาม 

ราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาลามมีประชากรมากกว่า 0.4 ล้านคน    มีการปกครองปกครองด้วยระบอบสม

บรูณาญาสทิธิราช  ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดแูลของรัฐ โดย

ให้ตา่งชาติสามารถเข้ามาลงทนุได้อยา่งเสรี ในบางอตุสาหกรรมชาวตา่งชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ประเทศบรูไนเป็น

ผู้ผลิตนํา้มนัรายใหญ่อนัดบัสามในภูมิภาคอาเซียน จึงมีรายได้หลกัจากการส่งออกนํา้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ มีมูลค่า 

1,208 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) ไมม่ีตลาดหลกัทรัพย์  

องค์กรวิชาชีพมีสถาบนัวิชาชีพบญัชีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (BICIA) รับผิดชอบในการขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชี 

จดทะเบียนจดัตัง้สาํนกังานบญัชี ควบคมุกฎระเบียบของการปฏิบตัิงานวิชาชีพการบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต้องผ่านการ

ทดสอบตามมาตรฐานของ ACCA และมีสภามาตรฐานบญัชีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (The Brunei Darussalam Accounting 

Standards Council - BDASC) มีความรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานการบญัชีท่ีนํามาบังคับใช้ และการเปลี่ยน

มาตรฐานการบญัชีไปใช้ IFRS เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องของมาตรฐานบญัชีและรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

กฎหมายกําหนดให้บริษัทต้องมีผู้สอบบญัชีรับรองงบการเงิน และต้องส่งงบการเงินบญัชีประจําปีให้กบัหน่วย

วางแผนเศรษฐกิจทางสถิต ิตัง้แตปี่ พ.ศ.2555 รัฐบาลกําหนดให้กระทรวงการคลงัควบคมุการปฏิบตัิของวชิาชีพบญัชี และ

มีการจดัตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลนกับญัชีอิสระ โดยมีอํานาจในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผู้ ทําบญัชี 

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทกุฉบบัโดยมีผลบงัคบัใช้กับ

ธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน บริษัทประกันภยั ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ.2557 สําหรับธุรกิจอ่ืน

สามารถใช้มาตรฐานการบญัชีของบรูไนดารุสซาลาม ซึง่จดัทําโดย BDASC  

การเตรียมการความพร้อมด้านบญัชีตอ่การเปิด AEC BICPA ได้มีการทําหลกัสตูรฝึกอบรมศกึษาตอ่เน่ืองสาํหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี เช่น ก้าวทนั IFRS 2010 การตรวจสอบการทจุริต การบญัชีสินทรัพย์และหนีส้ิน แนวทางการปฏิบตัิ

สาํหรับนกับญัชีขัน้ต้นและขัน้กลาง เป็นต้น 

ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียประชากร 237.64 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจมอีตุสาหกรรมท่ีสาํคญั ได้แก่ การกลัน่นํา้มนั ซึง่ทํารายได้ให้แก่ประเทศมากท่ีสดุ มีการลงทนุ

โดยตรงจากต่างประเทศประมาณ 18,906 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 

2012, 2012) และมีตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซีย 

องค์กรวิชาชีพบญัชีมีสถาบนันกับญัชีแห่งอินโดนีเซีย (Ikatan Akuntan Indonesia : IAI) ทําหน้าท่ีกําหนด

มาตรฐานการบญัชีของประเทศ จดัเตรียมหลกัสตูรการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและกําหนดคณุสมบตัินกับญัชี    

และมีสถาบนันกับญัชีสาธารณะแหง่อินโดนีเซีย (IAPI) รับผิดชอบในการพฒันามาตรฐานการสอบบญัชี จรรยาบรรณของ

ผู้สอบบญัชี (Code of ethics) ดําเนินการจดัสอบผู้สอบบญัชี และการดําเนินการด้านการศกึษาตอ่เน่ือง 
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กฎเกณฑ์การจดัทําบญัชีกําหนดให้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและงบการเงินต้องรับรองโดย

ผู้สอบบญัชี และผู้ ทําบญัชีต้องได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงั สาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัท่ีรับรอง ต้องสอบผ่าน

หลกัสตูรการศึกษาวิชาชีพ และต้องมีการศึกษาต่อเน่ืองตามชั่วโมงท่ีกําหนด ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตต้องผ่านการสอบ 

Indonesian CPA มีประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ปีหรือเป็นผู้สอนการบญัชีและการสอบบญัชีระดบัมหาวิทยาลยั อย่างน้อย 

4 ปี และต้องอบรมหลกัสตูร CPD 30 ชัว่โมงตอ่ปี 

หลกัการจัดทําบญัชีประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานรายงานทางการเงิน (PSAK) สําหรับหน่วยงาน

สาธารณะ ซึง่อ้างอิงและดดัแปลงบางสว่นจาก IFRS (2009) โดยไม่อนญุาตให้กิจการประยกุต์ใช้ fully IFRS ได้ นอกจากนี ้

อินโดนีเซียยงัมีมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีตอ่สาธารณะ (SAK-ETAP) ซึ่งดดัแปลงมาจากมาตรฐาน

การบญัชี IFRS for SME ซึ่งใช้สําหรับกิจการขนาดกลางและย่อม  และหากนิติบุคคลใดท่ีมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรม

เก่ียวข้องกบักฎหมายอิสลามก็จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายอิสลาม (SAK-Syariáh) อีกด้วย 

มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่AEC ตัง้แต่ พ.ศ.2552 โดยได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการปรับใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS Convergence) ในปี พ.ศ.2554  IAI ได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมนานาชาติ 

รวมทัง้ได้มีการจดัฝึกอบรมหลายหลกัสตูรเพ่ือพฒันาวิชาชีพบญัชีในประเทศ เช่น  การตรวจสอบภาษีอากร ความรู้ด้าน

การเงินสาํหรับผู้ ท่ีไมใ่ช่นกัการเงิน เป็นต้น 

ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 100 ล้านคน สว่นใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์ มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มีภาษาราชการได้แก่ภาษาองักฤษและตากาลอก (ฟิลิปิโน) เศรษฐกิจสว่นใหญ่เติบโตของภาคบริการและ

การลงทนุภายในประเทศ มีการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ประมาณ 1,262 ล้านเหรียญสหรัฐ     (Economic and 

Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 2012) มีตลาดหลกัทรัพย์ (PSE) ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 มีองค์กรวิชาวิชาชีพหลายแหง่ ได้แก่ สภากําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของฟิลิปปินส์ (Philippines 

Financial Reporting Standards Council - FRSC) สมาชิกมาจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารกลาง ตลาด

หลกัทรัพย์ และจากสถาบนัการศึกษา เป็นต้น คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี (ASC) จดัตัง้เพ่ือสร้างหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปในประเทศฟิลิปปินส์ และสมาคมผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippine Institutes of 

Certified Public Accountants - PICPA) กําหนดมาตรฐานการสอบบญัชีในประเทศฟิลปิปินส์ และออกใบอนญุาตผู้สอบ

บญัชีรวมทัง้ตรวจสอบการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพ 

 กฎหมายการบญัชี กําหนดให้มีคณะกรรมการการบญัชี (Board of Accountancy - BOA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

รัฐบาลในการดแูลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี ผู้ ทําบญัชีในฟิลิปปินส์จะต้องสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัท่ีได้รับ

การรับรองและขึน้ทะเบียนกับกระทรวงการคลงั ผู้สอบบญัชีต้องเป็นสมาชิกของ PICPA มีสญัชาติฟิลิปปินส์ สําเร็จ

ปริญญาตรีด้านบญัชี สอบผา่นการทดสอบ CPA และมีประสบการณ์การทํางานอยา่งน้อย 3 ปี 

 หลกัการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางบญัชีออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ มาตรฐานการบญัชีของฟิลิปปินส์ (Philippines 

Financial Reporting Standards - PFRS) ซึ่งดดัแปลงจาก IFRS สําหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสียสาธารณะ ประกาศใช้

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 PFRS for SMEs (นํามาจาก IFRS for SMEs) สําหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ และ PFRS for 

SME หรือหลกัการบญัชี (สามารถเลอืกได้) สาํหรับกิจการขนาดเลก็ (Micro Entities)  
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 การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่AEC หลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ต่อเน่ืองของฟิลิปปินส์สว่นใหญ่ เป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร มาตรฐานการสอบบญัชี และการบริหารความเสีย่ง มีการ

จัดตัง้คณะทํางานด้านวิชาการท่ีรับผิดชอบในการจัดทํามาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐของฟิลิปปินส์ (PGAS) ให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบญัชีภาครัฐระหวา่งประเทศ (IPSAS) ให้มีผลบงัคบัใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

 ลักษณะการบัญชีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีประชากรประมาณ 61 ล้านคน สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีการปกครอง

แบบเผด็จการทหาร เศรษฐกิจของเมียนมาร์ท่ีอยูใ่นระดบัแข็งแกร่ง ค่าจ้างแรงงานท่ีอยู่ในระดบัตํ่า และทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีอดุมสมบรูณ์ ทําให้นกัลงทนุจากทัว่โลกให้ความสนใจเมียนมาร์ในฐานะท่ีเป็นแหลง่ลงทนุแห่งใหม่ท่ีมีศกัยภาพสงู การ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) ประมาณ 850 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The 

Pacific 2012, 2012) เมื่อต้นปีพ.ศ.2556 รัฐบาลได้ออกกฏหมายการลงทนุของต่างชาติโดยได้อํานวยความสะดวกแก่นกั

ลงทนุมากขึน้ เช่น สามารถเช่าท่ีดินระยะยาวได้จากรัฐหรือเอกชนระยะเวลา 50 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 10 ปี 

รวมแล้วไมเ่กิน 70 ปี ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 60-100 ขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกิจ ยงัไม่มีตลาดหลกัทรัพย์ท่ี

เปิดดําเนินการอยา่งเป็นทางการ แตอ่ยูใ่นระหวา่งการเตรียมจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์ 

องค์กรวิชาชีพการบญัชีมีสภาการบญัชีเมียนมาร์ (Myanmar Accountancy Council - MAC) มีหน้าท่ีในการ

กําหนดมาตรฐานการบญัชี คุณสมบตัินกับญัชีและการพฒันาวิชาชีพบญัชี ในทางปฏิบตัิไม่มีบทบาทมาก เน่ืองจาก

คณะกรรมการของสภาการบญัชีเป็นบคุคลท่ีถกูกําหนดมาโดยรัฐบาลทหาร และมีสถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเมียนมาร์ 

(Myanmar Institute of Certified Public Accountants - MICPA) รับผิดชอบในการพฒันาความรู้ด้านการสอบบญัชีให้

เป็นท่ียอมรับระดบัสากล  

กฎหมายบริษัทกําหนดให้ทกุบริษัทจะต้องจดัทําบญัชีและสง่งบการเงินประจําปีท่ีได้รับการรับรองและลงนาม

โดยกรรมการและมีผู้สอบบญัชีชีแ้จงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ส่วนการประกอบวิชาชีพบญัชีอยู่ภายใต้สภาวิชาชีพบญัชีแห่ง

ประเทศเมียนมาร์ มีผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 3 รูปแบบ ได้แก่ นกับญัชีจดทะเบียน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และนกับญัชี

ปฏิบตัิ โดย 2 กลุม่แรกจะต้องผา่นการอบรมและผา่นสอบตามหลกัสตูรของ MAC ชาวตา่งชาติสามารถยื่นขอใบประกอบ

วิชาชีพสอบบญัชีหากมีคณุสมบตัิครบถ้วน  

มาตรฐานการบญัชีของเมียนมาร์ จดัทําโดย MAC ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้ออกมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีครบชุด 

เรียกว่า Myanmar Financial Reporting Standards (MFRS) ซึ่งจดัทําบนพืน้ฐานของ IAS/ IFRS ฉบบัปี 2010 ซึ่งถือใช้

ปฏิบตัิสาํหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสยีสาธารณะ สาํหรับกิจการขนาดเลก็และขนาดกลางใช้มาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ี

ไมม่ีสว่นได้เสยีสาธารณะ (MFRS for SMEs) 

การเตรียมการเข้าสู ่AEC ทาง MAC อยู่ในระหว่างกําลงัพิจารณาการเตรียมจดัทํามาตรฐานการบญัชีประเทศ

เมียนมาร์ (MAS) ให้กิจการสามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ได้ มีการฝึกอบรม

เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (IFRS for SMEs) เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การปฏิบตัิตาม IFRS อย่างเต็มรูปแบบ และเมียนมาร์สามารถบรรลตุามเป้าหมาย AEC Blueprint โดยได้อนญุาตให้นกั

ลงทนุอาเซียนถือหุ้นข้างมากในธุรกิจบริการวิชาชีพบญัชี ไมม่ีข้อจํากดัด้านการให้บริการข้ามพรมแดนและด้านการเข้าไป

รับบริการในตา่งแดน 

ลักษณะการบัญชีของราชอาณาจักรไทย 
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ราชอาณาจักรไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาจาก

ภาคอตุสาหกรรม โรงแรม ภตัตาคารและการก่อสร้าง มีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย

ตราสารทนุและตราสารหนี ้และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) สําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก การลงทนุโดยตรงจาก

ต่างประเทศ(FDI) ประมาณ 9,572 ล้านเหรียญสหรัฐ (Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2012, 

2012) 

องค์กรวิชาชีพการบญัชีมีสภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (FAP) เป็นองค์กรอิสระ มี

บทบาทสนบัสนนุกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีตามท่ีกําหนดในกฎหมาย โดยเป็นผู้ กําหนดมาตรฐานการบญัชี 

(TAS or TFRA) มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี ตลอดจนสง่เสริมการศึกษา การอบรม 

และการวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี เป็นหนว่ยงานท่ีออกใบอนญุาตสาํหรับผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

กฎหมายการจัดทําบญัชีกําหนดให้นิติบุคคลต้องจัดทําบญัชีและนําส่งงบการเงินประจําปี โดยมีผู้สอบบญัชี 

รับอนุญาตหรือผู้สอบบญัชีภาษีอากรรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร การจัดทําบญัชีตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ี FAP กําหนด คณุสมบตัิผู้ ทําบญัชีกําหนดถกูตามขนาดของกิจการ ได้แก่ กิจการขนาดไม่ใหญ่ต้องมีวฒุิการศึกษา

ไม่ตํ่ากว่าอนปุริญญาทางการบญัชี ส่วนกิจการขนาดใหญ่ผู้ ทําบญัชีต้องมีวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบญัชีจาก

สถาบนัท่ีสภาวิชาชีพพรับรอง ไม่กําหนดให้มีประสบการณ์ ผู้สอบบญัชีต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพการบญัชี ต้องมี

สญัชาติไทย ผ่านการฝึกงาน 3 ปี และ 3,000 ชัว่โมงและผ่านการสอบ CPA ของ FAP ชาวต่างชาติท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ

บญัชีในประเทศไทย ต้องเป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยดี และมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายภาษีอากรของ

ไทย  

มาตรฐานการบญัชีประเทศไทยมีการปรับใช้ตาม IAS/IFRS ตัง้แต่ พ.ศ.2554 โดยแบ่งมาตรฐานการบญัชีไทย

แบง่เป็น 2 ระดบั ได้แก่ มาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสยีสาธารณะ (PAEs) ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานไทยซึ่ง

ปรับจาก IAS/IFRS เต็มรูปแบบ และมาตรฐานการบญัชีสาํหรับกิจการท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีสาธารณะ (NPAEs) สาํหรับกิจการท่ี

ไมเ่ข้าลกัษณะ PAE จะปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี NPAE ซึ่ง FAP จดัทําขึน้ โดยมีหวัข้อต่างๆ ตาม IAS/IFRS ฉบบัเต็ม

แตต่ดัหลกัการบางประการท่ีไมจํ่าเป็นออก ในอนาคตจะมีการปรับไปตาม IFRS for SME จะกลา่วได้ว่ามาตรฐานการบญัชี

ไทยยงัมีบางสว่นท่ีตา่งจาก IAS/IFRS 

การเตรียมความพร้อมสู ่AEC ทาง FAP กําหนดให้มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจดัขึน้ตาม IFRS 

อย่างเต็มสําหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสียสาธารณะทกุแห่งภายใน พ.ศ.2558 รวมทัง้มีมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีจดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ปัจจุบันชาวต่างชาติสามารถมาจัดตัง้ธุรกิจเพ่ือให้บริการทางบัญชีใน

ประเทศไทยได้ นอกจากนีป้ระเทศไทยไม่มีข้อจํากดัด้านการให้บริการข้ามพรมแดนและด้านการเข้าไปรับบริการในต่าง

แดน โดยด้านการให้บริการข้ามพรมแดน คนไทยสามารถขอให้บริษัทบญัชีในตา่งประเทศทําบญัชีให้บริษัทโดยติดต่อทาง 

e-mail หรือ โทรศพัท์ได้ และด้านการเข้าไปรับบริการในต่างแดนคนไทยสามารถเดินทางไปขอคําปรึกษาด้านบญัชีใน

ตา่งประเทศได้ 

ส่วนที่  2 การเปรียบเทียบลักษณะการบัญชีของประเทศในกลุ่ม AEC เป็นการสรุปโดยรวมของตาม

ประเด็นท่ีศกึษา 5 ด้านซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

1. สภาพแวดล้อมทั่วไปทางบัญชี (Accounting Environment) หมายถึง ข้อมลูพืน้ฐานของประเทศ สําหรับ

ในกลุ่มอาเซียน ด้านจํานวนประชากรรวมทัง้อาเซียนประมาณ 600 ล้านคน หรือร้อยละ 9 ของประชากรโลก ประเทศ
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อินโดนีเซียมีจํานวนประชากรมากท่ีสดุและประเทศบรูไนมีประชากรน้อยท่ีสดุ ประเทศสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ยกเว้น

อินโดนีเซียและมาเลเซียท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสว่นใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์ ด้านระบอบการ

ปกครองมีตัง้แตร่ะบอบเผด็จการทางทหาร (เมียนมาร์) ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราช (บรูไน) ระบอบสงัคมนิยม (เวียดนาม 

และลาว) ระบอบสาธารณรัฐ (สิงคโปร์) และ ระบอบประชาธิปไตย(ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และมาเลเซีย)  

ด้านการพฒันาตลาดทนุพบวา่ สว่นใหญ่มีการจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ยกเว้นประเทศบรูไนและเมียนมาร์ซึง่อยูร่ะหวา่ง

การจัดเตรียมการจัดตัง้ตลาดหลกัทรัพย์ มูลค่าการซือ้ขายยงัค่อนข้างมีขนาดเล็กยกเว้นตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ท่ีมี

ปริมาณซือ้ขายมาก ด้านการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) พบวา่มากกวา่กึ่งหนึง่ของการลงทนุจากตา่งประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนเป็นการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ รองลงมาได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม 

ตามลาํดบั โดยประเทศอ่ืนในอาเซียนมีปริมาณการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศน้อย 

2. วิชาชีพทางการบัญชี (Accounting Profession) ได้แก่ ลกัษณะองค์กรกํากบัดแูลวิชาชีพการบญัชีในแต่ละ

ประเทศ ซึ่งมีความเข้มงวดต่างกัน ประเทศท่ีมีองค์วิชาชีพแห่งเดียวในการกํากับดูแล ได้แก่ ไทย  ฟิลิปปินส์ และลาว  

โดยหน้าท่ีทัง้กําหนดมาตรฐานการบญัชีและกํากบัดแูลผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี สว่นประเทศท่ีเหลอืได้แก่ กมัพชูา มาเลเซยี 

สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน เมียนมาร์ และ อินโดนีเซีย มีองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง โดยแยกองค์กรท่ีกําหนดมาตรฐานการ

บญัชี และองค์กรท่ีกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีออกจากกนั ประเทศสว่นใหญ่มีองค์กรวิชาชีพบางสว่นอยูภ่ายใต้การ

ดแูลของกระทรวงการคลงัหรือรัฐบาล ยกเว้นประเทศไทยท่ีมีการดําเนินงานอยา่งอิสระ เกือบทกุประเทศใน AEC มีองค์กร

วิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันามาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคับใช้ในประเทศ  และกํากับดูแลวิชาชีพนกับญัชีและ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  องค์กรวิชาชีพทางการบญัชีในประเทศลาว ยงัมีบทบาทไมม่ากนกัเน่ืองจากขาดความสามารถใน

การดําเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. กฎเกณฑ์การจัดทาํบัญชี (Accounting Regulation) ในด้านหลกัเกณฑ์การจดัทําบญัชี ทกุประเทศในกลุม่

ประเทศ AEC มีการออกกฎหมายการจดัทําบญัชีโดยรัฐ โดยมีการกําหนดกิจการและวิธีการจดัทําบญัชี ประเทศสว่นใหญ่

กําหนดให้มีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรับรองงบการเงินก่อนสง่ต่อหน่วยงานภาครัฐ ยกเว้นประเทศลาวท่ียงัไม่กําหนด ด้าน

การตัง้องค์กรวิชาชีพมากํากบัดแูล สว่นใหญ่อยูภ่ายใต้การดแูลโดยกระทรวงการคลงัซึง่เป็นหนว่ยงานภาครัฐ บางประเทศ

มีองค์กรวิชาชีพดําเนินการเป็นอิสระแม้จะดําเนินงานภายใต้กฎหมาย สง่ผลให้มีการพฒันาการบญัชีได้กว้างขวางจะเห็น

ได้จากการท่ีมีการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีของประเทศ (Local GAAP) ไปสู ่IAS/IFRS โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการ

ตัง้องค์กรตามกฎหมายช่ือว่า ACRA มีหน้าท่ีดแูลเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทัว่ไปของธุรกิจต่างๆและนกับญัชี ทัง้นีเ้พ่ือเอือ้

ตอ่การเจริญเติบโตขององค์กรในประเทศ 

ในด้านกฎเกณฑ์การกํากบัดแูลการประกอบวิชาชีพ เป็นข้อกําหนดขององค์กรวิชาชีพแตล่ะประเทศ โดยกําหนด

คณุสมบตัิสมาชิกขององค์กร และของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบญัชี ส่วนใหญ่กําหนดคุณสมบตัิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ี

รับรองงบการเงินจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาบญัชี มีประสบการณ์การ

ฝึกงานระหวา่ง 3.5 ปี ผา่นการสอบ CPA และขึน้กบัองค์กรกํากบัดแูล ยกเว้นประเทศเวียดนามกําหนดคณุสมบตัิเพ่ิมใน

สว่นของการตัง้สาํนกังานบญัชี และบางประเทศมีการกําหนดคณุสมบตัิชาวตา่งชาติท่ีต้องการประกอบวิชาชีพในประเทศ 

ในสว่นของการกําหนดคณุสมบตัิของผู้ ทําบญัชีหรือนกับญัชี สว่นใหญ่กําหนดให้ต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาบญัชีจากสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ สําหรับประเทศไทยท่ีกําหนดผู้ ทําบญัชีของกิจการขนาดเล็ก

สามารถจบการศึกษาในระดบัอนปุริญญาได้ ในบางประเทศกําหนดให้ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ และสอบผ่าน

หลกัสูตรท่ีกําหนด รวมทัง้ต้องมีประสบการณ์การทํางานด้านบัญชีระหว่าง 2.5 ปี ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
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ฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย สาํหรับประเทศไทยและเมียนมาร์ กําหนดให้ขึน้ทะเบียนกบัองค์กรวิชาชีพแต่ไม่ได้มีการกําหนด

ประสบการณ์ สว่นประเทศลาว กมัพชูา และบรูไน ยงัไมม่ีการกําหนดคณุสมบตัิท่ีชดัเจน 

4. หลักการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี (Accounting Principle and Practices) สว่นใหญ่ประเทศต่างๆ  

ในกลุม่ AEC จํานวน 7 ประเทศได้มีการจดัทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของแต่ละประเทศสอดคล้องกบั IFRS 

ได้แก่ ประเทศกมัพชูา มาเลเซีย สงิคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ในขณะท่ี ประเทศบรูไน เมียนมาร์ ลาว  

อยูร่ะหวา่งการดําเนินการปรับมาตรฐานการบญัชีของประเทศตาม IFRS และกําหนดประกาศใช้ไม่เกินปี พ.ศ.2558 โดย

ประเทศท่ีนํา IFRS มาปรับใช้ สว่นใหญ่มีการนําหลกัการบญัชีมาใช้ 2 ระดบั ได้แก่ กิจการขนาดใหญ่หรือมีสว่นได้เสียต่อ

สาธารณะชนจะใช้มาตรฐานการบญัชีตาม IFRS ฉบบัเต็มรูปแบบ (Fully of IFRS) สว่นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ในประเทศจะใช้มาตรฐานการบญัชีสําหรับ SME ซึ่งสร้างขึน้เองและอยู่ระหว่างปรับใช้ตาม IFRS for SME นอกจากนี ้

ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซยีท่ีประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จะมีบางกิจการท่ีกําหนดให้จดัทําบญัชี

ตามหลกับญัชีอิสลาม (Islamic Accounting) ซึง่มีรูปแบบวิธีการบญัชีโดยเฉพาะ 

5. ความแตกต่างหลักการบัญชีแต่ละประเทศกับ IFRS ด้านความสอดคล้องของแนวปฏิบตัิการบญัชีของ

แต่ละประเทศกับมาตรฐาน IAS/IFRS สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกได้แก่กลุ่มประเทศท่ีใช้มาตรฐาน 

IAS/IFRS หรือมีความพยายามปรับมาตรฐานการบญัชีของประเทศตนให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน IAS/IFRS มากท่ีสดุโดย

มีประเด็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ได้แก่ประเทศ กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย กลุ่มท่ีสอง ได้แก่กลุ่ม

ประเทศมีความพยายามปรับมาตรฐานการบญัชีของประเทศตนให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน IAS/IFRS แต่การปรับใช้ยงัคง

มีความแตกต่างบ้างในบางประเด็น หรือเป็นการปรับใช้ตามฉบบั IFRS ท่ีไม่เป็นปัจจุบนั ได้แก่ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย 

เมียนมาร์และเวียดนามกลุม่สดุท้ายได้แก่กลุม่ประเทศท่ียงัมไิด้บงัคบัใช้ IFRS โดยอยูร่ะหวา่งดําเนินการจะนํา IFRS มาใช้

เทา่นัน้ได้แก่ ประเทศลาว และบรูไน   

 การดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีเพ่ือรองรับการเปิด AEC โดยของประเทศต่างๆมีกิจกรรมท่ี

แตกต่างกนั สรุปโดยรวมพบว่า ทุกประเทศทัง้ท่ีนํา IFRS มาใช้แล้วหรืออยู่ระหว่างการพฒันาการใช้ IFRS จะมีการจัด

อบรมพฒันาให้ความรู้เก่ียวกบั IFRS ให้แก่ผู้ปฏิบตัิในประเทศ ทัง้ด้านมาตรฐานบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี โดย

ประเทศท่ีนํามาใช้แล้ว ได้เพ่ิมหวัข้ออบรมท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง เป็นต้น และได้ให้

ความรู้เร่ืองการควบคุมคุณภาพงานบริการด้านบญัชี ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ท่ีมีการพัฒนาความรู้โดยการวิจัยให้ได้

ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานด้านบญัชีในภมูิภาค เพ่ือประโยชน์ต่อการท่ีนกับญัชีสิงคโปร์ไปปฏิบตัิในต่างประเทศกลุม่ 

AEC นอกจากนีย้งัพบว่าพฤติกรรมและวฒันธรรมของนกับญัชี สง่ผลต่อประสิทธิภาพการพฒันานกับญัชีแต่ละประเทศ 

เช่น นกับญัชีในประเทศสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ มีการทํางานจริงจัง มีการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท้องถ่ิน จึงมีส่วน

สนบัสนนุให้การบญัชีของประเทศมีการพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น  

 สรุปลกัษณะการบญัชีของประเทศในกลุม่ AEC ข้างต้น ได้แสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการบญัชีใน

ประเด็นท่ีสาํคญัดงัแสดงในตารางท่ี 1 และเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีของประเทศกลุม่ AEC แสดง

ในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการบญัชีของประเทศกลุม่ AEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศ 

 

ประชากร 

(ล้านคน) 

 

ระบอบการ

ปกครอง 

รายได้

เฉล่ีย/ปี 

(USD) 

FDI 

(ล้านUSD) 

 

ตลาดหลักทรัพย์ 

 

องค์กรวิชาชีพ 

(สถานะ) 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

สปป.ลาว 6.5 สงัคมนิยม 2,054 450 มี (หลกัทรัพย์ 2 

บริษัท) 

LICPA (ภายใต้

กระทรวงการคลงั) 

-ระบบบญัชีลาว 

-จะเร่ิมใช้ IFRS ปี 2014 

กมัพชูา 1.4 ประชาธิปไตย 1,818 892 มี (หลกัทรัพย์  

1 บริษัท) 

NAC (ภายใต้

กระทรวงการ

เศรษฐกิจและการเงิน) 

-IFRS สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 

-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจขนาดกลาง 

 และเล็ก 

 

ประเทศ 

 

ประชากร 

(ล้านคน) 

 

ระบอบการ

ปกครอง 

รายได้

เฉล่ีย/ปี 

(USD) 

FDI 

(ล้านUSD) 

 

ตลาดหลักทรัพย์ 

 

องค์กรวิชาชีพ 

(สถานะ) 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

มาเลเซีย 29.58 ประชาธิปไตย 17,748 11,966 มี MASB 

(หน่วยงานอิสระ) 

-IFRS สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 

-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจขนาดกลาง 

 และเล็ก (เร่ิม 2016 แต่สามารถใช้ก่อนได้) 

-PERS สําหรับกิจการขนาดเล็กมากท่ีไมเ่ข้า 

 เง่ือนไข 

เวียดนาม 92 สงัคมนิยม 2,589 7,430 มี Ministry of Finance 

(กระทรวงการคลงั) 

IAS (2003) 

สิงคโปร์ 5.3 ประชาธิปไตย 64,584 64,003 มี ASC 

(ภายใต้หน่วยงานรัฐ) 

-IFRS (ขยายเวลาใช้บางมาตรฐาน) 

-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจชนาดกลาง 

 และเล็ก 

อินโดนีเซีย 237.64 ประชาธิปไตย 6,728 18,906 มี DSAK IAI 

(หน่วยงานอิสระ) 

- IFRS (V. 2009 และดดัแปลง) สําหรับ 

  กิจการสาธารณะ 

-IFRS for SMEs (ดดัแปลง 

บรูไน 0.4 สมบรูณาญา

สิทธิราช 

53,431 1,208 ไมม่ ี BDASC 

(ภายใต้หน่วยงานรัฐ) 

-ยงัไมม่ีหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

-จะเร่ิมใช้ IFRS ปี 2014 กบัเฉพาะกิจการ 

 สาธารณะ 

ฟิลิปปินส์ 100 ประชาธิปไตย 5,264 1,262 มี FRSC 

(ภายใต้หน่วยงานรัฐ) 

-IFRS (ขยายเวลาใช้บางมาตรฐาน) 

-IFRS for SMEs (โดยไมม่ีการดดัแปลง)  

 สําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

-หลกัการภาษีในการบนัทึกบญัชีสําหรับ 

 กิจการขนาดเล็กมาก 

เมียนมาร์ 61 เผด็จการทาง

ทหาร 

1,040 850 ไมม่ ี MICPA 

(ภายใต้หน่วยงานรัฐ) 

-IFRS (V.2010) 

-IFRS for SMEs สําหรับธุรกิจขนาดกลาง 

 และเล็ก 

ไทย 66 ประชาธิปไตย 7,907 9,572 มี FAP 

(หน่วยงานอิสระ) 

-IFRS (V.2009 และยกเว้นบางมาตรฐาน)  

 สําหรับกิจการสาธารณะ 

-TAS สําหรับกิจการไมใ่ช่สาธารณะ 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมลูการเตรียมความพร้อมด้านการบญัชีของประเทศกลุม่ AEC 

ประเทศ รายละเอียด 

สปป.ลาว จัดทํามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นภาษาลาว จัดอบรมให้แก่นักบญัชีทั่วประเทศ และอนุญาตให้ใช้มาตรฐาน IFRS ในการจัดทํางบ

การเงินสําหรับกิจการขนาดใหญ่ กิจการท่ีลงทุนจากต่างชาติ และบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการจัดการทดสอบวดัความรู้ของผู้ ย่ืนคําขอเป็นผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต จดัอบรมสําหรับผู้สอนวิชาบญัชี และมีหลกัสตูรการฝึกอบรมในประเด็นทางการบญัชีท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

กมัพชูา KICPAA ได้มีการประสานงานกับอาจารย์ผู้ สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ เพ่ือนํามาพัฒนาและเสริมสร้างหลกัสูตร

ปริญญาตรีและประกาศนียบตัรทางการบญัชีให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ และสนบัสนนุนกับญัชีท่ีเป็นสมาชิกและผู้ ท่ีสนใจพฒันาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

โดยจดัให้มีการอบรมในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัความเสี่ยงและการควบคมุ  

มาเลเซีย MIA ได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพหลายหลกัสตูรท่ีเป็นเนือ้หาใหม่ๆ เช่น การบญัชีสําหรับสญัญาก่อสร้าง การพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ และต้นทนุการกู้ ยืม ในมมุมองของนกัปฏิบติั เป็นต้น   

เวียดนาม VAA ได้จัดหลกัสูตรฝึกอบรมทัง้ด้านการบัญชีและการสอบบญัชีสําหรับผู้ อํานวยการด้านบญัชีของกิจการ   และหลกัสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ ท่ีจะ

ทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  มีโครงการตรวจเย่ียมสํานกังานบญัชี เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการควบคมุคณุภาพงานบญัชี 

บรูไน BICPA ได้มีการทําหลกัสตูรฝึกอบรมศึกษาต่อเน่ืองสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี เช่น ก้าวทัน IFRS 2010 การตรวจสอบการทุจริต การบญัชีสินทรัพย์และ

หนีส้ิน แนวทางการปฏิบติัสําหรับนกับญัชีขัน้ต้นและขัน้กลาง 

อินโดนีเซีย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS Convergence) รวมทัง้ได้มีการจัดฝึกอบรมหลาย

หลกัสตูรเพ่ือพฒันาวิชาชีพบญัชีในประเทศ เช่น การตรวจสอบภาษีอากร ความรู้ด้านการเงินสําหรับผู้ ท่ีไมใ่ช่นกัการเงิน เป็นต้น 

สิงคโปร์ รัฐบาลมีการจัดตัง้ Singapore Accountancy Academy Global Education (SAA GE) เพ่ือการพฒันาการศึกษาอบรมทางด้านวิชาชีพบัญชีในระดับ

นานาชาติ และ ICPAS ได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีเน้นความรู้ต่อผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในประเด็นสําคญัของมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งมุ่งเน้นการนําไปปฏิบติั 

และให้ความสําคญักบัการวิจยัด้านการสอบบญัชีในมมุมองของอาเซียน เพ่ือนําผลการวิจยัท่ีได้รับมาพฒันาวิชาชีพบญัชีในภมูิภาค 

ฟิลิปปินส์ มีการจดัตัง้คณะทํางานด้านวิชาการท่ีรับผิดชอบในการจดัทํามาตรฐานการสอบบญัชีภาครัฐของฟิลิปปินส์ (PGAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบญัชี

ภาครัฐระหวา่งประเทศ (IPSAS) ให้มีผลบงัคบัใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

เมียนมาร์ MAC อยู่ในระหว่างกําลงัพิจารณาการเตรียมจัดทํามาตรฐานการบญัชีประเทศเมียนมาร์ (MAS) มีการฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม (IFRS for SMEs) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตาม IFRS อยา่งเต็มรูปแบบ   

ไทย FAP กําหนดให้มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจัดขึน้ตาม IFRS อย่างเต็มรูปแบบสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะทุกแห่งภายในปี พ.ศ.

2558 รวมทัง้มีมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ   

 

อภปิรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบการบญัชีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศโดยรวม พบว่า 

ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางบัญชีท่ีสนับสนุนส่งผลให้มี

หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีของประเทศมีการปรับไปสู่ IFRS ได้เต็มรูปแบบ ได้แก่ การมีการลงทุนจาก

ตา่งประเทศมาก มีตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท้องถ่ิน มีองค์กรวิชาชีพท่ีสนบัสนนุโดย

รัฐบาลแต่มีการทํางานเป็นอิสระ มีกฎระเบียบท่ีกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเข้มงวด รวมทัง้มีการดําเนินการในการ

เตรียมความพร้อมด้านบญัชีเพ่ือรองรับการเปิด AEC  ในเชิงรุก โดยรัฐบาลมีการตัง้หน่วยงานในการวิจัยองค์ความรู้

เก่ียวกบัการบญัชีของประเทศอ่ืนเพ่ือนกับญัชีสิงคโปร์สามารถเคลื่อนย้ายไปในกลุม่ประเทศได้สะดวกตามเง่ือนไข MRA 

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Haribhakti (2008) ศกึษาเร่ือง Financial accounting standards: Convergence of Indian 

standards with the global standards กลา่วถึงการปรับเปลีย่นมาตรฐานบญัชีไปสูส่ากล นํา IFRS มาใช้โดยจะพยายาม

ผสมผสานให้อยู่ในกฎหมาย วฒันธรรม การปฏิบตัิและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศอินเดีย โดยจะมุ่งเน้นการ

พฒันามาตรฐานท่ีมีคุณภาพสงู และได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาล การนํา IFRS มาใช้แบบสมบรูณ์ในอนาคต การ

นํามาใช้ระยะแรกควรเป็นกิจการขนาดใหญ่ก่อน  

 ผลการศึกษาท่ีพบว่า การเตรียมความพร้อมของประเทศท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของ

ประเทศไปสู ่IFRS ได้แก่ ประเทศลาว เมียนมาร์ บรูไน และกมัพชูา ได้มีการเน้นไปท่ีการอบรมความรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน

การบญัชีใหมแ่ละหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทกุแขนง 
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ทัง้นกัวิชาการ นกับญัชีและผู้สอบบญัชี เพ่ือเป็นเผยแพร่การนํามาตรฐานการบญัชีใหมไ่ปสูก่ารปฏิบตัิได้จริง ซึง่สอดคล้อง

กบัการศึกษาของ Gousseva (2009) ได้ศึกษาเร่ือง The transition to IFRS: The Russian experience โดยกลา่วถึง การ

ปฏิรูปการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีของรัสเซีย (Russian GAAP) สูก่ารจดัทํารายงานทางการเงินตาม IFRS  สิ่งท่ี

ช่วยได้คือ ระบบการจดัการขององค์กรท่ีดีซึ่งจะช่วยควบคมุความเสี่ยง และมีระบบคณุภาพข้อมลูทางการเงินท่ีทนัเวลา 

และนักบัญชีจะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลาเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าเ ช่ือถือจาก

บคุคลภายนอก 

 เมื่อศกึษาเปรียบเทียบข้อบงัคบัด้านคณุสมบตัินกัวิชาชีพบญัชีของนกับญัชีในกลุม่ประเทศ AEC พบวา่ข้อบงัคบั

สาํหรับนกับญัชีตามกฎหมายของประเทศไทย มีวฒุิการศึกษาขัน้ตํ่าระดบัอนปุริญญา (สําหรับกิจการขนาดเล็ก) ไม่ต้อง

ผา่นการฝึกหดังานก่อนการปฏิบตัิงานจริง  ไมต้่องผา่นการทดสอบทางวิชาชีพ จึงวิเคราะห์ได้วา่ประเทศไทยมีการกําหนด

คณุสมบตัินกับญัชีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กค่อนข้างตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ ชูศรี เทีย้ศิริเพชร (2553) ท่ีศึกษา

เร่ืองการเปรียบเทียบข้อบงัคบัสาํหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย โดยพบว่า

ประเทศไทยมีรายละเอียดเก่ียวกบัคณุสมบตัิของนกัวิชาชีพบญัชีน้อยกว่า IFAC ในขณะท่ีคณุสมบตัิของผู้ ทําบญัชีตาม

กฎหมายของประเทศต่างๆ ยกเว้น ประเทศลาว บรูไน เวียดนาม และพม่า มีการกําหนดระดบัการศึกษาขัน้ตํ่าในระดบั

ปริญญาตรี และกําหนดให้มีการประสบการณ์การทํางานอยา่งน้อย 2.5 ปี และต้องผา่นการทดสอบขององค์กรวิชาชีพ 

 จากการศกึษาพบวา่ ประเทศท่ีมีการประกาศปรับมาตรฐานการบญัชีของประเทศไปสู ่IFRS แล้ว แต่ทกุประเทศ

ยงัมีการกําหนดมาตรฐานการบญัชีเป็นหลายระดบั รวมทัง้มีการปรับใช้ตาม IFRS ฉบบัท่ีไม่เป็นปัจจุบนั เช่น ประเทศ

อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย เป็นต้น ส่งผลให้ในการปฏิบตัิจริงในการจัดทํารายงานการเงินไม่เป็นไปตาม IFRS ซึ่ง

สอดคล้องกบัการศึกษาของ Rahman (2000) ศึกษาเร่ือง Accounting Standard in the East Asia Region เป็น

การศกึษาการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศซึง่เกิดปัญหาวิกฤติทางการเงิน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหล ี

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลปิปินส์ พบวา่ทกุประเทศมีการระบวุ่ามาตรฐานการบญัชีมีการจดัทําตามมาตรฐานการ

บญัชีระหว่างประเทศ (IAS) แต่ในการปฏิบตัิจริงพบว่าแต่ละบริษัทไม่มีปฏิบัติตาม IAS ทัง้หมด แต่มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายบงัคบั งบการเงินจึงอาจไม่มีคณุภาพ การท่ีจะพฒันาการจัดทํารายงานท่ีมีคุณภาพจึงควรมีความร่วมมือของ

ผู้สอบบญัชีและผู้ กํากบัดแูลท่ีต้องมีการปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเข็มงวด  
 

ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 

 1. ประเทศสงิคโปร์มีหนว่ยงานท่ีตัง้ตามกฎหมายเรียกว่า ACRA มีหน้าท่ีดแูลเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทัว่ไปของ

บริษัทธุรกิจตา่งๆ และนกับญัชี เพ่ือเอือ้ตอ่การเจริญเตบิโตขององค์กรในประเทศ อาจกลา่วได้วา่แม้มีโครงสร้างเป็นองค์กร

ของรัฐแตม่ีการดําเนินการประสานทัง้สว่นธุรกิจและนกับญัชีอยา่งเป็นอิสระ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสง่ผลให้มีการพฒันาการ

บญัชีของประเทศสงิคโปร์ท่ีมีประสทิธิภาพท่ีสดุ ซึง่แตกตา่งจากหนว่ยงานกํากบัในประเทศอ่ืนท่ีสว่นใหญ่องค์กรวิชาชีพอยู่

ภายใต้การดําเนินงานของรัฐ แตไ่มม่ีบทบาทมากในการกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่เกิดการประสานงานกบัภาคเอกชน 

การพฒันาคณุภาพงานของนกับญัชีจึงไมค่อ่ยมีประสทิธิภาพ 

 2. ข้อบงัคบัสาํหรับนกับญัชีตามกฎหมายของประเทศไทยมีการกําหนดคณุสมบตัินกับญัชี โดยมีวฒุิการศึกษา

ขัน้ตํ่าระดบัอนปุริญญาสาขาบญัชี (สําหรับกิจการขนาดเล็ก) หรือจบระดบัปริญญาตรีสาขาบญัชี (สําหรับกิจการขนาด

ใหญ่) ไมต้่องผา่นการฝึกหดังานก่อนการปฏิบตัิงานจริงและไมต้่องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ  รวมทัง้ไม่จําเป็นต้องเป็น

สมาชิกของสภาวิชาชีพการบญัชี อาจสง่ต่อคุณภาพงานของนกับญัชีไทย ตลอดจนไม่สอดคล้องกับคุณสมบตัินกับญัชี
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ตามกฎหมายตามเง่ือนไขของ MRA ด้านบญัชี อาจสง่ผลกระทบให้นกับญัชีไทยไม่สามารถเข้าไปทํางานในประเทศกลุม่ 

AEC อ่ืนได้  

 3. พฤติกรรมและวฒันธรรมของนกับญัชีของแตล่ะประเทศมีผลกระทบตอ่การพฒันาการบญัชีของประเทศนัน้ๆ 

จากการสมัภาษณ์โดยนกับญัชีของประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีการทํางานจริงจัง มีการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษา

ท้องถ่ิน จึงมีส่วนสนบัสนุนให้การบญัชีมีการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีนกับญัชีประเทศไทยแม้มีความคิด

สร้างสรรค์ แตไ่มค่อ่ยแสวงหาความรู้ใหมห่รือความรู้ท่ีเก่ียวข้อง และสว่นใหญ่ไมม่ีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ แม้วา่จะมี

ข้อกําหนดให้อบรมเพ่ือพฒันาความรู้ แตม่ีสว่นหนึง่เข้าอบรมโดยพิจาณาเร่ืองราคาคา่ธรรมเนียมเป็นหลกั จึงเป็นข้อจํากดั

หนึง่ในการพฒันาการปฏิบตัิงานบญัชีในประเทศและการก้าวสูป่ระเทศอ่ืนใน AEC หรือระดบันานาชาติอ่ืน 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

 1. รัฐบาลประเทศตา่งๆรวมทัง้ประเทศไทยควรมีการประเมินทบทวนโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานกํากบั

ดแูลด้านพฒันาการบญัชีเพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์  โดยอาจพิจารณาจดัตัง้

หนว่ยงานเฉพาะเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านบญัชีในทกุด้านทัง้ด้านการจดัทําบญัชีและการปฏิบตัิงานด้านบญัชี ซึ่งถือ

เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาการค้าการลงทนุเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั  

 2. หน่วยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานและกําหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับสําหรับนักบัญชีตามกฎหมายของ

ประเทศไทย ทัง้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยควรมีการศึกษาและทบทวนกําหนด

คณุสมบตัินกับญัชีไทยใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อบงัคบัของ IFAC ซึ่งประเทศต่างๆทัง้ระดบัภูมิภาคและนานาชาตินําไป

ปฏิบตัิ ได้แก่ นกับญัชีควรมีประสบการณ์และผา่นการทดสอบเพ่ือยกระดบันกับญัชีปฏิบตัิงานให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้ควร

เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพเพ่ือความสะดวกในการกํากบัคณุภาพการปฏิบตัิงานได้ 

 3. ตามกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบญัชีของอาเซียน หรือ MRA ท่ีมีแนวทางเง่ือนไขนกับญัชีท่ีกําหนดนกั

วิชาชีพบญัชีใน AEC ต้องมีความสามารถในการประกอบอาชีพในประเทศท่ียอมรับนกับญัชีไปทํางาน ดงันัน้นกับญัชีชาว

ไทยท่ีต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถไปทํางานในต่างประเทศหรือกลุม่ประเทศ AEC ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด 

ควรแสวงหาความรู้ใหม่หรือความรู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เทคนิคการบริหารใหม่ เทคโนโลยีสารสมเทศในการสื่อสารและ

ประมวลผล และรวมทัง้ฝึกทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ เป็นต้น  
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ผลกระทบของเคร่ืองหมายเอ็กซ์ดีต่อราคาและปริมาณการซือ้ขายของหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ท50 

Impact of Trading Sign XD on Price and Trading Volume of Securities in SET50 Index 
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บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบของเคร่ืองหมาย XD ตอ่ราคาและปริมาณการซือ้ขาย

ของหลกัทรัพย์ในดชันี SET50 โดยรวบรวมข้อมลูการขึน้เคร่ืองหมาย XD ของหลกัทรัพย์ในดชันี SET50 ในช่วงปี 2551  

ถึงปี 2555 โดยตดัหลกัทรัพย์ท่ีไมไ่ด้นํามาคํานวณในดชันี SET50 ในแต่ละช่วงเวลา หลกัทรัพย์ท่ีไม่มีการขึน้เคร่ืองหมาย 

XD และเหตกุารณ์ท่ีมีการซ้อนทบัของข้อมลูในช่วงเวลาท่ีสนใจศกึษาออก การศกึษานีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลูตามแนวทาง

การศึกษาเหตุการณ์ โดยใช้เหตุการณ์การขึน้เคร่ืองหมาย XD เป็นกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาว่าเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล

กระทบตอ่ราคาการซือ้ขายหลกัทรัพย์ จนเกิดอตัราผลตอบแทนผิดปกติ และผลตอบแทนผิดปกติสะสม เกิดผลกระทบต่อ

ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ จนเกิดสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายผิดปกติ  

 ผลการศึกษาด้านผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์โดยใช้ วิธี Market Adjusted Return และวิธี Market and Risk 

Adjusted Return ในการคํานวณ วนัหลงัเกิดเหตกุารณ์ 1 วนั (XD+1) พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ซึ่งเป็นวนัมีค่าติดลบมากท่ีสดุ ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม ช่วงเวลาระยะสัน้มาก (วนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ 3 วนั 

ถึง วนัหลงัเกิดเหตกุารณ์ 3 วนั [XD-3 , XD+3]) พบนยัสาํคญัทางสถิติเกิดขึน้บอ่ยครัง้ท่ีสดุ ช่วงเวลาระยะสัน้ (วนัก่อนเกิด

เหตกุารณ์ 10 วนั ถึง วนัหลงัเกิดเหตกุารณ์ 10 วนั [XD-10 , XD+10]) ช่วงเวลาระยะกลาง (วนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ 20 วนั 

ถึง วนัหลงัเกิดเหตกุารณ์ 20 วนั [XD-20 , XD+20]) ช่วงเวลาระยะยาว (วนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ 30 วนั ถึง วนัหลงัเกิด

เหตกุารณ์ 30 วนั [XD-30 , XD+30]) ทัง้สามช่วงเวลาพบนยัสาํคญัทางสถิติเกิดขึน้โดยมีจํานวนครัง้ท่ีใกล้เคียงกนั 

 ผลการศกึษาด้านผลกระทบตอ่ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์พบวา่ ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผิดปกติเฉลี่ย 

จะมีนยัสาํคญัทางสถิติ วนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 5 วนั (XD-5) และวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 1 วนั (XD-1) โดยวนัหลงั

ขึน้เคร่ืองหมาย XD 1 ถึง 3 วนั [XD+1 , XD+3] พบวา่ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์มีคา่ใกล้เคียงกบัคา่ปกติ 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this independent study was to analyze the impact of trading sign XD on price and 

trading volume of securities in SET50 index. The data were collected from security price around XD events of 

securities in SET50 during 2008-2012. The study excluded the securities which were not used to calculate 

SET50 index in each period and did not register XD sign and also excluded overlapped data. In order to 

analyze the data, the event study approach was used. The event of registration of XD sign were studied in 
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order to observe the impact on price of securities trading which caused Abnormal Return, Cumulative  

Abnormal Return, and Abnormal Trading Volume. 

 The study result on the impact towards security price was presented by applying the method of 

Market Adjusted Return and Market and Risk Adjusted Return in calculating normal return. For one day after 

the event (XD+1), the study found that the average Abnormal Return had the most negative value with 

statistical significance. The average Abnormal Return in the short term (from 3 days before the event to 3 days 

after the event [XD-3 , XD+3]) happened most with statistical significance. Meanwhile, in short term (from 10 

days before the event to 10 days after the event [XD-10 , XD+10]), in medium term (from 20 days before the 

event to 20 days after the event [XD-20 , XD+20]) and in long term (30 days before the event to 30 days after 

the event [XD-30 , XD+30]), the study found that these three periods were statistical indifferent in their 

occurrences.  

 For the study result on the impact towards trading volume, the average of Abnormal Trading Volume 

of securities appeared on 5 days before XD sign registration (XD-5) and 1 day before XD sign registration 

(XD-1) with statistical significance. For the period 1 to 3 days after XD sign registration [XD+1 , XD+3], the 

value of trading volume of securities was close to normal trading volume. 
 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 

 การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เป็นองค์ประกอบสว่นหนึ่งท่ีมีความสําคญัสําหรับการวางแผนออมเงินระยะยาว 

การท่ีเข้าไปซือ้หลกัทรัพย์ในธุรกิจท่ีเช่ือมัน่ว่าจะสร้างผลกําไรและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวนัข้างหน้า จะทําให้มีฐานะเป็น   

“ผู้ลงทนุ” และเป็น “เจ้าของกิจการ” ในขณะเดียวกนั ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกําไรท่ีเกิดขึน้ในการทําธุรกิจนัน้ทกุๆ 

ปี ตราบท่ียงัถือหลกัทรัพย์นัน้อยู ่ยิ่งไปกวา่นัน้ ยงัสามารถคาดหวงัให้หลกัทรัพย์ท่ีถืออยู่มีมลูค่าเพ่ิมขึน้ ถ้าธุรกิจนัน้เจริญ

เติมโตและมีผลกําไรเพ่ิมขึน้ และเมื่อถึงเวลาท่ีตดัสินใจขายหลกัทรัพย์นัน้ออกไปก็จะได้ราคาท่ีสงูกว่าเมื่อแรกซือ้มา ด้วย

เหตนีุจ้ะเห็นได้ว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้มีเงินออมท่ีแสวงหาผลตอบแทน โดยระดบัของ

ผลตอบแทนสาํหรับการลงทนุในหลกัทรัพย์มีความผกูพนัใกล้ชิดกบัปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจท่ีจะมี

ผลตอ่ธุรกิจนัน้ๆ (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2545, น. 4-7) 

 ในการลงทนุเร่ิมแรกนัน้ผู้ลงทนุอาจจะยงัไมพ่ร้อมท่ีจะยอมรับความเสีย่งในระดบัท่ีสงู ดงันัน้ การลงทนุในหุ้นปัน

ผลท่ีมีพืน้ฐานดี จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทนุระยะยาว เพ่ือรับผลตอบแทนแบบสมํ่าเสมอ (Settrade.com, 2556) 

โดยผู้ลงทนุสามารถเลอืกลงทนุในหุ้นท่ีอยูใ่นหลกัทรัพย์ในดชันี SET50 เน่ืองจากเป็นหุ้นท่ีมีสภาพคลอ่งสงูอย่างสมํ่าเสมอ 

สามารถซือ้ ขาย เปลี่ยนมือได้ง่าย ทําให้ไว้ใจได้ว่าเมื่อซือ้หุ้นมาแล้วต้องการขายจะมีคนรับซือ้ นอกจากนี ้การลงทนุใน

ตลาดหลกัทรัพย์นัน้จะต้องเข้าใจข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบังบ

การเงินของบริษัท อตัราสว่นทางการเงินต่างๆของบริษัท สภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีอาจส่งผลต่อธุรกิจ รวมไปถึงการ

ประกาศการขึน้เคร่ืองหมาย XD เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบว่าผู้ ท่ีซือ้หุ้ นตัง้แต่วันท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XD จะไม่ได้รับ

ผลประโยชน์ในรูปเงินปันผล 
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 การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้จะสง่ผลกระทบตอ่นกัลงทนุท่ีเข้าไปซือ้หลกัทรัพย์ในวนัท่ีขึน้เคร่ืองหมาย คือจะไม่ได้

รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีบริษัทจะจ่ายให้ในการจ่ายครัง้ต่อไปท่ีจะมาถึง โดยนกัลงทนุท่ีเป็นผู้ขายหลกัทรัพย์

นัน้จะเป็นผู้ ท่ีได้รับเงินปันผล ซึง่ตามปกติแล้วราคาของหลกัทรัพย์จะต้องลดลงเทา่กบัจํานวนเงินปันผลท่ีบริษัทประกาศจะ

จ่ายออกมา แต่เมื่อได้ศึกษาทฤษฎีเงินปันผล 3 ทฤษฎี ได้แก่ Dividend Irrelevance Theory, Dividend Preference 

(Bird-in-the-Hand) Theory และ Tax Preference Theory ทําให้พบว่าในบางครัง้เหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้อาจไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดคิดไว้ กลา่วคือราคาหลกัทรัพย์อาจไม่ได้ลดลงเท่ากบัจํานวนเงินปันผลท่ีบริษัทจะจ่าย อาจจะลดลงมากกว่า 

ลดลงน้อยกว่าจํานวนเงินปันผลท่ีจ่าย ราคาคงเดิม(ไม่ลดลง) หรือราคาอาจจะเพ่ิมขึน้ก็เป็นได้ ซึ่งหากทราบถึงแนวโน้ม

การเปลีย่นแปลงของราคาและปริมาณการซือ้ขายในวนัท่ีมีการขึน้เคร่ืองหมาย XD จะทําให้นกัลงทนุสามารถใช้ประโยชน์

จากข้อมลูในอดีตเหลา่นัน้มาประกอบการตดัสนิใจได้ 

 ดงันัน้ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากเคร่ืองหมาย XD 

ของหลกัทรัพย์ในดชันี SET50 เพ่ือให้ทราบถึงการเปลีย่นแปลงของราคาและปริมาณซือ้ขายทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัขึน้

เคร่ืองหมาย XD และเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การนําไปประยกุต์ใช้ในการตดัสนิใจเลอืกจงัหวะในการลงทนุของนกัลงทนุ 

  วัตถุประสงค์การศึกษา 

 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากเคร่ืองหมาย XD ของหลกัทรัพย์ในดชันี 

SET50  

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทําให้ทราบถึงผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากเคร่ืองหมาย XD ของหลกัทรัพย์ใน

ดชันี SET50  

 2. นกัลงทนุสามารถนําข้อมลูไปใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจในการลงทนุ 

 นิยามศัพท์ 

 หลกัทรัพย์ในดชันี SET50 หมายถึง หลกัทรัพย์ 50 อนัดบัแรก ท่ีมีมลูค่าตามราคาตลาดสงู การซือ้ขายมีสภาพ

คลอ่งสงูอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นหลกัทรัพย์ท่ีมีการกระจายของผู้ ถือหลกัทรัพย์รายย่อยอย่างเหมาะสม โดยการทบทวน

ลําดบัของหลกัทรัพย์จะมีการทบทวนลําดบัทกุๆ 6 เดือน ในช่วงเดือนมิถนุายน สําหรับรายช่ือในคร่ึงหลงัของปี และช่วง

เดือนธนัวาคม สาํหรับรายช่ือในคร่ึงแรกของปีถดัไป 

 เคร่ืองหมาย XD (Excluding Dividend) หมายถึง การขึน้เคร่ืองหมายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยเมื่อเคร่ืองหมาย 

XD ขึน้ ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ในวนัท่ีเคร่ืองหมายขึน้จะไมไ่ด้สทิธิในการรับเงินปันผลท่ีจะมาถึง 

 ผลกระทบต่อราคา หมายถึง ผลกระทบท่ีมีต่อราคาของหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจทําให้ราคาของหลกัทรัพย์นัน้เพ่ิม

สงูขึน้หรือตํ่าลงได้ 

 ผลกระทบต่อปริมาณการซือ้ขาย หมายถึง ผลกระทบท่ีมีต่อปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจทําให้

ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์นัน้เพ่ิมสงูขึน้หรือตํ่าลงได้ 

 มลูค่าท่ีแท้จริงของเงิน หมายถึง มลูค่าของเงินท่ีสามารถใช้จ่ายซือ้สินค้าได้จริงๆ ไม่ได้อยู่ในรูปของจํานวนเงิน 

เช่น ปี 2550 เงิน 20 บาท ซือ้ข้าวได้หนึง่จาน ปี 2550 เงิน 30 บาท ก็ซือ้ข้าวได้หนึ่งจานเหมือนกนั แสดงว่า มลูค่าของเงิน 

20 บาท ในปี 2550 มีมูลค่าของเงินเท่ากบั 30 บาทในปี 2550 (การมีเงิน 20 บาท ในปี 2550 จึงเหมือนกบัการมีเงิน 30

บาทในปี 2555) 

 XD-a หมายถึง วนัก่อนหน้าท่ีจะขึน้เคร่ืองหมาย XD เป็นเวลา a วนั เช่น XD-5 คือ วนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 5 

วนั โดยนบัเฉพาะวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ 
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 XD+b หมายถึง วนัหลงัจากท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XD ไปแล้วเป็นเวลา b วนั เช่น XD+5 คือ วนัหลงัจากท่ีขึน้

เคร่ืองหมาย XD ไปแล้ว 5 วนั โดยนบัเฉพาะวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ 

 ช่วงเวลาปกติ หมายถึง ช่วงเวลา 15 วนั ก่อนท่ีจะถึงช่วงเวลาท่ีสนใจศกึษา การศกึษาในครัง้นีกํ้าหนดช่วงเวลาท่ี

สนใจศกึษาคือ ก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 30 วนั จนกระทัง่ถึงช่วงหลงัขึน้เคร่ืองหมาย XD 30 วนั ฉะนัน้ ช่วงเวลาปกติ คือ 

[XD-45 , XD-31] 

 การซ้อนทบัของข้อมูล หมายถึง การท่ีช่วงเวลาท่ีสนใจศึกษาในเหตุการณ์หนึ่ง เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาท่ีสนใจ

ศกึษาอีกเหตกุารณ์หนึง่ ซึง่อาจทําให้คา่ท่ีคํานวณได้ ผิดไปจากท่ีควรจะเป็น สง่ผลให้เหตกุารณ์ท่ีศึกษามีความน่าเช่ือถือ

ลดลง โดยในการศึกษาครัง้นีกํ้าหนดให้มีการซ้อนทบัของข้อมลูได้ไม่เกิน 10 วนั (แต่ละเหตุการณ์ใช้ช่วงเวลา[XD-30 , 

XD+30] หากเวลาในช่วง XD+30 ของเหตกุารณ์แรกไปซ้อนทบักบัเวลาในช่วง XD-30 ของเหตกุารณ์ท่ีสอง เกิน 10 วนั จะ

ไมนํ่าข้อมลูของเหตกุารณ์นัน้มาร่วมคํานวณด้วย) 

 สัดส่วนปริมาณซือ้ขายของหลักทรัพย์ หมายถึง ผลหารระหว่างปริมาณการซือ้ขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของ

หลกัทรัพย์แต่ละตัว ณ วันท่ีสนใจศึกษาต่อปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยของกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีสนใจศึกษา ณ  

วันเดียวกันกับปริมาณการซือ้ขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของหลักทรัพย์แต่ละตัว ณ ช่วงเวลาปกติต่อปริมาณการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์เฉลีย่ของกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีสนใจศกึษา ณ ช่วงเวลาปกติเดียวกนั 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัเงินปันผล  

 1.1 Dividend Irrelevance Theory (Miller & Modigliani, 1961, pp. 411-433) แนวคิดนีไ้ด้เสนอว่า เงินปันผล

นัน้ไมม่ีความสาํคญัตอ่ราคาของหุ้นสามญั และนกัลงทนุจะไมส่นใจวา่บริษัทจะทําการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เพราะมลูค่า

ของธุรกิจนัน้จะอยูท่ี่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ซึง่เกิดจากการลงทนุและความเสีย่งของธุรกิจ ไมเ่ก่ียวกบัการ

จ่ายปันผลของธุรกิจแตอ่ยา่งใด การจ่ายปันผลสงูหรือตํ่าก็ไมม่ีความแตกต่างกนั เน่ืองจากผลตอบแทนจากหุ้นสามญัมี 2 

ส่วนคือเงินปันผลและกําไรจากส่วนต่างของราคาหุ้ น ดังนัน้หากธุรกิจสามารถนํากําไรสะสมไปลงทุนต่อ ให้ธุรกิจ

เจริญรุ่งเรืองขึน้ ยอ่มสง่ผลให้มลูคา่ของธุรกิจสงูขึน้ และสง่ผลให้ราคาหุ้นสงูขึน้ตาม ทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสว่นต่างของราคา

หุ้นเพ่ิมขึน้ 

 1.2 Dividend Preference (Bird-in-the-Hand) Theory (Gordon, 1963, pp. 264-272; Lintner, 1962, pp. 

243-269) แนวคิดนีไ้ด้เสนอว่า การจ่ายเงินปันผลมีผลต่อราคาของหุ้นสามญั โดยหากมีการจ่ายเงินปันผลจะทําให้ราคา

ของหุ้นสามญัสงูขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุจะให้ความสาํคญักบัการได้รับเงินปันผลในปัจจุบนัมากกว่าการคาดหวงัให้บริษัท

นําเงินไปลงทนุตอ่แล้วอาจจะทําให้ราคาของหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ในอนาคต เพราะการลงทนุนัน้ย่อมมีความเสี่ยงหรือความ 

ไมแ่นน่อน เปรียบเสมือนการท่ีมีนกตวัเลก็ๆ อยูใ่นมือยอ่มมีคา่มากกวา่การเสีย่งหาไก่ตวัใหญ่ท่ีอาจจะอยูใ่นพุม่ไม้ 

 1.3 Tax Preference Theory (Lizenberger & Ramaswany, 1979, pp.163-195) แนวคิดนีไ้ด้เสนอว่า การไม่

จ่ายเงินปันผลจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่ เน่ืองจากอตัราภาษีของรายได้จากเงินปันผลมีมลูค่าสงูกว่าอตัราภาษี

ของกําไรจากสว่นตา่งของราคาหุ้น นอกจากนีภ้าษีของรายได้จากเงินปันผลก็ต้องทําการจ่ายทนัทีเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล 

แต่ภาษีของกําไรจากสว่นต่างของราคาหุ้นนัน้จะจ่ายก็ต่อเมื่อมีการขายหุ้นออกไปก่อน การท่ีสามารถยืดระยะเวลาของ

การจ่ายภาษีจึงมีประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพราะทําให้มลูค่าปัจจุบนัของภาษีท่ีต้องจ่ายลดลงได้ และการไม่จ่ายเงินปันผลยงั

ทําให้ธุรกิจสามารถนํากําไรไปลงทนุตอ่ สง่ผลให้ธุรกิจมีการดําเนินงานท่ีดีขึน้และนําไปสูร่าคาหุ้นท่ีจะเพ่ิมขึน้ตาม 
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 2. การศกึษาเหตกุารณ์ (Event Study)  

 การศึกษาเหตกุารณ์ (Bodie, Kane & Marcus, 2007) กลา่วถึงขัน้ตอนในการศึกษาเหตกุารณ์ว่าเป็นการระบุ

เหตกุารณ์ท่ีสนจะศกึษาและกําหนดช่วงเวลา แล้วเลือกหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง คํานวณหาอตัราผลตอบแทนปกติท่ีเกิดขึน้

ในช่วงท่ีสนใจ และคํานวณหาอตัราผลตอบแทนผิดปกติในช่วงเดียวกนั โดยอตัราผลตอบแทนผิดปกตินัน้ เกิดจากอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงนัน้แตกต่างกับอตัราผลตอบแทนปกติเท่าไหร่ แล้วนํามาทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติว่าอตัรา

ผลตอบแทนผิดปกตินัน้มีคา่แตกตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

 ผลกระทบด้านราคาจะใช้การคํานวณผลตอบแทนผิดปกติ และผลกระทบด้านปริมาณการซือ้ขายจะใช้การ

คํานวณปริมาณการซือ้ขายท่ีผิดปกติ โดยใช้คา่ทางสถิติ t-test เพ่ือทดสอบวา่มีนยัสาํคญัหรือไม ่

 ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์ 

 Rate of Return= 
(Pt- Pt-1) + D

Pt-1

 

  โดยท่ี  Pt คือ ราคาหลกัทรัพย์ช่วงระยะเวลา t 

    Pt-1 คือ ราคาหลกัทรัพย์ช่วงระยะเวลา t-1 

    D คือ ผลตอบแทนระหวา่งการครอบครองหลกัทรัพย์ 

 ผลตอบแทนผิดปกติ คือ ผลตา่งของผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริง กบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ARit = Rit - E(Ri) 
  โดยท่ี  ARit   คือ ผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) ชองหลกัทรัพย์ i ณ วนัท่ี t 

    Rit   คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์ i ณ วนัท่ี t 

    E(Ri) คือ ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Return) ของหลกัทรัพย์ i 

 

 การหาผลกระทบต่อราคาจะใช้วิธีทดสอบสองวิธีคือ Market Adjusted Return และ Market and Risk 

Adjusted Return เพ่ือดวูา่ความเสีย่งท่ีแตกตา่งกนัจะทําให้ผลท่ีออกมาแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 - วิธี Market Adjusted Return จะกําหนดให้ E(Ri) เทา่กบัผลตอบแทนของตลาด 

E(Ri) = E(Rmt)  

  โดยท่ี  E(Rmt) คือ ผลตอบแทนของตลาด ณ วนัท่ี t 

 - วิธี Market and Risk Adjusted Return  

 จากตวัแบบของ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ทําให้ทราบวา่ ผลตอบแทนท่ีนกัลงทนุต้องการจากการ

ถือครองหลกัทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยง จะเท่ากบั อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีไม่มีความเสี่ยง บวกกบัอตัราผลตอบแทนสว่น

เพ่ิมจากการถือครองสนิทรัพย์ท่ีมีความเสีย่ง 
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 ทําให้กําหนด E(Ri) ดงัสมการ  

E(Ri) = rf + [rm - rf]βi 

  โดยท่ี  E(Ri) คือ ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Return) ของหลกัทรัพย์ i 

  rf   คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีปราศจาก 

   ความเสีย่ง 

    rm  คือ อตัราผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพย์ตลาด 

   βi  คือ คา่สมัประสทิธ์ิความสมัพนัธ์ระหวา่งการเคลือ่นไหวของ 

    อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ i เทียบกบัการเคลือ่นไหวของ 

    อตัราผลตอบแทนของตลาด 

 ค่าเบต้า (β) เป็นค่าท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์เมื่อผลตอบแทนของตลาด

เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเบต้ามีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า ถ้าผลตอบแทนของตลาดเพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ี

พิจารณาจะเพ่ิมขึน้มากกวา่ ในทางกลบักนั ถ้าผลตอบแทนของตลาดลดลง ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์จะลดลงมากกวา่  

β= rim �
σi

σm

� 

  โดยท่ี  rim  คือ สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ i  

     กบัผลตอบแทนของตลาด 

    σi คือ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ i 

    σm คือ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของตลาด 

  

อตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ และอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสมจะถกูคํานวณ ดงันี ้

-อตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ 

AARt = 
1

N
� ARit 

N

i=1

 

  โดยท่ี  AARt  คือ อตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (Average Abnormal Return) ณ 

     วนัท่ี t  

    N คือ จํานวนหลกัทรัพย์ในกลุม่ท่ีศกึษา 

 เพ่ือวดัวา่หลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 50 เมื่อมีการขึน้เคร่ืองหมาย XD แล้ว ทําให้ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุม่ 

SET 50 มีความแตกตา่งจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงั อยา่งไร 

  โดยท่ี  AARt = 0  คือ ไมม่ีความแตกตา่ง 

    AARt < 0  คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงน้อยกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

    AARt > 0  คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงมากกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
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-อตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม 

CAARt1,t2 = � AARt 

t=t2

t=t1

 

  โดยท่ี  CAARt1,t2  คือ อตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม (Cumulative Average  

       Abnormal Return) จาก วนัท่ี t1 ถึง t2 

    t1   คือ วนัแรกของช่วงเวลาท่ีศกึษา 

    t2   คือ วนัสดุท้ายของช่วงเวลาท่ีศกึษา 

 เพ่ือวดัว่าในช่วงเวลาท่ีศึกษาหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 50 เมื่อมีการขึน้เคร่ืองหมาย XD แล้ว ทําให้ผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 50 มีความแตกตา่งจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยา่งไร ในแต่ละช่วงเวลาในการศึกษา รวมถึง

ช่วงเวลาทัง้หมดในการศกึษาด้วย 

  โดยท่ี  CAARt1,t2 = 0 คือ ไมม่ีความแตกตา่ง 

    CAARt1,t2 < 0 คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงน้อยกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

    CAARt1,t2 > 0 คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงมากกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

  

 -สมมตุิฐานเพ่ือทดสอบวา่มีอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ณ วนัท่ี t หรือไม ่ดงันี ้

  สมมตุิฐานหลกั H0 : AAR
t 
= 0 

  สมมตุิฐานรอง H1 : AAR
t 
≠ 0 

ซึ่งถ้าสามารถปฎิเสธสมมุติฐานหลกัได้ก็แสดงว่า มีอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยเกิดขึน้อย่างมี

นยัสาํคญั 

  

 -สมมตุิฐานเพ่ือทดสอบวา่มีอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสมจากวนัท่ี t1 ถึง t2 ดงันี ้

  สมมตุิฐานหลกั H0 : CAARt1,t2  
= 0 

  สมมตุิฐานรอง H1 : CAARt1,t2  
≠ 0 

ซึง่ถ้าสามารถปฎิเสธสมมตุิฐานหลกัได้ก็แสดงวา่ มีอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสมเกิดขึน้อยา่งมี

นยัสาํคญั 

 การคํานวณคา่ทางสถิติ t-test เพ่ือทดสอบวา่เกิดอตัราผลตอบแทนผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม ่

  กรณี  AARt  tAARt
= 

AARt

SAAR
 

   

  กรณี CAARt1,t2  tCARRt
= 

CAARt1,t2 

SAAR * �t2 - t1
 

  โดยท่ี SAAR คือ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ของช่วงท่ี 

    ทําการศกึษา 
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 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S

AAR
) 

SAAR= �
1

T-1
� (AARt- AAR����)2

T

t=1

 

  โดยท่ี  AARt คือ อตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (Average Abnormal Return) ณ 

     วนัท่ี t 

    AAR���� คือ คา่เฉลีย่ของอตัราผลตอบแทนผิดปกติในช่วงท่ีทําการศกึษา 

    T คือ จํานวนวนัในช่วงเวลาท่ีทําการศกึษา 

 

 สดัสว่นปริมาณการซือ้ขาย 

VRit=
Vit

Vmt

Vi

Vm

�   

  โดยท่ี  VRit คือ สดัสว่นปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ (Volume Ratio) i ณ วนัท่ี t 

     เป็นการนําปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ท่ีสนใจศกึษาใน 

     ช่วงเวลาปกติหารด้วยปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ใน SET50 

     ในช่วงเวลาปกติ เพ่ือหาค่าปริมาณการซือ้ขายปกติท่ีควรจะเป็น แล้วนํา

     ค่าท่ีได้มาหารปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ท่ีสนใจศึกษา ณ 

     วนัท่ีต้องการศึกษา ซึ่งหารกบัปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ใน 

     SET50 ณ วนัท่ีต้องการศกึษา 

    Vi คือ ปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ของหลกัทรัพย์ i ในช่วงเวลาปกติ (15วนั) 

    Vm คือ ปริมาณการซือ้ขายรวมเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ใน SET50 ในช่วงเวลา

     ปกติ (15 วนั) 

    Vit คือ ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี t ในช่วงท่ีทําการศกึษา 

     Vmt คือ ปริมาณการซือ้ขายรวมของหลกัทรัพย์ในSET50 ณ วนัท่ี t  

 ในช่วงท่ีทําการศกึษา 

 สดัสว่นปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ 

AVRt = 
1

N
� VRit 

N

i=1

 

  โดยท่ี  AVRt  คือ สดัสว่นปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ (Average Volume Ratio) ณ วนัท่ี t  

    N คือ จํานวนหลกัทรัพย์ในกลุม่ท่ีศกึษา 

 เพ่ือวดัวา่หลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 50 เมื่อมีการขึน้เคร่ืองหมาย XD แล้ว ทําให้ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์

ในกลุม่ SET 50 มีความแตกตา่งจากปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET 50 ในช่วงเวลาปกติอยา่งไร 
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โดยท่ี  AVRt = 1 คือ ไมม่ีความแตกตา่ง 

    AVRt < 1 คือ มีปริมาณการซือ้ขายน้อยกวา่ช่วงเวลาปกติ 

    AVRt > 1คือ มีปริมาณการซือ้ขายมากกวา่ช่วงเวลาปกติ 

  

 สมมตุิฐานเพ่ือจะทดสอบวา่มีสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ท่ีผิดปกติ ณ วนัท่ี t หรือไม ่ดงันี ้

  สมมตุิฐานหลกั H0 : AVR
t 
= 1 

  สมมตุิฐานรอง H1 : AVR
t 
≠ 1 

 ซึ่งถ้าสามารถปฎิเสธสมมุติฐานหลกัได้ก็แสดงว่า มีสดัส่วนปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยท่ีผิดปกติเกิดขึน้อย่างมี

นยัสาํคญั 

  

 การคํานวณคา่ทางสถิติ t-test เพ่ือทดสอบวา่เกิดปริมาณการซือ้ขายผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม ่

tAVRt
= 

AVRt - 1

SAVR

 

  โดยท่ี  SAVR คือ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยของช่วง

     ท่ีทําการศกึษา 

  

 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S
AVR

) 

SAVR= �
1

T-1
� (AVRt- AVR����)2

T

t=1

 

  โดยท่ี  AVRt คือ สดัสว่นปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ (Average Volume Ratio) ณ วนัท่ี t 

    AVR���� คือ คา่เฉลีย่ของอตัราผลตอบแทนผิดปกติในช่วงท่ีทําการศกึษา 

    T คือ จํานวนวนัในช่วงเวลาท่ีทําการศกึษา 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 มรกต ชนินทรานรัุกษ์ และคณะ (2554) ได้ศกึษาผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ท่ีถกู

ปรับเข้าและออกจากดชันี SET50 โดยใช้จํานวนตวัอย่างทัง้หมด 54 ตวัอย่าง โดยแบ่งเป็นหลกัทรัพย์ท่ีถูกปรับเข้า 28 

หลกัทรัพย์ และหลกัทรัพย์ท่ีถกูปรับออก 26 หลกัทรัพย์ พบว่า ผลกระทบต่อราคาคาหลกัทรัพย์ท่ีถกูปรับเข้าดชันี SET50 

มีอตัราผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยสงูกว่าปกติโดยจะมีอตัราผลตอบแทนผิดปกติสงูสดุท่ีสดุในช่วงหลงัวนัประกาศท่ี 2.63% 

และผลกระทบต่อราคาคาหลกัทรัพย์ท่ีถกูปรับออกจากดชันี SET50 มีอตัราผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยตํ่ากว่าปกติโดยจะมี

อตัราผลตอบแทนผิดปกติตํ่าสดุในช่วงก่อนวนัประกาศท่ี -4.40% (ระดบันยัสําคญัท่ี 5%) และได้พบกําไรแบบไม่มีความ

เสีย่งประมาณ 3.5% สาํหรับหลกัทรัพย์ท่ีถกูปรับเข้า และ -2.72% สําหรับหลกัทรัพย์ท่ีถกูปรับออก โดยกําไรดงักลา่วเกิด

จากกลยทุธ์การเข้าซือ้/ขายหลกัทรัพย์ท่ีถกูปรับเข้า/ออกท่ีราคาเปิดของวนัหลงัวนัประกาศ และขาย/ซือ้ท่ีราคาปิดของวนัท่ี

มีผลจริง ทางด้านผลกระทบต่อปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีถูกปรับเข้าดชันี SET50 ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์

เฉลีย่ในช่วงก่อนวนัประกาศมีค่าใกล้เคียงปกติ ในช่วงวนัประกาศและในช่วงวนัท่ีมีผลจริงปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์

เฉลี่ยจะสูงขึน้ ส่วนปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีถูกปรับออกจากดัชนี SET50 ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย
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ในช่วงก่อนวนัประกาศมีคา่ตํ่ากวา่ปกติเลก็น้อย หลงัจากนัน้ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยจะมีค่าสงูกว่าปกติขึน้ไป

เร่ือยๆ จนสงูสดุในช่วง 1 วนัก่อนวนัท่ีมีผลจริง หลงัจากวนัท่ีมีผลจริงปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยได้ลดลงมาแต่ยงั

อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่คา่ปกติ 

 ศาสฏย์ บุญเฉลียว (2550) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับราคาหุ้นสามญัของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศยัข้อมูลเสถียรภาพของอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล พบว่า 

กลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีมีการประกาศจ่ายปันผลเพ่ิมขึน้จากครัง้ก่อน ทัง้กลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมี

เสถียรภาพ และกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติเกิดขึน้

มากกว่าตลาด ณ วนัประกาศจ่ายเงินปันผล โดยมีระดบันยัสําคญัท่ี 1% และพบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติสะสม

ของหลกัทรัพย์ทัง้สองกลุม่ในช่วงวนัประกาศจ่ายเงินปันผล (-3 , +1) โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 1% เช่นกนั กลุม่หลกัทรัพย์ท่ี

มีการประกาศจ่ายปันผลเท่ากับครัง้ก่อน ทัง้กลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีเสถียรภาพ และกลุ่ม

หลกัทรัพย์ท่ีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติเกิดขึน้มากกว่าตลาด ณ วนั

ประกาศจ่ายเงินปันผล โดยมีระดบันยัสําคญัท่ี 1% และพบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลกัทรัพย์ทัง้สอง

กลุม่ในช่วงวนัประกาศจ่ายเงินปันผล (-3 , +1) โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 1% เช่นกนั กลุม่หลกัทรัพย์ท่ีมีการประกาศจ่ายปัน

ผลลดลงจากครัง้ก่อน กลุม่หลกัทรัพย์ท่ีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติ

สะสมน้อยกว่าตลาด โดยมีระดบันยัสําคญัท่ี 1% และพบว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกินปกติสะสมน้อยกว่าตลาด เกิดขึน้

ในช่วงวนัประกาศจ่ายเงินปันผล (-3 , +1) โดยมีระดบันยัสาํคญัท่ี 5% 
 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศึกษา  

  การศึกษาถึงผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากเคร่ืองหมาย XD ของหลกัทรัพย์ในดชันี 

SET50 ครัง้นีจ้ะใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ประเภทอนกุรมเวลา (Time Series) ประเภทรายวนั โดยจะศึกษา

เป็นสีร่ะยะ ได้แก่  

 ระยะสัน้มาก คือ ช่วงเวลาตัง้แตก่่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 3 วนัทําการ จนถึงหลงัขึน้เคร่ืองหมาย XD 3 วนัทําการ  

 ระยะสัน้ คือ ช่วงเวลาตัง้แตก่่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 10 วนัทําการ จนถึงหลงัขึน้เคร่ืองหมาย XD 10 วนัทําการ  

 ระยะกลาง คือ ช่วงเวลาตัง้แตก่อ่นขึน้เคร่ืองหมาย XD 20 วนัทําการ จนถึงหลงัขึน้เคร่ืองหมาย XD 20 วนัทําการ  

 ระยะยาว คือ ช่วงเวลาตัง้แตก่่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 30 วนัทําการ จนถึงหลงัขึน้เคร่ืองหมาย XD 30 วนัทําการ  
 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

แบง่รูปแบบในการศกึษาเป็น 2 กรณี ดงันี ้

 1. หลกัทรัพย์ทัง้หมดในดชันี SET50  

2. แบ่งตามกลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร กลุม่อตุสาหกรรมธุรกิจ

การเงิน กลุม่อตุสาหกรรมสนิค้าอตุสาหกรรม กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

กลุม่อตุสาหกรรมบริการ และกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยี 

การศกึษาจะแบง่ 3 สว่น ดงันี ้

 1. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา โดยจะหาจํานวนเหตกุารณ์ตา่งๆ มาแสดงในรูปแบบร้อยละ 
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 2. ผลกระทบของเคร่ืองหมาย XD ตอ่ราคาของหลกัทรัพย์ในดชันี SET 50 โดยจะหาอตัราผลตอบแทน

ผิดปกติเฉลีย่ เพ่ือจะทดสอบวา่มีอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ ณ วนัท่ี t หรือไม่ และหาอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย

สะสม เพ่ือจะทดสอบวา่มีอตัราผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม จากวนัท่ี t 1 ถึง t2 หรือไม ่นอกจากนีย้งัทําการทดสอบโดย

ใช้ค่าทางสถิติ t-test ว่าเกิดอตัราผลตอบแทนผิดปกติอย่างมีนยัสําคญัหรือไม ่ โดยจะทําการเปรียบเทียบสองวิธี คือวิธี 

Market Adjusted Return และวิธี Market and Risk Adjusted Return 

 3. ผลกระทบของเคร่ืองหมาย XD ต่อปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ในดชันี SET 50 โดยจะหา

สดัสว่นปริมาณการซือ้ขายท่ีผิดปกติ เพ่ือจะทดสอบว่ามีสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยท่ีผิดปกติ ณ วนัท่ี t หรือไม่ และ

ทําการทดสอบโดยใช้คา่ทางสถิติ t-test ในการทดสอบคา่เฉลีย่ของสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายผิดปกติท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั

ตลอดช่วงเวลาท่ีศกึษา วา่มีปริมาณการซือ้ขายผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม ่
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาได้กําหนดขนาดตวัอยา่งคือหลกัทรัพย์ในดชันี SET50 ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 69 หลกัทรัพย์ 

โดยใช้ข้อมลูการขึน้เคร่ืองหมาย XD ย้อนหลงัเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2555 ของหลกัทรัพย์ท่ีถกูนํามาคํานวณ

รวมใน SET50 ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่นําหลกัทรัพย์ท่ีไม่ได้อยู่ใน SET50 ในแต่ละช่วงเวลา หลกัทรัพย์ท่ีไม่มีการขึน้

เคร่ืองหมาย XD ในช่วงเวลาท่ีศกึษา และหลกัทรัพย์ท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีการซ้อนทบัของข้อมลูในช่วงเวลาท่ีศึกษามากกว่า 

10 วนั มาร่วมคํานวณ เน่ืองจากระยะเวลาย้อนหลงั 5 ปี ตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2555 นัน้ มีจํานวนเหตกุารณ์มากเพียง

พอท่ีจะให้ผลการสรุปได้ อีกทัง้การเก็บข้อมลูย้อนหลงัในจํานวนปีท่ีมากเกินไปอาจจะทําให้ผลท่ีออกมาคลาดเคลื่อนได้

จากลกัษณะเศรษฐกิจ ลกัษณะการลงทนุ คา่นิยม รวมไปถึงตวัแปรอ่ืนๆด้วย 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) โดยเก็บข้อมลูของราคาหลกัทรัพย์ย้อนหลงัของหลกัทรัพย์ดชันี SET50 จาก

SETSMART 

 

ผลการศึกษา  
ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 การศกึษาครัง้นี ้ได้ใช้ข้อมลูหลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีอยูใ่นดชันี SET50 ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยใช้ข้อมลูของ

หลกัทรัพย์ท่ีถกูนํามาคํานวณรวมใน SET50 ในแตล่ะช่วงเวลา โดยไมนํ่าหลกัทรัพย์ท่ีไมไ่ด้อยูใ่น SET50 ในแตล่ะช่วงเวลา 

หลกัทรัพย์ท่ีไมม่ีการขึน้เคร่ืองหมาย XD ในช่วงเวลาท่ีศึกษา และหลกัทรัพย์ท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีการซ้อนทบัของข้อมลูใน

ช่วงเวลาท่ีศกึษามากกวา่ 10 วนั มาร่วมคํานวณ เมื่อดจํูานวนเหตกุารณ์ในแต่ละปีแล้ว พบว่าจํานวนเหตกุารณ์ทัง้หมดท่ี

ศึกษามีจํานวน 384 เหตุการณ์ จํานวนเหตกุารณ์ในแต่ละปีมีจํานวนต่างกนัไม่มากนกั โดยปีท่ีมีจํานวนเหตุการณ์น้อย

ท่ีสดุ (2552) มีจํานวนเหตกุารณ์ตา่งจากปีท่ีมีจํานวนเหตกุารณ์มากท่ีสดุ (2555) เป็นจํานวน 8 เหตกุารณ์  
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 เมื่อแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ากลุม่อุตสาหกรรมทรัพยากรมีจํานวนเหตุการณ์มากท่ีสดุ 99 เหตุการณ์  

คิดเป็น 25.7813% รองลงมาคือกลุม่อตุสาหกรรมบริการมีจํานวนเหตกุารณ์ 87 เหตกุารณ์ โดยกลุ่มอตุสาหกรรมสินค้า

อตุสาหกรรมมีจํานวนเหตกุารณ์น้อยท่ีสดุ 19 เหตกุารณ์ เมื่อ 

 แบ่งตามลักษณะการจ่ายเงินปันผล พบว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ มีจํานวน

เหตกุารณ์ 218 รองลงมาเป็นการจ่ายเงินปันผลเท่าเดิม มีจํานวนเหตกุารณ์ 84 เหตกุารณ์ สว่นการจ่ายเงินปันผลลดลง  

มีจํานวนเหตกุารณ์ 82 เหตกุารณ์  

 เมื่อแบง่ตามขนาดของธุรกิจ พบวา่บริษัทขนาดใหญ่จะมีจํานวนเหตกุารณ์เกิดขึน้มากกวา่ คือมจํีานวน 

เหตกุารณ์ 233 เหตกุารณ์ สว่นบริษัทขนาดเลก็มจํีานวนเหตกุารณ์ 151 เหตกุารณ์ 

 

ผลกระทบของเคร่ืองหมาย XD ต่อราคา (Price Effect) ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50  

 ในตารางค่า CAAR ท่ีมี *** หมายถึง ค่า CAAR ท่ีมีระดับนยัสําคญัท่ี 1% (ระดบัความเช่ือมัน่ 99%) ,** 

หมายถึง คา่ CAAR ท่ีมีระดบันยัสาํคญัท่ี 5% (ระดบัความเช่ือมัน่ 95%) ,* หมายถึง คา่ CAAR ท่ีมีระดบันยัสาํคญัท่ี 10% 

(ระดบัความเช่ือมัน่ 90%) 

 ในตาราง ค่า CAAR_1 เป็นค่า CAAR ของวิธี Market Adjusted Return และค่า CAAR_2 เป็นค่า CAAR ของ

วิธี Market and Risk Adjusted Return 

 1. ผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทัง้หมดในดัชนี SET50 พบว่า ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของวิธี 

Market Adjusted Return มีค่าเป็นบวก สว่นวิธี Market and Risk Adjusted Return มีค่าเป็นลบ โดยทัง้ 2 วิธีพบ

นัยสําคัญทางสถิติเหมือนกัน 1 วัน คือ วันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของ

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม ทัง้ช่วง

ระยะสัน้มาก ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ไม่พบนยัสําคัญทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา แต่วิธี Market and Risk 

AdjustedReturn พบนยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา 

 
รูปที่ 1 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 1 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในดชันี 

SET50 ที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
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 2. ผลกระทบต่อหลักทรัพย์เม่ือแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อใช้วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติ

เฉลี่ยโดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก ส่วนวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีค่าเป็นลบ โดยทัง้สองวิธี พบ

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 1 วนั คือ วนัหลงัเกิดเหตกุารณ์ 1 วนั (XD+1) การทดสอบสมมตุิฐานทาง

สถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม (CAAR) พบวา่วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม ทัง้

ช่วงระยะสัน้มาก ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ไมพ่บนยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา แตว่ิธี Market and Risk  

Adjusted Return พบนยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา

.  

รูปที่ 2 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 2 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่

อตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
  

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เมื่อเปรียบเทียบวิธี Market Adjusted Return และMarket and Risk 

Adjusted Returnแล้ว พบว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของทัง้สองวิธีมีค่าเป็นบวก โดยทัง้สองวิธี พบ

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติเหมือนกัน 1 วนั คือ วนัหลงัเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบ

สมมตุิฐานทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม (CAAR) พบวา่วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติ

เฉลี่ยสะสมพบนยัสําคญัทางสถิติในระยะเวลาสัน้มากเท่านัน้ แต่วิธี Market and Risk Adjusted Return ผลตอบแทน

ผิดปกติเฉลีย่สะสมพบนยัสาํคญัทางสถิติ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
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. 

รูปที่ 3  ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 3 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้ 

            เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมธุรกิจการเงินที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบวิธี Market Adjusted Return และMarket and Risk 

Adjusted Returnแล้ว พบว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของทัง้สองวิธีมีค่าเป็นบวก โดยทัง้สองวิธี พบ

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติเหมือนกัน 2 วนั คือ วนัก่อนเกิดเหตุการณ์ 21 วนั (XD-21) และวนัหลงั

เกิดเหตุการณ์ 1 วนั (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี 

Market Adjusted Return พบนยัสําคญัทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมของช่วงระยะสัน้มากเท่านัน้ แต่วิธี 

Market and Risk Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมพบนัยสําคัญทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา

. 

รูปที่ 4 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 4 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่

อตุสาหกรรมสินค้าอตุสาหกรรมที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบวิธี Market Adjusted Return และMarket 

and Risk Adjusted Returnแล้ว พบวา่ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยสว่นใหญ่ของทัง้สองวิธีมีค่าเป็นบวก โดยทัง้สองวิธี 

พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติเหมือนกนั 2 วนั คือ วนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ 5 วนั (XD-5) และวนัหลงั

เกิดเหตุการณ์ 1 วนั (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี 

Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม ทัง้ช่วงระยะสัน้มาก ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ไม่พบ

นยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา แตว่ิธี Market and Risk Adjusted Return พบนยัสาํคญัทางสถิติ ในช่วงระยะกลาง  

และระยะยาว

.  

รูปที่ 5 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 5 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่

อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
   

 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เมื่อใช้วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่โดยสว่นใหญ่มีคา่

เป็นบวก สว่นวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีค่าเป็นลบ โดยทัง้สองวิธี พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยท่ีมี

นัยสําคัญทางสถิติเหมือนกัน 1 วัน คือ วันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของ

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม (CAAR) พบวา่ทัง้สองวิธี พบนยัสาํคญัทางสถิติของผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสมของ 

ช่วงระยะสัน้มากเทา่นัน้
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. 

รูปที่ 6 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 6 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้ 

           เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากรที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เมื่อใช้วธีิ Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่โดยสว่นใหญ่มีคา่

เป็นบวก สว่นวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีคา่เป็นลบ โดยทัง้สองวิธี พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 2 วนั ได้แก่ วนัเกิดเหตกุารณ์ (XD) และวนัหลงัเกิดเหตกุารณ์ 1 วนั (XD+1)การทดสอบสมมตุิฐานทาง

สถิตขิองผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสม (CAAR) พบวา่วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่ไมพ่บ

นยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา แตว่ิธี Market and Risk Adjusted Return พบนยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 4 ช่วงเวลา

. 

 

รูปที่ 7 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 7 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้ 

            เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมบริการที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เมื่อใช้วิธี Market Adjusted Return ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยโดยสว่นใหญ่มี

ค่าเป็นบวก สว่นวิธี Market and Risk Adjusted Return จะมีค่าเป็นลบ โดยทัง้สองวิธี พบผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยท่ีมี

นัยสําคัญทางสถิติเหมือนกัน 1 วัน คือ วันหลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน (XD+1) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของ

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) พบว่าวิธี Market Adjusted Return พบนยัสําคญัทางสถิติของผลตอบแทน

ผิดปกติเฉลี่ยสะสมเพียงช่วงระยะสัน้มากเท่านัน้ สว่นวิธี Market and Risk Adjusted Return พบผลตอบแทนผิดปกติ

เฉลีย่สะสมพบนยัสาํคญัทางสถิติทัง้ 

 4 ช่วงเวลา 

 

รูปที่ 8 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย (AAR) และตารางที่ 8 ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (CAAR) ของหลกัทรัพย์ที่ขึน้ 

            เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาที่ทําการศกึษา 
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ผลกระทบของเคร่ืองหมาย XD ต่อปริมาณการซือ้ขาย (Volume Effect) ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50  

1. ผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทัง้หมดในดัชนี SET50 พบว่า ปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยมีแนวโน้มสงูขึน้กว่า

ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิโดยเฉพาะวนักอ่นขึน้เคร่ืองหมาย XD 9 วนั (XD-9) จนถึงวนัขึน้เคร่ืองหมาย 

XD (XD) 

 

" 

รูปที่ 9 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในดชันี SET50 
  

 2. ผลกระทบต่อหลักทรัพย์เม่ือแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

  กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ ในวนัท่ีใกล้ขึน้เคร่ืองหมาย 

XD การเพ่ิมขึน้ของปริมาณไมม่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 

. 

รูปที่ 10 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
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กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ จะสง่ผลให้มีปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่มีแนวโน้ม

สงูขึน้กวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยเฉพาะวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 9 วนั (XD-9) จนถึงวนัหลงัขึน้เคร่ืองหมาย 

XD 2 วนั (XD+2)

. 

รูปที่ 11 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

 

 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ จะสง่ผลให้มีปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยมี

แนวโน้มสงูขึน้กวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 1 วนั (XD-1) 

. 

รูปที่ 12 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมสินค้าอตุสาหกรรม 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ จะสง่ผลให้มีปริมาณการซือ้ขาย

เฉลีย่มีแนวโน้มสงูขึน้กวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในวนักอ่นขึน้เคร่ืองหมาย XD 5 วนั (XD-5) จนถึงวนัก่อนขึน้

เคร่ืองหมาย XD 1 วนั (XD-1) 

' 

รูปที่ 13 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

 

 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ จะสง่ผลให้มีปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่มีแนวโน้ม

สงูขึน้กวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 4 วนั (XD-4) จนถึงวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 1 

วนั  (XD-1) 

' 

รูปที่ 14 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ การขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ จะสง่ผลให้มีปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่มแีนวโน้มสงูขึน้

กวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 9 วนั (XD-9) จนถงึวนัขึน้เคร่ืองหมาย XD (XD) 

' 

รูปที่ 15 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมบริการ 

  

 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีการขึน้เคร่ืองหมาย XD นัน้ จะสง่ผลให้มีปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่มีแนวโน้ม

สงูขึน้กวา่ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในวนัก่อนขึน้เคร่ืองหมาย XD 16 วนั (XD-16) จนถึงวนัขึน้เคร่ืองหมาย XD (XD) 

' 

รูปที่ 16 แสดงสดัสว่นปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ย (AVR) ที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD ในกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลย ี
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 

  เมื่อเทียบกับการศึกษาของ มรกต ชนินทรานุรักษ์ และคณะ (2554) พบว่า ผลกระทบของการขึน้เคร่ืองหมาย 

XD นัน้ ผลกระทบในด้านราคามีความคล้ายคลงึกับการปรับออกจากดชันี SET50 ของหลกัทรัพย์โดยจะมีผลตอบแทน

ผิดปกติเฉลี่ยตํ่าสดุในวนัหลกัขึน้เคร่ืองหมาย XD 1 วนั สว่นผลกระทบด้านปริมาณการซือ้ขาย พบว่า มีความคล้ายคลงึ

กับการปรับเข้าในดัชนี SET50 ของหลักทรัพย์ โดยจะมีปริมาณการซือ้ขายเฉลี่ยเพ่ิมขึน้มากในช่วง 2 วันก่อนขึน้

เคร่ืองหมาย XD หลงัจากนัน้ปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่จะลดลงจนใกล้เคียงกบัคา่ปกติ 
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 เมื่อเทียบกับการศึกษาของ ศาสฏย์ บุญเฉลียว  (2550) พบว่า การขึน้เคร่ืองหมาย XD ของหลกัทรัพย์ทําให้

ผลตอบแทนผิดปกติเฉลีย่สะสมของหลกัทรัพย์ในระยะสัน้มาก มีคา่เป็นลบทัง้ การจ่ายปันผลเพ่ิมขึน้จากครัง้ก่อน การจ่าย

ปันผลลดลงจากครัง้ก่อน และการจ่ายปันผลเทา่เดิมกบัครัง้ก่อน ซึ่งคล้ายกบัความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกบั

ราคาหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีประกาศจ่ายปันผลลดลงจากครัง้ก่อน ตา่งจาก

กรณีการประกาศจ่ายปันผลเพ่ิมขึน้จากครัง้ก่อน และการประกาศจ่ายปันผลเท่ากบัครัง้ก่อนท่ีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเกิน

ปกติสะสมเกิดขึน้มากกวา่ตลาด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ การขึน้เคร่ืองหมาย XD ของหลกัทรัพย์ในดชันี SET50 นัน้จะสง่ผลให้เกิดผลตอบแทน

ผิดปกติเฉลีย่สงูสดุในวนัท่ีมีการขึน้เคร่ืองหมาย XD ซึ่งหมายความว่านกัลงทนุควรลงทนุในหลกัทรัพย์ก่อนท่ีจะมีการขึน้

เคร่ืองหมาย XD อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยตํ่าสุดเกิดขึน้ในวันหลงัจากท่ีมีการขึน้

เคร่ืองหมาย XD  1 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักลงทุนได้ลงทุนในหลกัทรัพย์แล้วไม่ได้ทําการขายออกไปอาจทําให้

ผลตอบแทนท่ีได้ลดลงหรืออาจเกิดการขาดทุนได้ นอกจากนีห้ากดูแยกเป็นรายอุตสาหกรรมแล้ว รูปแบบของการเกิด

ผลตอบแทนผิดปกติยงัมีความไม่แน่นอน นกัลงทนุควรลงทนุในหุ้นท่ีมีพืน้ฐานดี มากกว่าเก็งกําไรจากเหตกุารณ์การขึน้

เคร่ืองหมาย XD 
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การยอมรับและการใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบัญชีของนักศึกษาบัญชี  

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Acceptance and Use of Accounting Application Software among Accounting Majored Students: 

Case Study of Chiang Mai University 

ธนัยานี โพธิสาร27

* 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบปัจจยัท่ีทําให้เกิดการยอมรับและการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บญัชีของนกัศึกษาบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    โดยใช้วิธีการสํารวจด้วยแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนกัศึกษา 

สาขาวิชาเอกบญัชี ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี 

(บธ.บช. 435) ประจํา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จํานวน 205 คน  

การศึกษานี  ้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาต่างๆ  (Descriptive 

Statistics) อนัได้แก่ ร้อยละ และคา่เฉลีย่ และทําการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของตวั

แปรตา่งๆ และหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือตรวจสอบโมเดล (SEM)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบโมเดลพบว่า ความคาดหมายด้านการปฏิบัติงาน (Performance 

Expectancy) ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) สง่ผลให้

เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีของนกัศกึษาสาขาบญัชี (Behavior Intention) และ

ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) มีอิทธิพลทําให้นกัศึกษาสาขา

บญัชีเกิดพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีจริงของนกัศึกษาบญัชี  (Use Behavior)  ยกเว้นปัจจยัเง่ือนไข

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก(Facilities Conditions) ไม่ได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี

จริงของนกัศกึษาบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to know factor affecting acceptance and usage of Accounting 

Software of accounting majored student of Chiang Mai University. The questionnaires were used to gathering 

data from 205 accounting majored students registered to Software’s for Accountant (ACC435) course in 

semester 1 year 2013 at Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. 

The descriptive statistics used in analyzing data from this study’s questionnaire are mean and 

average, moreover, factor analysis, Reliability Analysis, and Structure Equation Model.  

The result from Structure Equation Model found that Performance Expectancy factor, Effort 

Expectancy Factor, Social Influence Factor has positive influence on accounting students to accept 

accounting software’s usage. In addition, the accounting software acceptance of accounting students 

significantly influences the behavior to use accounting software of accounting students. In contrast, facility 

                                                           
* อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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conditions factor is negatively related to the behavior to use accounting software’s of Chiang Mai University’s 

accounting students. 
 

บทนํา 
  

บคุลากรทางสาขาบญัชีท่ีมีความสามารถและทกัษะทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการ

บญัชีนัน้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานและนายจ้าง อีกทัง้สภาวิชานกับญัชีได้มุ่งเน้นท่ีจะให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้

และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคลอบคลมุด้านสมรรถนะทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกรียงไกร บญุเลิศอทุยั, 

2014) ซึง่หมายรวมทัง้โปรแกรมทางการบญัชีประเภทตา่งๆด้วย 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีเป็นโปรแกรมประยกุต์ทางธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีถกูนํามาใช้เพ่ือจดัการข้อมลูและ

บริหารสารสนเทศทางการบญัชีของธุรกิจทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยปัจจุบนัโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีท่ีมี

จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีความหลากหลายประเภท ประเภทท่ีหนึ่งเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีสําหรับกิจการ

ขนาดเลก็และขนาดกลาง (Accounting Software for SME) ท่ีมุง่ท่ีจะบริหารจดัการข้อมลูของกิจการขนาดเล็กและขนาด

กลางเพ่ือจัดทําบัญชีการเงิน รายงานทางการเงินเบือ้งต้นของ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลกัษณะและฟังก์ชันการทํางานของ

โปรแกรมท่ีคล้ายคลึงกันในระดับโครงสร้างของโปรแกรม ประเภทท่ีสองอยู่ในกลุ่มระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  

(Enterprise Resource Planning) ซึง่เป็นระบบบริหารจดัการข้อมลูและสารสนเทศสําหรับธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่มีขอบเขต

การทํางานรองรับข้อมลูและการทํางานทกุด้านขององค์กร โดยในแวดวงธุรกิจปัจจบุนั ระบบ ERP SAP เป็นระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กรท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ  

 ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่ีหน้าท่ีผลติบญัชีบณัฑิตท่ีมีคณุภาพเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการบุคคลากรสายบญัชีของทุกภาคส่วนต่างๆโดยภาควิชามีกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนให้กับนกัศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถและศกัยภาพในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีซึ่งเป็นทกัษะท่ีมีความจําอย่างยิ่งท่ีนกัศึกษาในยคุ

ปัจจบุนั 

 โครงสร้างของหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีกระบวนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่

ทัง้สิน้ 3 กระบวนวิชา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจ, ภาควิชาการบญัชี, 2549) โดยแต่ละกระบวนวิชามี

วตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ให้นกัศกึษาได้รับความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับนกับญัชี โดยกระบวนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานทางบญัชีนัน้มีวตัถปุระสงค์หลกัท่ีจะให้

นกัศกึษาท่ีลงเรียนกระบวนวิชาดงักลา่วมีความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและ

สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานทางการ บญัชีการเงิน การบริหาร การวางระบบบญัชี การบญัชีภาษีอากร อย่าง

เหมาะสม  

ในเนือ้หาวิชาโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานบญัชีนัน้ มีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัรวมถึงการปรับโครงสร้างจาก

เดิมท่ีมีการเรียนการสอนด้วยวิธีการบรรยาย 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และการปฏิบตัิการในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์จํานวน 

3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ในหลกัสตูรปี 2549 โครงสร้างหนว่ยกิต เป็นชัว่โมงบรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์เพียงอย่างเดียว และ

อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายให้นกัศกึษาทําการเข้าห้องปฏิบตัิการนอกเหนือจากชัว่โมงการบรรยาย โดยมีผลเร่ิมใช้ตัง้แตปี่

การศึกษา 2556 เป็นต้นมา สง่ผลให้นกัศึกษาต้องศึกษาเรียนรู้การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีในกลุม่ โปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับสําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง โปรแกรมบริหารงานสํานักงานต่างๆ และ ระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กร ด้วยตนเอง ด้วยสาเหตดุงักลา่วข้างต้น ประเด็นการยอมรับและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี
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ประเภทต่างๆของนกัศึกษาสาขาวิชาเอกบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่นัน้เป็นสิ่งจําเป็นท่ีควรให้ความ

สนใจเพ่ือให้เกิดความเข้าใจปัจจยัตา่งๆท่ีมผีลตอ่การยอมรับและการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีประเภทตา่งๆ และ

ใช้เป็นในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป โดยการศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการยอมรับและการ

ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีประเภทตา่งๆของนกัศกึษาบญัชีท่ีเรียนวิชา บธ.บช. 435 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2556  
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

โครงสร้างหลกัสูตรบัญชีบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

            หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปรับปรุง พ.ศ.2549 ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพให้ทําการ

สอนกับนกัศึกษาสาขาวิชาเอกบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 29 มกราคม 2552 โดยภาพรวมมีจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสตูร 141 

หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาแกน 36 

หนว่ยกิต วิชาเอก 54 หนว่ยกิต และหมวดวิชาเสรี 6 หน่วยกิต โดยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในกลุม่วิชาแกนและมี

การปรับปรุงหลกัสตูรวิชาภาษาองักฤษ ให้ครอบคลมุการเรียนวิชาศกึษาทัว่ไปในกลุม่วิชาภาษาและการสื่อสารอีกทัง้การ

เพ่ิมเติมวิชา บธ.บช. 435 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี จํานวน 3 หน่วยกิตให้เรียนแทนเพ่ือเป็นการเพ่ิมทกัษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงหลกัสูตรในคราวนัน้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณา

คณุสมบตัิของผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของสภาวิชาชีพบญัชี     

            จากการปรับปรุงหลกัสตูรในปี 2546 โครงสร้างของหน่วยกิตวิชา บธ.บช. 435    โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานทาง

บญัชี มีจํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2 /2-1/ฝ) โดยในการเรียนการสอนจะแบ่งชัว่การเรียนการสอนเป็นการบรรยายใน

ห้องเรียน 2 หนว่ยกิตและ 1 หนว่ยสาํหรับภาคปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ โดยเนือ้หาการเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

ครอบคุลมการวางแผนเพ่ือนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมาใช้ในองค์กร หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเปลี่ยนจาก

ระบบจัดทําบญัชีด้วยมือมาเป็นการจัดทําบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  ประโยชน์และปัญหาในการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี การเลอืกใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานการบญัชีท่ีเหมาะสม กรณีศกึษาการฝึกปฏิบตัิการ

ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานทางการบญัชี แตเ่น่ืองจากการข้อจํากดัของตารางเวลาในการจดัการเรียนการสอนในระบบ

ตอนเรียนละ 1.5 ชัว่โมงและข้อจํากดัด้านกําลงัคนและห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ สง่ผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ของหนว่ยกิตกระบวนวิชา บธ.บช. 435 โดยทําการยกเลิกหน่วยกิตภาคปฏิบตัิออกเป็นหน่วยกิตการบรรยาย 3 หน่วยกิต 

และได้ทําการดําเนินการขออนมุตัิให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่การศึกษาท่ี 1/2556 เป็นต้นไป สง่ผลให้นกัศึกษาสาขาวิชาการ

บญัชีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา บธ.บช. 435 จะได้รับการสอนด้วยวิธีการบรรยาย และเข้าห้องปฏิบตัิการเพ่ือเรียนภาคปฏิบตัิ

เป็นครัง้คราวและใช้วิธีการมอบหมายให้นักศึกษาทําการฝึกหัดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีประเภทต่างๆ ทัง้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีได้รับความนิยมในตลาดธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ของไทย ได้แก่ โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี เอ็กซ์เพรสและ SAP ERP ECC 6 ผา่นทางกรณีศกึษา GBI 2.11 

ซึ่งเป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรท่ีได้รับความนิยมเป็นอนัดบัหนึ่งในตลาดระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของไทย

และตา่งประเทศ (Columbus, 2013) 
 

แนวคดิเกี่ยวกบัการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี

ในการศกึษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้เป็นการศึกษาพฤติกรรมมนษุย์ เพ่ืออธิบายวิธีการ

และเหตผุลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุคลหรือองค์กรในการรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน และการ
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อธิบายเหตผุลวา่เหตใุดบคุคลหรือองค์กรจึงยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุม่ทฤษฏีท่ีมีบทบาทสําคญัใน

การวิจยัในสาขาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้มีประมาณ 9 ทฤษฏีดงันี ้1) Theory of Reasoned Action 

:TRA  2) Theory of Planned Behavior: TPB 3) Technology Acceptance Model: TAM 4) Model of PC Utilization: 

MPCU 5) Diffusion of Innovation Theory: DOI 6) Motivational Model: MM 7) Social Cognitive Theory: SCT 8) 

Combining-the Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior: C-TAM-TPB 9) Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT 
 

ทฤษฎกีารยอมรับและใช้เทคโนโลยใีหม่ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT) 

 ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ UTAUT ได้ถกูนําเสนอโดย Venkatesh, Morris, Davis, G. B., and 

Davis, F. D. (2003) เพ่ือใช้เป็นกรอบการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทฤษฏีดงักลา่วมีท่ีมาและได้รับการ

พัฒนาจากกรอบแนวคิด/ทฤษฏีการการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี พืน้ฐานทัง้สิน้ 8 แนวคิดด้วย อัน

ประกอบด้วย Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model 

(MM), Theory of Planned Behavior (TPB), Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB),Model of PC Utilization 

(MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT) และ Social Cognitive Theory(SCT) ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี

ใหม่ UTAUT    แม้จะว่าจะมีปัจจัยหลกัท่ีเป็นกรอบหลกัในศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป แตไ่ด้ถกูนํามาใช้ศึกษาการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในหลายบริบททาง

การศึกษาไม่ว่าจะเป็นการยอมรับการใช้งานแท็ปเล็ตพีซี (Garfield, 2005) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

(Saleh Alwahaishi & Snasel, 2013) และ ระบบ Placement Test Electronic  (Tan, 2013) ในสภาพแวดล้อมการศกึษา

ทัง้ในธุรกิจและสถาบนัการศกึษา 
 

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy

Social
 Influence

Facilities
Conditions

Behavioral 
Intention

Use
Behavior 

Gender Age Experience Voluntariness 
of Use  

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด UTAUT1  
 

รูปท่ี1 ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ UTAUT1 ได้ถูกนําเสนอโดย Venkatesh et al. (2003)  

ประกอบด้วยปัจจยัอิสระ 2 ตวัอนัได้แก่ ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ใช้เทคโนโลยี(Behavior Intention) ท่ีสนบัสนนุ

ให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Use Behavior) โดยการความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี(Behavior 

Intention) มีปัจจยัสนบัสนนุจาก 3 ปัจจยั  ได้แก่ ความคาดหมาย 
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ด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 

อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) ท่ีเป็นตัวทําให้เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Behavior 

Intention) และเง่ือนไขด้านสิง่อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) ท่ีสง่ผลโดยตรงกบั พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

นอกจากนัน้ยงัมี ปัจจัยเสริมอีก 4 ปัจจัยอนัได้แก่ คือ เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์  (Experience)  และ 

ความสมคัรใจในการใช้งาน (Voluntariness of Use) โดยปัจจัยเสริม 3 ตวั ยกเว้นความสมคัรใจในการใช้งาน มีส่วน

สนบัสนนุให้เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี โดย Venkatesh et al. (2003)  ได้ให้คํานิยามของปัจจยัแต่

ละปัจจยัไว้ดงันี ้ความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy)  หมายถึง ความเช่ือของผู้ ใช้ท่ีมีต่อ

เทคโนโลยีว่าจะสามารถสนับสนุนการทํางานของผู้ ใช้ได้ ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 

หมายถึง ระดบัความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีในมมุมองของผู้ ใช้งาน อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถึง  

ผลกระทบกับภาพลกัษณะและสถานะทางสงัคมจากการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของผู้ ใช้ เง่ือนไขด้านสิ่ง

อํานวยความสะดวก (Facilities Conditions) หมายถึง ระดบัการรับรู้เร่ืองความสะดวกต่างๆท่ีก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยี 

สว่นคํานิยามของปัจจยัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) ได้ให้

หมายถึง ความสนใจสว่นบคุคลในการใช้เทคโนโลยี คํานิยามของปัจจยัพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี 

(Use Behavior) ได้ให้หมายถึง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ตามการศกึษาของ Davis (1989) 

 กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นีจ้ะนําเอาแบบจําลอง UTAUT ตามรูปท่ี 2 ซึง่เป็นกรอบแนวคิดทีเข้ากบัสภาวะของ

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ท่ีได้รับการปรับปรุงจากกรอบแนวคิด UTAUT1 โดยทําการตดัตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัเสริม 4 ตวั 

ได้แก่ เพศ (Gender) อาย ุ(Age) ประสบการณ์  (Experience)  และความสมคัรใจในการใช้งาน (Voluntariness of Use)  

เน่ืองจากประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาสาขาวิชาเอกบญัชีชัน้ปีท่ี 4 ซึ่งเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีอยู่

ในกลุม่อายท่ีุใกล้เคียงกนัและนกัศกึษาไทยนัน้สว่นใหญ่มีประสบการณ์คล้ายคลงึกนัคือยงัไม่เคยทํางาน อีกทัง้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบญัชีเป็นเทคโนโลยีเป้าหมายในการศึกษาครัง้นีถ้กูกําหนดให้ใช้ในการเรียนการสอนวิชา บธ.บช. 435 

(โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับนกับญัชี)  ซึง่การตดัปัจจยัเสริมทัง้ 4 ตวัออกจากกรอบแนวคิดของการศึกษานัน้ได้ถกูนําไปใช้

ในการศกึษาเทคโนโลยีในกลุม่นกัศกึษาชาวไต้หวัน่ในการศกึษาของ Tan (2013)  

 

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy

Social 
Influence

Facilities
Conditions

Behavioral 
Intention

Use
Behavior 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคดิ UTAUT 

 

Sriwidharmanely และ Sysfrudin (2012) ได้ทําการศึกษาการยอมรับโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีของ

นกัศกึษาสาขาวิชาบญัชีโดยใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีใหม ่(Technology Acceptance Model: TAM) ซึ่งเป็น

ต้นแบบของทฤษฏีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ท่ีใช้เป็นแนวคิดในการศกึษานี ้ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลด้านบวกกบัการรับรู้ โดยทําการศึกษากบันกัศึกษาสาขาการบญัชีชาวอินโดนีเซีย

จํานวน 163 คน จากเมือง Bengkulu City จงัหวดั Bengkula ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ การรับรู้ถึง
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ความง่ายในการใช้งาน (The Perceived Ease of Use) สง่ผลกระทบเชิงบวกกบั  กบั การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (The 

Perceived Usefulness) ในขณะท่ีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานสง่ผลกระทบเชิงบวก 2 ปัจจยัคือ ความตัง้ใจแสดง

พฤติกรรมการใช้การใช้งาน  (The Intention to Use) และการเข้าใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปจริง (The Actual System 

Usage)  

 Rahman, Jamaludin & Mahmud (2011) ได้ทําการศึกษาการยอมรับการใช้ระบบห้องสมุดดิจิตอลของ

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาชาวมาเลเซีย โดยการนําเอาแบบจําลอง UTAUT มาใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ยอมรับในการใช้ระบบสารสนเทศดงักลา่วข้างต้นโดยได้นําแบบจําลอง UTAUT มาปรับให้เข้ากบัเนือ้หาของคณุภาพของ

ข้อมลูท่ีได้จากระบบสารสนเทศ โดยผลการศึกษาพบว่า ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผล

สนบัสนนุในด้านบวกท่ีก่อให้เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้การใช้งานระบบสารสนเทศ 

 Tan (2013) ได้ทําการศึกษาการยอมรับและทัศนคติของนักเรียนชาวไต้หวันต่อระบบประเมินระดับ

ความสามารถ (Placement Test)  ในการสอบ TOEFL  โดยใช้วิธีเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามท่ีพฒันามาจากแบบจําลอง 

UTAUT เฉพาะตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปรหลกัอนัได้แก่ ความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) และเง่ือนไขด้านสิ่ง

อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) มาเพ่ือศกึษาการยอมรับการใช้และพฤติกรรมในการใช้งานระบบดงักลา่ว ข้อ

ค้นพบจากการศกึษาสนบัสนนุข้อสมมตุิฐานท่ีได้จากกรอบแนวคิด UTAUT และได้ให้ความเห็นว่ากรอบแนวคิด UTAUT 

เป็นกรอบแนวคิดมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการศกึษาเพ่ือเข้าใจการยอมรับเทคโนโลยีในวงการการศึกษา ผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัด้านความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) ความคาดหมายด้านความพยายาม 

(Effort Expectancy) มีอิทธิพลด้านบวกทําให้เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ E-Placement Test (Behavior 

Intention) ซึง่ตา่งกบั เง่ือนไขด้านสิง่อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) ท่ีไมม่ีผลสนบัสนนุด้านบวกกบัพฤติกรรม

การใช้ E-Placement Test 

 Nassuora (2013) ทําการศกึษาการยอมรับเทคโนโลยี M-Learning ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในประเทศ

ซาอดุีอาราเบียโดยมีวตัถปุระสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และการยอมรับเทคโนโลยี M-Learning และ

ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน  M-Learning ในกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศซาอุดี 

อาราเบียจํานวน 80 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู โดยใช้กรอบแนวคิด UTAUT ในการศึกษา 

พบวา่ ปัจจยั อิทธิพลทางสงัคมเง่ือนไขด้านสิง่อํานวยความสะดวก มีอิทธิพลในการสนบัสนนุให้เกิดความคาดหมายด้าน

การปฏิบตัิงานกบัเทคโนโลยี M-Learning  และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี M-Learning ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

ชาวซาอดุีอาราเบีย 

 Rahman et al. (2011) ทําการศึกษาการยอมรับและการใช้งาน Digital Library ของนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศกึษาชาวมาเลเซยีจํานวน 534 คนโดยมีการปรับตวัปัจจยัของทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม ่UTAUT ใน

การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าเกิดปัจจยัด้านความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) ความ

คาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) มีอิทธิพลด้านบวกทําให้เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยี (Behavior Intention) และเง่ือนไขด้านสิง่อํานวยความสะดวก (Facilities Condition) จากทบทวนวรรณกรรมท่ี

กลา่วมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ UTAUT ได้ถกูนํามาใช้ในการศึกษาการยอมรับ

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจยัท่ีผา่นมา หากแตย่งัไมเ่คยมีการศกึษาในบริบทของนกัศึกษาบญัชีชาวไทยต่อ

การยอมรับและการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีมาก่อน 
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วิธีการศึกษา 

 

1. ขอบเขตการศึกษา 

ศกึษาถึงการยอมรับและการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีประเภทตา่งๆ ของนกัศกึษาบญัชีท่ีลงทะเบียนวิชา

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานบญัชีในเทอมท่ี 1 ปีการศกึษา 2556  

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้เวลาทัง้หมด 12 เดือน ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2556 จนถึงเดือนตลุาคม 2557 โดยทําการเก็บข้อมลู

แบบสอบถามในเดือนธนัวาคม 2556 เน่ืองจากเป็นการเก็บข้อมลูกบันกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 701435 ในเทอมท่ี 1 

ปีการศกึษา 2556 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยครัง้นีค้ือ นักศึกษาวิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างของนักศึกษาวิชา เอกบัญชีในการศึกษาครั ง้ นี ค้ื อ  นักศึกษาวิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุ ร กิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหมท่ี่ลงทะเบียนเรียนวิชา โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานบญัชีในเทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 205 

คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้แบบสอบถามกบันกัศึกษาบญัชีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบญัชี 

(701435) ในเทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จํานวน 205 คน โดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี ้ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  สว่นท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัความรู้ในการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบญัชี  สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy)  ความ

คาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) และเง่ือนไขด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวก (Facilities Conditions) ส่วนที 4 ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและ

พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูปประเภทตา่งๆ โดยข้อมลูท่ีเก็บได้จากแบบสอบถามจะถกูนํามาทดสอบสมมติฐาน 

 โดยการศกึษาปัจจยัการยอมรับและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีของนกัศึกษาสาขาบญัชีตามกรอบ

ทฤษฏีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีใหม ่ในการศกึษานีไ้ด้กําหนดสมมตุิฐานในการวิจยัไว้ทัง้สิน้ 5 ข้อดงันี ้

H1: ความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) มีผลด้านบวกความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม 

     การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) 

H2: ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผลด้านบวกตอ่ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการ 

     ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) 

H3: อิทธิผลทางสงัคม (Social Expectancy) มีผลด้านบวกตอ่ ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรม 

     สาํเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) 

H4: เง่ือนไขด้านสิง่อํานวยความสะดวก (Facilities Conditions) มีผลด้านบวกตอ่ ความตัง้ใจในการใช้ 

      เทคโนโลยี (Behavior Intention) 

H5: ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) มีผลด้านบวกตอ่  

      พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Use Behavior) 
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ผลการศึกษา 
 

ข้อมลูจากแบบสอบถาม จํานวน 205 ชดุ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาหญิงจํานวน 160 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 78.0 และนกัศกึษาชาย จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 204 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 99.5 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีมีสถานะอยูช่ัน้ปีท่ี 3 เน่ืองจากลาการศกึษาไปโครงการแลกเปลีย่น จํานวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.5 ทัง้หมดเป็นศึกษาสาขาวิชาเอกบญัชี ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2556 ทัง้นีเ้น่ืองจากวิชา บธ.บช. 435 เป็น

วิชาเอกบังคบัของนักศึกษาเอกบญัชีกําลงัลงทะเบียนเรียนวิชา บธ.บช. 435  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2556 มี

พฤติกรรมในการเรียนวิชา บธ.บช. 435 โดยเข้าเรียนครบทุกชั่วโมงมากท่ีสุด จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 

รองลงมา ขาดเรียนจํานวน 1-6 คาบในเทอมท่ีผ่านมาจํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และ ขาดเรียนมากกว่า 6 ครัง้

จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 มีระดบัเกรดเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบนั อยู่ในช่วง 2.00 -3.25 มากท่ีสดุจํานวน 125 คน คิด

เป็นร้อยละ 61.0 ระดบัเกรดเฉลีย่ มากกวา่ 3.25 – 3.50 จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  กลุม่ 3.51 – 4.00 จํานวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 มากกวา่ 1.755 – 2.00 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และ ตํ่ากวา่ 1.75 จํานวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.5 ด้านโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีสามารถใช้งานได้ พบวา่ สามารถใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป Express จํานวน 202 คน คิด

เป็นร้อยละ 98.5 รองลงมาคือ SAP ERP จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 และ โปรแกรม Seniorsoft จํานวน 180 คน 

หรือ ร้อยละ 87.8 เมื่อถามความเห็นเก่ียวกบัภาษาท่ีใช้ในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีท่ีเหมาะกบัการใช้งาน นกัศกึษา

มีความเห็นว่า ควรแสดงผลได้ทัง้ภาษาไทยและองักฤษมากท่ีสดุ จํานวน 1.4 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ 

ภาษาไทย จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และภาษาองักฤษน้อยท่ีสดุ จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 เมื่อถาม

ความเห็นเก่ียวกับการศึกษาการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปด้วยตวัเอง นกัศึกษาส่วนมากตอบว่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถ

ศกึษาและใช้งานได้ด้วยตวัเอง จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 และ คิดเห็นว่าสามารถศึกษาด้วยตวัเอง จํานวน 66 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และไมส่ามารถศกึษาด้วยตวัเอง จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
 

ตารางที่ 1 ความคดิเห็นตอ่ความรู้ในการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี-กิจการขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ฟังก์ชนัการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบัญชขีนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถ 

การเปลีย่นแปลงข้อมลูรายการค้าในระบบการเงิน 3.33 ปานกลาง 

การเปลีย่นแปลงข้อมลูรายการค้าในระบบขาย 3.36 ปานกลาง 

การเปลีย่นแปลงข้อมลูหลกัและข้อมลูอ้างอิง 3.38 ปานกลาง 

การเปลีย่นแปลงข้อมลูรายการค้าในระบบซือ้ 3.38 ปานกลาง 

การเปลีย่นแปลงข้อมลูรายการค้าในระบบบญัชี 3.4 ปานกลาง 

การลบข้อมลูรายการค้าในระบบซือ้ 3.42 มาก 

การลบข้อมลูรายการค้าในระบบการเงิน 3.42 มาก 

การลบข้อมลูรายการค้าในระบบบญัชี 3.44 มาก 

การลบข้อมลูรายการค้าในระบบขาย 3.46 มาก 

การเพ่ิมข้อมลูรายการค้าในระบบการเงิน 3.47 มาก 

การลบข้อมลูหลกัและข้อมลูอ้างอิง 3.49 มาก 

การเรียกใช้ข้อมลูจากแฟ้มข้อมลูสาํรอง 3.52 มาก 

การเพ่ิมข้อมลูรายการค้าในระบบขาย 3.54 มาก 
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ฟังก์ชนัการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบัญชขีนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถ 

การสร้างแฟ้มสาํรองข้อมลู 3.54 มาก 

การเพ่ิมข้อมลูรายการค้าในระบบซือ้ 3.55 มาก 

การเพ่ิมข้อมลูรายการค้าในระบบบญัชี 3.552 มาก 

การเพ่ิมข้อมลูหลกัและข้อมลูอ้างอิง 3.58 มาก 

การเข้าใช้ระบบงาน (User Login) 4.04 มาก 
 

นักศึกษามีประเมินระดับความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีในแต่ละด้านของโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบญัชีดงันี ้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีสําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางเช่น Express และ 

Seniorsoft  จากรูปแบบการใช้งานทัง้สิน้ 18 ด้าน นกัศกึษาคิดวา่มีความรู้ในระดบัปานกลางในรูปแบบการใช้งาน 5 ด้าน 

และมีความรู้ระดบัมากใน 13 ด้าน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 2 ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ความรู้ในการใช้ระบบ SAP ERP 

ฟังก์ชนัการทาํงานระบบ SAP ERP ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถ 

การวเิคราะห์/ค้นหา/คาํนวณต้นทนุจากคําสัง่ผลติ 3.14 ปานกลาง 

การเช่ือมแผนผลติหลกัเข้ากบัแผนความต้องการวสัด ุ 3.18 ปานกลาง 

การแสดงผงับญัชี 3.18 ปานกลาง 

การบนัทกึการโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารเผ่ือเลอืกอ่ืนๆ 3.19 ปานกลาง 

การสร้างแผนการขายและการดาํเนินการ 3.20 ปานกลาง 

การถา่ยโอนแผนการขายและการดําเนินการไปยงัระบบจดัการความต้องการของผู้ซือ้ 3.20 ปานกลาง 

การผา่นการชําระไปยงัผู้ขาย 3.22 ปานกลาง 

การรับสนิค้าสาํเร็จรูปจากแผนกการผลติ 3.22 ปานกลาง 

การบนัทกึวตัถดุิบท่ีใช้ไปในการผลติสนิค้าสาํเร็จรูป 3.24 ปานกลาง 

การตดัจ่ายสนิค้าตามใบสัง่ผลติ 3.24 ปานกลาง 

การสร้าง/ออกใบขอจดัซือ้/ใบวา่จ้าง 3.26 ปานกลาง 

การสร้าง/ออกใบรับสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ 3.26 ปานกลาง 

การสร้าง/ออกใบคาํขอให้เสนอราคา (RFQ) 3.27 ปานกลาง 

การยืนยนัการเสร็จสิน้ของกระบวนการผลติ 3.27 ปานกลาง 

การแสดงเอกสารบญัชีแยกประเภททัว่ไป 3.27 ปานกลาง 

การสร้างเอกสารใบกํากบัสนิค้า/ใบแจ้งหนีจ้ากผู้ขาย 3.28 ปานกลาง 

การสร้าง/ออกใบสัง่ซือ้ 3.29 ปานกลาง 

การรับชําระ/ออกใบชําระเงินให้ลกูค้า 3.30 ปานกลาง 

การเร่ิมกระบวนการจดัสง่สนิค้า 3.32 ปานกลาง 

การเลอืกวสัดลุงใบสง่สนิค้า 3.32 ปานกลาง 

การเพ่ิมข้อมลูหลกัของระบบการจดัการวสัด/ุวตัถดุิบ 3.32 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมลูสรุปความเห็นของนกัศึกษาต่อระดบัความสามารถในการใช้งานฟังก์ชนัของระบบ SAP 

ERP จํานวน 29 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเว้นการเข้าใช้ระบบงาน (User Login) การติดตัง้สว่นแสดงผล

หน้าจอ (SAP Front End) และ การเรียกใช้งานระบบ SAP Easy Access ท่ีมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก  
 

ตารางที่ 3 แสดงระดบัความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ปัจจยั 6 ด้านของโมเดลการศกึษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ ค่าเฉล่ีย 
ระดับความ

คิดเหน็ 

ปัจจยัด้านความคาดหมายด้านการปฏิบตังิาน (Performance Expectancy) 3.79 เหน็ด้วย 

1 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีจะช่วยทําให้ผลการเรียนของฉนัดีย่ิงขึน้ 3.52 เหน็ด้วย 

2 การใช้โปรแกรมฯจะช่วยเพิ่มผลการเรียนเพ่ือโอกาสในการทํางานท่ีดีในอนาคต  3.96 เหน็ด้วย 

3 โปรแกรมสําเร็จรูปฯ อาจช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเรียนทําให้ฉนัเรียนรู้ได้รวดเร็วย่ิงขึน้    3.76 เหน็ด้วย 

4 โปรแกรมฯ อาจมีส่วนประโยชน์/ช่วยเสริม/เอือ้ตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ของฉนั      3.94 เหน็ด้วย 

ปัจจยัด้านความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 3.49 เหน็ด้วย 

1 เป็นการง่ายสําหรับฉนัท่ีจะมีทกัษะในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี 3.58 เหน็ด้วย 

2 การเรียนรู้ท่ีจะใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีเป็นสิ่งท่ีง่ายสําหรับฉนั 3.46 เหน็ด้วย 

3 การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมีความชดัเจนและเข้าใจง่าย 3.48 เหน็ด้วย 

4 องค์ประกอบของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีง่ายท่ีจะทําความเข้าใจ 3.46 เหน็ด้วย 

ปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) 3.69 เหน็ด้วย 

1 บคุคลท่ีมีความสําคญัตอ่ฉนัคดิวา่ฉนัควรใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี 3.66 เหน็ด้วย 

2 บคุคลท่ีมีผลตอ่การเรียนของฉนัคดิวา่ฉนัควรใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี  3.69 เหน็ด้วย 

3 ฉนัคาดวา่คงจะใช้โปรแกรมฯ เพราะวา่บคุคลรอบตวัฉนัตา่งก็ใช้กนัทัง้นัน้ 3.59 เหน็ด้วย 

4 การไม่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีทําให้ฉนัล้าหลงักว่าคนอ่ืนๆ 3.81 เหน็ด้วย 

ปัจจยั เง่ือนไขด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) 3.83 เหน็ด้วย 

1 โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัวธีิเรียน/ทํางานของฉนั 3.77 เหน็ด้วย 

2 โปรแกรมฯ สามารถเข้าถงึการใช้งานได้ง่ายจากภายนอกมหาวิทยาลยั 3.8 เหน็ด้วย 

3 โปรแกรมฯ สามารถเข้าถงึการใช้งานได้ง่ายผ่านสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั  3.91 เหน็ด้วย 

ปัจจัย ด้านความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ( Behavior 3.80 เหน็ด้วย 

ฟังก์ชนัการทาํงานระบบ SAP ERP ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถ 

การบนัทกึบญัชีการจ่ายสนิค้า 3.34 ปานกลาง 

การสร้างข้อมลูการสอบถามของลกูค้า 3.35 ปานกลาง 

การตัง้หนี/้แจ้งหนีล้กูค้า 3.37 ปานกลาง 

การสร้างคําสัง่ขายอ้างอิงตามใบเสนอราคา 3.39 ปานกลาง 

การเพ่ิมข้อมลูหลกัของระบบขายและจดัสง่สนิค้า 3.40 ปานกลาง 

การติดตัง้สว่นแสดงผลหน้าจอ  (SAP Front End) 3.58 มาก 

การเรียกใช้งานระบบ SAP Easy Access 3.81 มาก 

การเข้าใช้ระบบงาน (User Login) 4.02 มาก 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อ ค่าเฉล่ีย 

ระดับความ

คิดเหน็ 

Intention) 

1 ฉนัตัง้ใจวา่จะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีในอนาคต  4.01 เหน็ด้วย 

2 ฉนัจะใช้โปรแกรมฯเพ่ือเข้าถงึความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของฉนั 3.96 เหน็ด้วย 

3 ฉนัวางแผนวา่จะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีภายใน 3 เดือน 3.42 เหน็ด้วย 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Use Behavior) 3.61 เหน็ด้วย 

1 ฉนัเคยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีในการระบรุะดบัการเรียนของฉนัในโรงเรียน 3.5 เหน็ด้วย 

2 ฉนัเคยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีในการแสดงออกถงึความสามารถของฉนั 3.67 เหน็ด้วย 

3 ฉนัเคยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีในการพิสจูน์ความสามารถของฉนั 3.66 เหน็ด้วย 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลสรุประดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อการยอมรับและการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชี ดงันี ้ปัจจยัความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) จํานวน 4 ตวัแปร มีความเห็น

โดยรวมอยู ่ในระดบัเห็นด้วย ปัจจยัความพยายาม (Effort Expectancy) จํานวน 4 ตวัแปร มีความเห็นโดยรวมทกุข้ออยู่

ในระดบัเห็นด้วย  ปัจจยัความคาดหมายทางสงัคม (Social Influence) จํานวน 4 ตวัแปร มีความเห็นโดยรวมทกุข้ออยู่ใน

ระดบัเห็นด้วย ปัจจยัเง่ือนไขด้านสิง่อํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) จํานวน 5 ตวัแปร มีความเห็นโดยรวม

ทกุข้ออยู่ในระดบัเห็นด้วย ปัจจยัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี (Behaviour Intention) 

จํานวน 3 ตวัแปร เห็นด้วย ปัจจยั พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Use Behaviour) ทัง้จํานวน 3 ด้าน โดยรวมข้ออยู่ใน

ระดบัเห็นด้วย 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างโมเดล 

 
รูปที่3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างโมเดล 

 

ตารางที่ 4 Model Fit Summary 

ดัชนีชีว้ดั ค่าดัชนีของโมเดล ค่าที่ยอมรับ 

RMSEA 0.063 0.05-0.08 คา่เข้าใกล้ 0 เป็นคา่ท่ีดีท่ีสดุ 

CFI .912 ระดบั 0.90 เป็นระดบัท่ีโมเดลควรถกูยอมรับ 

CMIN/DF 1.920 คา่ท่ีได้น้อยกวา่ 3 จะเป็นคา่ท่ีดี และดีท่ีสดุเมื่อเข้าใกล้ 1 
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จากการทดสอบความถกูต้องของโมเดล (Goodness of fit) ดงัแสดงในตารางท่ี  4  Model Fit Summary หาก

พิจารณา คา่ CMIN, CFI และคา่ RMSEA จะพบวา่โมเดลของการศกึษาครัง้นีไ้ด้รับการยืนยนัความถกูต้องและทําให้

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์คา่สถิติวา่โมเดลสมมตุิฐานเป็นโมเดลท่ีนา่เช่ือถือ  
 

ตารางที่ 5  Regression Weight  

 
Estimate S.E. C.R. P Standardized Hypothesis ผลการทดสอบ 

PE BI 0.48 0.145 3.299 *** .403 H1 ยอมรับ 

EE  BI 0.205 0.071 2.871 0.004 .276 H2 ยอมรับ 

SI  BI 0.297 0.113 2.617 0.009 .315 H3 ยอมรับ 

FC  UB -0.036 0.145 -0.249 0.803^ -.025 H4 ไมย่อมรับ 

BI  UB 1.041 0.189 5.505 *** .760 H5 ยอมรับ 

หมายเหตุ. ^ คา่สถิติแสดงให้เห็นวา่ ไมมี่ significance  
 

สรุปผลการวิเคราะห์โมเดล 
 

จากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์โครงสร้างเส้นทางของโมเดลในการศึกษาและค่าสถิติท่ีได้จาการวิเคราะห์

โมเดล ด้วยโปรแกรม AMOS ด้วยค่าสถิติต่างตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4 Model Fit Summary หากพิจารณา ค่า CMIN, CFI 

และค่า RMSEA จะพบว่าโมเดลของการศึกษาครัง้นีไ้ด้รับการยืนยนัความถูกต้องและทําให้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์

คา่สถิติวา่โมเดลสมมตุิฐานเป็นโมเดลท่ีน่าเช่ือถือหากพิจารณาค่า p-value จากตารางท่ี 5 โดยพิจารณาจากค่านํา้หนกัของ

แต่ละตวัแปรท่ีมีผลต่อโมเดล (Regression Weight) จะสามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆของโมเดลและผล

การทดสอบสมมติฐานได้ดงันี ้  

สมมติฐาน H1: ความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) มีผลด้านบวกต่อความตัง้ใจ

แสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) ความเช่ือของผู้ ใช้ท่ีมีต่อโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบัญชีว่าจะสามารถสนับสนุนการทํางานของผู้ ใช้ได้ หรือ ความคาดหมายด้านการปฏิบัติงาน (Performance 

Expectancy: PE) มีอิทธิพลด้านบวกกบัปัจจยัความสนใจสว่นบคุคลในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behaviour 

Intension: BI) โดยดจูากคา่ P-Value ท่ีแสดงความมีนยัสาํคญัระหวา่งตวัแปรทัง้สอง สง่ผลให้เกิดการยอมรับสมมตุิฐาน H1 

สมมติฐาน H2: ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผลด้านบวกต่อความตัง้ใจแสดง

พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) ระดบัความง่ายในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชีในมมุมองของผู้ ใช้งาน (Effort Expectancy: EE) มีอิทธิพลด้านบวกให้เกิด ความสนใจสว่นบคุคลในการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Behaviour Intension: BI) โดยดจูากค่า P-Value ท่ีแสดงความมีนยัสําคญัระหว่างตวัแปร

ทัง้สอง สง่ผลให้เกิดการยอมรับสมมตุิฐาน H2 

สมมติฐาน H3: อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) มีผลด้านบวกตอ่ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention)  ผลกระทบกบัภาพลกัษณะและสถานะทางสงัคมจากการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชีของผู้ใช้ (Social Influence: SI) สง่เสริมให้เกิดความสนใจสว่นบคุคลในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี 

(Behaviour Intension: BI) โดยดจูากค่า P-Value ท่ีแสดงความมีนยัสําคญัระหว่างตวัแปรทัง้สอง สง่ผลให้เกิดการยอมรับ

สมมตุิฐาน H3 
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สมมติฐาน H4: เง่ือนไขด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Conditions) มีผลด้านบวกต่อพฤติกรรมการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Use Behavior) ระดบัการรับรู้เร่ืองความสะดวกต่างๆท่ีก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยี 

(เง่ือนไขด้านสิ่งอํานวยความสะดวก :Facilitating Conditions) ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชีของนกัศึกษาบญัชี (Use Behaviour: UB) โดยดจูากค่า P-Value ท่ีแสดงอิทธิพลระหว่างกนัในด้านบวก

ระหวา่งตวัแปรทัง้สอง สง่ผลให้เกิดการไมย่อมรับสมมติฐาน H4 

สมมติฐานH5: ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) มีผล 

ด้านบวกตอ่ พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Use Behavior) ความสนใจสว่นบคุคลในการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบญัชี (Behaviour Intension: BI) สง่ผลด้านบวกกบัพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี

ของนกัศึกษาบญัชี (Use Behaviour: UB)ของนกัศึกษาจริง โดยดจูากค่า P-Value ท่ีแสดงความมีนยัสําคญัระหว่างตวั

แปรทัง้สองสง่ผลให้เกิดการยอมรับสมมติฐาน H5 
 

 อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ืองการยอมรับและการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีของนกัศึกษาบญัชี กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบปัจจยัท่ีทําให้เกิดการยอมรับและการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บญัชีของนกัศึกษาบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงันี ้ปัจจัยอิทธิพลทางสงัคม 

(Social Influence) มีผลด้านบวกต่อ ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี   (Behavior 

Intention) ในการศกึษานี ้ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  Nassuora (2013) และ Tan (2013) ปัจจยัความคาดหมาย

ด้านความพยายาม (Effort Expectancy) มีผลด้านบวกต่อ ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บญัชี (Behavior Intention) ในการศกึษานีซ้ึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  Rahman et al. (2011) และTan (2013) แต่

ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Nassuora (2013) ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี

(Behavior Intention) มีผลด้านบวกต่อ พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Use Behavior) ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ  Sriwidharmanely & Sysfrudin (2012)  Nassuora (2013) และ Tan (2013)  ปัจจัยความ

คาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน (Performance Expectancy) มีผลด้านบวกต่อปัจจยัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี (Behavior Intention) ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  Rahman  et al, (2011) Tan 

(2013) และNassuora (2013) แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Nassuora (2013)  ปัจจยัเง่ือนไขด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวก (Facilities Conditions: FC) ไมม่ีอิทธิพลทางด้านบวกกบัพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี

ของนกัศึกษาบญัชี (Use Behavior: UB) ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Tan (2013)  และ Nassuora (2013)  โดย

สาเหตท่ีุทําให้ปัจจยัการรับรู้เร่ืองความสะดวกตา่งๆท่ีก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยี (Facility Conditions) ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Use Behavior) ของนักศึกษาบญัชีของนักศึกษาสาขาบญัชีนํา

พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีของนกัศกึษาบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่    เน่ืองจากในปัจจุบนัสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีทางมหาวิทยาลยัจัดเตรียมให้สําหรับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่อกับระบบ

อินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลงและเป็นเจ้าของได้ง่ายขึน้ทําให้นกัศึกษาสาขาวิชาบญัชีเจ้าของได้ลดข้อจํากดัด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีเป็นสื่อการสอนในกระบวน

วิชา บธ. บช. 435 มีชุดคําสัง่แบบสาธิต (Demo Version Program) ท่ีสามารถติดตัง้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เช่นเดียวกนักบัสว่นติดตอ่กบัผู้ใช้งานระบบ SAP ERP ท่ีทํางานผา่นระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing 

ซึง่นกัศกึษาสามารถใช้งานระบบ SAP ERP จากทางบ้านหรือสถานท่ีตา่งๆ ได้อยา่งสะดวกยิ่งขึน้ 
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ข้อค้นพบ  

 

จากผลการศึกษาท่ีเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัศึกษาสาขาบัญชี จํานวน 205 คน ซึ่งสรุปไว้

ข้างต้นนัน้ ผู้วิจัยมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจดงัต่อไปนี ้  ปัจจยัความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน มีอิทธิพลด้านบวกในการ

ส่งเสริมให้เกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปัจจยัด้านความคาดหมายด้านความพยายาม สง่ผลด้านบวกตอ่การความตัง้ใจแสดง

พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี ของนกัศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคม มีสาระสาํคญัในการสนบัสนนุให้เกิดการความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางการบญัชี ของนักศึกษาสาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมีผลสนบัสนนุด้านบวกกบั พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีและระบบ

บริหารทรัพยากรองค์กร (SAP ERP) ของนกัศกึษาสาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปัจจยัเง่ือนไขด้าน

สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Conditions: FC) ไม่มีอิทธิพลทางด้านบวกกบัพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชีของนกัศกึษาบญัชี (Use Behavior: UB) ของนกัศกึษาสาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อค้นพบของการศึกษาครัง้นี ้ท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจยัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชีของนกัศึกษานัน้มีผลสนบัสนุนในด้านบวกให้เกิดพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปของนกัศึกษาบญัชี  

ข้อเสนอแนะของการศึกษาครัง้นีม้ีดงัต่อไปนี ้ เพ่ือสร้างให้นักศึกษามีตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชี การเรียนการสอนในกระบวนวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวข้องกบัการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี 

ควรท่ีจะมีการสอดแทรกประโยชน์ของการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีท่ีส่งผลต่อผลการเรียนท่ีดี โอกาสในการ

ทํางาน ศกัยภาพในการทํางาน และเอือ้ประโยชน์ในต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา อธิบายให้เข้าใจองค์ประกอบ 

ทกัษะท่ีจําเป็นในการใช้และขัน้ตอนการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีให้นกัศึกษาเข้าใจได้ง่าย อ้างอิงถึงความ

คาดหวังของบุคคลต่างๆ เช่น นายจ้างในอนาคต อาจารย์ผู้สอน เพ่ือนร่วมงานในอนาคตต่อความสามารถในการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีของนกัศึกษา หากสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เกิดความตัง้ใจแสดง

พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมท่ีกล่าวข้างต้น ก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของ

นกัศกึษา สาขาวิชาเอกบญัชีตอ่ไปในอนาคต 
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 ภาคผนวก 1  

Survey Question ของ Tan(2013) 

Performance Expectancy 

คาํถามที่ใช้การจัดทาํแบบสอบถามการศึกษานี ้

ความคาดหมายด้านการปฏิบตัิงาน 

1 I believe that using accounting software could 

improve my academic results. 

ฉนัเช่ือวา่การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีจะชว่ยทํา

ให้ผลการเรียนของฉนัดียิง่ขึน้  

2 I believe that using accounting software will help 

me to attain gains in job performance. 

ฉนัคิดวา่การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีจะชว่ยเพ่ิม

ผลการเรียนเพ่ือโอกาสในการทํางานท่ีดใีนอนาคต  

2 I think that using accounting software could 

improve my academic performance for future job 

opportunities. 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีอาจชว่ยเพ่ิมศกัยภาพใน

การเรียนทําให้ฉนัเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึน้    

3 Accounting software could accelerate my 

academic performance. 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีอาจมีสว่นประโยชน์/ชว่ย

เสริม/เอือ้ตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ของฉนั      

4 Accounting software could be beneficial to my 

learning activities. 

ฉนัเช่ือวา่การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีจะชว่ยทํา

ให้ผลการเรียนของฉนัดียิง่ขึน้  

Effort Expectancy ความคาดหมายด้านความพยายาม 

1 Accounting software would probably be easy to 

use. 

เป็นการง่ายสาํหรับฉนัท่ีจะมีทกัษะในการใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี 

2 Accounting Software should be easy for me. การเรียนรู้ท่ีจะใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีเป็นสิง่

ท่ีง่ายสาํหรับฉนั 

3 Learning to operate accounting software is easy 

for me. 

การใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีมีความชดัเจน

และเข้าใจง่าย 

4 Using Accounting Software is understandable. องค์ประกอบของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีงา่ยท่ีจะ

ทําความเข้าใจ 

Social Influence  

1 People who are important to me think that I 

should use accounting software. 

บคุคลท่ีมีความสาํคญัตอ่ฉนัคิดวา่ฉนัควรใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี 

2 People who affect my learning think that I should 

use accounting software. 

บคุคลท่ีมีผลตอ่การเรียนของฉนัคิดวา่ฉนัควรใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี  

3 I expect to use accounting software because 

people around me do. 

ฉนัคาดวา่คงจะใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีเพราะวา่

บคุคลรอบตวัฉนัตา่งก็ใช้กนัทัง้นัน้ 

4 Not using accounting software is falling behind 

others. 

การไมใ่ช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีทําให้ฉนัล้าหลงั

กวา่คนอ่ืนๆ 

 

 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 286  
  

BMRC 
ภาคผนวก 1 (ต่อ) 

Survey Question ของ Tan(2013) 

Facilitating conditions 

คาํถามที่ใช้การจัดทาํแบบสอบถามการศึกษานี ้

 เงื่อนไขด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก 

1 I sense the need to use accounting software to 

advance my education. 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีมีความเหมาะสมสอดคล้อง

กบัวิธีเรียน/ทํางานของฉนั 

2 I have the knowledge to take advantage of 

accounting software. 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีสามารถเข้าถึงการใช้งานได้

ง่ายจากภายนอกมหาวิทยาลยั  

3 Accounting software is suitable to the way I like 

to do things. 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีสามารถเข้าถึงการใช้งานได้

ง่ายผา่นสิง่อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั  

Behavior Intention 
ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางการบัญช ี

1 I intend to use accounting software in the future. ฉนัตัง้ใจวา่จะใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีในอนาคต  

2 I would use accounting software to access my 

abilities. 

ฉนัจะใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีเพ่ือเข้าถึง

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของฉนั 

3 I plan to take accounting software within the next 

3 months. 

ฉนัวางแผนวา่จะใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีภายใน 

3 เดือน 

Use behavior พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูป 

1 I have used accounting software to identify my 

level in school. 

ฉนัเคยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีในการแสดงออก

ถึงความสามารถของฉนั 

2 I have used accounting software to access my 

abilities. 

ฉนัเคยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีในการพิสจูน์

ความสามารถของฉนั 

3 I have use accounting software to prove my 

abilities. 

ฉนัเคยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีในการระบรุะดบั

การเรียนของฉนัในโรงเรียน 
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พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้บรโภค  ในเขตอาํเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

Consumers’ Buying Behavior towards Herbal Products  in Rong Kwang District, Phrae Province 

น้ําฝน  รกัประยูร28

* และแวววรรณ  ละอองศรี* 

 

บทคัดย่อ 
  

การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววถีิของผู้บริโภค ในเขตอําเภอร้องกวาง จงัหวดั

แพร่ และศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถี  กลุม่ตวัอย่าง คือ  

ผู้บริโภคท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยั เก็บข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 385 ราย วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ความถ่ี  และร้อยละ ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson chi-Square)  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 66.0 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี   โดยเป็นนกัศึกษา  มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5,001-10,000 บาท  ผู้บริโภคสว่นใหญ่ซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถี ประเภท สบู่ครีมอาบนํา้ (นมข้าว) เหตผุลในการซือ้คือ อยาก

ทดลองใช้ ความถ่ีในการซือ้ 1 ครัง้ต่อเดือน บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้มากท่ีสดุ คือ ตนเอง และซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีจาก

พนักงานขายท่ีเป็นนกัศึกษา  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา มี

ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ชีววิถีในด้านเหตุผล, ช่วงเวลาและบุคคลท่ีอิทธิพลต่อการซือ้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ 0.05   
 

ABSTRACT  
  

The purpose of this research were to  study the consumers’ buying behavior towards herbal 

products  in Rong Kwang district, Phrae province and study the relation of demographic factors on the 

buying behaviors towards herbal products. The sample groups were the consumers who bought the herbal 

products of Maejo University Phrae campus. The data were collected from 385 consumers by questionnaires. 

The data were analyzed by using frequency, percentage and Pearson Chi-Square. The results of this study 

revealed that the majority of the respondents were 66 percent of female, between 21-30 year-old. They were 

students studying in a bachelor’s degree level and the average earning were about 5,001 – 10,000 baht per 

month. Most consumers preferred buying shower cream (milk rice) because they wanted to try the products. 

The buying frequency was once a month, the influence of  buying decision was themselves, and they also 

bought the products from student sellers.  The results of the hypothesis testing show that personal factors i.e., 

gender, age, level of education are related to herbal product buying behavior in terms of reasons to buy, 

buying time and product buying influencers with statistical significance level of 0.05. 
 

 
 

                                                           
* อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ
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บทนํา 
  

ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูงและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึน้ จากข้อมูลการใช้และส่งออก

สมนุไพรกลุม่เคร่ืองสําอางของไทยพบว่ามีมลูค่า 180,000 ล้านบาท ขณะท่ีสมนุไพรกลุม่อาหารเสริมมีมลูค่าการใช้และ

สง่ออกรวม 80,000 ล้านบาท สว่นสมนุไพรกลุม่สปาและผลติภณัฑ์มีมลูคา่การใช้และสง่ออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท 

สมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนัน้ยงัมี

สมนุไพรกลุม่สารสกดั กลุม่ท่ีใช้ในอาหารสตัว์ กลุม่ท่ีใช้ในการป้องกนักําจดัศตัรูพืช นบัวา่สมนุไพรไทยมีศกัยภาพสามารถ

นํารายได้เข้าสูป่ระเทศ (ศนูย์วิจัยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) สําหรับในประเทศไทยมีการใช้

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรในธุรกิจต่างๆ  ทัง้ในลกัษณะของอาหารเสริมสขุภาพ เคร่ืองสําอางสมุนไพร นวดและอบตวัด้วย

สมนุไพร รวมไปถึงการรับประทานเคร่ืองดื่มสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ ทําให้เกิดการขยายตวัของผู้ประกอบการท่ีสนใจพฒันา

ผลติภณัฑ์สมนุไพรขยายเข้าไปสูผู่้ประกอบการรายยอ่ยในชมุชน   โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางจากสารสกดัธรรมชาติ   ดงันัน้

จําเป็นต้องเร่งวิจยัและพฒันาสมนุไพรอยา่งครบวงจร ตัง้แตร่ะดบัต้นนํา้ กลางนํา้ ถึงปลายนํา้   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนัให้กบัสนิค้าสมนุไพรไทย  โดยเกษตรกรต้องรวมกลุม่ผลติวตัถดุิบสมนุไพร  อาจเป็นกลุม่เกษตรกร วิสาหกิจ

ชมุชน หรือสหกรณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็และเพ่ิมอํานาจตอ่รองทางการค้า ขณะเดียวกนัยงัต้องผลติวตัถดุิบสมนุไพรท่ีมี

คณุภาพ ได้มาตรฐานจีเอพี   ซึง่จะสามารถขายได้ราคาดี  อยา่งไรก็ตามพบวา่ ปัญหาในช่วงแรกการพฒันาผลติภณัฑ์ คือ 

ชมุชนยงัขาดความรู้ทางวิชาการท่ีจะทําได้มาตรฐานถกูต้อง รวมถึงขาดตลาดรองรับ ขาดเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ท่ีจําเป็น และ

ความรู้ตา่งๆ ท่ีจะทําให้สนิค้ามีคณุภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึน้ จนผา่นการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่าพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพรส่วนใหญ่ซือ้ผลิตภณัฑ์

เพราะประโยชน์ท่ีได้รับและความเช่ือมัน่ในช่ือของสนิค้า อีกทัง้สว่นใหญ่ได้รับข่าวสารจากผู้ เคยใช้ผลิตภณัฑ์มาก่อน  (ใจ

แก้ว แถวเงิน, 2550; ธนพร  สบือินทร์, 2554; ฉตัรสดุา  สบืสนธิ, 2548; วิไลวรรณ  ชยัณรงค์, 2554) 

สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ได้ริเร่ิมโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ชีววิถีขึน้ใน 

พ.ศ. 2555  โดยมีฐานคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั    คําว่า “ผลิตภณัฑ์ชีววิถี”  

หมายถึง การนําเอาพืชสมนุไพรในท้องถ่ินอาทิเช่น  มะนาว  มะกรูด  มะเฟือง  ใบบวับก  เป็นต้น  มาผสมกบัหวัเชือ้เคมี

ชีวภาพท่ีเป็นสารตัง้ต้นในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ชีววิถี  คือการโดยนําภมูิปัญญาของผู้ เฒ่า 

ผู้แก่มาผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่  จนได้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรท่ีน่าใช้  มีความ

แตกตา่งจากผลติภณัฑ์เคมีท่ีมีอยูใ่นท้องตลาด โดยเฉพาะในด้านสว่นผสมของผลติภณัฑ์ท่ีเน้นการใช้สารเคมีให้มีสดัสว่น

น้อยท่ีสดุและผสมสมุนไพรท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ินมาใช้เป็นส่วนผสมหลกั  เพ่ือให้เกิดการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ

ชุมชน  ครัวเรือนอย่างแท้จริง  ส่วนการนําสมุนไพรธรรมชาติมาใช้เลยมีข้อจํากัดในหลายด้านเช่น  อายุการใช้งานสัน้  

วตัถดุิบท่ีใช้อาจขาดแคลนในบางฤดกูาล  การเก็บรักษามีความยุ่งยากในการใช้ อีกทัง้มีผลิตภณัฑ์เคมีตามท้องตลาดท่ี

วางจําหน่ายท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค  จึงทําให้การใช้ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติโดยตรงลดน้อยลงอย่าง

เห็นได้ชัด  โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ชีววิถีมีเป้าหมายว่า “คนทําปลอดภยั  คนใช้มีสุข  สร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เงินทนุหมุนเวียนในชุมชน”   ตลอดจน เพ่ือให้นกัศึกษาได้เรียนรู้การตลาดตัง้แต่กระบวนการผลิตจนถึงการนํา

ผลติภณัฑ์ไปสูผู่้บริโภคคนสดุท้าย  ระยะแรกนัน้จดัจําหนา่ยให้กบัผู้บริโภคภายในเขตอําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เท่านัน้  

ซึง่มีรายการผลติภณัฑ์ท่ีออกจําหน่ายดงันี ้1)  สบู่ครีมอาบนํา้ (นมข้าว)  2) สบู่ก้อนนํา้ผึง้ผสมนมข้าว  3) นํา้ยาล้างจ้าน   

4) นํา้ยาถพืูน้  5) นํา้ยาซกัผ้า 6) นํา้ยาปรับผ้านุ่ม   สําหรับตลาดของผลิตภณัฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิม

พระเกียรติซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของสมนุไพร ยงัเป็นกลุม่ตลาดท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Niche Market)  ผู้บริโภคบาง
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กลุ่มยงัไม่ได้ให้ความสนใจต่อคุณสมบตัิท่ีแตกต่าง จําเป็นต้องอาศยัพนกังานขายท่ีเป็นนกัศึกษาอธิบายและทําความ

เข้าใจเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผลติภณัฑ์วา่แตกตา่งจากผลติภณัฑ์ในท้องตลาดอยา่งไร 

ดงันัน้ การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทําให้เรารู้จกัผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายวา่มีลกัษณะอย่างไร   ซึ่งคําถามท่ีใช้

เพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6 Ws และ 1 H  ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซือ้

อะไร (What)  ทําไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why) ใครมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who)  ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด (When) ผู้บริโภคซือ้

ท่ีไหน (Where) และผู้บริโภคซือ้อย่างไร (How) (ปณิศา ลญัชานนท์, 2548) จะทําให้สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือการตลาด

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  ตลอดจนสามารถนําข้อมลูมาเป็นแนวทางสาํหรับพฒันาผลติภณัฑ์ตอ่ไป 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา   
 

จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมการซือ้

ของผู้บริโภค ตลอดจนแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค  สามารถสงัเคราะห์และสรุปได้เป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการ

วิจยั (Conceptual Framework) ดงันี ้

 

                             ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

                                  

รูปที่  1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

  

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
  

 Solomon (อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2550)  กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการ

ตดัสินใจและการกระทําของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้  การใช้สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจชองเขา  วฒุิ  สขุเจริญ (2555)  เสนอว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการท่ี

เก่ียวข้องกบัการบริโภคใดๆ  เชิงเศรษฐศาสตร์  สอดคล้องกบั  Armstrong & Kotler  (2009) กลา่วว่า พฤติกรรมการซือ้

ของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคขัน้สดุท้ายอนัได้แก่ บคุคลและครัวเรือนต่างๆ ท่ีซือ้สินค้าและบริการ

เพ่ือการบริโภคสว่นตวั  ในการท่ีเราจะเข้าใจถึงสาเหตหุรือเหตผุลว่าทําไมผู้บริโภคถึงตดัสินใจซือ้ หรือไม่ซือ้ผลิตภณัฑ์ตวั

ใดตัวหนึ่งนัน้  โดยเฉพาะลกัษณะของผู้ซือ้ (Buyer's Characteristics) ถือว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้ ซือ้ท่ีส่งผลถึง

ความรู้สกึนึก คิดของผู้ซือ้  ประกอบด้วย ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural) ปัจจยัด้านสงัคม (Social)  ปัจจยัสว่นบคุคล 

(Personal) และปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological)  ซึ่งผู้บริโภคจะมีลกัษณะแตกต่างกันอย่างยิ่ง  ในแง่ของ อาย ุ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 

 

พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววถีิ 

- ประเภทผลติภณัฑ์ท่ีซือ้ 

- เหตผุลในการซือ้ 

- ช่วงเวลา/โอกาสท่ีซือ้ 

- ความถ่ีในการซือ้ 
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รายได้  ระดบัการศกึษา  ปณิศา ลญัชานนท์ (2548)  กลา่ววา่  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจําเป็นต้องศึกษาลกัษณะ

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ คือ 6 Ws และ 1 H  ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซือ้อะไร (What)  

ทําไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who)  ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด (When) ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 

(Where) และผู้บริโภคซือ้อย่างไร (How)  เน่ืองจากคําถามเหล่านีจ้ะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการซือ้  การบริโภค  การ

เลอืกผลติภณัฑ์  แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะทําให้ผู้บริโภคพงึพอใจ   สว่นการตดัสินใจซือ้ของผู้ซือ้จะได้รับอิทธิพลมา

จากลกัษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ  อายุ  อาชีพ   รายได้  การศึกษา ค่านิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต   

 ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค  ธนพร  สบือินทร์ (2554)  ทําการศกึษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรอภยัภเูบศรของผู้บริโภคในจงัหวดัปราจีนบรีุ   โดยศึกษาลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์และปัจจยัสว่นประสมการตลาด  ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์

สมุนไพรอภยัภูเบศร  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซือ้

สมนุไพรอภยัภเูบศรแตกตา่งกนั  ปัจจยัสว่นประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์และด้านราคา  ปัจจยัด้านสงัคมและจิตวิทยา

ด้านการรับรู้  ด้านการเรียนรู้และด้านทศันคติและความเช่ือ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์สมนุไพรอภยั

ภเูบศรประเภทเคร่ืองสาํอางสมนุไพร  ฉตัรสดุา  สบืสนธิ (2548) ได้ทําการศกึษาพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคต่อกลยทุธ์

การตลาดของผลติภณัฑ์เคร่ืองสาํอางสมนุไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัท สโรรักษ์  (ประเทศไทย) จํากดั   

โดยศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการซือ้  ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์การตลาด

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและเวชสําอางสมุนไพรสโรรักษ์   ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการซือ้และใช้

บริการ ด้วยเหตผุลท่ีเช่ือมัน่ในช่ือของสนิค้า   มาใช้บริการรักษาสวิ  ฝ้า พร้อมใช้ผลติภณัฑ์  ความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์จะ

ใช้น้อยกวา่ 7 ครัง้/สปัดาห์  ความถ่ีในการใช้บริการรักษาสวิ ฝ้า นวดตวั ท่ีศนูย์ความงามเดือนละครัง้  ปริมาณการใช้จ่าย

เฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ 300-600 บาท ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซือ้และใช้บริการสว่นใหญ่ เลือกใช้ผลิตภณัฑ์สโรรักษ์ 

คอลเล็คชั่น เช่น ผงเร่ง ผงพอก  การตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการจะตดัสินใจด้วยตนเอง   และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสโร

รักษ์จะได้รับข่าวสารจากผู้ ท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์มาก่อน    นอกจากนี ้ใจแก้ว แถวเงิน  (2550)  ได้ทําการศึกษาการพฒันา 

กลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี  โดยพิจารณาในด้านระบบ

การตลาด การคาดคะเนระดบัความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพร  พฤติกรรมการเลือกซือ้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรของผู้บริโภค    ผลการศึกษาพบว่า ระบบตลาดผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมนุไพร เร่ิมต้น

จากการซือ้วตัถดุิบหลกัสว่นใหญ่สามารถปลกูได้เองในชมุชน แตม่ีวตัถดุิบบางประเภทต้องสัง่ซือ้มาจากนอกพืน้ท่ี  ระบบ

การจดัจําหน่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระบบจําหน่ายทางตรง และ ระบบจําหน่ายทางอ้อม  ส่วนการคาดคะเนระดบั

ความต้องการผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางสมุนไพรมีแนวโน้มความต้องการผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง  ในด้านพฤติกรรมการ

เลือกซือ้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้ บริโภค พบว่า    ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอางประเภทสบูส่มนุไพร  เหตผุลการเลอืกใช้ คือ ผิวกายชุ่มช่ืน  ผิวขาวเนียน  ผิวสวย สะอาด มีประสบการณ์ใน

การใช้สมนุไพรอยา่งน้อย 1 ปี วตัถปุระสงค์ในการซือ้สมนุไพรเพ่ือใช้เอง ซือ้จากร้านค้าทัว่ไป  คา่ใช้จ่ายในการซือ้น้อยกว่า 

500 บาท ความถ่ีในการซือ้ 1 เดือน/ครัง้  ได้รับข้อมูลผลิตภณัฑ์จากเพ่ือน  ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ หาซือ้ยาก ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ความรู้สกึปลอดภยัจากการใช้ผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือ ราคาท่ีเหมาะสมกับ

คณุภาพ สถานท่ีตัง้มีความสะดวกในการซือ้  
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 โดยสรุป   การวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค มีจดุสงัเกต คือ  มกัจะใช้คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะ

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6 Ws และ 1 H  ซึง่คําตอบท่ีได้จะชว่ยให้นกัการตลาดจดักลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความ

พงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม   
 

ตารางที่ 1 แสดงตวัแปร  แนวคดิ/ทฤษฎี และหลกัฐานเชิงประจกัษ์  

ตัวแปรอิสระ แนวคิด/ทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler, P. (2003) 

Armstrong & Kotler  (2009) 

ปณิศา  ลญัชานนท ์(2548) 

ธนพร  สืบอินทร์ (2554) 

2. พฤติกรรมการซ้ือ 

    

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler, P. (2003) 

Armstrong & Kotler  (2009) 

Majumdar, R.  (2010) 

Solomon (2002) 

วฒิุ   สุขเจริญ (2555) 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) 

ฉัตรสุดา  สืบสนธิ (2548) 

ปณิศา  ลญัชานนท ์(2548) 

ใจแกว้ แถวเงิน (2550) 

ธนพร  สืบอินทร์ (2554) 
 

สมมตฐิานการวิจัย 

ปัจจยัสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววิถี    

 - ปัจจยัสว่นบคุคล  ได้แก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  อาชีพ  รายได้ 

 - พฤติกรรมการซือ้  ได้แก่  ประเภทผลติภณัฑ์ท่ีซือ้, เหตผุลในการซือ้, ช่วงเวลา/โอกาสท่ีซือ้,  

ความถ่ีในการซือ้, บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้, สือ่ท่ีได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 
 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศึกษา  

  การวิจยันี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีของผู้บริโภค  ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจดัทําขึน้เพ่ือจัด

จําหนา่ยของสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ เพ่ือจะได้นํามาปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด

และสามารถขยายตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ให้เพ่ิมมากยิ่งขึน้ต่อไป  โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตอําเภอ

ร้องกวาง อําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีไปใช้เท่านัน้   ซึ่งมีคําถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรม

ผู้บริโภค คือ  ปัจจัยส่วนบุคคล และข้อคําถามเก่ียวกับ 6 Ws 1 H  ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 

ผู้บริโภคซือ้อะไร (What)  ทําไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why) ใครมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who)  ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด (When) 

ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where) และผู้บริโภคซือ้อยา่งไร (How) 
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2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survery Research)  โดยผู้วิจยัทําการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการซือ้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั ได้แก่  แบบสอบถาม   ซึ่งได้ทําการ

ทดสอบความนา่เช่ือถือของเคร่ืองมอื  และนําออกเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจํานวน  385 ตวัอยา่ง  และนําแบบสอบถาม

มาตรวจสอบความถกูต้องและทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ

สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics)  ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐาน  (Hypothesis Testing) ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-

Square)  นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา ตัง้แต่  1 กันยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 

2556              

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ ท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในเขต

อําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่  เน่ืองจากไมท่ราบจํานวนท่ีแน่นอนของประชากรกลุม่นี ้ดงันัน้จึงกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

จากการคํานวณโดยใช้สตูรของ William G. Cochran (อ้างถึงใน พิมพา หิรัญกิตติ, 2552, น. 135)   โดยใช้ระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่นท่ี 0.50 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง   ใช้เทคนิคการสุม่ตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ประกอบด้วย 

  สว่นท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย คําถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุ อาชีพ 

ระดบัการศกึษา และรายได้  

  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย คําถามเก่ียวกับ

ประเภทผลติภณัฑ์ชีววิถีท่ีซือ้ เหตผุลในการซือ้  ความถ่ีในการซือ้ บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้ และแหลง่ท่ีซือ้ผลติภณัฑ์  

  การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ทําการวิจัยได้สร้างข้อความท่ีเป็น

คําถาม จากการศกึษากรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

  แบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น ตรวจแบบสอบถามให้ตรงกบัเนือ้หาท่ีจะทําการวิจยั

และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย ทัง้ในด้านโครงสร้าง (Construct Validity) และความเท่ียงตรงของเนือ้หา 

(Content Validity) นําแบบสอบถามไปทดสอบกบัประชากรท่ีมิใช่กลุม่ตวัอยา่งในเขตอําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ จํานวน 

30 ราย เพ่ือหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้จากแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ หลงัจากดําเนินการแก้ไขส่วนบกพร่อง แล้วจึงนํา

แบบสอบถามท่ีแก้ไขสมบรูณ์ไปแจกให้กบักลุม่ตวัอยา่งตามท่ีกําหนดไว้ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถติิ 

   การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์  โดยวิเคราะห์ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าความถ่ี  ร้อยละ และสถิติ

สหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson chi-Square)  
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ผลการศึกษา 
  

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 254 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.6  มีอายอุยูร่ะหวา่ง  21-

30 ปี จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาได้แก่ อาย ุ31-40 ปี และ อาย ุ41-50 ปี  จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.4  เท่ากนั  มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาได้แก่ ตํ่ากว่า

หรือเทา่กบัมธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9   มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จํานวน 178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.2 รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5,001-10,000 บาท จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาได้แก่ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 80  คน  สว่น

ใหญ่มีสถานภาพโสด  จํานวน 224  คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาได้แก่ สมรส จํานวน 133  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5   

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถขีองผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่อนัดบัผลติภณัฑ์ชีววิถีท่ีผู้บริโภคเลอืกซือ้มากท่ีสดุ   คือ สบูค่รีมอาบนํา้ (นมข้าว) จํานวน 257 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 66.8  รองลงมา  คือ นํา้ยาล้างจาน จํานวน  190  คน คิดเป็นร้อยละ 49.3  เหตผุลท่ีเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถี คือ 

อยากทดลองใช้เอง  จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7  รองลงมา คือ ช่วยอดุหนนุนกัศกึษาให้มีรายได้   จํานวน 84 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.8  สว่นใหญ่จะทําการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววิถีตามช่วงเวลา/โอกาสในการซือ้ ได้แก่ เมื่อผลิตภณัฑ์ท่ีใช้หมด  

จํานวน  174  คน คิดเป็นร้อยละ 45.2   รองลงมาได้แก่ เมื่อมีการลดราคา จํานวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.1  มีความถ่ี

ในการผลิตภณัฑ์ชีววิถี 1 ครัง้ต่อเดือน  จํานวน 179 คน    คิดเป็นร้อยละ 46.5   บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้

ผลิตภณัฑ์ชีววิถีของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ ตวัเอง จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2   รองลงมาได้แก่ 

นกัศกึษาผู้ให้คําแนะนํา/ผู้ขายผลติภณัฑ์  จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7  ซึง่จะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ชีววิถี

จากการแนะนําของพนกังานขาย (นกัศึกษา)  จํานวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7   รองลงมาได้แก่ การบอกต่อของ

บคุคลอ่ืน  จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 
          

 ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววิถีของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี จํานวน (N=385) ร้อยละ 

1.ประเภทผลิตภณัฑชี์ววถีิท่ีเลือกซ้ือ 
       - สบู่ครีมอาบนํ้ า (นมขา้ว) 

       - นํ้ายาลา้งจาน 
       - นํ้ายาถูพื้น 

       - นํ้ายาซักผา้ 

       - สบู่กอ้น 
       - นํ้ายาปรับผา้นุ่ม 

2. เหตุผลในการเลือกซ้ือ 
       - อยากทดลองใชเ้อง 
       - เป็นของฝาก 
       - เพื่อจาํหน่ายต่อ 
       - ราคาถูกและประหยดั 
       - สินคา้มีคุณภาพ เช่ือถือได ้
       - ช่วยอุดหนุนนกัศึกษาให้มีรายได ้
       - เป็นสินคา้ท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร 
       - เป็นสินคา้ท่ีใชส้ารเคมีนอ้ย  

 

257 

190 

109 

96 

89 

60 

 

145 

12 

16 

44 

 

66.8 

49.3 

28.3 

24.9 

23.1 

15.6 

 

37.7 

3.1 

4.2 

11.4 
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี จํานวน (N=385) ร้อยละ 

3. ช่วงเวลา/โอกาสท่ีซ้ือผลิตภณัฑชี์ววถีิ 
       - เม่ือผลิตภณัฑใ์ชห้มด 
       - เม่ือมีการลดราคา 
       - เม่ือเห็นการสาธิตวธีิการทาํผลิตภณัฑ ์
       - เม่ือตอ้งการซ้ือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษต่างๆ  
       - อ่ืนๆ ระบุ  

4. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑชี์ววถีิ 

       - 1 คร้ังต่อเดือน 

       - 2 คร้ังต่อเดือน 

       - 3 คร้ังต่อเดือน 

25 

84 

38 

21 

 

174 

85 

75 

49 

2 

 

179 

87 

50 

6.5 

21.8 

9.9 

5.5 

 

45.2 

22.1 

19.5 

12.7 

0.5 

 

46.5 

22.6 

13.0 

       - มากกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน    

5. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชี์ววถีิ 
       - ตวัท่านเอง 
       - เพื่อน 
       - คู่รัก 
       - สมาชิกในครอบครัว 
       - นกัศึกษาผูใ้ห้คาํแนะนาํ/ผูข้ายผลิตภณัฑ ์

6. ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑชี์ววถีิ 
       - ส่ืออินเตอร์เน็ต 
      - แผน่พบั/ใบปลิว 
      - การแนะนาํของพนกังานขาย (นกัศึกษา) 
      - การบอกต่อของบุคคลอ่ืน 

69 

 

170 

60 

9 

24 

122 

 

 

25 

14 

299 

47 

17.9 

 

44.2 

15.6 

2.3 

6.2 

31.7 

 

 

6.5 

3.6 

77.7 

12.2 

 

 ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน   

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้   พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ 

เพศ  อาย ุ  และระดบัการศึกษา  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีในประเด็นของเหตุผลในการซือ้ 

ช่วงเวลา/โอกาสในการซือ้  บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P < .05) ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีได้แก่ อาชีพ และรายได้ นอกจากนีย้งัพบว่าพฤติกรรมการซือ้ในด้าน

ความถ่ีในการซือ้ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัสว่นบคุคล    รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3-5 
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ตารางที่ 3 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววถีิ 

ตัวแปรพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี χ 2-test P-Value แปลผล 

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 

   - นํ้ายาถูพื้น 
   - นํ้ายาลา้งจาน 
   - นํ้ายาซักผา้ 
   - สบู่ครีมอาบนํ้ า (นมขา้ว) 
   - นํ้ายาปรับผา้นุ่ม 
   - สบู่กอ้น 

 

.249 

5.977 

1.162 

6.831 

.015 

.005 

 

.618 

.050* 

.281 

   .009** 

.902 

.942 

 
ไม่มีความสัมพนัธ ์

มีความสัมพนัธ ์
ไม่มีความสัมพนัธ ์

มีความสัมพนัธ ์
ไม่มีความสัมพนัธ ์
ไม่มีความสัมพนัธ ์

 

ตารางที่ 4 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววิถี (ตอ่) 

ตัวแปรพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี χ 2-test P-Value แปลผล 

เหตุผลในการซ้ือ    20.923 .004** มีความสัมพนัธ์ 

ช่วงเวลา/โอกาสท่ีซ้ือ     25.563 .000** มีความสัมพนัธ์ 

ความถ่ีในการซ้ือ  4.953 .422 ไม่มีความสัมพนัธ ์

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 17.354 .002* มีความสัมพนัธ์ 

 ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 4.936 .424 ไม่มีความสัมพนัธ ์

* มีความสําคญัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05 

** มีความสําคญัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.01 
 

ตารางที่ 5 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ชีววถีิ 
ตัวแปรพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี χ 2-test P-Value แปลผล 

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 

   - นํ้ายาถูพื้น 
   - นํ้ายาลา้งจาน 
   - นํ้ายาซักผา้ 
   - สบู่ครีมอาบนํ้ า (นมขา้ว) 
   - นํ้ายาปรับผา้นุ่ม 
   - สบู่กอ้น 

 

8.350 

56.649 

20.300 

41.445 

20.648 

16.611 

 

.138 

.000** 

.001** 

.000** 

.001** 

.005** 

 
ไม่มีความสัมพนัธ ์

มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์

เหตุผลในการซ้ือ    106.769 .000** มีความสัมพนัธ ์

ช่วงเวลา/โอกาสท่ีซ้ือ     70.504 .000** มีความสัมพนัธ ์

ความถ่ีในการซ้ือ  27.673 .323 ไม่มีความสัมพนัธ ์

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 85.332 .000** มีความสัมพนัธ ์

 ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 48.330 .003** มีความสัมพนัธ ์

* มีความสําคญัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05     

 * * มีความสําคญัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.01 
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ตารางที่ 6 การทดสอบไควสแควร์แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการซือ้ 

                ผลติภณัฑ์ชีววิถี 

ตัวแปรพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ชีววิถี χ 2-test P-Value แปลผล 

ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 

   - นํ้ายาถูพื้น 
   - นํ้ายาลา้งจาน 
   - นํ้ายาซักผา้ 
   - สบู่ครีมอาบนํ้ า (นมขา้ว) 
   - นํ้ายาปรับผา้นุ่ม 
   - สบู่กอ้น 

 

2.671 

47.925 

12.940 

37.334 

12.049 

8.899 

 

.614 

.000** 

.012* 

.000** 

.017* 

.064 

 
ไม่มีความสัมพนัธ ์

มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์
มีความสัมพนัธ ์

ไม่มีความสัมพนัธ ์

เหตุผลในการซ้ือ    113.749 .000** มีความสัมพนัธ ์

ช่วงเวลา/โอกาสท่ีซ้ือ     79.074 .000** มีความสัมพนัธ ์

ความถ่ีในการซ้ือ  19.038 .519 ไม่มีความสัมพนัธ ์

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 52.713 .000** มีความสัมพนัธ ์

 ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 41.539 .003** มีความสัมพนัธ ์

* มีความสําคญัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.05      

* * มีความสําคญัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 0.01 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศกึษา  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ คือ ครีมอาบนํา้ (นมข้าว)  รองลงมา  

คือ นํา้ยาล้างจาน   มีเหตุผลท่ีเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถี คือ อยากทดลองใช้เอง  จะทําการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีเมื่อ

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้หมด  มีความถ่ีในการซือ้ 1 ครัง้ต่อเดือน   บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถี ได้แก่ ตวัเอง   

และสว่นใหญ่จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ชีววิถีจากการแนะนําของพนกังานขาย (นกัศึกษา)  ซึ่งสินค้าจําพวก สบู ่ 

ผงซกัฟอก  นํา้ยาซกัผ้า  นํา้ยาล้างจาน ถือว่าเป็น สินค้าอปุโภคบริโภคแบบสะดวกซือ้ (Convenience   Products) ท่ี

ผู้บริโภคมักจะซือ้ครัง้ละน้อยๆ แต่ซือ้บ่อยครัง้ ดงันัน้ จําต้องนําสินค้าไปไว้ในสถานท่ีท่ีสะดวกพร้อมท่ีจะสนองความ

ต้องการของลูกค้าทันที ผู้บริโภคมักมีพฤติกรรมการซือ้แบบไม่ค่อยได้วางแผนล่วงหน้า   อีกทัง้ใช้เวลาไม่มากในการ

ตัดสินใจเลือกซือ้    ฉะนัน้การตัดสินใจจึงขึน้อยู่กับผู้ บริโภคแต่ละคน    และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ ขายนั่นเอง 

(Armstrong & Kotler, 2009)  นอกจากนีย้งัสนบัสนุนแนวคิดของ Majumdar (2010)  ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภคท่ีมี

ประสบการณ์ในสินค้าหรือบริการมาบ้างแล้ว หรือเป็นสินค้าหรือบริการท่ีง่ายต่อการหาข้อมูล  ผู้บริโภคมักจะไม่ขอ

คําปรึกษาจากผู้ อ่ืน ในทางตรงกนัข้ามสนิค้าหรือบริการท่ีผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์เลยหรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย 

หาข้อมลูได้ยาก หรือไมเ่ช่ือถือโฆษณา ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มท่ีจะขอคําแนะนําจากผู้ อ่ืน  และเมื่อผู้บริโภคได้รับความรู้แล้ว

ก็จะสามารถทําให้เปลีย่นแปลงทศันคติและพฤติกรรมได้  (วฒุิ  สขุเจริญ, 2555)  อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา การ

พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดผลติภณัฑ์สมนุไพรของกลุม่วิสาหกิจชมุชน จงัหวดัอบุลราชธานีของ  ใจแก้ว แถวเงิน (2550)  

พบว่า พฤติกรรมการเลือกซือ้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางประเภทสบู่สมุนไพร  มีความถ่ีในการซือ้ 1 เดือน/ครัง้  ได้รับข้อมูลผลิตภณัฑ์จากเพ่ือน  และ
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สอดคล้องกับ ฉัตรสดุา  สืบสนธิ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดของผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางสมนุไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึษา บริษัท สโรรักษ์  (ประเทศไทย) พบวา่    การตดัสินใจซือ้หรือใช้

บริการจะตดัสนิใจด้วยตนเอง    และการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัสโรรักษ์จะได้รับขา่วสารจากผู้ ท่ีเคยใช้ผลติภณัฑ์มาก่อน 

ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ   และระดับการศึกษา  มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ชีววิถีในประเด็นของเหตผุลในการซือ้ ช่วงเวลา/โอกาสในการซือ้  บคุคลท่ีมี

อิทธิพลตอ่การซือ้  สอดคล้องกบัผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์สมนุไพรอภยัภเูบศรของผู้บริโภค

ในจังหวดัปราจีนบุรีของ ธนพร  สืบอินทร์ (2554) ท่ีพบว่า   ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมการซือ้สมนุไพรอภยัภเูบศรแตกต่างกนั    นอกจากนีย้งัสนบัสนนุแนวคิดตามแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี

กลา่ววา่  การซือ้ของผู้บริโภคนัน้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัทางจิตวิทยา ซึ่งนกัการตลาดไม่

สามารถควบคมุปัจจยัดงักลา่วได้ แตจํ่าต้องนําปัจจยัเหลา่นีม้าพิจารณา   ซึง่บคุคลจะมีการเปลีย่นแปลงสนิค้าและบริการ

ท่ีพวกเขาซือ้ ตามลกัษณะทางเพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา และสามารถนําลกัษณะสว่นบคุคลมาใช้เป็นในการแบ่งกลุม่ผู้

ซือ้ในตลาดเสือ้ผ้า  เคร่ืองสําอาง ของใช้ในครัวเรือน โดยอายุมักจะมีส่วนเก่ียวข้องกับรสนิยมของผลิตภัณฑ์ท่ีซือ้ 

(Armstrong & Kotler, 2009) สอดคล้องกบัวฒุิ สขุเจริญ  (2555)  ท่ีกลา่วว่า เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ ผู้บริโภคมี

เป้าหมายได้หลากหลายในการตอบสนองความต้องการท่ีเกิดขึน้ เป้าหมายท่ีเลอืกโดยผู้บริโภคจะขึน้อยูก่บัตวัผู้บริโภคเอง 

เช่น อาย ุ สภาพร่างกาย  เพศ  เป็นต้น  และขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อม เช่น ครอบครัว  สงัคม  ซึ่งถือว่าเป็นบคุคลท่ีอิทธิพล

ตอ่การซือ้หรือกลุม่อ้างอิงในทางการตลาด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสว่นผสมทางการตลาดสาํหรับตลาดผลติภณัฑ์ผสมสมนุไพร   

 1. ผลิตภัณฑ์ (Products)  ควรเน้นพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นของ

สมนุไพรท่ีใช้  ความปลอดภยัของแหลง่วตัถดุิบ   ตลอดจนควรมีการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น เลขท่ีจดแจ้งผลิตภณัฑ์  

หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตลอดจนเคร่ืองหมายมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประเภท

เคร่ืองสาํอาง    เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในการซือ้และใช้ผลติภณัฑ์  

 2.  ราคา (Price) ควรมีการตัง้ราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์   โดยอาจเทียบราคากบัคู่แข่ง

ขนัในผลติภณัฑ์ประเภทผลติภณัฑ์ผสมสมนุไพรท่ีมีอยูใ่นท้องตลาด  

 3. ช่องทางการจดัจําหนา่ย (Place)  ควรมีการพฒันาช่องทางการจดัจําหนา่ยให้ครอบคลมุและกระจายสนิค้าไป

ยงัเครือข่าย อาทิเช่น  ศูนย์จัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชน  ร้านค้าเพ่ือสุขภาพ ร้านขายยา ร้านจําหน่ายผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง  เป็นต้น 

 4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion)  ควรมีการจดัทําใบปลิวท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัสมนุไพรและผลิตภณัฑ์   มี

การจดัทํารายการสง่เสริมการขาย เช่น บตัรสมาชิก การสะสมแต้ม   มีการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผ่านกิจกรรมการจดั

แสดงสนิค้ากบัทางจงัหวดั ไมว่า่จะเป็นการออกร้าน  การจดันิทรรศการ   งานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัและรับรู้

ของกลุม่ผู้ใสใ่จสขุภาพเน้นการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของสมนุไพรธรรมชาติ และลดการใช้สารเคมี 

 สาํหรับในการจดัทําการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านอ่ืนๆ ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

เช่น ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด  ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา  ซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ของ

ผู้บริโภค    อนัจะทําให้สามารถพฒันาทัง้ในด้านผลติภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจําหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด ได้

อย่างคลอบคลมุ    ตลอดจนควรมีข้อคําถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นคําถามปลายเปิดเก่ียวกบัด้าน
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สนิค้าชมุชน  การสง่เสริมสินค้าชาวบ้าน  ซึ่งจะทําให้ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ท่ีจะสามารถนํามาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน

กลยทุธ์การตลาดได้อยา่งตอ่เน่ือง    อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตลาดซึ่งถือว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market)  ท่ีเน้น

ในเร่ืองของสมนุไพรธรรมชาติและการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึน้กบัชมุชน    
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

  งานวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการวิจยั เร่ือง ช่องทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ชีววิถีมหาวิทยาลยัแมโ่จ้-แพร่ เฉลิม

พระเกียรติ ของผู้บริโภคในเขตอําเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่   ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 

2556 จากมหาวิทยาลยัแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   ผู้วิจยัขอขอบพระคณุแหลง่ทนุ  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีให้คําชีแ้นะเก่ียวกบั

การวิจัย ได้แก่  รศ.จําเนียร  บญุมาก  ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก  ดร.อายุส  หยู่เย็น  ตลอดจนผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้พิจารณา

กลัน่กรองบทความ  กําลงัใจจากเพ่ือนร่วมงานแม้ไมอ่าจเอย่นามและครอบครัวท่ีทําให้งานวิจยัในครัง้นีส้าํเร็จลลุว่งด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
 

 

งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือประเมิน และระบรุายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของการรับรู้

ของผู้ใช้บริการชาวไทยตอ่คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสาํรองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า กลุม่

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ชาวไทยท่ีมีอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ท่ีเคยใช้บริการสํารองบตัรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สาย

การบินต้นทนุตํ่า มากกวา่ 1 ครัง้ ใน 1 ปี จํานวน 212 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ เคร่ืองมือประเมินออนไลน์ท่ี

พฒันาภายใต้กรอบแนวคิดของเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman, 

Zeitham, and Malhotra. (2005) และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัใช้การวจิยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

เพ่ือนํามาปรับปรุงเคร่ืองมือให้สอดคล้องกบับริบทของการประเมินเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า จากนัน้วิเคราะห์ความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

วิเคราะห์ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) ด้วยการทดสอบเบือ้งต้นจํานวน 100 ราย วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือประเมิน (Reliability Analysis) ด้วยการค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) 

วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct  Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และวิเคราะห์

ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือประเมินครัง้สุดท้าย ด้วยการวิเคราะห์สหสมัพันธ์และการถดถอย (Correlation and 

Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  เท่ากบั 0.946 

และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) บง่ชีว้า่เคร่ืองมือเพ่ือการประเมินการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทย

ตอ่คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสาํรองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า มีจํานวนข้อคําถามทัง้หมด 

29 ข้อ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  1) ของเว็บไซต์ (Efficiency)  2) การทํางานเชิงระบบและความน่าเช่ือถือของ

เว็บไซต์ (System Availability and  Reliability)  3) ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของเว็บไซต์ (Privacy and 

Security)และ  4)การติดตอ่กบัเว็บไซต์ (Contact) 
 

 

 

 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
*** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to develop the instrument for assessing and presenting the details of 

each component of Thai customers’ perception towards E-Service quality on ticket reservation of low cost 

airline websites. The sample of this study were 212 Thai customers aged over eighteen who had the 

reservation experiences via low-cost airline websites more than one time per year. The instruments used for 

the study were the online questionnaire developed under the framework of assessing instrument named E-S-

QUAL, the E-RecS-QUAL by Parasuraman, Zeitham, and Malhotra (2005) and the related literature. Moreover, 

the research employs qualitative research method by an in-depth interview to improve the instrument in 

accordance with the context of assessment of low-cost airlines websites. Then the content validity was 

analyzed by the experts on electronic commerce, and so was the internet validation done by the fundamental 

testing of one hundred customers. Moreover, the reliability analysis was examined by cronbach’s alpha 

coefficient and construct validity was done using factor analysis. Consequently, the final analysis of the 

validity of assessing the instrument was analyzed by correlation and regression analysis. 

 The findings of this study were that the cronbach’s alpha coefficient was at the level of 0.946, and the 

result of factor analysis indicated that the instrument for assessing perception of Thai customers towards E-

Service quality on ticket reservation of low cost airline websites had 29 questions altogether consisting of 4 

elements: 1) Efficiency 2) System Availability and Reliability 3) Privacy and Security and 4) Contact 
 

บทนํา 
 

ในโลกปัจจุบนัท่ีมีการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีอํานาจมากยิ่งขึน้ 

เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถท่ีจะเข้าถึงข้อมลูต่างๆ อย่างไร้พรมแดน ประกอบกบัภาวะกดดนัจากการแข่งขนัท่ีมีมากขึน้ใน

ยคุโลกาภิวฒัน์ ทําให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวงัเมื่อมาใช้บริการจากผู้ ให้บริการว่าควรจะได้รับบริการท่ีดีและใช้เวลาท่ี

น้อยลง ผู้ ให้บริการจึงตระหนกัถึงการให้บริการด้วยเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ ใช้บริการมีการรอคอยท่ีน้อยท่ีสดุ  ซึ่ง

นําไปสูก่ารปรับกระบวนการทํางานใหมอ่ยา่งกว้างขวาง เคร่ืองมืออย่างหนึ่งท่ีมีบทบาท และช่วยให้การปรับกระบวนการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีผู้ ใช้สามารถใช้บริการได้

จากทุกสถานท่ีและทุกเวลา ยิ่งไปกว่านัน้ อัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตส่งผลให้ผู้บริโภคมีการใช้ช่องทาง

อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมลูและใช้บริการออนไลน์มากขึน้ องค์กรต่างๆ จึงได้ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ

ลกูค้าเพ่ิมอีกช่องทางหนึง่ (Rotchanakitumnuai, 2003, อ้างถึงใน ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอํานวย, 2549, น.1) ซึ่งช่องทางนัน้ 

ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์เพ่ือให้บริการและสือ่สารกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการพฒันาเว็บไซต์ดงักลา่วอาจทํา

ได้หลายรูปแบบ ซึง่อาจจะสามารถให้บริการหรือสือ่สารกบัลกูค้าได้หรือไมไ่ด้  

เคร่ืองมือประเมิน SERVQUAL ถกูพฒันาขึน้เพ่ือใช้ประเมินคณุภาพบริการแบบดัง้เดิมท่ีผู้ ใช้บริการไปใช้บริการ 

ณ สถานท่ีทําการของผู้ ให้บริการ ซึ่งจะแตกต่างจากการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากช่องทางในการให้บริการผ่าน

อินเทอร์เน็ตมีปัจจยัอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ช่องทางในการบริการท่ีเป็นเว็บไซต์ของผู้ ให้บริการ ความปลอดภยั ความ

ง่ายต่อการใช้บริการผ่านช่องทางเว็บ (Rotchanakitumnuai, 2005, อ้างถึงใน ศิริรัตน์, 2549, น.14) ต่อมาในปี

คริสต์ศกัราช 2005  Parasuraman, Zeithaml, and Malhotra ได้ทําการปรับปรุงเคร่ืองมือประเมิน SERVQUAL เพ่ือให้
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เข้ากบับริบทการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยเคร่ืองมือประเมินท่ีพฒันาขึน้นัน้แบ่งได้เป็น 2 ชุด คือ ชุดหลกั และชุดรอง ซึ่ง

ชุดหลกัเรียกว่า E-S-QUAL ส่วนชุดรองนัน้เรียกว่า E-RecS-QUAL สําหรับเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL นัน้ แบ่ง

องค์ประกอบคุณภาพได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) การพร้อมใช้งานของระบบ 

(System Availability) การบรรลเุป้าหมาย (Fulfillment) และความเป็นสว่นตวั (Privacy) สว่นเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-

QUAL นัน้ แบ่งองค์ประกอบคุณภาพออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การตอบสนอง (Responsiveness) การชดเชย 

(Compensation) และการติดตอ่ (Contact)  

ปัจจบุนัเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005)  

เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายของนกัวิชาการในตา่งประเทศ ด้วยการนําเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน  

E-RecS-QUAL ไปใช้วดัคณุภาพของเวบ็ไซต์ท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามแตบ่ริบทท่ีตนเองสนใจศกึษา ทัง้เว็บไซต์ของภาครัฐ 

เว็บไซต์ของภาครัฐวิสาหกิจ และเว็บไซต์ของภาคธุรกิจ โดยหลากหลายนกัวิชาการก็มีการนําเคร่ืองมือประเมิน E-S-

QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ไปใช้ด้วยวิธีท่ีแตกต่างกนัไป แต่ท่ีนิยมกนัอย่างมาก คือ การนําทัง้ 33 ข้อ

คําถาม ใน 7 องค์ประกอบไปใช้วดัโดยตรง โดยเพ่ิมเติมช่ือเว็บไซต์ท่ีตนเองศกึษาเข้าไปในรูปประโยคของข้อคําถามตา่งๆ 

อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือประเมนิ E-S-QUAL และประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) ได้มี

การพฒันามาจากการศึกษาผู้ ใช้บริการชาวสหรัฐอเมริกาท่ีใช้ www.amazon.com และ www.walmart.com ดงันัน้ข้อ

คําถามในเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) จะมี

บางองค์ประกอบ (Dimensions) และบางข้อคําถาม (Items) ท่ีเก่ียวกบัสินค้าท่ีจบัต้องได้ (Tangible Products) เข้ามา

เก่ียวข้อง ดงันัน้ในบริบทของเว็บไซต์ท่ีไมม่ีเร่ืองของการจําหนา่ยสนิค้าท่ีจบัต้องได้เข้ามาเก่ียวข้องนัน้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการพฒันาตอ่ยอดให้เหมาะสมกบัเว็บไซต์ท่ีตนสนใจศกึษา  

ถ้ากลา่วถึงการนําเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ไปพฒันาต่อยอดนัน้ 

พบว่าผลงานวิจยัในต่างประเทศยงัมีไม่มากนกั และผลงานในประเทศไทยยงัมีอยู่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของ

เว็บไซต์ สายการบินต้นทุนตํ่า ยงัไม่มีรายงานการศึกษาในเร่ืองนีท้ัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริบทท่ี

นา่สนใจอยา่งมาก เพราะจากผลสาํรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนและสถานประกอบการใน

ประเทศไทยของสาํนกังานสถิติแหง่ชาติ พบวา่ ประชากรท่ีมีอาย ุ6 ปีขึน้ไป มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึน้ คือ เพ่ิมจาก

ร้อยละ 26.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 28.9 ในปี 2556  (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ก; สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2556ก) 

และสถานประกอบการทัง้ใหญ่และเล็กท่ีมีคนทํางานตัง้แต่ 1 คนขึน้ไปมีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 19.2  ในปี 2555 และร้อยละ 

19.2 ในปี 2556 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ข; สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2556ข) และจากผลสํารวจการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสํานกังานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี 2555 กับปี 2556 จากผลสํารวจคนท่ีอายุ

ตัง้แต ่6 ปีขึน้ไปท่ีเคยจองหรือซือ้สนิค้าและบริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต พบว่า เพ่ิมจากร้อยละ 4.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 

5.3 ในปี 2556 โดยมีสนิค้าและบริการท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุในปี 2556 คือ เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั เพ่ิมจาก

ร้อยละ 38.2 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 46.8 ในปี 2556 รองลงมาคือ การสาํรองบตัรโดยสารทางอินเทอร์เน็ต (E-Ticket) เพ่ิม

จากร้อยละ 15.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.1 ในปี 2556 ตามลําดบั (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ก; สํานกังานสถิติ

แห่งชาติ, 2556ก) จึงเห็นได้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการสร้างหรือพฒันาเว็บไซต์ เพ่ือให้บริการและสื่อสารกับ

ลกูค้าของสายการบินต้นทนุตํ่า มีความสาํคญัมากตอ่ธุรกิจ เพราะผู้บริโภคมีการซือ้บตัรโดยสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็น

จํานวนมาก 

http://www.walmart.com/
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การศกึษาในครัง้นี ้จึงต้องการนําเคร่ืองมือประเมนิ E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL มาพฒันา

ตอ่ยอด โดยการผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือประเมินการรับรู้ของ

ผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่า ท่ีมี

มาตรฐาน มีคณุภาพและประสทิธิภาพ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ สามารถนําไปใช้ในการประเมินการรับรู้ของ

ผู้ใช้บริการชาวไทยตอ่คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสาํรองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่าตอ่ไป 
 

นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีผู้ ใช้บริการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความสิ่งเร้าออกเป็น

ความหมาย ซึง่แม้ว่าผู้ ใช้บริการแต่ละคนจะเข้ามาใช้บริการในสถานท่ีและเวลาเดียวกนั แต่ก็สามารถตีความการรับรู้ใน

คณุภาพการให้บริการออกมาแตกตา่งกนัได้ (วีระรัตน์ กิจเลศิไพโรจน์, 2549, น. 67) 

เว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Airways Websites) หมายถึง เว็บไซต์ของสายการบินต้นทนุตํ่าท่ี

ให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศทัง้สิน้ 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย สาย

การบินนกแอร์ และสายการบินโอเรียนท์ไทย 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษาในครัง้นี ้จะทําการเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือประเมิน และระบรุายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของการ

รับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยตอ่คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสาํรองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า 
 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือการประเมินการรับรู้ของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการ

สํารองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่า ได้พฒันาตามกระบวนทศัน์ในการพฒันาเคร่ืองมือประเมินทาง

การตลาดของ Churcill (1979) ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนในการพฒันาเคร่ืองมือจํานวน 10 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาแนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และ

เคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) และศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเคร่ืองมือ

ประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ไปปรับปรุงใช้ในงานวิจยั โดยรวบรวมข้อคําถามท่ีเหมือนกนั

เข้าไว้ด้วยกนั และนําข้อคําถามท่ีมีความแตกตา่งกนัมาเรียงตอ่ท้าย 

ขัน้ตอนที่  2 การวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกชาวไทยท่ีมีอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ท่ีเคยใช้บริการ

สาํรองบตัรโดยสารผา่นทางเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่ามากกวา่ 2 เว็บไซต์ และมีความถ่ีมากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จํานวน 

10 ราย เพ่ือค้นหาข้อคําถามท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยตอ่คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัร

โดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่าเพ่ิมเติม  

จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 มาคดักรองตีความ และจดัหมวดหมู่โดยคํานึงถึงบริบท

ตามหลกัการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพ่ือจดัทําเคร่ืองมือประเมินเบือ้งต้น (Initial Scale) 

ขัน้ตอนที่  3 นําเคร่ืองมือประเมินเบือ้งต้น ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดย

พิจารณาวา่ข้อคําถามควรอยูใ่นองค์ประกอบใด ซึ่งข้อคําถามท่ีผู้ เช่ียวชาญตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เห็นว่าควรอยู่องค์ประกอบ

เดียวกนั ข้อคําถามนัน้ก็จะถกูจดัอยูใ่นองค์ประกอบนัน้ๆ แตถ้่าผู้ เช่ียวชาญตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มีความเห็นว่าข้อคําถามนัน้
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ไมส่ามารถจดักลุม่อยูใ่นองค์ประกอบใดได้เลย หรือการตอบของผู้ เช่ียวชาญมีการกระจดักระจาย ข้อคําถามนัน้จะถกูตดั

ออก (Ohanian, 1990, pp. 39-52) 

ขัน้ตอนที่ 4 การนําเคร่ืองมือประเมินท่ีผา่นขัน้ตอนท่ี 3 ไปทดลองใช้ (Try Out)  

ขัน้ตอนที่  5 การนําข้อมลูท่ีเก็บได้จากการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  

เพ่ือจดักลุม่ข้อคําถามท่ีมีความสมัพนัธ์กนั นํามาจดัไว้ในองค์ประกอบเดียวกนั และค้นหาวา่ข้อคําถามใดท่ีควรตดัออก 

ขัน้ตอนที่ 6 การนําเคร่ืองมือประเมินท่ีผา่นขัน้ตอนท่ี 5 มาคํานวณหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

ขัน้ตอนที่ 7 การนําเคร่ืองมือประเมินท่ีผา่นขัน้ตอนท่ี 5 และขัน้ตอนท่ี 6 ไปเก็บข้อมลูจริง 

ขัน้ตอนที่  8 การนําข้อมลูท่ีได้จากเก็บข้อมลูจริง มาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุม่ข้อ

คําถามท่ีมีความสมัพนัธ์กนั นํามาจดัไว้ในองค์ประกอบเดียวกนั และค้นหาวา่ข้อคําถามใดท่ีควรตดัออก 

ขัน้ตอนที่ 9 การนําเคร่ืองมือประเมินท่ีผา่นขัน้ตอนท่ี 8 มาคํานวณหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

ขัน้ตอนที่  10 การนําข้อมลูท่ีได้จากเก็บข้อมลูจริง มาวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอย (Correlation and 

Regression Analysis) 
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือ ชาวไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ท่ีเคยใช้บริการสํารองบตัรโดยสารผ่านทาง

เว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า มากกวา่ 1 ครัง้ ใน 1 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง 

การศกึษาครัง้นี ้ได้มีการใช้กลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ คือ กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัเชิงคณุภาพ และกลุม่ตวัอยา่งของ 

การวิจยัเชิงปริมาณ คือ 

1. การวิจยัเชิงคณุภาพ  

ผู้ศึกษาได้ทําการวิจัยเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ชาวไทยท่ีมีอายุ

ตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ท่ีเคยใช้บริการสํารองบตัรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่ามากกว่า 2 เว็บไซต์ และมี

ความถ่ีในการใช้บริการมากกวา่ 1 ครัง้ ใน 1 ปี จํานวน 10 ราย  

  2. การวิจยัเชิงปริมาณในขัน้ตอนการทดลองใช้เคร่ืองมือ (Try Out) 

  ผู้ศกึษาได้ทําการวิจยัเชิงปริมาณในขัน้ตอนการทดลองใช้ โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างชาวไทยท่ีมี

อายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ท่ีเคยใช้บริการสํารองบตัรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี 

จํานวน 100 ราย ด้วยวิธีการเลอืกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) จากชาวไทยท่ีมีอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 

ท่ีเคยใช้บริการสาํรองบตัรโดยสารผา่นทางเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า มากกวา่ 1 ครัง้ ใน 1 ปี ผา่นทาง Facebook 

3. การวิจยัเชิงปริมาณในขัน้ตอนการเก็บข้อมลูจริง 

  ผู้ศกึษาได้ทําการวิจยัเชิงปริมาณในขัน้ตอนการเก็บข้อมลูจริง โดยการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างชาว

ไทยท่ีมีอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป ท่ีเคยใช้บริการสาํรองบตัรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 

1 ปี จํานวน 200 ราย ตามหลกัการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey, & Lee, 1992, p. 217) แต่การศึกษาครัง้นีส้ามารถ

เก็บข้อมลูจริงได้ 212 ราย โดยใช้วิธีการเลอืกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling)  จากชาวไทยท่ีมีอายตุัง้แต ่

18 ปีขึน้ไปท่ีเคยใช้บริการสํารองบตัรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี ผ่านทางเว็บ

บอร์ดบลแูพลนเน็ต (Blue Planet) ของเว็บไซต์พนัทิปดอทคอม 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศกึษาในครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจโดยใช้เคร่ืองมือประเมินออนไลน์ (Online Questionnaire) 

ซึง่จะแบง่คําถามออกเป็น 3 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบเคร่ืองมือประเมนิออนไลน์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน 

ประสบการณ์ในการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เว็บไซต์ของสายการบินต้นทนุตํ่าท่ีเคยใช้บริการสํารองบตัรโดยสาร

บอ่ยท่ีสดุ ลกัษณะคําถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) 

สว่นท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคณุภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัรโดยสารของ

เว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1)ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Efficiency) 2)ด้านการทํางานเชิง

ระบบและความนา่เช่ือถือของเว็บไซต์ (System Availability and Reliability) 3)ด้านความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั

ของเว็บไซต์ (Privacy and Security) 4)ด้านการติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact) ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ 5 ระดบั (Likert Scale) เกณฑ์ในการวดัคา่ตวัแปร คือ 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 

3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  

สว่นท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคณุภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัรโดยสารของ

เว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่าโดยภาพรวม ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

เกณฑ์ในการวดัค่าตวัแปร คือ 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 2 หมายถึง น้อย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง มาก และ 5 

หมายถึง มากท่ีสดุ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาในครัง้นี ้ได้วิเคราะห์ข้อมลู โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 17.0 โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ คือ 

1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งใช้คา่ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. คณุภาพของเคร่ืองมือประเมิน  

2.1 การหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแต่ละ

องค์ประกอบและรวมทกุองค์ประกอบ ซึง่คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแต่ละองค์ประกอบและค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาครวมทกุองค์ประกอบต้องมีคา่มากกวา่ 0.07 (Nunnally, & Bernstein, 1994) 

2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัและหมนุแกนแบบแวริแมกซ์ แล้วพิจารณาคดัเลือกองค์ประกอบ

ตามเกณฑ์ คือ 

2.2.1 คา่ KMO ต้องมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.6-1 (Tabachnick, & Fidell, 1996)  

2.2.2 แตล่ะองค์ประกอบต้องมีคา่ไอเกนมากกวา่ 1 (Floyd, & Widaman, 1995)  

2.2.3 ข้อคําถามในแตล่ะองค์ประกอบต้องมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 

0.50 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) 

2.3 การนําคา่เฉลีย่รวมของแต่ละองค์ประกอบท่ีได้มาวดัความสอดคล้องกบัคณุภาพของเว็บไซต์โดย

ภาพรวม ด้วยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอย (Correlation and Regression Analysis)  
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ผลการศึกษา 
 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 58 และเป็นเพศชายร้อย

ละ 42 สว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 29-39 ปี  คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา คือ  อายรุะหว่าง 18-28 ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.2 

โดยประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 

18.4 สว่นใหญ่มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 สว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้บริการสํารองบตัรโดยสารทางเว็บไซต์สายการบิน

ต้นทนุตํ่า มากกวา่ 24 เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ น้อยกวา่  6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.5 สว่นใหญ่มีความถ่ี

ในการใช้บริการสาํรองบตัรโดยสารทางเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า  ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมา คือ 

นานๆ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 32.6 โดยเว็บไซต์สารบินต้นทุนตํ่าท่ีเคยใช้บริการสํารองบัตรโดยสารบ่อยท่ีสุด คือ 

www.airasia.com คิดเป็นร้อยละ 77.4 รองลงมา คือ www.nokair.com คิดเป็นร้อยละ 20.3 

2. ผลการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน 

ผลขัน้ตอนที่ 1 ผู้ศึกษาเลือกใช้ 4 องค์ประกอบ ในเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน  

E-RecS-QUAL ของ Parasuraman et al. (2005) มาเป็นต้นแบบข้อคําถาม เพ่ือสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการประเมินการรับรู้

ของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่า

ร่วมกบัเคร่ืองมือประเมินของ Jain (2011) ท่ีนําไปใช้วดัคณุภาพบริการของเว็บไซต์การรถไฟ ซึ่งมีการให้บริการด้านการ

สาํรองบตัรโดยสารท่ีคล้ายคลงึกบัสายการบินต้นทนุตํ่า 

ผลขัน้ตอนที่ 2 ผู้ศกึษาทําการวจิยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ทําให้ได้ข้อคําถามเพ่ิมเตมิ   จากนัน้นํา

ข้อคําถามจากขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 มารวมกนัได้ 33 ข้อคําถาม นํามาแบ่งประเภทและจดัหมวดหมู่ได้จํานวน 4 

องค์ประกอบ  

ผลขัน้ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมากกว่า 2 

ท่าน มีความคิดเห็นว่าทุกข้อคําถามในองค์ประกอบท่ี 1, องค์ประกอบท่ี 2, องค์ประกอบท่ี 3 และองค์ประกอบท่ี 4 

สามารถจดัอยูใ่นองค์ประกอบนัน้ๆ ได้ 

ผลขัน้ตอนที่ 4 ผู้ศกึษาสามารถเก็บข้อมลูในขัน้ตอนของการทดลองใช้ (Try Out) ได้จํานวน 100 ราย 

ผลขัน้ตอนที่  5 ข้อมลูท่ีได้จากทดลองใช้ มีค่า KMO เท่ากับ 0.834 ซึ่งเป็นค่าท่ีค่อนข้างสงู แสดงว่าข้อมูล

ตวัอยา่งมีความเหมาะสมกบัเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มี 1 ข้อคําถามถกูตดั

ออก เน่ืองจากมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบตํ่ากวา่ 0.50 

ผลขัน้ตอนที่  6 ผลการนําจํานวน 32 ข้อคําถามท่ีผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบในขัน้ตอนท่ี 5 มา

คํานวณหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา่ แตล่ะองค์ประกอบมีคา่มากกวา่ 0.80 และมีคา่สมัประสทิธ์ิรวมทกุ

องค์ประกอบเทา่กบั 0.895 แสดงวา่เคร่ืองมือประเมินมีเกณฑ์ความเช่ือมัน่คอ่นข้างสงู 

ผลขัน้ตอนที่ 7 ผู้ศกึษาสามารถเก็บข้อมลูจริงได้จํานวน 212 ราย 

ผลขัน้ตอนที่  8 ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจริง มีค่า KMO เท่ากบั 0.918 ซึ่งเป็นค่าท่ีค่อนข้างสงู แสดงว่า

ข้อมลูตวัอยา่งมีความเหมาะสมกบัเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มี 3 ข้อคําถาม

ถกูตดัออก เน่ืองจากมีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบตํ่ากวา่ 0.50 

http://www.nokair.com/
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ผลขัน้ตอนที่  9 ผลการนําจํานวน 29 ข้อคําถามท่ีผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบในขัน้ตอนท่ี 8 มา

คํานวณหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา่ แตล่ะองค์ประกอบมีคา่มากกวา่ 0.80 และมีคา่สมัประสทิธ์ิรวมทกุ

องค์ประกอบเทา่กบั 0.946 แสดงวา่เคร่ืองมือประเมินมีเกณฑ์ความเช่ือมัน่คอ่นข้างสงู 

ผลขัน้ตอนที่  10 ผลการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบว่า (X1) ประสิทธิภาพ

ของเว็บไซต์ (X2) การทํางานเชิงระบบและความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ (X3) ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของ

เว็บไซต์ (X4) การติดต่อกับเว็บไซต์ กับ (Y) คุณภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์กันในทางบวกอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.506, 0.486, 0.180 และ .402 ตามลําดบั) โดยประสิทธิภาพของเว็บไซต์มีผลต่อ

คณุภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม 25.6%  การทํางานเชิงระบบและความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์มีผลต่อคุณภาพของ

เว็บไซต์โดยภาพรวม 25.6% ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของเว็บไซต์มีผลต่อคณุภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม 

3.2% และการติดตอ่กบัเว็บไซต์มีผลตอ่คณุภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวม 16.1% 

ดงันัน้สรุปผลการพฒันาเคร่ืองมือประเมินได้ว่า เคร่ืองมือเพ่ือการประเมินการรับรู้ของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อ

คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสาํรองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

โดยองค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Efficiency) เป็นองค์ประกอบเก่ียวกบัความง่าย ความเร็วในการเข้าถึง 

และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ ประกอบด้วย 12 ข้อคําถาม องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานเชิงระบบและความน่าเช่ือถือ

ของเว็บไซต์ (System Availability and Reliability) เป็นองค์ประกอบเก่ียวกบัความพร้อมของเว็บไซต์ท่ีดําเนินงานโดยไม่

เกิดปัญหาและการตอบสนองต่อคําสัง่ของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 ข้อคําถาม องค์ประกอบท่ี 3 ความเป็นสว่นตวัและ

ความปลอดภยัของเว็บไซต์ (Privacy and Security)เป็นองค์ประกอบเก่ียวกบั การรักษาสิทธิสว่นบคุคลและการปกป้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม องค์ประกอบท่ี 4 การติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact) เป็น

องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพของปัญหาด้วยความช่วยเหลอืของเว็บไซต์ และผลติภณัฑ์ท่ีต้องการจาก

เว็บไซต์ ประกอบด้วย 8 ข้อคําถาม ดงัผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

องค์ประกอบและข้อคาํถาม 

Factor and Item 

Factor 

Loading 

Extracted 

Communality 

Eigenvalues 

% of variance 
α 

1. ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Efficiency)   40.967 0.942 

1.1 เว็บไซต์จดัลาํดบัขัน้ตอนการทํารายการได้เหมาะสม 0.824 0.731   

1.2 เว็บไซต์จดัวางโครงสร้างไว้อยา่งเป็นระบบระเบียบ 

     (Parasuraman et al., 2005)   

0.806 0.709   

1.3 เว็บไซต์อํานวยให้ฉนัเข้าถึง/เข้าใช้ได้อยา่งรวดเร็ว 

      ง่าย (Parasuraman et al., 2005) 

0.799 0.766   

1.4 ข้อมลูเนือ้หาของเว็บไซต์จดัวางอยา่งมีระเบียบเป็น 

      สดัสว่น (Parasuraman et al., 2005) 

0.781 0.650   

1.5 เว็บไซต์ออกแบบมาให้ฉนั ค้นหาสนิค้า/บริการท่ี 

      ต้องการพบโดยง่าย (Parasuraman et al., 2005) 

0.778 0.652   

1.6 เว็บไซต์ใช้งานง่าย (Parasuraman et al., 2005) 0.777 0.661   

1.7 เว็บไซต์มีการจดัวางตําแหนง่และรูปแบบสอดคล้อง 0.762 0.662   
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องค์ประกอบและข้อคาํถาม 

Factor and Item 

Factor 

Loading 

Extracted 

Communality 

Eigenvalues 

% of variance 
α 

      กนัในทกุหน้า (Jain, 2011) 

1.8 เว็บไซต์จดัลาํดบัก่อนหลงัของข้อมลูสนิค้า/บริการ 

      ตา่งๆภายในเว็บไซต์ได้เหมาะสม 

0.759 0.630   

1.9 เว็บไซต์ออกแบบมาให้ฉนั ทอ่งชมจากสว่นหนึง่ไป 

      สว่นหนึง่ของเว็บไซต์โดยง่าย (Parasuraman et al., 

      2005)  

0.732 0.602   

1.10 เว็บไซต์อํานวยให้ฉนั ทําธุรกรรมได้เสร็จสิน้สมบรูณ์ 

       อยา่งรวดเร็ว (Parasuraman et al., 2005) 

0.655 0.545   

1.11 เว็บไซต์ทํารายการตา่งๆตามคําสัง่ของฉนัได้ถกูต้อง 0.603 0.535   

1.12 หน้าเพจของเว็บไซต์แสดงผล (Load) ได้รวดเร็ว 

       ทนัที (Parasuraman et al., 2005) 

0.597 0.576   

2. การทาํงานเชงิระบบและความน่าเชื่อถอืของ         

เว็บไซต์ ( System Availability and  Reliability) 

  11.401 0.881 

2.1 เว็บไซต์ไมล่ม่ ระบบทํางานราบร่ืน  

     (Parasuraman et al., 2005) 

0.844 0.798   

2.2 หน้าตา่งๆ ของเว็บไซต์ไมค้่างหรือหยดุชะงกัเมื่อฉนั   

      ป้อนข้อมลูสัง่ซือ้ (Parasuraman et al., 2005) 

0.789 0.761   

2.3 เว็บไซต์เปิดตวัและเร่ิมดาํเนินการได้ทนัที  

      (Parasuraman et al., 2005) 

0.653 0.643   

2.4 เว็บไซต์ใช้ข้อมลูในการทํารายการท่ีถกูต้องตาม 

      ข้อตกลงท่ีให้ไว้เสมอ 

0.651 0.622   

2.5 เว็บไซต์พร้อมให้บริการเสมอ (ทกุเวลา ทกุวนั  

    ตลอด ปี) (Jain, 2011) 

0.570 0.547   

3. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัของเว็บไซต์    

(Privacy and Security) 

  5.488 0.824 

3.1 เว็บไซต์มีการปกป้องความปลอดภยัข้อมลูบตัร 

      เครดิตของฉนั (Parasuraman et al., 2005) 

0.819 0.771   

3.2 เว็บไซต์มีการยืนยนัการทําธุรกรรมออนไลน์  

      (Jain, 2011) 

0.768 0.710   

3.3 เว็บไซต์มีการปกป้องข้อมลูเก่ียวกบัการช้อปปิง้ผา่น 

      เว็บของฉนั (Parasuraman et al., 2005) 

0.666 0.624   

3.4 เว็บไซต์ไมนํ่าข้อมลูสว่นตวัของฉนัไปแลกเปลีย่น/ 

       แบง่ปัน/ใช้งานร่วมกบัเว็บไซต์อ่ืน (Parasuraman  

0.644 0.601   
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องค์ประกอบและข้อคาํถาม 

Factor and Item 

Factor 

Loading 

Extracted 

Communality 

Eigenvalues 

% of variance 
α 

      et al., 2005) 

4. การติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact)   4.982 0.871 

4.1 เว็บไซต์อํานวยให้ฉนัสามารถติดตอ่กบับคุคลจริงได้ 

หากประสบปัญหา (Parasuraman et al., 2005) 

0.804 0.714   

4.2 เว็บไซต์มีพนกังานบริการออนไลน์  

      (Parasuraman et al., 2005) 

0.800 0.663   

4.3 เว็บไซต์มีแผนผงัเว็บไซต์ (Sitemap) เพ่ือให้ฉนัเข้าใจ 

      โครงสร้างเว็บ และเข้าถึงข้อมลูท่ีต้องการได้รวดเร็ว  

0.647 0.554   

4.4 เว็บไซต์มีการจดัเตรียมหน้าคําถามท่ีถกูถามบอ่ย  

      (FAQs) เพ่ือชว่ยเหลอื/แนะนําฉนั (Jain, 2011) 

0.638 0.481   

4.5 เว็บไซต์มีบริการค้นหาด้วยคาํสาํคญัทําให้ฉนัพบ 

     สนิค้า/บริการท่ีต้องการได้อยา่งงา่ยดาย (Jain, 2011) 

0.614 0.537   

4.6 เว็บไซต์จดัให้มแีผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของบริษัทออนไลน์  

     (Online Map)ให้ฉนัสามารถติดตอ่กบับริษัทได้ 

0.591 0.505   

4.7 เว็บไซต์แสดงหมายเลขโทรศพัท์ให้ฉนัสามารถติดตอ่ 

      กบัองค์กร/บริษัทได้ (Parasuraman et al., 2005) 

0.582 0.408   

4.8 เว็บไซต์นําเสนอทกุสนิค้า/บริการท่ีต้องการ  

     ช่วยเหลอืและตอบสนองตอ่ข้อสงสยัและปัญหา 

      ของฉนั (Jain, 2011) 

0.515 0.564   

* Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.918 

* Total variance extracted by the 4 factors = 62.838% 
 

อภปิรายผลการศึกษา 
 

1. เมื่อเปรียบเทียบผลสรุปองค์ประกอบของนกัวิจยัแตล่ะทา่นกบัผลสรุปองค์ประกอบของการศกึษาครัง้นี ้พบว่า  

ในงานวิจยัท่ีศกึษาในบริบทของเว็บไซต์ประเภท E-Ticket สว่นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ในเชิงปริมาณ คือ จํานวนองค์ประกอบท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากเดิม และในเชิงนามคือ ช่ือองค์ประกอบท่ีแต่งต่างกับ

เคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL โดยการเปลีย่นแปลงนัน้ เกิดขึน้จากการท่ีนกัวิจยัแต่

ละท่านเลือกใช้องค์ประกอบในเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL ท่ีแตกต่างกนั และ

นกัวิจยับางท่านมีการเพ่ิมองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเคร่ืองประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-

QUAL เพ่ือให้เข้าบริบทท่ีตนเองศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปองค์ประกอบของผู้ศึกษา เน่ืองจากผู้ศึกษาได้เลือกใช้

องค์ประกอบท่ีตรงกบังานวิจัยของ Jain (2011) ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกนั ในเร่ืองของ E-Ticket แต่การศึกษาในครัง้นีผู้้

ศกึษาได้เพ่ิมเติมการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือให้ได้บริบทท่ีเหมาะสมกบัเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า
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ในประเทศไทย ทําให้ผลสรุปองค์ประกอบผู้ศกึษาตา่งจากงานวิจยัของ Jain (2011) และแตกต่างกบังานวิจยัของนกัวิจยั

ทา่นอ่ืนๆ 

2. การศกึษาครัง้นีไ้ด้เลอืกใช้ 4 องค์ประกอบในเคร่ืองมือ E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL คือ     

1. ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) 2. การพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability) 3. ความเป็นสว่นตวั (Privacy) 

และ 4. การติดตอ่ (Contact) เมื่อเปรียบเทียบข้อคําถามของผลการศกึษาในครัง้นีก้บัข้อคําถามใน 4 องค์ประกอบข้างต้น

ในเคร่ืองมือประเมิน E-S-QUAL และเคร่ืองมือประเมิน E-RecS-QUAL พบว่า การศึกษาครัง้นีม้ีข้อคําถามมากกว่า  

11 ข้อ ซึ่งเป็นข้อคําถามท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัร

โดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ประกอบการ 

เคร่ืองมือเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้ ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบัตร

โดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า ได้ผ่านการตรวจสอบเบือ้งต้นจากผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้ผ่านการทดสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองมือด้วยการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันัน้ผู้ประกอบการสามารถนําเคร่ืองมือเพ่ือประเมินการ

รับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยตอ่คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า 

ไปใช้ในการวดัคณุภาพของเว็บไซต์ท่ีให้บริการ แล้วนําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาเฉพาะในขอบเขตของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่า ดงันัน้หากสายการบินรูปแบบ

อ่ืนต้องการจะนําเคร่ืองมือประเมินดงักลา่วไปใช้ ควรมีการศกึษาเพ่ิมเติม เพราะอาจมีความแตกตา่งตามลกัษณะการรับรู้

ของกลุม่ผู้ใช้บริการท่ีแตกตา่งกนั เช่น บางคําถามอาจไม่มีผลต่อกลุม่ผู้ ใช้บริการสํารองบตัรโดยสารเว็บไซต์สายการบินท่ี

ไมใ่ช่สายการบินต้นทนุตํ่า เป็นต้น 

2. ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาเฉพาะผู้ใช้บริการชาวไทยและเป็นสายการบินภายในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ใน

อนาคตควรมีการศึกษาผู้ ใช้บริการชาวต่างชาติเพ่ิมเติมและควรนําเคร่ืองมือประเมินไปทดสอบกบัสายการบินต้นทนุตํ่า

อ่ืนๆ ในตา่งประเทศ เพ่ือขยายการรับรู้คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์ให้ครอบคลมุทกุกลุม่ผู้ใช้ 

3. ในอนาคตควรมีการศกึษาในมีการนําเคร่ืองมือประเมินท่ีได้พฒันาในการศึกษาครัง้นี ้ไปทดสอบคณุภาพ

ของเคร่ืองประเมินอีกครัง้ โดยควรทดสอบทัง้ความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง โดยอาจเลอืกทดสอบกบัเว็บไซต์สายการบิน

ต้นทนุตํ่าเพียงสายการบินเดียว เพ่ือเป็นการสนบัสนนุเคร่ืองมือประเมินท่ีได้พฒันาในการศึกษาครัง้นีใ้ห้มีความน่าเช่ือถือ

มากยิ่งขึน้ วา่สามารถนําไปใช้วดัเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่านัน้ๆ ได้จริง และหลงัจากท่ีได้ทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ

ประเมินอีกครัง้แล้ว ควรมีการนําไปใช้วัดคุณภาพของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนตํ่านัน้ๆ แล้วนําผลการศึกษาท่ีได้ไป

เสนอแนะในการปรับปรุงคณุภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสํารองบตัรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทนุตํ่านัน้ๆ 

ตอ่ไป เพ่ือความยัง่ยืนขององค์กร 

4. ในอนาคตควรมีนักวิจัยทําการพฒันาเคร่ืองมือประเมินในบริบทอ่ืนๆ  หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ให้มีความ

หลากหลายทัง้ทางด้านสินค้าและบริการ และทําการพฒันาให้กว้างขวางทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยควร
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พฒันาเคร่ืองมือประเมินกบับริบทท่ีไมม่ีผู้ใดเคยทําการศกึษาและเป็นองค์กรธุรกิจท่ีต้องมีการแขง่ขนัทางด้านคณุภาพการ

ให้บริการออนไลน์ เช่น ผู้ให้บริการบตัรเครดิต ผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือและโทรคมนาคม โรงแรม เป็นต้น  

5. ในอนาคตเมื่อมีการพฒันาเคร่ืองมือประเมินในบริบทอ่ืนๆ หรือ เว็บไซต์อ่ืนๆ ท่ีมากขึน้ จนมีปริมาณท่ี

เพียงพอต่อการนํามาสงัเคราะห์ข้อคําถามท่ีสามารถนําไปใช้วดัได้ในทกุๆ เว็บไซต์ ควรมีนกัวิจยัทําการพฒันาเคร่ืองมือ

ประเมินหลกั อนัประกอบด้วยข้อคําถามพืน้ฐานท่ีทกุๆ เว็บไซต์สามารถนําไปใช้ได้เลย โดยไมม่ีข้อโต้แย้ง 
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ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ 
กรณีศึกษาผู้เช่าอพาร์ตเม้นต์บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

The Study of Marketing Factors Influencing  

The Rental Apartment Behaviors A Case Study of The Apartment Tenants in The Areas of 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจัยทางการตลาดแต่ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ รวมทัง้ศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมลูพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดเพ่ือใช้ในการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเม้นต์

อนัได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจัยทางการตลาดด้านทําเลท่ีตัง้ ปัจจัยทาง

การตลาดด้านราคา และท้ายสดุคือปัจจยัทางการตลาดด้านการสง่เสริมการตลาดโดยถ้าพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า

ปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ กลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญักบัการออกแบบอาคารและความสวยงามความสะอาด

ของท่ีพกั การออกแบบภายในห้องพกั สขีองห้องพกั ขนาดของห้องพกั เฟอร์นิเจอร์ ห้องนํา้และสขุภณัฑ์ รวมถึงความเอา

ใจใสข่องพนกังานรักษาความปลอดภยัในระดบัมาก ในรายปัจจยัทางการตลาดด้านราคากลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญักบั 

ค่าเช่ารายเดือน  การผ่อนชําระค่าเช่าเป็นงวด การจ่ายค่าเช่าลว่งหน้า ในระดบัมาก สว่นรายปัจจยัทางการตลาดด้าน

ทําเลท่ีตัง้กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญกับ การท่ีพกัอยู่ใกล้ท่ีทํางานในระดบัมาก เช่นเดียวกัน และในส่วนรายปัจจัย

ทางการตลาดด้านการสง่เสริมการตลาดกลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญักบัสว่นลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือนในระดบัปาน

กลาง เหตุผลท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาและรายได้ค่อนข้างสงูจึงให้ความสําคญักับ

ปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์เป็นอนัดบัท่ีหนึ่ง เพราะต้องการความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ท่ีดีเหมาะสมกบั

ฐานะ รวมถึงต้องการลดคา่ใช้จ่ายและเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงต้องการเช่าท่ีพกัให้อยูใ่กล้กบัท่ีทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study the important levels of each marketing factor which 

influenced the rental apartment behaviors and to study the rental apartment behaviors. The results of this 

study found that most samples viewed the product factors were the most important level for decision making 

to rent apartment, followed by the place and price factors. While the promotion factors were the least 

important level. When we considered the details of each marketing factor, the results revealed that the 

samples gave significance to the product factors in terms of Architectural and beautiful building, clean 

residence, room design, room color, room size, furniture, bathroom and sanitary wares, and security guard 

attention at high significance levels. For the price factors, the samples gave importance to monthly rental fees, 

rent installment payment, and advance rental payment at high significance levels. In the aspect of the place 

factors, the samples gave importance to location near the office at also high significance level. In the 

promotion factors, the samples gave significance to special discount of monthly rental fee at moderate level. 

Because most samples had rather high education and income therefore they gave important to the product 

factors primarily. Moreover, they wanted to obtain convenience, comfort, and good life that were appropriate 

with their statuses. Furthermore, they required to reduce their expenses and increased convenience for 

traveling, thus they preferred to rent the residences near their offices.  

บทนํา 
 

ท่ีพกัอาศยันัน้มีหลายรูปแบบ อพาร์ตเม้นต์เป็นท่ีพกัอาศยัประเภทหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้

ท่ีย้ายจากภมูิลาํเนาเดิมมาพกัอาศยัเพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน  โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่การจ้างงาน

และบริเวณโดยรอบก็มักจะมีผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ให้เช่าเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้พักอาศัย

โดยตรง จงัหวดัชลบรีุนบัได้วา่เป็นแหลง่การจ้างงานท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจอตุสาหกรรม 

ซึง่จะเห็นได้จากจํานวนของผู้ ทํางานจํานวนมากท่ีย้ายภมูิลําเนามาจากต่างจงัหวดั และเป็นจงัหวดัท่ีมีนิคมอตุสาหกรรม

จํานวนไมน้่อยเช่นเดียวกนั นิคมอตุสาหกรรมอมตะถือได้ว่าเป็นนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสําคญัต่อสภาพ

เศรษฐกิจและการจ้างงานของจงัหวดัชลบรีุ เน่ืองจากมีจํานวนถึง 196,946 คน (บริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน่จํากดั, 2552) ซึง่

มีจํานวนมากท่ีไม่ใช่คนในท้องถ่ินของจังหวัด ดังนัน้ความต้องการท่ีพักอาศัยของผู้ ท่ีทํางานจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมี

ความสําคญักับคุณภาพชีวิต อพาร์ตเม้นต์จัดได้ว่าเป็นท่ีพักอาศัยท่ีได้ความนิยมและเลือกเป็นท่ีพกัอาศัย เน่ืองจาก

สามารถตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสดุ โดยมีปัจจยัทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการใช้ตดัสินใจท่ีจะเลือก

พกัอาศยั ไมว่า่จะเป็นปัจจยัทางด้านลกัษณะทางกายภาพของห้องพกั อาคารและสถานท่ี  คา่เช่า ทําเลท่ีตัง้ รวมถึงวิธีการ

สง่เสริมการตลาดของผู้ประกอบการ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตดัสินใจทัง้สิน้ การศึกษาปัจจยัทางการตลาดแต่ละปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ จึงมีความน่าสนใจและมีความสําคัญท่ีจะทํางานวิจัยชิน้นี ้เน่ืองจากการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัตา่งๆจะสง่ผลกระทบโดยตรงกบัผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ให้เช่า สิ่งท่ีผู้ประกอบการจําเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะต้องรับทราบก็คือข้อมลูปัจจยัทางการตลาด ซึง่การเผยแพร่ข้อมลูนีอ้าจมีสว่นทําให้ผู้ประกอบการรายเก่าและ

รายใหมท่ี่ต้องการลงทนุได้ใช้ในการตดัสนิใจดําเนินธุรกิจในภาวะการณ์ปัจจบุนันีไ้ด้ โดยสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกบั
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ความต้องการของผู้พกัอาศยัในด้านอาคารสถานท่ี ค่าเช่า ทําเลท่ีตัง้ การสง่เสริมการตลาด และผู้พกัอาศยัก็จะได้รับการ

ตอบสนองได้ตรงกบัความต้องการของตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจัยทางการตลาดแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ 

รวมทัง้ศกึษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์  
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

สิง่กระตุ้นทางการตลาดในทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคอนัได้แก่ ปัจจยัทางการตลาด เช่นห้องพกั ราคาค่าเช่า  

ซึ่งผู้ประกอบการใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารการตลาด และเน่ืองจากปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความต้องการและ

ความรู้สกึนกึคิดของลกูค้า ซึง่ลกูค้าจะเก็บไว้ภายในใจหรือกลอ่งดํา (Black Box) ดงันัน้หากผู้ประกอบการต้องการบริหาร

การตลาดให้มีประสิทธิภาพ ผู้ ประกอบการก็ควรท่ีจะล่วงรู้ถึงความต้องการในปัจจัยทางการตลาดต่อไปนี  ้โดยมี

รายละเอียดของทฤษฏีดงันี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, น. 128-130) 

 1. สิง่กระตุ้น อาจเกิดขึน้เองภายในร่างกายและสิง่กระตุ้นจากภายนอกนกัการตลาดต้องสนใจและจดัสิง่กระตุ้น

ภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลติภณัฑ์  สิง่กระตุ้นถือวา่เป็นเหตจุงูใจให้เกิดการซือ้สนิค้า โดยสิง่กระตุ้น

ภายนอกประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

1.1 สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus ) เป็นสิง่กระตุ้นท่ีนกัการตลาดสามารถควบคมุได้และ

ต้องจดัให้มขีึน้ เป็นสิง่กระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึง่ประกอบด้วย 

 1.1.1 สิง่กระตุ้นด้านผลติภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้นความ

ต้องการ 

 1.1.2 สิง่กระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสนิค้าให้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์โดยพิจารณา

ลกูค้า 

 1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution) หรือ (Place) เช่น จําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้

ทัว่ถึง 

 1.1.4 สิง่กระตุ้นด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ  

1.2 สิง่กระตุ้นอ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ีอยูน่อกองค์การซึง่บริษัท

หรือผู้ผลติควบคมุไมไ่ด้ ได้แก่ สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกิจ สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลยีสิง่กระตุ้นทางธรรมชาติ สิง่กระตุ้นทาง

กฎหมาย และการเมือง และสิง่กระตุ้นทางวฒันธรรม 

 2. กล่องดําหรือความรู้สึกคิดของผู้ซือ้ เปรียบเสมือนกล่องดําท่ีผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง

พยายามค้นหาความรู้สกึนกึคิดของผู้ซือ้ ความรู้สกึนกึคิดของผู้ซือ้ได้รับอิทธิพลจากสิง่ตอ่ไปนีค้ือ 

 2.1 ลกัษณะของผู้ซือ้ (Buyer characteristic) ลกัษณะของผู้ซือ้มีอิทธิพลจาก ปัจจยัต่าง ๆคือปัจจยัด้าน

วฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา  

 2.2 กระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ้ (Buyer decision process) ประกอบด้วยขัน้ตอน คือการรับรู้ ความ

ต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
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 3. การตอบสนองของผู้ซือ้หรือการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมีการตดัสนิใจประเด็นตา่งๆ คือ การเลอืก

ผลติภณัฑ์ (Product choice) การเลอืกตราสนิค้า (Brand choice) การเลอืกผู้ขาย (Dealer choice) การเลอืกเวลาในการ

ซือ้ (Purchase timing) และการเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase amount) รัตติกาล กําเหนิดศรี (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสนิใจเลอืกเชา่หอพกัในเขตนิคมอตุสาหกรรม นวนคร พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีการสาํรวจเปรียบเทียบ

หอพกัก่อนการตัดสินใจเช่าให้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคือ ขนาดของหอพกั การมีห้องนํา้และ

ระเบียงในตวั ราคาห้องพกั ทําเลท่ีตัง้สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดมณีรัตน์ เฉยยัง่ยืน (2551) 

ศกึษาปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจเช่าหอพกัอาศยัของพนกังานโรงงานใน

อําเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราพบว่าปัจจยัสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในขัน้การรับรู้ปัญหา

และขัน้การตดัสนิใจเช่า รวมถึงปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเช่าห้องพกัในขัน้การรับรู้ปัญหา 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ืออธิบายถึงปัจจยัทางการตลาดและ

พฤติกรรมการเช่าท่ีสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ให้เช่า โดยทําการศึกษาตวัแปรอิสระได้แก่ปัจจยัสว่น

บคุคล(เพศ อายอุาชีพ รายได้ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ภมูิลาํเนาเดิม) ปัจจยัทางการตลาด(ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด) และตวัแปรตามได้แก่พฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire)  

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัปัจจยัทางการตลาด และพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาการสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวความคิดซึ่งประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ สิ่งกระตุ้นด้านราคา สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สิ่งกระตุ้นด้านส่งเสริมการตลาด และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

 3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือผู้ ท่ีทํางานและเช่าอพาร์ตเม้นต์บริเวณนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จํานวน 6,744 

คน (ท่ีมา : องค์การบริหารสว่นตําบลดอนหวัฬอ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ) 

 กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจยัได้กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามกําหนดของYamane (Yamane,1973 อ้างถึงใน ชูศรี วงษ์รัตนะ, 

2541, น. 22) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคาดเคลือ่น 0.05 
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ตารางที่ 1 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง    

ขนาดของธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ จาํนวน จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

ขนาดเลก็ (ตํ่ากวา่ 30 ห้อง) 10 กิจการ 852 คน 50 คน 

ขนาดกลาง (มากกวา่ 30 ไมเ่กิน 100 ห้อง) 20 กิจการ 1,886 คน 120 คน 

ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 100 ห้อง) 12 กิจการ 4,006 คน 230 คน 

รวม 42 กิจการ 6,744 คน 400 คน 

ที่มา : องค์การบริหารสว่นตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 
 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการแบ่งกลุ่มประชากรตามขนาดของธุรกิจ

อพาร์ตเม้นต์ และทําการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบสอบถาม รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 400 ชดุ 
 

ผลการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาระดับของปัจจัยทางการตลาดแต่ละปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่า

อพาร์ตเม้นต์ 

 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 218 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.50 ซึ่งมีอาย ุ31–35 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชนจํานวน 105 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 และเป็นลกูจ้างชัว่คราวจํานวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 23.80 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 15,000–

19,999 บาท จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจํานวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.70มีสภาพเป็นโสดจํานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 และมีภมูิลําเนาเดิมเป็นคนภาคตะวนัออกจํานวน 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 

 โดยกลุม่ตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ในระดบัมาก คิดเป็นคา่เฉลีย่ 3.52 ปัจจยั

ทางการตลาดด้านทําเลท่ีตัง้ในระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.37 ปัจจยัด้านราคาในระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

3.18 ปัจจยัทางการตลาดด้านสง่เสริมการตลาดในระดบัปานกลาง คิดเป็นคา่เฉลีย่ 3.12 
 

ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่า

อพาร์ตเม้นต์โดยภาพรวม 

ปัจจัยทางการตลาด          N =  400 

     X           SD                 

ระดับ ลาํดับที่ 

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์   3.52             0.351 มาก 1 

ปัจจยัด้านทําเลท่ีตัง้   3.37             0.681 ปานกลาง 2 

ปัจจยัด้านราคา   3.18             0.557 ปานกลาง 3 

ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด   3.12             0.507 ปานกลาง 4 

รวม   3.29          0.378 ปานกลาง  
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ตารางที่  3  คา่เฉลีย่ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสําคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเช่า

อพาร์ตเม้นต์      

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์          N= 400 

             X                           SD 

ระดับ 

1. การออกแบบอาคารและความสวยงาม 4.19 0.647 มาก 

2. ความสะอาดของท่ีพกั 4.18 0.761 มาก 

3. การออกแบบภายในห้องพกั 4.10 0.788 มาก 

4. สขีองห้องพกั 4.14 0.818 มาก 

5. ขนาดของห้องพกั 4.15 0.740 มาก 

6. ห้องนํา้ภายในห้องพกั 4.08 0.808 มาก 

7. ชนิดของสขุภณัฑ์ 4.11 0.769 มาก 

8. เคร่ืองปรับอากาศในห้องพกั 3.14 1.041 ปานกลาง 

9. พดัลมในห้องพกั 3.17 1.044 ปานกลาง 

10. เคร่ืองทํานํา้อุน่ในห้องนํา้ 3.14 0.877 ปานกลาง 

11. อินเทอร์เน็ต 3.24 1.058 ปานกลาง 

12. โทรศพัท์ในห้องพกั 3.13 0.970 ปานกลาง 

13. เคเบิลทีว ี 3.26 1.036 ปานกลาง 

14. เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั 3.57 0.923 มาก 

15. ร้านขายของชําภายในท่ีพกั 3.16 1.026 ปานกลาง 

16. ร้านอาหารภายในท่ีพกั 3.20 1.068 ปานกลาง 

17. ร้านซกัรีดภายในท่ีพกั 3.06 0.981 ปานกลาง 

18. ห้องออกกําลงักาย 3.15 0.932 ปานกลาง 

19. บริเวณโดยรอบเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ 3.11 0.975 ปานกลาง 

20. ภาพพจน์และช่ือเสยีงของท่ีพกั 3.44 1.044 ปานกลาง 

21. อธัยาศยัของพนกังานและผู้ดแูลท่ีพกั 3.48 0.965 ปานกลาง 

22. ความเอาใจใสข่องพนกังาน รปภ. 3.60 0.934 มาก 

23. ความเอาใจใสข่องพนกังานทําความสะอาด 3.37 1.027 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.351 มาก 
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ตารางที่   4 ค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคญัของปัจจัยด้านราคาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่า

อพาร์ตเม้นต์   

ปัจจัยด้านราคา 
N= 400 

X                         SD 
ระดับ 

1. คา่เช่ารายเดือน                    4.30 0.803 มาก 

2. การผอ่นชําระคา่เชา่เป็นงวด                   3.70 0.745 มาก 

3. การจา่ยคา่เช่าลว่งหน้า 3.52 1.141 มาก 

4. คา่นํา้ คา่ไฟฟ้า 3.25 1.099 ปานกลาง 

5. คา่ประกนัและคา่มดัจํา 3.14 1.046 ปานกลาง 

6. คา่โทรศพัท์ภายในห้องพกั 3.13 1.008 ปานกลาง 

7. คา่อินเทอร์เน็ต 2.94 1.146 ปานกลาง 

8. คา่เคเบิลทีว ี 2.47 1.110 น้อย 

9. คา่ใช้บริการห้องออกกําลงักาย 2.36 0.968 น้อย 

10. คา่ท่ีจอดรถ 3.03 0.993 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.557 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 5 คา่เฉลีย่ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญัของปัจจยัด้านทําเลท่ีตัง้ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเชา่

อพาร์ตเม้นต์   

ปัจจัยด้านทาํเลที่ตัง้ 
N= 400 

X                      SD 
ระดับ 

1. ท่ีพกัใกล้ท่ีทํางาน 3.64 0.987 มาก 

2. ท่ีพกัใกล้ตลาดหรือศนูย์การค้า 3.37 0.872 ปานกลาง 

3. ท่ีพกัใกล้แหลง่บนัเทิงกลางคืน 3.26 0.975 ปานกลาง 

4. ความสะดวกในการเดินทางไปท่ีตา่งๆ 3.20 0.963 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.681 ปานกลาง 
 

ตารางที่   6 ค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความสําคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
N= 400 

X                   SD 
ระดับ 

1. สว่นลดพิเศษของคา่เช่ารายเดือน 3.39 0.991 ปานกลาง 

2. สทิธิในการใช้บริการซกัรีดในราคาถกู 3.19 0.937 ปานกลาง 

3. สทิธิในการใช้บริการห้องออกกําลงักายราคาถกู 3.22 0.991 ปานกลาง 

4. คําบอกเลา่จากคนรู้จกั 3.41 1.049 ปานกลาง 

5. ป้ายโปสเตอร์โฆษณา 3.10 0.956 ปานกลาง 
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6. โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน 3.07 0.958 ปานกลาง 

7. โฆษณาทางวิทย ุ 2.46 1.094 น้อย 

รวม 3.12 0.507 ปานกลาง 

 

ทําให้สรุปได้ว่าปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความสําคญัมากต่อพฤติกรรมการเช่า

อพาร์ตเม้นต์ ดังนัน้ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์เป็นอย่างมาก ทัง้ในส่วนของการ

ออกแบบอาคารและความสวยงาม ความสะอาดของท่ีพกั ขนาดของห้องพกั  สีของห้องพกั  ชนิดของสขุภณัฑ์ การ

ออกแบบภายในห้องพกั ห้องนํา้ภายในห้องพกั และเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั ในสว่นของปัจจยัด้านทําเลท่ีตัง้ ปัจจยัด้าน

ราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด จะเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีระดบัความสําคญัในระดบัรองลงมา ซึ่งภาค

ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ก็ควรให้ความสาํคญัเช่นเดียวกนั เน่ืองจากล้วนแล้วแตม่ีผลตอ่พฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์  
 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์    

จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ในการ

เลือกสีทาในห้องพกัเป็นสีขาวจํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 เลือกสขุภณัฑ์ประเภทชกัโครกจํานวน 280 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.00 เลือกประเภทเตียงเดี่ยวจํานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30 เลือกโทรศพัท์ท่ีโทรทางไกลได้จํานวน 

171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 เลอืกคา่เช่า2001-2200 บาทจํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 เลอืกประเภทจ่ายเดือน

ละครัง้จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 เลอืกจ่ายลว่งหน้า 1 เดือนจํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 เลือกชําระ

คา่นํา้แบบเหมาจ่ายจํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เลอืกชําระคา่ไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายจํานวน 241 คน คิดเป็นร้อย

ละ 60.30 เลอืกชําระคา่อินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรวมกบัคา่เช่าจํานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 เลือกชําระค่าเคเบิลทีวี

แบบจ่ายรวมกบัค่าเช่าจํานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 เลือกชําระค่าท่ีจอดรถแบบจ่ายรวมกบัค่าเช่าจํานวน 242 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 เลอืกท่ีพกัอาศยัแบบหอพกัจํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 เลือกพกัคนเดียวจํานวน 138 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 เลอืกพกัอาศยัมากกวา่ 5 ปีจํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 เลอืกทราบข้อมลูเก่ียวการเช่า

ท่ีพกัจากมีคนแนะนําจํานวน 255 คนคิดเป็นร้อยละ 63.80  

   ทําให้สรุปได้วา่พฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งเลอืกประกอบด้วย    พฤติกรรมการเลอืกสทีาห้องพกัท่ีเป็น

สีขาว เลือกสขุภณัฑ์ประเภทชกัโครก และเตียงเดี่ยว เลือกโทรศพัท์ท่ีโทรทางไกลได้ ค่าเช่าห้องพกัอยู่ในระหว่าง 2001-

2200 บาท และจ่ายเดือนละครัง้มีการเก็บค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า 1 เดือน เลือกชําระค่านํา้และค่าไฟฟ้าเป็นแบบเหมาจ่าย 

สว่นค่าอินเตอร์เน็ตค่าเคเบิลทีวีและค่าท่ีจอดรถเป็นแบบจ่ายรวมกบัค่าเช่า รูปแบบท่ีพกัอาศยัท่ีเลือกมากท่ีสดุเป็นแบบ

หอพกั และเลือกท่ีพกัคนเดียว โดยพกัอาศยัมากกว่า 5 ปี รวมถึงทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเช่าท่ีพกัจากมีคนแนะนํามาก

ท่ีสดุ 
 

การอภปิรายผล 
 

ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเม้นต์พบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย

ร้อยละ 54.50 และเพศหญิงร้อยละ 45.50 อาย ุ31-35 ปี มีร้อยละ 28.30 อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีร้อยละ 26.20 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีร้อยละ 28.70 มีสถานภาพโสดร้อยละ 68.30 รายได้สว่นใหญ่ อยู่ระหว่าง 

15,000-19,999 บาท มีร้อยละ 32.20 และจากการวิเคราะห์ผลการเก็บรวบรวมข้อมลูพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดเพ่ือใช้ในการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเม้นต์ อนัได้แก่ ปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ 
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เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจยัทางการตลาดด้านทําเลท่ีตัง้ ปัจจยัทางการตลาดด้านราคา และท้ายสดุคือปัจจยัทาง

การตลาดด้านการสง่เสริมการตลาดโดยถ้าพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบวา่ปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ กลุม่ตวัอยา่ง

ให้ความสําคญักับการออกแบบอาคารและความสวยงาม ความสะอาดของท่ีพกั การออกแบบภายในห้องพัก สีของ

ห้องพกั ขนาดของห้องพกั เฟอร์นิเจอร์ ห้องนํา้และสขุภณัฑ์ รวมถึงความเอาใจใสข่องพนกังานรักษาความปลอดภยัใน

ระดบัมาก ในรายปัจจยัทางการตลาดด้านราคากลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญักบัค่าเช่ารายเดือน การผ่อนชําระค่าเช่าเป็น

งวด การจ่ายคา่เช่าลว่งหน้า ในระดบัมาก สว่นรายปัจจยัทางการตลาดด้านทําเลท่ีตัง้กลุม่ตวัอย่างให้ความสําคญักบัการ

ท่ีพักอยู่ใกล้ท่ีทํางานในระดับมาก เช่นเดียวกัน และในส่วนรายปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัสว่นลดพิเศษของคา่เช่ารายเดือนในระดบัปานกลาง เหตผุลท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากกลุม่ตวัอย่าง

สว่นใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาและรายได้ค่อนข้างสงูจึงให้ความสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบัท่ี

หนึ่ง เพราะต้องการความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ท่ีดีเหมาะสมกับฐานะ รวมถึงเพ่ิมความสะดวกสบายในการ

เดินทางจึงให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านทําท่ีตัง้ของท่ีพกัให้อยู่ใกล้กับท่ีทํางาน และต้องการลดค่าใช้จ่ายด้วยการให้

ความสาํคญักบัปัจจยัด้านราคาท่ีเก่ียวข้องกบัค่าเช่ารายเดือน รวมถึงปัจจยัด้านสง่เสริมการตลาดท่ีเป็นเร่ืองของสว่นลด

พิเศษ 

ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าอพาร์ตเม้นต์ซึ่ง

สอดคล้องกบังานท่ีวิจยัของรัตติกาล กําเนิดศรี (2550) และมณีรัตน์ เฉยยัง่ยืน (2551) ในเร่ืองการให้ความสําคญักับ

ปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์เป็นอนัดบัหนึง่ เน่ืองจากเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีผู้ เช่าพิจารณาและพบเห็นได้เป็น

อย่างแรก รวมถึงสามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สกึ ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอพาร์ตเม้นต์ควรให้ความสําคญักบัการ

ออกแบบอาคารและความสวยงาม รวมถึงความสะอาดของท่ีพกัเป็นอนัดบัแรก ทัง้นีเ้พ่ือจะเป็นการสร้างความแตกต่างให้

ธุรกิจบริการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของคอตเลอร์ (2009, P. 428) ท่ีกลา่วไว้ว่า วิธีการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ

บริการก็คือ การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยการตอบสนองความคาดหวงัใน

คณุภาพการบริการ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. ข้อเสนอแนะด้านปัจจยัทางการตลาดสาํหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ให้เช่า 

                  1.1 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ เป็นสิ่งสําคญัอันดบัแรกท่ีควรจะเน้นในเร่ืองการออกแบบอาคารให้มีความ

สวยงาม และความสะอาด รวมถึงขนาดของพกั และองค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น สีท่ีทาในห้องพกัควรเป็นสีขาว ชนิด

ของสขุภณัฑ์ควรเป็นแบบชกัโครก 

 1.2 ปัจจยัด้านราคา ควรจะให้ความสาํคญักบัการคิดคา่เช่ารายเดือน เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผู้ เช่าเลือกท่ี

จะจ่ายคา่เช่าในอตัรา 2001-2200 บาทตอ่เดือน รวมถึงการคิดคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีทําการเรียกเก็บรายเดือน เช่น การชําระค่า

นํา้และคา่ไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายรายเดือน 

 1.3 ปัจจยัด้านทําเลท่ีตัง้ ควรให้ความสาํคญักบัความสะดวกในการเดินทางโดยทําเลท่ีตัง้ของอพาร์ตเม้นต์

ควรตัง้อยูใ่นทําเลท่ีใกล้กบัท่ีทํางานเป็นอยา่งมาก รองลงมาได้แก่ ทําเลใกล้กบัตลาดหรือศนูย์การค้า 

 1.4 ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ควรให้ความสําคญักบัการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากให้มาก

เน่ืองจากพบวา่ผู้ เช่าตดัสนิใจเช่าจากคําบอกเลา่จากคนรู้จกัเป็นอยา่งมาก โดยผู้ประกอบการควรจดัให้มีการบริหารลกูค้า
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สมัพนัธ์เป็นช่วงๆเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่าท่ีพกั ได้แก่การมอบสทิธิพิเศษตา่งๆในช่วงวนัสาํคญั เช่น สว่นลด

พิเศษของคา่เช่ารายเดือน เน่ืองจากในพืน้ท่ีบริเวณเดียวกนัมีจํานวนของอพาร์ตเม้นต์ท่ีเป็นคูแ่ขง่จํานวนมาก 

         2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป  

  2.1 ควรศกึษาและจดัทําเนือ้หาในแบบสอบถามให้ละเอียดมากขึน้   ครอบคลมุถงึสิง่ท่ีต้องการศกึษา

ข้อมลูทัง้จากในสว่นของผู้ ท่ีเช่าและผู้ประกอบการอพาร์ตเม้นต์ให้เช่า เพ่ือประโยชน์ในการตัง้คาํถามและสามารถนําไป

ประยกุต์ใช้งานได้จริง 

  2.2 ควรศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจสงัคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทําให้ทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และนํามาใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางธุรกิจมากยิ่งขึน้  
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วิถีการดาํเนินชีวิตของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Lifestyle of the Aging People in Bangkok and Vicinity 

บริุม โอทกานนท์ * และพลัลภา ปีติสนัต์ ** 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัฉบบันี ้  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะศกึษาวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้สงูวยัท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มหานคร

และปริมณฑล ท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 46-67 ปี โดยทําการศึกษาในด้านการพฤติกรรมการด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ  

ด้านทศันคติ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และทําการแบ่งกลุม่ประชากรสงูวยัจากปัจจัยด้านกิจกรรม ความสนใจ และ

ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ชีวิต (AIO, Activities, Interests, Opinion) การแบ่งกลุม่ผู้สงูวยัใช้เทคนิคองค์ประกอบปัจจยัหลกั 

(Factor Analysis) และเทคนิคการแบง่กลุม่ (Cluster Analysis) 

ในด้านผลการศึกษาจากลุ่มตวัอย่างพบว่า สามารถแบ่งผู้สงูวยัได้เป็น 3 กลุม่ได้แก่ กลุม่ซ่อนเร้น กลุ่มสมถะ 

และกลุม่ลมืวยั โดยกลุม่ซอ่นเร้น สว่นใหญ่เป็นผู้สงูวยัเพศชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 53-57 ปีกลุม่ผู้สงูวยัในกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ี

ไมค่อ่ยชอบเข้าสงัคม ไมค่อ่ยเปิดเผยตวัเองและ มกัไมค่อ่ยพอใจในสิง่ท่ีตวัเองมีอยู ่ชอบใช้ชีวิตในการจบัจ่ายไม่ว่าจะเป็น

การรับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร ร้านอาหารชอบซือ้ของเดินช้อปปิง้ สําหรับกลุม่สมถะสว่นใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงช่วง

อายรุะหวา่ง 53-57 ปีผู้สงูวยัในกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีเมื่อซือ้สินค้าจะพิจารณาจากราคาก่อนสิ่งอ่ืน ไม่เลือกซือ้ของท่ีฟุ่ มเฟือย

หรือมีราคาแพง พิจารณาเหตแุละผล มีความยตุิธรรม มีการใช้ชีวิตท่ีความเป็นอยู่แบบประหยดั สมถะ รักอิสระและพอใจ

ในสิง่ท่ีตวัเองมีอยู ่สว่นกลุม่ลมืวยั ผลจากการวิจยัพบวา่ กลุม่ผู้สงูวยัสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายรุะหวา่ง 42-52 ปี เป็น

กลุม่ผู้สงูวยัท่ี งานสงัสรรค์ยงันิยมไปเท่ียวผบั ดิสโก้ ไนต์คลบั เลาจน์ ชอบไปงานปาร์ตี ้งานเลีย้งสงัสรรค์ หรือไปคาราโอ

เกะ มีพฤติกรรมการซือ้สนิค้าโดยเลือกยี่ห้อท่ีดีท่ีสดุตามสมยั ตามแฟชัน่ ใช้เงินเพ่ือเป็นรางวลัของชีวิตหรือทําให้ตวัเองมี

ความสขุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
** ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ABSTRACT 
 

This research aims to investigate aging people who are between 48-67 years old and living in 

Bangkok and Vicinity. These people are living generations in Baby Boomer and the Generation X periods. 

This research is also attempt to differentiate these aging people according to their Activities, Interests, and 

Opinions. Factor analysis and Cluster analysis were used to explain the different of aging groups of the 

samples. The last part of the research is examine the media exposures of the aging people.  

From the findings, this research discovered that aging people can be clustered into three differential 

groups, which are Salience, Tranquility, and Ageless.  Regarding the Salience group, research results show 

that most of this aging group are male with age of 53-57 years old. They do not like social activities. 

Furthermore they seem not that satisfied with what they have had. However, this group prefer to spending 

time for dinning out and shopping. For Tranquility, most of them are female with age of 53-57 years old. They 

are price oriented shoppers. However, they seem to satisfy with their life status. For Ageless, most of them are 

female with age of 48-52 years old. This group love hanging out for entertainment. In addition, they prefer 

brand name with best quality in order to reward themselves.Media that the aging people has exposed most to 

television, newspaper, and website, respectively.  
 

 

บทนํา 
 

กลุม่ประชากรสงูวยั เป็นกลุม่ประชากรท่ีเกิดหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลง กลุม่ประชากรกลุม่นีม้ีอายุ

ระหวา่ง 48-67 ปี ซึง่เป็นกลุม่ประชากรคาบเก่ียวระหวา่งกลุม่ประชากรท่ีเรียกวา่ เบเบี ้บมูเมอร์ (Baby Boomers) ในช่วง

ปลายอาย ุ(Werner, Carrie A, 2011) และเป็นกลุม่ประชากรช่วงต้นอายขุองกลุม่ เจนเนอร์เรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X)

ในช่วงวยัอายุนีเ้ป็นวยัท่ีเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการดํารงชีวิต     เน่ืองเพราะกลุม่หนึ่งได้เกษียณอายุจากการ

ทํางานไปแล้ว และอีกกลุ่มก็กําลงัจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเกษียณอายุ และบางส่วนก็ได้เกษียณอายุไปแล้ว  เดนท์ 

(2011) ระบวุา่ช่วงเวลาของของการใช้จ่ายท่ีมากท่ีสดุของคนเรามากคือประมาณช่วงอาย ุ46 ปี หลงัจากนัน้รูปแบบของ

การใช้จ่ายก็จะลดลงและเปลีย่นไป ดงันัน้บริบทในแง่ของการใช้ชีวิตของกลุม่ช่วงปลายของเบบีบ้มูเมอร์ และช่วงต้นของ

อายขุองเจนเนอร์เรชัน่ เอ็กซ์ จึงมีความแตกตา่งไปจากการใช้ชีวิตเมื่อตอนยงัอยูใ่นตอนต้นของวยัทํางาน นัน่คือวิถีการใช้

ชีวิตของประชากรสงูวยัเปลีย่นแปลงไปจากเดิม  ในช่วงอายกุ่อนสงูวยัวนันัน้ ผู้ ท่ีอยู่ในช่วงก่อนสงูวยัจะใช้เวลาหลกัไปกบั

การทํางาน สะสมทรัพย์สนิ เมื่อเร่ิมมีครอบครัว ก็มุง่ความสนใจไปท่ีการมีสร้างครอบครัวให้มีความสขุ การเลีย้งดบูตุร การ

ซือ้บ้าน ซือ้ทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น รถยนต์ ท่ีดิน และการสะสมทรัพย์เพ่ือใช้ในอนาคต ซึ่งอาจจะมองได้ว่าจ่ายส่วนใหญ่จะ

หมดไปกบัการสร้างครอบครัว และเมื่อ  ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการวางแผนการใช้ชีวิตหลงัการเกษียณ หรือการบริหารชีวิตเมื่อ

เกษียณอายุไปแล้ว จากเดิมท่ีลกัษณะการดําเนินชีวิตท่ีต้องทํางานหาเงินมาซือ้ในขณะเดียวกัน เน่ืองจากว่าเป็นวยัท่ี

ครอบครัวเร่ิมลดขนาดลง จากเดิมท่ีอยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ เมื่อลกูๆ จบการศกึษาก็มกัจะแยกครอบครัวออกไปใช้ชีวิต  

ในปัจจบุนัประชากรกลุม่นีก้ลุม่หนึง่เป็นประชากรท่ีเป็นประชากรสงูอายคุือมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป (รายงานการ

สํารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2550, 2550) ประการสงูอายุช่วงต้น (61-69 ปี) ในปี 2553 ประเทศไทยมี
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ประชากรกลุม่นีอ้ยู ่4,133,463 และอีกกลุม่หนึง่เป็นกลุม่ประชากรวยัทํางานท่ีกําลงัอยูใ่นช่วงสดุท้ายของการทํางานซึง่คน

กลุม่นีต้้องการการวางแผนชีวิตสาํหรับอนาคตหลงัจากเกษียณอาย ุ 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤติกรรมของของผู้สงูวยั 

2. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ปัจจยัทางจิตวิทยาของผู้สงูวยั 

3. เพ่ือแบง่กลุม่จากปัจจยัทางจิตวิทยาของผู้สงูวยั 

4. เพ่ือศกึษาการเปิดรับสือ่ของผู้สงูวยั 
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) ใช้ระยะเวลา 5 เดือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ คําถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น โดยสว่นท่ี 1 ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ สว่นท่ี 2 

เป็นข้อมูลด้านพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของสงูวยั ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมลูด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของสงูวยั สว่นท่ี 4 เป็น

ข้อมลูด้านพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ของผู้สงูวยั และสว่นท่ี 5 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

กลุม่ประชากรสงูวยัถือเป็นกลุ่มทรัพยากรมนษุย์ท่ีทรงคุณค่า ต่อครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ ซึ่งควรถือ

เป็นกลุม่เป้าหมายของการวิจยัในหลากหลายประเด็น เพ่ือท่ีจะนํามาใช้ในการวางแผนทัง้เชิงนโบบายภาครัฐ การใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินชีวิตให้กบัคนในสงัคมรุ่นตอ่ๆไป (สมโภชน์ อเนกสขุ และกชกร สงัขชาติ, 2548) แต่จากการทบทวน

วรรณกรรมยังพบว่า นิยามของผู้ สูงอายุในประเทศไทยเองมีความแตกต่างกับในต่างประเทศ เช่น อเมริกา ทัง้นี ้

เน่ืองมาจากความแตกต่างในด้าน พฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสงัคม  และโครงสร้างประชากร 

(สถาบนัประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557) ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงมุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

ผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นหลกั ซึ่งพบว่าในประเทศไทยนัน้ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สงูวยัโดยเฉพาะในยงัมีอยู่เป็น

จํานวนไม่มาก นอกจากนัน้ยงัพบว่างานวิจัยมกัเก่ียวข้องกบัเร่ืองของสภาวสขุอนามยั และการสง่เสริมการดูแลสขุภาพ

ทางด้านจิตใจโดยใช้หลกัพทุธศาสนาเป็นหลกั  หากแตใ่นการดําเนินชีวติของผู้สงูวยันัน้ไมใ่ชม่ีเพียงแคม่ิติของด้านสขุภาพ

กายและใจ แต่ยงัมีอีกมิติท่ีสําคญัคือ มิติของของด้านวิถีการใช้ชีวิต การเข้าสงัคม และรูปแบบของการใช้ชีวิตอีกด้วย 

(ยบุล เบ็ญจรงค์กิจ และคณะ, 2552; กนัติกา ธนะขว้าง, 2551; Tempest, Barnett and Coupeland, 2011) 
 

การแบ่งกลุ่มคนจากวิถกีารใช้ชีวิต 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเก่ียวกบัผู้สงูอายใุนช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2556-2536) พบว่าการศึกษา

การเปลีย่นแปลงวิถีการใช้ชีวติของผู้สงูวยันัน้ยงัมีข้อจํากดั โดยงานวิจยัสว่นใหญ่นัน้ เน้นศกึษาการเปลีย่นแปลงในกรอบท่ี

จํากดัเพียงแค ่ด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่น มะลวิลัย์ บษุบงค์ (2544) มาศวรี สงัข์เรียง (2552)  ด้านสขุภาพ เช่น ไธพตัย์ 

สนุทรวิภาต (2549) ด้านจิตใจ เช่น พรพจัน์ ก่ิงแก้ว (2538)  จตพุร โนโชติ (2547) ณิศรา ฐิตะดิลก (2553) นอกจากนัน้

งานวิจยัในอดีตยงัพบวา่มีข้อจํากดัท่ีมองผู้สงูอายเุป็นแคก่ลุม่คนท่ีเหมือนๆกนั ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วนัน้แม้ผู้สงูอายจุะ
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ถกูกําหนดโดยช่วงอายแุตไ่มส่ามารถเหมารวมได้วา่    ทกุคนจะมีวิถีการใช้ชีวติท่ีเหมอืนกนั ดงันัน้การแบง่กลุม่ยอ่ยจะชว่ย

ให้เข้าใจผู้สงูอายไุด้ดียิ่งขึน้ 

วิธีการท่ีใช้ตรวจวดัวิถีการดําเนินชีวิตของคนเพ่ือใช้ในการแบ่งคนออกเป็นกลุม่ย่อย (Segmentation) ท่ีใช้ได้รับ

การยอมรับมากท่ีสดุคือ การวดัวิถีการใช้ชีวิตของคนโดยวดัจาก การทํากิจกรรม การให้ความสนใจ และการแสดงความ

คิดเห็น หรือ AIO (Activities, Interests, Opinions) (Plummer, 1974; Vyncke, 2002; Sathish and Rajamohan, 2012)  

AIO เป็นเทคนิคการทําวิจยัในการแบ่งกลุม่ย่อยทางการตลาดโดยใช้การสกดัปัจจยัทางจิตวิทยา  Peter and Olson 

(1994) ได้ระบวุา่วิถีการดําเนินชีวิตนัน้หมายการกระทําต่างๆ เกิดขึน้ในระหว่างท่ีคนเรามีชีวิตอยู่ ซึ่งหมายรวมถึงการทํา

กิจกรรม การให้ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็น Vyncke (2002) เสริมว่าวิถีการดําเนินชีวิตของคนในด้านการทํา

กิจกรรมนัน้มีอยู่หลากหลายรูปแบบเช่น การทํางาน การทํากิจกรรมยามว่าง การเข้าร่วมกลุ่มสงัคม การบนัเทิง การ

พกัผ่อน การจบัจ่ายซือ้ของเป็นต้น สําหรับในด้านความสนใจนัน่คือการให้ความสําคญัต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองราวใด

เร่ืองราวหนึง่เช่นความสนใจในครอบครัว บ้าน หน้าท่ีการงาน ชุมชน การดหูนงัฟังเพลง ในขณะท่ีการแสดงความคิดเห็น

หมายถึงความเช่ือคนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีแสดงออกมาในการใช้ชีวิตเช่นความเช่ือในเร่ืองการมีชีวิตอยู่ การจบัจ่ายใช้สอย 

ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต Sathish and 

Rajamohan (2012) ระบุว่าการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ช่วยให้นักการตลาดสามารถระบุตําแหน่งของ

กลุม่เป้าหมายได้วา่เป็นใครและอยู่ท่ีได้ ในขณะการศึกษาปัจจยัทางจิตวิทยานัน้ทําให้นกัการตลาดสามารถเข้าถึงความ

ต้องการสว่นลกึในใจของกลุม่เป้าหมายได้ดียิ่งขึน้  Krishnan (2011) ได้ระบเุพ่ิมเติมอีกวา่แนวคิดเร่ืองวิถีการดําเนินชีวิตมี

ความสาํคญัในด้านการตลาดเพ่ือใช้ในการแบง่กลุม่ยอ่ย การทําความเข้าใจกบักลุม่เป้าหมาย ซึ่งเราไม่สามารถศึกษาได้

จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตเ่พียงอยา่งเดียว เพราะการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตเ่พียงอยา่งเดียวนัน้

ทําให้เรามองเห็นภาพการใช้ชีวิตของคนเราท่ีไม่สมบรูณ์ ซึ่งการศึกษาวิถีการใช้ชีวิตของคนจะทําเราให้ได้ภาพท่ีสมบรูณ์

และเข้าใจคนได้มากขึน้  
 

การเปิดรับข่าวสาร 

Stourd (2007) ได้กลา่วว่าการเปิดรับสื่อรูปในแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปของคน อาจจะเป็นมลูเหตชุกันําให้คน

เกิดพฒันาการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัเร่ืองราวของโลกท่ีอยูร่อบตวัของพวกเขา การเปิดรับสื่อของคนจึงเป็นการเปิดรับ

สารจากสือ่ท่ีตรงกบัความเช่ือหรือความโน้มเอียงท่ีจะเช่ือของตนเอง  Klapper (1960) กลา่วเสริมว่าคนมีแนวโน้มในการ

เปิดรับสือ่สาธารณะท่ีมีการแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจกบัสิง่ท่ีตนเองมีประสบการณ์อยู่และจะหลีกเลี่ยงในการ

รับข่าวสารท่ีตนเองไม่ช่ืนชอบ  Potter (2012) ชีว้่าการเปิดรับสื่อนัน้จะมีผลกระทบต่อบคุคลใน 6 รูปแบบ ซึ่งผลกระทบ

ดงักลา่วจะมีผลต่อประสบการณ์ภายในของแต่ละบคุคล ผลกระทบเหลา่นัน้ได้แก่ การรับรู้ ความเช่ือ ความคิด ร่างกาย 

และพฤติกรรม ซึง่ผลกระทบจากการเปิดรับสือ่อาจจะสง่ผลให้เกิดการกระทําใน 4 รูปแบบ ได้แก่  

 1. การแสวงหา (Acquiring)   เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในแทบจะทนัทีเมื่อคนได้รับสื่อ   ซึ่งก็จะทําให้เกิดการ

แสวงหาไมว่า่จะเป็นขา่วสาร เนือ้หา ช่ือ หรือสิง่อ่ืนใดท่ีได้รับจากการได้เห็น ได้ยิน หรือได้ฟังขา่วสารนัน้ๆ 

 2. การกระตุ้นเตือน (Trigger)  เมื่อเปิดรับสือ่    คนจะถกูกระตุ้นเตือนให้นกึถึงและนําประสบการณ์ของตนเองท่ี

มีอยูท่ี่เก่ียวข้องกบัสารท่ีได้รับ เช่น การมีเช่ือตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่มาก่อนแตเ่มื่อได้รับสารก็จะทําให้เกิดแล้วอาจทําให้ความเช่ือ

นัน้เปลีย่นแปลงไป 

 3. การยกระดบั (Altering) ในระหว่างการเปิดรับสื่อนัน้ อาจทําให้คนได้รับข้อมลู ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ทําให้เกิด

ความรู้สกึ คิดเห็นตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่มากขึน้ หรือแม้กระทัง่ทําให้อารมณ์ ร่างกาย ความเช่ือเปลี่ยนแปลงไปจากข่าวสาร
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ใหม่ๆ  ท่ีได้รับ ซึง่การยกระดบันัน้อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทนัทีในทกุกรณี โดยสว่นใหญ่จะใช้ระยะเวลาเพ่ือทําให้เกิด

การเปลีย่นแปลงนัน้ๆ 

 4. การตอกยํา้ (Reinforcement) เน่ืองจากการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในด้านการปฏิบตัิของการใช้ชีวิตของคนเรา

นัน้ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ดงันัน้ การเปิดรับสารในรูปแบบซํา้ๆ กนั ก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การใช้ชีวิตของบคุคลนัน้ๆ ไป 

เมื่อมองถึงการงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการรับสื่อในผู้สงูอายุนัน้ ยงัพบผลวิจัยท่ีแตกต่างกันในเร่ืองสื่อท่ีเหมาะสม 

ตวัอย่างเช่น บางงานวิจยัพบว่า คนในชุมชนเป็นสื่อท่ีดีท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับผู้สงูอาย ุ(นครไทย จีนสวสัดิ์ และนิสาพร 

วฒันศพัท์, ม.ป.ป.) ในขณะท่ีบางงานวิจยัพบวา่ สือ่ทีวี ลกูหลาน และโทรศพัท์ เป็นสื่อท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุ(พนม  คลี่

ฉายา,  2555) ทัง้นีผู้้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตวา่อาจเป็นเพราะความแตกตา่งด้านพืน้ท่ี ท่ีอยูอ่าศยั หวัข้อขา่วสารท่ีผู้สงูอายรัุบ  อนั

นํามาซึ่งรูปแบบของวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ งานวิจัยในครัง้นีน้อกจากจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องการ

ผู้สงูอายใุนรายละเอียดมากยิ่งขึน้ยงัในบริบทของการแบ่งกลุม่ย่อยของผู้สงูอายตุ่อวิถีชีวิตท่ีแตกต่างอนัสง่ผลต่อรูปแบบ

การรับสารท่ีแตกตา่งกนั  
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การตัง้คําถามเพ่ือแบง่กลุม่ด้วยคําถามท่ีเกิดจากวิถีชีวิตของคนในด้านการทํากิจกรรม ความสนใจในเร่ืองการใช้

ชีวิต และความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ได้ถกูนํามาใช้ในการจดักลุม่ประชากรในการวิจยัในครัง้นี ้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ปัจจัยหลัก และการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม เป็นวีธีการหนึ่งในการทําวิจัยทางตลาดเพ่ือท่ีจะใช้แบ่งกลุ่มประชากรจาก

ความจําเพาะทางปัจจยั ทําให้ได้จํานวนกลุม่ท่ีต้องการทําการศกึษามีขนาดเลก็ลง และสามารถเข้าถึงความต้องการท่ีอยู่

ภายในของกลุ่มท่ีทําการศึกษา เพ่ือท่ีจะใช้กระบวนการทางการตลาดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ สินค้า   หรือบริการเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของกลุม่ยอ่ยแตล่ะกลุม่ท่ีจําแนกออกมาได้เหลา่นัน้ 

 
 

 

การแบง่สว่นแบง่การตลาดตามหลกั

จิตวิทยา ซึง่เก่ียวกบัพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อ 

psychographic 
segmentation that 

impacts media openess  

กิจกรรม Activities 

ความคิดเห็นOpinions 

ความสนใจInterests 
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1. ขอบเขตการศึกษา  

การศกึษาเป็นการศกึษาประชากรผู้สงูวยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยทําการศึกษาในหวัข้อของ

การดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ของประชากรผู้สงูวยั 

2. ขัน้ตอนในการศึกษา 

การศกึษาเป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยมีขัน้ตอนในการศกึษาดงันี ้

 2.1 การวิจยัด้านเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้สงูวยั 

เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผู้สงูวยัในด้านการดําเนินชีวิต ด้านการทํากิจกรรม ด้านความคิดเห็นของการใช้

ชีวิต จากเอกสาร รายงาน วารสาร สิง่พิมพ์ และเว็บไซด์ เพ่ือค้นหาปัจจยัในเร่ืองของการดํารงชีวิตของผู้สงูวยั  

 2.2 การวิจยัภาคสนาม (Field Survey) โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คําถามแบบ

ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพ่ือศึกษาปัจจยั

ด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านพฤติกรรม และปัจจยัด้านการดําเนินชีวิตของผุ้สงูวยั  

 2.3 ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics)  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีทําการศึกษาเป็นกลุม่สงูวยัอายรุะหว่าง 48 ถึง 66 ปีในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล โดยทํา

การเก็บกลุม่ตวัอย่างจํานวน 548 ตวัอย่าง โดยกําหนดขนาดตวัอย่างจากตารางของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และคา่ความคลาดเคลือ่นท่ีระดบัร้อยละ +/- 5 ซึ่งได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง โดยการ

เก็บแบบสอบถามเป็น non probability ทีมวิจยัได้เร่ิมเก็บแบบสอบถามโดยเร่ิมจากการเข้าไปเก็บท่ี สถานบริการสขุภาพ

อนามัยของกรมประชาสงค์เคราะห์ หลงัจากนัน้ได้ขอความร่วมมือผู้ สูงวัยช่วยแนะนําต่อให้หรือเรียกว่า Snowball 

technique  

4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี เ้ ป็นแบบสอบถามแบบให้ผู้ สอบถามตอบเอง (Self-administrative 

Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น โดยรายละเอียดดงันี ้

สว่นท่ี 1 เป็นข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้อคําถาม โดยใช้มาตรวดัแบบนามบญัญตัิ  

(Nominal Scale) แบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale)  

สว่นท่ี 2 เป็นข้อมลูด้านพฤติกรรมการดําเนินชีวติของสงูวยัในด้านกิจกรรมท่ีทํา (Activities) จํานวน 45  

ข้อคําถาม ด้านความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต (Personal Opinion in Living) จํานวน 25 ข้อคําถาม โดยใช้มาตรวดัระดบั

ช่วง (Interval Scale) แบบ 5 จดุของลเิกิร์ต (5-point Likert’s Scale)  

สว่นท่ี 3 เป็นข้อมลูด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของสงูวยั ในด้านสนใจเก่ียวกบัการซือ้สินค้าและบริการ 

(Interest in  Buying Products or Services) จํานวน 20 ข้อคําถาม โดยใช้มาตรวดัระดบัชว่ง (Interval Scale) แบบ 5 จดุ

ของลเิกิร์ต (5-point Likert’s Scale)   

สว่นท่ี 4 เป็นข้อมลูด้านพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ของผู้สงูวยั จํานวน 15 ข้อคําถาม โดยใช้มาตรวดัแบบ

นามบญัญัติ (Nominal Scale) แบบเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) สว่นท่ี 5 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นคําถาม

ปลายเปิด จํานวน 1 ข้อคําถาม 
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5. สถติิวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ทางสถิติใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาํเร็จรูป (SPSS) เพ่ือใช้หาคํานวณหาคา่สถิติดงัตอ่ไปนี ้

 1. การวิเคราะห์ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) การวิเคราะห์

แนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง (Mean) และการกระจายของข้อมลู (S.D.)  

 2. การวิเคราะห์ข้อมลูด้านทศันคติเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) โดย

ใช้สถิติสําหรับจัดกลุ่มและการแบ่งกลุ่มตัวอย่างสูงวัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยหลกั (Factor 

Analysis) เพ่ือแบง่กลุม่ตวัแปรออกเป็นกลุม่ๆ หรือรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ไว้ในกลุม่เดียวกนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 

2546) และใช้การสกดัปัจจยัด้วยวิธีตวัประกอบหลกั (Principle Components) ซึง่จํานวนปัจจยัท่ีเลอืกมีคา่ไอเกน (Eigen 

Value) ตัง้แต่ 1 ขึน้ไป และหมนุแกนแบบมมุฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax with Kaizer 

Normalization) โดยตวัแปรท่ีนํามาวิเคราะห์ต้องมีคา่ความสมัพนัธ์ KMO and Baretted’s Test มาdกวา่ 0.50 (กลัยา  วา

นิชย์บญัชา, 2546) หากปัจจยัใดมีค่าปัจจยัซ้อน (Double Loading) จะทําการตดัปัจจยัซ้อนเหลา่นัน้ออก  จากนัน้ใช้

วิธีการแบง่กลุม่ (Cluster Analysis) เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีมากกวา่ 200 ตวัอย่าง ดงันัน้จึงเลือกใช้วิธีการแบ่งกลุม่ด้วย

เทคนิค K-means Cluster  โดยกําหนดจํานวนรอบมากท่ีสดุ (Maximum Iteration) เท่ากบั 40 และกําหนดสดัสว่นของ

ระยะหา่งท่ีสัน้ท่ีสดุ (Convergence Criterion) เทา่กบั 0 และ และกําหนดค่า K ท่ีมีความแตกต่างกนั โดยทดลองกําหนด

จํานวนกลุม่ท่ีแตกต่างกนั โดยทดลองใช้ค่า K ท่ี 2, 3, 4, 5 เพ่ือใช้ในการพิจารณาหาขนาดกลุม่อย่างท่ีสามารถทําให้

แบง่กลุม่ได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือใช้ในการแบ่งกลุม่ตวัอย่างผู้สงูวยัเพ่ือให้ได้กลุม่คณุลกัษณะของผู้สงูวยัตามคณุลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์และคณุลกัษณะทางจิตวิทยา  
 

ผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ 

จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 548 ตวัอย่าง พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 

ช่วงอายุระหว่าง 48-52 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.77 และช่วงอายุระหว่าง 53-57 คิดเป็นร้อยละ 35.95 โดยกลุ่มตวัอย่างมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48.18 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,00 ถึง 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

32.12 และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 60,001 ถึง 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.56 โดยกลุม่ตวัอย่างสมรสแล้วและมี

บตุรคิดเป็นร้อยละ 74.27 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทหรือห้างร้านคิดเป็นร้อยละ 33.94 และเป็นเจ้าของกิจการหรือทํา

ธุรกิจสว่นตวัคิดเป็นร้อยละ 23.18 
 

           ตารางที่ 1 เพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

หญิง 322 59.50% 

ชาย 226 40.50% 

รวม 548 100.00% 
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                      ตารางที่ 2 อาย ุ

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

48 - 52 ปี 207 37.77% 

53 - 57 ปี 197 35.95% 

58 - 62 ปี 103 18.80% 

63 - 66 ปี 41 7.48% 

รวม 548 100.00% 
 

                           ตารางที่ 3 การศกึษา 

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 139 25.36% 

อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 49 8.94% 

ปริญญาตรี 264 48.18% 

ปริญญาโท 86 15.69% 

ปริญญาเอก 10 1.82% 

รวม 548 100.00% 

  

  ตารางที่ 4 รายได้ 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 

น้อยกวา่ 30,000 บาท 91 16.61% 

30,000 - 60,000 บาท 176 32.12% 

60,001 - 100,000 บาท 162 29.56% 

100,001 - 150,000 บาท 56 10.22% 

มากกวา่ 150,000 บาท ขึน้ไป 63 11.50% 

รวม 548 100.00% 
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    ตารางที่ 5 สถานภาพ 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

สมรส (มีบตุร) 407 74.27% 

โสด 91 16.61% 

หม้าย 21 3.83% 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 19 3.47% 

สมรส (ไมม่ีบตุร) 10 1.82% 

รวม 548 100.00% 
 

ตารางที่ 6 อาชีพ 

อาชีพ    ความถี่ ร้อยละ 

พนกังานบริษัท/ห้างร้าน   186 33.94% 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั   127 23.18% 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   87 15.88% 

พอ่บ้าน/แมบ้่าน   63 11.50% 

เกษียณ   46 8.39% 

วิชาชีพอิสระ   14 2.55% 

ผู้ เช่ียวชาญวิชาชีพ เช่น วศิวกร หมอ นกับญัชี   11 2.01% 

ผู้ลงทนุ   5 0.91% 

อ่ืนๆ   9        1.64% 

รวม 548 100.00% 
 

การวิเคราะห์กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Attitudes, Interests and Opinions: AIO) 

จากการวิเคราะห์ด้านกิจกรรมของกลุม่ตวัอยา่ง  5 อนัดบัแรกท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุในด้านการทํากิจกรรมจากปัจจยั

ท่ีทําการวิเคราะห์ทัง้หมดรวม 20 ปัจจยั โดยพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีกิจกรรมท่ีทําท่ีตรงกบัความเป็นตวัเองมากท่ีสดุ 5 อนัดบั

แรกได้แก่ อนัดบั 1 ไปเท่ียวกบัครอบครัว อนัดบั 2 ชมรายการทีวี อนัดบั 3 ไปพบปะกบัญาติพ่ีน้อง อนัดบั 4 ไปท่องเท่ียว

ในตา่งประเทศ และอนัดบั 5 ไปพบปะเพ่ือน  

จากการวิเคราะห์ด้านความสนใจของกลุม่ตวัอย่างในการดําเนินชีวิต 5 อนัดบัแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุในด้านการ

ทํากิจกรรมของกลุม่ตวัอยา่งจากปัจจยัท่ีทําการวิเคราะห์ทัง้หมดรวม 20 ปัจจยั โดยพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นใน

การดํารงชีวิตท่ีตรงกบัความเป็นตวัเองมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกได้แก่ อนัดบั 1 เป็นผู้คํานงึถึงความปลอดภยั อนัดบั 2 เป็นผู้

ท่ียตุิธรรม อนัดบั 3 เป็นผู้ ท่ีมีเหตผุล และอนัดบั 4 เป็นผู้ ท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ และอนัดบั 5 มีความพอใจในสิง่ท่ีตนเองมีอยู ่

จากการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็นในการซือ้สินค้าและบริการของกลุม่ตวัอย่าง 5 อนัดบัแรกท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ

จากปัจจยัท่ีทําการวิเคราะห์ทัง้หมดรวม 45 ปัจจยั โดยพบว่าความสนใจของกลุม่ตวัอย่างด้านท่ีตรงกบัความเป็นตวัเอง

มากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกได้แก่ อนัดบั 1 นกึถึงครอบครัวก่อนนึกถึงตวัเองเมื่อจะต้องใช้เงิน  อนัดบั 2 ซือ้สินค้าท่ีคุ้นเคยหรือ
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เคยใช้มาก่อน อันดับ 3 ควบคุมจํานวนเงินท่ีใช้เสมอ อันดับ 4 มักจะมีการวางแผนการซือ้ล่วงหน้า อันดับ 5 ให้

ความสาํคญักบัราคา 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยหลัก 

ปัจจัย 1 ปัจจัยด้านกิจกรรม  

ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าค่าความสมัพนัธ์ KMO and Bartetts’s Test มีค่าเท่ากบั 0.761 และพบว่ามี 6 

ปัจจยัท่ีมีคา่ไอเกนตัง้แต ่1  ขึน้ไป โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมลูโดยรวมได้ร้อยละ 63.250   
 

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัหลกัด้านกิจกรรม 

กิจกรรม 
Component 

1 2 3 4 5 6 

ไปเท่ียวผบั/ดิสโก้/ไนต์คลบั .827 

     เลาจน์&บาร์ .779 

     ไปงานปาร์ตี ้/ เลีย้งสงัสรรค์ .730 

     ไปคาราโอเกะ .718 

     ไปชมการแขง่กีฬา 

 

.744 

    ทําสวน 

 

.740 

    เลน่กบัสตัว์เลีย้ง 

 

.730 

    กิจกรรมทางศาสนา/ไปวดั 

 

.508 

    ช่างซอ่ม/ชา่งประดิษฐ์ 

 

.431 

    ฟังเพลงจากเทป / ซีดี / เคร่ืองเลน่MP3 

 

.424 

    ซือ้หวย 

  

.860 

   ซือ้ลอตเตอร่ี 

  

.835 

   เลน่แชร์ 

  

.620 

   ไปร้านเสริมสวย 

   

.881 

  ไปคลนิิกเสริมความงาม (ทรีตเมนต์/นวดหน้า) 

   

.844 

  พบปะกบัญาติพ่ีน้อง 

    

.837 

 ไปเท่ียวกบัครอบครัว 

    

.754 

 รับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร/ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 

     

.748 

ซือ้ของ/ช้อปปิง้ 

     

.716 

ชมรายการในทีว ี

     

.501 

 

ปัจจัย 2 ปัจจัยด้านความสนใจ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าค่าความสมัพนัธ์ KMO and Bartetts’s Test มีค่าเท่ากบั 0.845 และพบว่ามี 6 

ปัจจยัท่ีมีคา่ไอเกนตัง้แต ่1 ขึน้ไป โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมลูโดยรวมได้ร้อยละ 56.855   
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ตารางที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัหลกัด้านความสนใจ 

ความคดิเห็น 
Component 

1 2 3 4 5 6 

มัน่ใจในตวัเอง .717 
     

มีความเป็นผู้ นํา .716 
     

กล้าตดัสนิใจ .681 
     

สร้างสรรค์ .591 
     

กล้าได้กล้าเสยี .589 
     

ช่างสงัเกต .418 
     

มีเหตผุล 
 

.708 
    

ยตุิธรรม 
 

.705 
    

รอบคอบ 
 

.694 
    

ประหยดั 
 

.572 
    

ใสใ่จตนเอง 
  

.797 
   

คํานงึถึงความปลอดภยั 
  

.588 
   

บคุลกิดี 
  

.564 
   

เปิดเผย 
   

.730 
  

รักอิสระ 
   

.682 
  

พอใจในสิง่ท่ีตนมีอยู ่
   

.523 
  

ชอบเข้าสงัคม 
    

.773 
 

มีมนษุย์สมัพนัธ์ 
    

.687 
 

ทนัสมยั 
    

.473 
 

ชอบนกึถึงความหลงั 
     

.757 

อนรัุกษ์นิยม 
     

.603 

ชอบค้นคว้าหาข้อมลู 
     

.500 

 

ปัจจัย 3 ปัจจัยด้านความความคิดเห็น 

ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าค่าความสมัพนัธ์ KMO and Bartetts’s Test มีค่าเท่ากบั 0.806 และพบว่ามี 4 

ปัจจยัท่ีมีคา่ไอเกนตัง้แต ่1 ขึน้ไป โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมลูโดยรวมได้ร้อยละ 55.602   
 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัหลกัด้านความคิดเห็น 

ความคดิเห็น 
Component 

1 2 3 4 

ฉนัคิดวา่ฉนัเป็นคนท่ีเห็นวา่ราคาเป็นสิง่สาํคญัมาก .728       

ฉนัไมส่ามารถใช้ชีวิตอยา่งฟุ่ มเฟือยได้ .722       

ฉนัไมซ่ือ้ของราคาแพง .717       
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ความคดิเห็น 
Component 

1 2 3 4 

ฉนัใช้เวลานานในการตดัสนิใจซือ้ของแตล่ะครัง้ .700       

ฉนัไมเ่คยซือ้ของท่ีไมจํ่าเป็น .655       

เมื่อถึงเวลาใช้เงิน ฉนัจะนกึถึงครอบครัวฉนัก่อนนกึถึงตวัฉนัเอง .525       

ฉนัซือ้สนิค้ายี่ห้อดีท่ีสดุเพ่ือให้คนอ่ืนเคารพฉนั   .867     

ฉนัต้องซือ้ของเพ่ือท่ีจะเป็นคนทนัสมยั ตามแฟชัน่   .839     

ฉนัชอบซือ้ของเพ่ือเป็นรางวลัให้แก่ตวัเอง   .667     

ฉนัชอบใช้เงินเพ่ือทําให้ตวัฉนัมีความสขุ   .643     

ฉนัซือ้สนิค้าท่ีคุ้นเคย รู้จกัมาก่อน     .793   

ฉนัมกัจะซือ้ของเมื่อเห็นสิง่ท่ีชอบ แม้จะไมไ่ด้ตัง้ใจซือ้มาก่อน     .567   

การซือ้สนิค้ายี่ห้อท่ีดีท่ีสดุนัน้ดีกวา่เพราะสนิค้าจะคงทนกวา่     .565   

ฉนัชอบทดลอง ซือ้สนิค้าใหม่ๆ        .745 

ฉนัจะเปลีย่นยี่ห้อถ้าการเปลีย่นจะทําให้ฉนัประหยดัเงินได้       .655 

ฉนัไมส่ามารถอดใจไมซ่ือ้สนิค้าลดราคาได้       .515 
 

การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 

ผลการวิเคราะห์การแบง่กลุม่การใช้ชีวิตของกลุม่ตวัอยา่งตามปัจจยัด้านกิจกรรมท่ีทํา ความสนใจในการใช้ชีวิต 

และด้านความคิดเห็นในการดํารงชีวิต และ ความสนใจในการซือ้สินค้าหรือบริการ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มท่ี

จําแนกกลุม่ท่ีมีลกัษณะการดําเนินชีวิตคล้ายกนัเข้ามารวมไว้ด้วยกนั (Cluster Analysis) ในขณะท่ีแต่ละกลุม่จะมีความ

แตกตา่งกนัตามคะแนนตวัประกอบ (Factor Score) ของกลุม่กิจกรรม กลุม่ความคิดเห็น และกลุม่ความสนใจ ซึง่สามารถ

แบง่กลุม่ผู้สงูวยัได้จํานวน 3 กลุม่ และได้ตัง้ช่ือแตล่ะกลุม่จากปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม โดยใช้วิธีการแบ่งกลุม่ 

(Cluster Analysis) ด้วยเทคนิค K-means Cluster โดยได้ผลวิเคราะห์ดงันี ้

ผลการแบง่กลุม่สามารถแบง่ผู้สงูวยัได้ออกเป็น 3 กลุม่  โดยกลุม่ท่ี 1 กลุม่ซอ่นเร้น มีจํานวน 161 คนหรือคิดเป็น

ร้อยละ 29.4 กลุม่ท่ี 2 กลุม่สมถะ มีจํานวน 218 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 39.8 และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ลืมวยั มีจํานวน 169 คน

หรือคิดเป็นร้อยละ 30.8 

 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบง่กลุม่ผู้สงูวยั 

ปัจจัย กลุ่มซ่อนเร้น กลุ่มสมถะ กลุ่มลืมวัย 

บทบาทผู้ นํา -.17659 -.05812 .24320 

ยตุิธรรมและรอบคอบ -.06017 .61243 -.73267 

คํานงึถึงตนเอง -.15169 .11398 -.00252 

เปิดเผย สมถะ -.51023 .42490 -.06201 

มนษุย์สมัพนัธ์ด ี -.76051 .20324 .46234 

ย้อนอดีต -.32583 .13674 .13402 
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ปัจจัย กลุ่มซ่อนเร้น กลุ่มสมถะ กลุ่มลืมวัย 

ราคานิยม -.26185 .55588 -.46760 

ซือ้ตอบความพอใจ -.62207 -.02349 .62293 

คุ้นเคย ยอมจา่ยแพง .05226 -.04695 .01078 

ชอบทดลอง -.32900 .04186 .25943 

ชอบสงัสรร -.70037 -.14671 .85646 

ชอบทํากิจกรรม -.35599 .42802 -.21299 

ชอบเสีย่งดวง -.32766 .09856 .18502 

ชอบสวย -.35004 .20620 .06749 

ชอบอยูก่บัครอบครัว -.47399 .44847 -.12695 

ชอบการจบัจ่าย .06377 -.15740 .14229 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มซ่อนเร้น  

กลุ่มผู้สงูวยัสว่นใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.8 ช่วงอายรุะหว่าง 53-57 ปีคิดเป็นร้อยละ 35.4 ช่วงอายุ

ระหว่าง 48-52 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.2 และอยู่ในช่วงอายุ 58-62 ปีคิดเป็นร้อยละ 22.4 ช่วงอายุ 63-66 ปีคิดเป็นร้อยละ 

13.0 โดยมีช่วงรายได้อยูร่ะหวา่ง 60,000-100,000 คิดเป็นร้อยละ 31.1 มีอาชีพพนกังานบริษัทหรือห้างร้านคิดเป็นร้อยละ 

34.8 สว่นใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 41.6 และร้อยละ 79.5 สมรสแล้วและมีบตุร กลุม่ผู้สงูวยัใน

กลุ่มนีเ้ป็นกลุม่ท่ีไม่ค่อยชอบเข้าสงัคม ไม่ค่อยเปิดเผยตวัเองและมกัไม่ค่อยพอใจในสิ่งท่ีตวัเองมีอยู่ ชอบใช้ชีวิตในการ

จบัจ่ายไมว่า่จะเป็นการรับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร ร้านอาหารชอบซือ้ของเดินช้อปปิง้  
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมถะ  

กลุม่ผู้สงูวยัสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.8 ช่วงอายรุะหว่าง 53-57 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.4 ช่วงอายุ

ระหว่าง 48-52 ปีคิดเป็นร้อยละ 38.5 และอยู่ในช่วงอายุ 58-62 ปีคิดเป็นร้อยละ 18.3 ช่วงอายุ 63-66 ปีคิดเป็นร้อยละ 

2.8 โดยมีช่วงรายได้อยูร่ะหวา่ง 30,000-60,000 คิดเป็นร้อยละ 43.1   มีอาชีพพนกังานบริษัทหรือห้างร้านคิดเป็นร้อยละ 

35.8 สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 53.2 และร้อยละ 76.6 สมรสแล้วและมีบตุร ผู้สงูวยัในกลุม่นี ้

เป็นกลุม่ท่ีเมื่อซือ้สนิค้าจะพิจารณาจากราคาก่อนสิง่อ่ืน ไมเ่ลอืกซือ้ของท่ีฟุ่ มเฟือยหรือมีราคาแพง พิจารณาเหตแุละผล มี

ความยตุิธรรม มีการใช้ชีวิตท่ีความเป็นอยูแ่บบประหยดั สมถะ รักอิสระและพอใจในสิง่ท่ีตวัเองมีอยู่ 
 

กลุ่มที่ 3 ลืมวัย 

กลุม่ผู้สงูวยัสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.9 ช่วงอายรุะหว่าง 48-52 ปีคิดเป็นร้อยละ 45.0 ช่วงอายุ

ระหว่าง 53-57 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.8 และอยู่ในช่วงอายุ 58-62 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.0 ช่วงอายุ 63-66 ปีคิดเป็นร้อยละ 

8.3 โดยมีช่วงรายได้อยู่ระหว่าง 60,000-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 ระหว่าง 100,000-150,000 บาทคิดเป็นร้อย

ละ 14.2 และรายได้มากกว่า 150,000 คิดเป็นร้อยละ 17.8  โดยมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจสว่นตวัคิด

เป็นร้อยละ 31.4 สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 47.9 และร้อยละ 66.3 สมรสแล้วและมีบตุร เป็น

กลุม่ผู้สงูวยัท่ี งานสงัสรรค์ ยงันิยมไปเท่ียวผบั ดิสโก้ ไนต์คลบั เลาจน์ ชอบไปงานปาร์ตี ้งานเลีย้งสงัสรรค์ หรือไปคาราโอ
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เกะ มีพฤติกรรมการซือ้สนิค้าโดยเลอืกยี่ห้อท่ีดีท่ีสดุ ตามสมยั ตามแฟชัน่ ใช้เงินเพ่ือเป็นรางวลัของชีวิตหรือทําให้ตวัเองมี

ความสขุ 
 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

ตารางที่ 14 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

จากตารางท่ี 14 พบวา่สือ่โทรทศัน์ยงัเป็นสือ่หลกัท่ีกลุม่ตวัอยา่งใช้ในการเปิดรับขา่วสารคือมีการเปิดรับ 

ทางสือ่โทรทศัน์ร้อยละ 52.50 สือ่ ตามด้วยหนงัสอืพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 13.42 และสือ่อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 9.19 
 

ตารางที่ 15 การเปิดรับช่องโทรทศัน์อนัดบั 1 

สถานี กลุ่มซ้อนเร้น ร้อยละ กลุ่มสมถะ ร้อยละ กลุ่มลืมวัย ร้อยละ 

ช่อง 3 97 60.63% 127 58.53% 90 53.25% 

ช่อง 7 23 14.38% 31 14.29% 22 13.02% 

ช่อง 9 / Modern 9 5 3.13% 3 1.38% 5 2.96% 

ช่อง 11 / เอ็นบีที 4 2.50% 5 2.30% 1 0.59% 

ไทยบีพีเอส 8 5.00% 20 9.22% 5 2.96% 

ทรูวิชัน่/ยบีูซี 13 8.13% 23 10.60% 27 15.98% 

เคเบิล้ทีวีท้องถ่ิน 3 1.88% 3 1.38% 12 7.10% 

GMM Z 3 1.88% 1 0.46% 2 1.18% 

TNN24 1 0.63% 4 1.84% 3 1.78% 

อ่ืนๆ 3 1.88% 0 0.00% 2 1.18% 

รวม 160 100.00% 217 100.00% 169 100.00% 

                n=548 

ส่ือ   ความถี่         ร้อยละ 

โทรทศัน์ 340 62.50% 

หนงัสอืพิมพ์ 73 13.42% 

อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ 50 9.29% 

พนกังานขาย 27 5.06% 

นิตยสาร 14 2.67% 

แผน่ป้ายโฆษณา 12 2.21% 

วิทย ุ 9 1.75% 

ใบปลวิ/แผน่พบั 8 1.57% 

อ่ืนๆ 6 1.10% 

โซเชียลมเีดยี เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 5 0.92% 

                                           n=548 
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จากตารางท่ี 15 การเปิดรับช่องโทรทศัน์อนัดบั 1 ของกลุม่ตวัอยา่งพบวา่กลุม่ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่เลือกรับชมช่อง 

3 เป็นอนัดบั 1 มากท่ีสดุในทกุกลุม่ รองลงมาคือช่อง 7 และทรูวิชัน่/ยบีูซีมีมากเป็นอนัดบั 3  
 

ตารางที่ 16 หนงัสอืพิมพ์ 5 อนัดบัแรกท่ีกลุม่ตวัอยา่งอา่น 

หนังสือพิมพ์ กลุ่มซ้อนเร้น     ร้อยละ กลุ่มสมถะ     ร้อยละ    กลุ่มลืมวัย      ร้อยละ 

ไทยรัฐ 121 33.52% 142 28.80% 131 35.79% 

เดลนิิวส์ 61 16.90% 105 21.30% 53 14.48% 

กรุงเทพธุรกิจ 33 9.14% 27 5.48% 21 5.74% 

คมชดัลกึ 24 6.65% 30 6.09% 20 5.46% 

มติชน 16 4.43% 36 7.30% 35 9.56% 

            n=548 
 

จากตารางท่ี 16 พบวา่หนงัสอืพิมพ์ท่ีกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่อา่นมาก 5 อนัดบัแรก อนัดบัท่ี 1 คือไทยรัฐ อนัดบัท่ี 

2 คือเดลนิิวส์ แตส่าํหรับกลุม่ซ้อนเร้นจะอา่นกรุงเทพธุรกิจมากเป็นอนัดบั 3 ในขณะท่ีกลุม่สมถะและกลุม่ลืมวยัจะอ่านมติ

ชน 
 

ตารางที่ 17 การใช้อินเทอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ต กลุ่มซ่อนเร้   ร้อยละ กลุ่มสมถะ  ร้อยละ กลุ่มลืมวัย    ร้อยละ    รวม       ร้อยละ 

ใช้  111 69.81% 147 68.06% 141 83.93% 399 73.48% 

ไมใ่ช้ 48 30.19% 69 31.94% 27 16.07% 144 26.52% 

รวม 159 100.00% 216 100.00% 168 100.00% 543 100.00% 

 

จากตารางท่ี 17 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าไม่ใช้ โดยกลุม่ลืมวยัมีสดัสว่นการใช้

งานอินเทอร์มากท่ีสดุ เมื่อเปรียบระหวา่งสดัสว่นของการใช้งานอินเตอร์เน็ตกบัการไมใ่ช้งาน 
 

ตารางที่ 18 การใช้อินเทอร์เน็ต 

เหตุผลการใช้อินเตอร์เน็ต กลุ่มซ่อนเร้น   ร้อยละ กลุ่มสมถะ ร้อยละ กลุ่มลืมวัย     ร้อยละ 

Email 38 34.55% 59 40.14% 58 41.13% 

อพัเดทข่าวสารตามเวบ็ไซต์ 28 25.45% 48 32.65% 32 22.70% 

หาข้อมลู เช่น Google  21 19.09% 14 9.52% 12 8.51% 

เวบ็บอร์ด เช่น Pantip 13 11.82% 11 7.48% 29 20.57% 

 Social Media เช่น Facebook, Twitter 5 4.55% 0 0.00% 1 0.71% 
 

จากตารางท่ี 18 เป็นเหตผุลของการท่ีกลุม่ตวัอยา่งเข้าใช้อินเตอร์อนัดบั 1 ถึง 5 พบว่าเหตผุลของการใช้งาน ทัง้

สามกลุม่ีเหตผุลในการใช้อินเตอร์เน็ตเหมือนกนั ในสองอนัดบัแรกคือ การใช้เพ่ือใช้อ่านจดหมายอีเลคโทรนิกส์ (Email) 

และเพ่ือติดตามข่าวสารตามเว็บไชต์ สว่นในอนัดบัท่ี 3 พบว่ากลุม่ซ่อนเร็นละกลุม่ลืมวยัใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการหาข้อมลู 

แตใ่นกลุม่ลมืวยัใช้เพ่ือเข้าสูก่ระดานขา่ว 
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การอภปิรายผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งมีจํานวน 548 ตวัอยา่ง โดยกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8  มีช่วงอายรุะหวา่ง 48-52 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8 กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี

คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,00 ถึง 60,000 บาท ร้อยละ 32.1 โดยกลุม่ตวัอย่างสมรสแล้วและมี

บตุรคิดเป็นร้อยละ 74.3 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทหรือห้างร้านคิดเป็นร้อยละ 33.9 เป็นเจ้าของกิจการหรือทําธุรกิจ

สว่นตวัคิดเป็นร้อยละ 23.2 

ทศันคติของกลุม่ตวัอยา่งในการดําเนินชีวิตท่ีคือเป็นผู้ ท่ีคํานงึถึงความปลอดภยั ผู้ ท่ียตุิธรรม มีความพอใจในสิง่ท่ี

ตนเองมีอยู ่เป็นผู้ ท่ีมีเหตผุล และผู้ ท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ ในด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายกลุม่ตวัอย่างผู้สงูวยัจะนึกถึงครอบครัว

ก่อนนึกถึงตัวเองเมื่อจะต้องใช้เงิน จะซือ้สินค้าท่ีคุ้นเคยหรือเคยใช้มาก่อน มีการควบคุมจํานวนเงินท่ีจะใช้ มีการวาง

แผนการซือ้ลว่งหน้า และให้ความสาํคญักบัราคา สว่นในด้านกิจกรรมได้แก่การไปเท่ียวกบัครอบครัว การรับชมรายการทีวี 

การไปพบปะกบัญาติพ่ีน้อง การไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการไปทอ่งเท่ียวในประเทศ  

ปัจจยัด้านทศันคติของกลุม่ตวัอยา่งสามารถสกดัได้ 6 ปัจจยัได้แก่ บทบาทผู้ นํา ความยตุิธรรมและรอบคอบ การ

คํานงึถึงตนเอง การเปิดเผยและสมถะ การมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี และการย้อนอดีต ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายสามารถ

สกัดได้ 4 ปัจจยัได้แก่ ราคานิยม การซือ้ตอบเพ่ือตามความพอใจ ความคุ้นเคย การยอมจ่ายแพง และการชอบทดลอง 

สว่นปัจจยัทางด้านกิจกรรมสามารถสกดัได้ 6 ปัจจยัได้แก่ การชอบการสงัสรรค์ การชอบทํากิจกรรม การชอบเสี่ยงดวง 

การชอบความสวยงาม การชอบอยูก่บัครอบครัว การชอบการจบัจ่าย 

การแบ่งกลุม่ตวัอย่างผู้สงูวยัสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่คือ กลุม่ซ่อนเร้น กลุม่สมถะ และกลุม่ลืมวยั โดย

กลุม่ผู้สงูวยัทัง้สามกลุม่มีทศันคติ พฤติกรรมการใช้จ่าย และการทํากิจกรรมท่ีแตกต่างกนั  ซึ่งสอดคล้องกลบัแนวคิดเร่ือง

ของการนํา AIO มาแบง่กลุม่คนเป็นสว่นของการทําการตลาดตามแนวคิดเร่ืองจิตวิทยา 

ในด้านการพฤติกรรมการเปิดรับสือ่นัน้ สือ่ท่ีกลุม่ตวัอยา่งให้ความสนใจ 3 อนัดบัแรกได้แก่ โทรทศัน์ คิดเป็นร้อย

ละ 62.5 หนงัสอืพิมพ์ ร้อยละ 13.42 และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 9.29 ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งให้ความสนใจน้อยกบัแผ่นป้าย

โฆษณา วิทย ุใบปลวิแผน่พบั และการเข้าร่วมในกลุม่สงัคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์  

สําหรับโทรทศัน์นัน้ช่องท่ีกลุม่ตวัอย่างเลือกชมได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 ตามลําดบั สําหรับหนงัสือพิมพ์

ตามอนัดบัท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกอ่านได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ นอกจากนีย้ังพบว่า ร้อยละ73.48 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต โดยเหตผุลท่ีเข้าใช้ 3 อนัดบัแรกได้แก่ ใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ติดตามกระแสข่าวสาร

ตามเว็บไซต์ และใช้ในการหาข้อมลูเช่นค้นหาในกเูกิล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะทางการตลาด 

1. กลุม่ตวัผู้สงูวยัท่ีทําการศกึษาถึงแม้จะมีช่วงอายท่ีุไมไ่ด้แตกตา่งกนัมาก แตเ่มื่อนํามาพิจารณาในรายละเอียด

ด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มก็จะเห็นได้ว่ากลุม่ตวัอย่างนัน้แท้ท่ีจริงแล้วมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยทําให้

สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกมาได้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มซ่อนเร้นนัน้ถึงแม้จะมีพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยชอบเข้าสงัคม ไม่ค่อย

เปิดเผยตวัเองและ มกัไมค่อ่ยพอใจในสิง่ท่ีตวัเองมีอยู่ แต่ก็การชอบใช้ชีวิตในการจบัจ่าย ดงันัน้การเข้าถึงคนในกลุม่นีใ้น

แง่ของร้านค้าจึงควรจดัร้านให้ดสูะดดุตา มีป้ายโฆษณาภายนอกและภายในร้านท่ีเห็นได้ชดั สําหรับกลุม่สมถะในกลุม่นี ้

สว่นใหญ่เป็นกลุม่ท่ีมีครอบครัวและมีบตุร ในการจบัจ่ายใช้สอยซือ้สินค้าจะพิจารณาด้านราคาและความคุ้มค่าของเงิน
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เป็นหลกั มากกว่าเหตผุลการซือ้ด้านอารมณ์ ดงันัน้ ร้านค้าจึงควรดงันัน้การสื่อโฆษณาจูงใจจึงโดยเน้นให้เห็นถึงการใช้

งาน ความคุ้มค่าของสินค้า (Value for Money) ในด้านการใช้งาน ความทนทาน สําหรับกลุม่ลืมวยันัน้แม้จะสงูวยัแต่ยงั

เป็นกลุม่ท่ีใช้ชีวิตสนกุสนาน ซือ้สนิค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์มากกว่าการใช้งาน ดงันัน้กลุม่

เข้าถึงกลุม่ผู้สงูวยักลุม่นีร้้านค้าจึงควรให้ความสําคญักบั ความทนัสมยั ตามกระแสของสินค้า มุ่งเน้นท่ีความสขุท่ีเกิดขึน้

จากการใช้งาน และความทันยุคทนัสมัย รวมถึงความบนัเทิงท่ีจะได้รับเมื่อเลือกซือ้สินค้าหรือบริการ ควรถึงมีการให้

รายละเอียดเร่ืองคณุภาพของสนิค้าหรือบริการเพ่ือเป็นการสอบสนองความสนใจและทศันคติในการเลอืกซือ้สนิค้าด้วย 

2. ในแง่ของการเปิดรับสือ่ กลุม่ตวัอยา่งผู้สงูวยัมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัในทัง้สามกลุม่ 

ซึง่สือ่ท่ีเปิดรับสว่นใหญ่ยงัคงเปิดรับสื่อในแบบเดิม (Traditional Media) มากกว่ากบัเปิดรับสื่อใหม่ (New Media) อย่าง

การเข้าร่วมกลุม่สงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ดงันัน้การสื่อสารการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงผู้สงูวยักลุม่นีจ้ึงควรเลือกใช้สื่อท่ี

พวกเขาเปิดรับมากท่ีสดุเช่น หากจะโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าหรือบริการเพ่ือให้เข้าถึงคนกลุม่นีค้วรพิจารณาเลือกช่อง

โทรทศัน์ฟรี (Free TV) เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 ก่อน สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ควรเลือกสื่อหนงัสือพิมพ์ท่ีคนกลุม่นีรู้้จกัและ

คุ้นเคยเช่น หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ เดลนิิวส์ กรุงเทพธุรกิจ หรือ มติชน สาํหรับการเข้าใช้ อินเตอร์เน็ตหากต้องการเข้าถึงก็ควร

เลอืกใช้สือ่ท่ีเป็นท่ีคนกลุม่นีเ้ลอืกใช้เช่น กเูกิลหรือพนัทิพ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. เน่ืองการศกึษาในครัง้นี ้เป็นการศกึษากลุม่ตวัอยา่งของผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึง่ผลของการศกึษาอาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีความแตกตา่งกนัออกไปหากได้มีการทําการศึกษาในรูปแบบเดียวกนันี ้

ในกลุม่ผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นสงัคมอ่ืนท่ีแตกตา่งไปเช่น กลุม่สงัคมเกษตรกรรม กลุม่สงัคมกสิกรรม ซึ่งเป็นผู้สงูท่ีไม่ได้พกั

อาศยัอยู่ในเขตเมืองใหญ่เน่ืองจากลกัษณะการดําเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของสงัคมดงักล่าวมีความแตกต่างจาก

สภาพสงัคมเมือง 

2. การศกึษาในครัง้นี ้นอกจากการจดัแบ่งกลุม่ผู้สงูวยัแล้วยงัได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุม่ผู้สงูวยั  

ซึง่หากมีการศกึษาครัง้ตอ่ไปในหวัเร่ืองในลกัษณะแบบเดียวกนันี ้ผู้วิจยัอาจทําการวิจยัเชิงพฤติกรรมในด้านอ่ืนๆ อีก เช่น 

พฤติกรรมการใช้เวลาในยามว่างของผู้สงูวยั พฤติกรรมการบริหารการเงินของผู้สงูวยั พฤติกรรมการลงทนุหรือเก็บออม

ของผู้สงูวยั เป็นต้น 
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การประเมินระดับความพร้อมต่อการขยายตัวไปยังต่างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 

ท่ีได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ประจาํปี 2555  

The Study of Assessment for the 2012 TFQA Certified Franchisor’s  

Readiness to Expand Internationally 

อรุณี เลิศกรกิจจา35

*              
 

บทคัดย่อ   
 

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 คือแรงขบัเคลื่อนสําคญัท่ีมีต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยและโอกาสของแฟรนไชส์ไทยในตลาดโลก การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาประเมินระดบั

ความพร้อมต่อปัจจยัธุรกิจด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการขยายตวัไปยงัต่างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลั

รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บแบบสอบถามจาก

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 ทัง้หมดจํานวน 29 ราย  

แยกเป็น 6 ประเภทธุรกิจอาหารเบเกอร่ี เคร่ืองดื่มและไอศกรีม การศึกษา การบริการและการค้าปลีก ในเขต

กรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวัลรับรองมาตรฐาน

คณุภาพแฟรนไชสไทยท่ีขยายตวัสูต่า่งประเทศแล้วจํานวน 5 ราย ผลวิจยัพบว่า แฟรนไชส์ตวัอย่างมีระดบัความพร้อมต่อ

การออกสูต่า่งประเทศในระดบัมาก ปัจจยัธุรกิจท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การออกสูต่า่งประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้แก่ 

ความพร้อมด้านการเงิน/ความพร้อมยอมรับกบัความไม่สามารถทํากําไร ด้านกฎหมาย ด้านองค์กร ด้านเป้าหมาย ด้าน

การติดตามหลงัการขายและด้านเวลา โดยมีระดบัความพร้อมปานกลาง ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ประเภทธุรกิจบริการมี

ความพร้อมตอ่การออกสูต่า่งประเทศมากท่ีสดุเมื่อเทียบกบัธุรกิจประเภทอ่ืน ในด้านองค์กร ด้านการติดตามหลงัการขาย

และด้านเป้าหมาย ดงันัน้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ควรทําการประเมนิความพร้อมของตนเองในการออกสูต่า่งประเทศอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ทราบถึงจดุออ่น-จดุแข็ง เพ่ือผู้ประกอบการสามารถนําไปพฒันาและปรับปรุงเพ่ือสร้างเสริมความสามารถ

ในการแขง่ขนัทัง้ภายใน ประเทศและการออกสูต่า่งประเทศได้อยา่งยัง่ยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ABSTRACT  
 

The regional integration of economic collaboration of the ASEAN Community in 2015 is the major 

driving force for Thai economy and opportunities for Thai franchise in the global market. This research was 

aimed at assessing the readiness to expand internationally of the 2012 Thailand Franchise Quality Award 

certified franchisors from Department of Business Development, Ministry of Commerce, towards various 

anticipated factors affecting the expansion. Qualitative and quantitative methods were used in this research. 

A questionnaire was used to collect data from 29 TFQA certified franchisors from 6 different business types 

e.g. food, bakery, beverage and ice cream, education, service and retail in Bangkok. A semi-structured 

question was used to interview 5 TFQA certified franchisors who expanded overseas. The results show that 

most of the 2012 TFQA certified franchisors were highly ready for the overseas market when considering the 

overall perspective of the anticipated factors. Constraints of international expansion were the availability of 

investment money and ability to admit a non-making profit, franchise legal and regulations, organization and 

functions, strategy and goal, after sales follow-up and administrative time with an average score. Service 

business shows a higher average score of the firm readiness than other business types especially in terms of 

organization and functions, after sales follow-up, and strategy and goal. Hence, in decision making to transact 

international business, franchise entrepreneurs should continuously assess their firm readiness in order to 

know weakness and strengths needed to be improved. Preparation for readiness increases opportunities to 

strengthen competitive capacity both in domestic business and oversea market in the long run. 
 

 

บทนํา  
 

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN) เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558  

สง่ผลให้อาเซียนเป็นกลุม่เศรษฐกิจภมูิภาคขนาดใหญ่มีจํานวนประชากรรวมกนักว่า 600 ล้านคน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

8.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัประชากรโลกซึ่งมีจํานวนกว่า 7 พนัล้านคน (ศุภวฒุิ สายเชือ้, 2556) จีดีพีของอาเซียนมีมูลค่า 

2,153.9 พนัล้านดอลลาร์ (กระทรวงการตา่งประเทศ, กรมอาเซียน, 2555) ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน +3 โดยจะเพ่ิม

ประเทศจีน เกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นเข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจาอาเซียน +6 จะมีประเทศจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดียต่อไป (กรมอาเซียน, 2555)  จากโอกาสดังกล่าว  ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็น

อตุสาหกรรมภาคการผลติและภาคบริการ ทัง้รายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ต่างก็ตื่นตวัและมีการเตรียมพร้อมเพ่ือก้าว

เข้าสูต่ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดประโยชน์เต็มท่ีและหนึ่งในหลายๆ ธุรกิจก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สทุธิศกัดิ์ 

เลาหชีวิน, รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2553) กลา่ววา่ ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยทุธ์สาํคญัท่ีได้ผล

ซึง่หลายประเทศไมว่า่จะเป็นอเมริกา ยโุรป ไต้หวนั สิงคโปร์ ฯลฯ ใช้ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ เน่ืองจากระบบแฟรนไชส์

นัน้ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมีขีดความสามารถทําได้ สําหรับประเทศไทยก็มองเห็นถึงความสําคญัของ

เคร่ืองมือดงักลา่วและได้พยายามผลกัดนัผู้ประกอบการไทยให้ก้าวเข้าสูร่ะบบแฟรนไชส์  ซึง่นอกจากการพฒันาและอบรม

เพ่ือเพ่ิมจํานวนแฟรนไชส์แล้ว ก็ยงัดําเนินการพฒันาผู้ประกอบการให้เข้าสูแ่ฟรนไชส์ท่ีได้มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างโอกาส

ขยายกิจการตอ่ไปยงัตา่งประเทศด้วยการสง่เสริมสนบัสนนุผู้ประกอบการไทยให้ใช้โอกาสจากตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน ดงัท่ี Hill, Hwang และ Kim (1990) ระบวุ่าระดบัความเสี่ยงของประเทศ (country risk) และความคุ้นเคย 

(location familiarity) อนัประกอบด้วยความใกล้-ไกลของภมูิประเทศ (physical distance) และความใกล้เคียงกนัของ

วฒันธรรม (cultural distance) (Eroglu, 1992) มีอิทธิพลตอ่การเลอืกออกสูต่ลาดตา่งประเทศ 

ในปี 2555 ระบบธุรกิจแฟรนไชส์มีมลูคา่ธุรกิจหมนุเวียนอยูท่ี่ประมาณ 168,000 ล้านบาท มีผู้ประกอบการธุรกิจ 

แฟรนไชส์จํานวนทัง้สิน้ 381 ราย (Thai Franchise Center, 2556)  การเปิดตวัของ AEC ในปี 2558 จะทําให้ประเทศไทย

เป็นฐานในการขยายธุรกิจในตลาดท่ีเรียกว่า CLMV อนัประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม ซึ่ง 4 

ประเทศนีฐ้านสาํคญัคือประเทศไทย ถ้าเจาะท่ีประเทศไทยจะสามารถขยายตวัออกไปได้ทกุประเทศ เพราะประเทศไทยนัน้

อยูต่รงกลางพอดี ทัง้ยงัมีขนาดตลาดและการบริโภคดีกวา่ ฉะนัน้ AEC จะมีฐานท่ีนา่ลงทนุคือ ประเทศไทย ทําให้ประเทศ

ไทยกลายเป็นหน้าต่างของ  "เอเชียใต้ " ซึ่งมีความหมายทางการตลาดว่าเป็น Media ในระบบ แฟรนไชส์ คือการเปิดตวั  

การเปิดร้านต้นแบบหรือท่ีเรียกว่า  "Flagship Store" ฉะนัน้นกัลงทนุท่ีก่อนจะเข้าไปลงทนุในประเทศอ่ืนๆ ก็จะเข้ามาใน

ประเทศไทยมากขึน้ นอกจากนัน้ธุรกิจแฟรนไชส์หลายตวัท่ีมาจาก อเมริกา เกาหล ีมาเลเชีย สงิคโปร์ หรือญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาใน

ประเทศไทยตา่งประสบความสาํเร็จมีจํานวนมากขึน้ ซึง่ความสาํเร็จเหลา่นีจ้ึงกลายเป็น  "Pull Factor" หมายถึงปัจจยัท่ีจะ

ดึงนกัลงทนุด้านแฟรนไชส์ให้เข้ามาลงทนุในประเทศไทย (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัณ์, 2556) การดําเนินกิจกรรมทาง

การตลาดระดบัโลก ธุรกิจต้องเผชิญกบัสิ่งแวดล้อมทางการตลาดในระดบัโลก ไม่ว่าเป็นนโยบายประเทศท่ีเข้าไปลงทุน 

กฎหมาย การเมือง สภาพแวดล้อม สงัคมและวฒันธรรม จึงมีข้อจํากดัและความเสี่ยงหลายประการ Siriphattrasophon 

และ Saiyasopon (2013) ระบวุา่สิง่สาํคญัตอ่กลยทุธ์ออกสูต่า่งประเทศ คือการท่ีธุรกิจทําการประเมินความพร้อมต่อการ

ออกสูต่า่งประเทศขององค์ของตน โดยการประเมินจดุออ่นและจดุแข็ง ความสามารถทางการแขง่ขนัและระดบัความพร้อม

ก่อนการก้าวสูต่ลาดตา่งประเทศ Cavusigil, Knight และ Riesenberger (2012) เสนอแนะวา่การประเมินความพร้อมของ

องค์กรในการก้าวสูต่า่งประเทศ ผู้ประกอบการควรใสใ่จวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรอย่างรอบคอบทัง้ในด้าน

ทรัพยากร แรงจงูใจ และศกัยภาพขององค์กรอนัจะนําไปสูค่วามสาํเร็จตอ่การเป็นองค์กรธุรกิจระหวา่งประเทศ  

ผู้วิจยั เลง็เห็นความสาํคญัของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยท่ีมีตอ่ระบบเศรษฐกิจในประเทศและโอกาสของแฟรนไชส์ไทย

ในตลาดระดบัโลก ตลอดจนระดบัความพร้อมของแฟรนไชส์ไทยท่ีมีต่อปัจจัยธุรกิจด้านต่างๆ อนัมีผลต่อการก้าวสูธุ่รกิจ

ระหว่างประเทศ งานวิจยัครัง้นี ้จึงมุ่งศึกษาให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์

ไทย (Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ทําการ

ประเมินความพร้อมของตนเองต่อปัจจัยธุรกิจด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการขยายตวัไปยงัต่างประเทศ และเพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบตัิให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยรายอ่ืนๆ ในการเตรียมความพร้อมตอ่การตัง้รับและขยายตวัไปยงัตา่งประเทศ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา   
 

สมาคมการค้าปลีกระหว่างประเทศให้ความหมายของ “ธุรกิจแบบแฟรนไชส์” ว่าเป็นความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองท่ี

เจ้าของสทิธ์ิแฟรนไชส์ให้สทิธ์ิในการประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือด้านการจดัองค์กร การฝึกอบรม การจําหน่ายสินค้า

และการบริหารแก่ผู้ซือ้สทิธ์ิแฟรนไชส์  (ศญานชุฌ์ โตประเสริฐพงศ์, 2547, น. 18)  พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัณ์ (2551) ให้

นิยามธุรกิจแฟรนไชส์ว่า คือวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจดัจําหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการ

อิสระท่ีเรียกวา่แฟรนไชซี (Franchisee) สว่นทางบริษัทให้สทิธ์ิเคร่ืองหมายการค้าหรือท่ีเรียกว่าแฟรนไชซอร์ (Franchisor) 

ซึง่ถ้ายงัไมไ่ด้เป็นเจ้าของสทิธิถือวา่ไมถ่กูต้อง ต้องไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพราะถ้าไมม่ีเคร่ืองหมายการค้าจะไม่

สามารถขายแฟรนไชส์ได้ รวมทัง้มีความเช่ียวชาญหรือ Know How อาจจะเป็นวิธีการในการทําธุรกิจท่ีจะถ่ายทอดให้ 
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แฟรนไชซีในรูปแบบของการทํางานทัง้หมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาดและการ

ฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือท่ีจะให้รูปแบบวิธีดําเนินธุรกิจในทกุสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั Elango (2007) กลา่วว่าใน

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชซีจะได้รับสิทธ์ิในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตัง้แต่หนึง่สาขาหรือมากกว่าโดยการเงินลงทนุ

ของตนเอง โดยแฟรนไชซีต้องจ่ายค่ารอยลัตี ้(royalty fee) ให้กบัแฟรนไชซอร์ตามสดัสว่นรายได้ กําไรหลงัหกัค่าใช้จ่าย

และคา่รอยลัตีจ้ะคืนกลบัให้กบัแฟรนไชซีในรูปผลประโยชน์ทดแทน 

วิธีการสร้างและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสําเร็จ (Thai Franchise Center, 2555) ต้องใช้เวลาไม่

น้อย เร่ิมจากการทําความเข้าใจในรูปแบบของการสร้างธุรกิจ และแนวทางท่ีสามารถพฒันาให้เป็นระบบแฟรนไชส์ได้นัน้

เป็นอยา่งไร (Concept design and implementation) จากนัน้ทําความเข้าใจถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบธุรกิจท่ีเข้าข่าย

ท่ีจะกลายสภาพเป็นระบบแฟรนไชส์ได้ (Business Analysis) รวมทัง้การเข้าใจเร่ืองของการจดทะเบียน การรักษาสิทธ์ิ

ด้านเคร่ืองหมายการค้า (Trade mark registration) การเรียนรู้เร่ืองของต้นทนุ การออกแบบเอกสาร เช่นสญัญา รวมถึง

เอกสารนําเสนอแฟรนไชส์ (Costing and design of Franchise Agreement Disclosure Document) การสร้างเคร่ืองมือ

ประกอบการขายแฟรนไชส์ (Sales material) เข้าใจเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวกบัแฟรนไชส์ เช่น การจดทะเบียน เง่ือนไขต่างๆ 

ของบริษัทท่ีเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisor registrations) โดยเฉพาะรูปแบบข้อบงัคบัต่างๆ ในต่างประเทศ  เร่ืองท่ี

สาํคญัอีกอย่างคือ เร่ืองของการบริหารความรู้ผ่านกระบวนการอบรมท่ีต้องมีคู่มือของธุรกิจ ดงันัน้การเข้าใจวิธีการสร้าง

คู่มือธุรกิจ (Franchise Operations Manuals, Franchise Training Manual) การเข้าใจในเร่ืองการบริหารงานขายงาน

ตลาดแฟรนไชส์ (Franchise marketing)  รวมถึงการทํากิจกรรม ไม่ว่าการออกงานแสดงสินค้า (Trade Shows and 

Expos) ต้องเข้าใจเทคนิคการคดัเลือกคนท่ีสนใจร่วมทนุด้วย เพราะการเลือกแฟรนไชส์ซี (Recruiting franchisees) ท่ี

ถูกต้องก็เท่ากับวางรากฐานความสําเร็จให้ธุรกิจเช่นกัน นอกจากนัน้ ยังมีเร่ืองของวิธีการบริหารธุรกิจท่ีเมื่อเปิดเป็น

ระบบแฟรนไชส์แล้วต้องเรียนรู้เข้าใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริหารสาขาแฟรนไชส์ซี (Franshisee) ด้วยข้อมลูระบบ

สารสนเทศ การสร้างเอกสารต่างๆ เพ่ือการบริหารงานแฟรนไชส์  (Franchise documentation)   ต้องรู้วิธีการท่ีจะ

ช่วยเหลือแต่ละสาขาแฟรนไชส์ซีจากสภาวะการแข่งขนั ทําอย่างไรจึงจะสู้กบัคู่แข่งได้ (Competitors analysis)  การ

บริหารงาน ทีมงานหรือเร่ืองของวิธีการขยายธุรกิจ พร้อมกบัเทคนิคการขาย การสร้างแฟรนไชส์ท่ีมีระบบและวิธีการท่ีดี

ล้วนแตต้่องใช้เม็ดเงินลงทนุสงูทัง้นัน้ สดุท้ายท่ีควรใสใ่จคือ การท่ีธุรกิจเร่ิมสร้างแฟรนไชส์ได้มากสาขา ปัญหาท่ีตามมาก็

คือ ธุรกิจจะรักษามาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ของตนไว้ได้อย่างไร ยิ่งมากคนก็ยิ่งมีวิธีการทํางานท่ีแตกต่าง ซึ่งเทคนิค

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ก า ร บ ริ ห า ร คุณ ภ า พ ก็ จํ า เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง เ รี ย น รู้ เ ข้ า ใ จ ไ ป ด้ ว ย  ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ 

แฟรนไชส์ให้ประสบความสาํเร็จนัน้ ต้องผา่นกระบวนการเพาะบม่และพิสจูน์ความสาํเร็จของธุรกิจก่อน ไม่ใช่การทําธุรกิจ

แบบฉกฉวยโอกาส ท่ีอยู่ๆ  ก็ลกุขึน้มาเปิดขายแฟรนไชส์เลย  

กรมพฒันาธุรกิจการค้า (2553) ได้มีการจดัทําระบบการรับรองคณุภาพแฟรนไชส์เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award: TQA) ตามแนวทางของ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) 

ของสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์กรหลกัท่ีทําหน้าท่ีดูแลและพฒันาการ

ดําเนินการระบบ เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพดงักลา่วเป็นตวัชีว้ดัเพ่ือใช้สําหรับการดําเนินการประเมินขององค์กรและเพ่ือ

มอบตรามาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ รวมถึงการกําหนดกรอบแนวทางการทําธุรกิจแฟรนไชส์สากลเป็นหลกัอย่าง

ต่อเนื่อง  มีเคร่ืองมือการแสดงการตรวจวัดเพ่ือการให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่องค์กรท่ีสมัครรับมาตรฐานได้รับทราบถึง 

จุดอ่อน-จุดแข็งท่ีมีการวินิจฉัย เกณฑ์ท่ีสร้างขึน้จะเป็นรายละเอียดของการดําเนินงานในธุรกิจ แฟรนไชส์ท่ีถูกต้อง  

ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต โดยมีค่านิยมหลกัและ
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แนวคิดต่างๆ ดงันี ้1) การนําองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ คือการท่ีผู้ นําระดบัสงูขององค์กร กําหนดทิศทางและสร้างองค์กรท่ี

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ชัดเจน มีความเข้าใจในระบบงานและสร้างค่านิยมท่ีมีความชัดเจน 2) ความเป็น

มาตรฐานท่ีมุ่งเน้นลกูค้า คือคณุลกัษณะและคณุสมบตัิพิเศษทัง้หมดของผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงช่องทางท่ีลกูค้า

เข้าถึงองค์กรเพ่ือสร้างคณุค่าให้ลกูค้า 3) การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบคุคล คือองค์กรต้องมีแนวทางท่ีปฏิบตัิได้

เป็นอยา่งดีในเร่ืองการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบคุคล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 4) การให้ความ สําคญักบั

พนกังานและคู่ค้า คือการมุ่งมัน่ท่ีจะทําให้บคุลากรมีความพึงพอใจ มีการพฒันาและมีความผาสกุ 5) ความคลอ่งตวั 

ตอบสนองต่อตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 6) การมุ่งเน้นอนาคต คือการมุ่งสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยืน 7) การ

จดัการเพ่ือนวตักรรม คือผลติภณัฑ์ บริการ โปรแกรมกระบวนการและการปฏิบตัิการขององค์กรท่ีสร้างคณุคา่ใหมใ่ห้แกผู่้มี

สว่นได้สว่นเสยี 8) การจดัการโดยใช้ข้อมลูจริงเพ่ือสนบัสนนุการประเมินผลการตดัสินใจและปรับปรุง 9) ความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 10) การมุง่เน้นท่ีผลลพัธ์และการสร้างคณุคา่ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 11) มมุมองในเชิงระบบ คือระบบการจดัการ

ในองค์กร และกระบวนการท่ีสาํคญัสาํหรับการบริหารสาขาแฟรนไชส์เพ่ือให้บรรลผุลลพัธ์  

จากข้างต้นเห็นได้ว่า การดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสําเร็จได้คณุภาพมาตรฐานสากลจนสามารถ

ก้าวสูต่า่งประเทศต้องใช้ระยะเวลาเป็นเคร่ืองเพาะบ่มและเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน แฟรนไชส์ท่ีจะประสบความสําเร็จต้องมี

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) ซึ่งเป็นขัน้ตอนสําคญัของความสําเร็จขององค์กร โดยเฉพาะในโลก

ธุรกิจปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยิ่งจําเป็นมากขึน้ในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ มิเช่นนัน้อาจทําให้

เสยีเปรียบกบัคูแ่ขง่ขนัในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการเปลีย่นแปลงของประเทศตนได้ดีกวา่และเสยีเปรียบกบัคูแ่ขง่

ขนัจากภายนอกท่ีมีความรู้ มีศกัยภาพสงูกว่า สว่นการจัดโครงสร้างองค์กรจดัว่าเป็นการนํากลยทุธ์ท่ีวางไว้มาปฏิบตัิใช้ 

ตามกิจกรรมท่ีมีอยูใ่นองค์กรไปตามหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือร่วมมือประสานงานกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลสุู่

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (สมชนก (คุ้มพนัธ์) ภาสกรจรัส, 2551, น. 277) มีการประเมินจดุออ่นและจดุแข็ง ความสามารถทางการ

แข่งขนัและวดัระดบัความพร้อมก่อนการก้าวสูต่ลาดต่างประเทศ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรทัง้ในด้าน

ทรัพยากร แรงจูงใจต่อการออกสูต่่างประเทศ และศกัยภาพขององค์กรอย่างถ่ีถ้วน อนัจะนําไปสูค่วามสําเร็จต่อการเป็น

องค์กรธุรกิจระหวา่งประเทศ (Siriphattrasophon & Saiyasopon, 2013; Cavusigil et al., 2012) ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่1 แผนภาพแสดงขัน้รายละเอียดในการวางแผนกลยทุธ์และการจดัโครงสร้างองค์กร 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

กลยุทธ์ 

- ระดบัประเทศ  -  ระดบัหนว่ยธุรกิจ 

- ระดบัองค์กร -  ระดบัแผนกภายใน 

การนํากลยทุธ์ไปใช้ 

- โครงสร้างองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายใน 

วิเคราะห์จดุออ่น-จดุแขง็ โอกาส-อปุสรรค 
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 นอกจากนี ้ในการดําเนินธุรกิจทัว่ไปผู้ประกอบการต้องมีการจดัหาเงินทนุ รวมทัง้ควบคมุการใช้เงินทนุนัน้อย่าง

เหมาะสม แต่ในธุรกิจระหว่างประเทศนัน้ ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจ

เกิดขึน้ด้วย เพราะเงินทนุ รายได้ คา่ใช้จ่ายของธุรกิจระหว่างประเทศย่อมมาจากหลายแหลง่ จึงอาจเกิดความเสี่ยงท่ีเกิด

จากอตัราแลกเปลีย่น รวมทัง้ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ด้วย (สมชนก (คุ้มพนัธ์) ภาสกรจรัส, 2551, น.407) แฟรนไชส์

ซอร์ท่ีขยายตวัมกัเผชิญกบัปัญหาเร่ืองการเข้าถึงแหลง่เงินทนุและการกู้ยืม เงินทนุท่ีไม่เพียงพอสง่ผลให้กิจการไม่สามารถ

ตอบสนองต่ออปุสงค์ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างทนัท่วงที (Sherman,1999 อ้างถึงใน Patcharavanich, 2000, p. 24) สภาพคลอ่งท่ี

จํากดัสง่ผลตอ่อตัราการเติบโตของระบบธุรกิจท่ียงัเติบโตไม่เต็มท่ี ในขณะท่ีอตัราการเติบโตของระบบท่ีเติบโตเต็มท่ีแล้ว

ไมไ่ด้รับผลกระทบจากเง่ือนไขความน่าเช่ือถือทางด้านการเงินและทรัพย์สิน (Martin, 1988; Martin & Justis, 1993 อ้าง

ถึงใน Patcharavanich, 2000, p. 24) จํานวนสาขาท่ียิ่งเพ่ิมขึน้ยิ่งส่งผลต่อโอกาสความอยู่รอดของบริษัทใหม ่

เน่ืองมาจากงบประมาณท่ีพฒันาอย่างรวดเร็วจากผลของการประหยดัจากขนาด (Economies of Scales) (Combs & 

Castrogiovanni, 1994; Oxenfeldt & Kelly, 1969; Shane, 1996 อ้างถึงใน Patcharavanich. 2000, p. 25)  การ

ประหยดัจากขนาดนัน้มีอยู่ในหลายกิจกรรมของระบบแฟรนไชส์ ดงันัน้เมื่อแฟรนไชส์มีขนาดใหญ่ขึน้เท่าไร ค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินธุรกิจต่อหน่วยก็ตํ่าลงเท่านัน้ (Martin, 1988 อ้างถึงใน Patcharavanich, 2000, p. 25) โดยสรุปอตัรา 

การเติบโตของบริษัทถกูจํากดัด้วยเร่ืองของสภาพคลอ่ง (Martin & Justis, 1993) 
 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย 

(Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยคาดว่า

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีผา่นกระบวนการตรวจสอบและประเมินโดยอิงหลกัการแนวทางระบบสากลนิยมของ Thailand 

Quality Award (TQA) หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึง่เป็นระบบเกณฑ์ท่ีสามารถใช้เป็น

แนวทางในการสง่เสริมกระตุ้น เพ่ือปรับปรุงวิธีดําเนินงาน เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถของแฟรนไชส์ในประเทศให้

สามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกได้ โดยจากจํานวนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จํานวนทัง้สิน้ 381 ราย ในปี 2555 มี

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สนใจสมคัรขอเข้ารับการประเมินจํานวน 96 ราย เป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรอง

มาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย จํานวน 29 ราย ทําการศึกษาทัง้หมด 29 ราย ระยะเวลาการศึกษาวิจยัเร่ิมตัง้แต่เดือน 

มีนาคม 2556 – ธนัวาคม 2556 รวมระยะเวลา 10 เดือน  พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศกึษา คือ กรุงเทพมหานคร 

2. กรอบแนวคิดงานวิจัย (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555  จากกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีระดบัความพร้อมในการออกสูต่า่งประเทศในระดบั “มากท่ีสดุ” 

ปัจจยัทางธุรกิจแฟรนไชส์ 

ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 

ความพร้อมตอ่การก้าวสู่

ตา่งประเทศ 
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4. ขัน้ตอนการศึกษา 

ศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิ ได้แก่ ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัแฟรนไชส์และเป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาวิจยัในเร่ืองดงักลา่ว เช่น หนงัสอื วารสาร ข้อมลูวิจยั บทความและเอกสารเผยแพร่ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจแฟรนไชส์ 

ข้อมลูจากกรมพฒันาการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต จากนัน้นํามาพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทํา

วิจยัคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ร่วมกบัผู้บริหารจากสมาคมแฟรนไชส์และไลเซน่ส์แหง่ประเทศไทย ทําการทดสอบ

เคร่ืองมือโดยการทํา pre-test ด้วยการสอบถามแบบเจาะจงจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์ จํานวน 5 ราย 

5. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจัยครัง้นีค้ือ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐาน

คณุภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555  จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จํานวน 29 ราย ผู้วิจยัใช้วิธีเลือก

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ทัง้หมด 29 ราย ส่วนกลุม่ตวัอย่างท่ีทําการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ

ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555  ท่ีออกสูต่า่งประเทศแล้ว 

ผู้วิจยัใช้วิธีเลอืกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และแบบสะดวก (convenience sampling) จํานวน  

5 ราย 

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีในการวิจยัเชิงปริมาณแบบเชิงสาํรวจ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดมาตรสว่นประมาณคา่ 

5 ระดบั ร่วมกบัการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึ (Depth interview) ซึ่งใช้แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง 

(Semi-structured question) ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติเดียวคือสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ (�̅�) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการศึกษา  
  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ตวัอย่าง จํานวน 29 ราย มีสดัสว่นร้อยละของประเภทธุรกิจ

บริการ : ธุรกิจอาหาร : ธุรกิจการศึกษา : ธุรกิจเคร่ืองดื่มและไอศกรีม : ธุรกิจเบเกอร่ี : ธุรกิจค้าปลีก เป็นดงันี ้27 :  21  : 

21 : 14 : 10 : 7 สว่นใหญ่ดําเนินธุรกิจตัง้แต ่12 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 48 มีแฟรนไชส์ท่ีได้ขยายตวัไปตลาดต่างประเทศ

แล้วจํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 และจากผู้ประกอบการท่ียงัไม่ได้ขยายตวัไปยงัต่างประเทศ  มีจํานวน 5  รายท่ีกําลงั

อยูร่ะหวา่งการจดเคร่ืองหมายการค้าระหวา่งประเทศ  

ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ตวัอย่างสว่นใหญ่หรือร้อยละ 48 มีระดบัความพร้อมต่อการออกสูต่่างประเทศใน

ระดบัมาก มีเพียง 5 ราย ท่ีมีระดบัความพร้อมต่อการออกสูต่่างประเทศในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 17 สว่นท่ีเหลือ 

10 ราย มีความพร้อมในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจพบมี 3 ธุรกิจท่ีมีความ

พร้อมในระดบัมากได้แก่ ธุรกิจการบริการ ธุรกิจอาหารและธุรกิจการศกึษา สว่นธุรกิจเบเกอร่ี ธุรกิจเคร่ืองดื่มและไอศครีม

และธุรกิจประเภทค้าปลกี มีความพร้อมในระดบัปานกลาง (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดบัความพร้อมต่อการออกสูต่ลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ จําแนกตาม 

                 ประเภทธุรกิจ  

หัวข้อการประเมิน 
ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ 

อาหาร เบเกอร่ี เคร่ืองดื่ม
-ไอศครีม 

การศึกษา บริการ ค้าปลีก 

ความพร้อมด้านเป้าหมาย 3.31 3.39 2.21 3.22 3.48 1.84 

ความพร้อมด้านระบบแฟรนไชส์ 4.39 3.00 4.29 3.92 3.94 3.25 

ความพร้อมด้านสญัญาและกฎหมาย 3.17 2.67 2.25 3.40 3.43 1.90 

ความพร้อมด้านการเลอืกแฟรนไชส์ 3.98 3.34 4.07 3.53 3.98 3.43 

ความพร้อมด้านเวลา 3.70 3.27 2.35 3.83 3.43 2.80 

ความพร้อมด้านการติดตามหลงัการขาย 3.27 3.04 2.28 3.32 3.52 2.63 

ความพร้อมด้านการฝึกอบรม 4.81 4.29 4.35 3.98 4.35 3.57 

ความพร้อมด้านการเงิน 2.78 2.67 2.29 3.42 3.44 2.50 

ความพร้อมด้านองค์กร 3.33 3.25 2.19 3.04 3.56 1.50 

ความพร้อมด้านภาษาและการสือ่สาร 3.83 3.27 2.65 3.50 3.80 3.00 

ระดับความพร้อมเฉลี่ย 3.66 3.22 2.89 3.52 3.69 2.64 

จาํนวนธุรกิจ (แห่ง) 6 3 4 6 8 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดบัความพร้อมตอ่การออกสูต่ลาดตา่งประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจ แฟรนไชส์ จําแนกตาม 

                ประเภทตามจํานวนปีท่ีดําเนินธุรกิจ 

หัวข้อการประเมิน 
จาํนวนปีที่ดาํเนินธุรกิจ 

1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี 9-11 ปี 12 ปีขึน้ไป 

ความพร้อมด้านเป้าหมาย 3.00 2.92 3.67 2.60 3.32 

ความพร้อมด้านระบบแฟรนไชส์ 3.59 4.29 3.84 4.09 4.02 

ความพร้อมด้านสญัญาและกฎหมาย 2.80 3.05 3.30 2.63 3.20 

ความพร้อมด้านการเลอืกแฟรนไชส์ 3.22 3.54 3.72 4.06 3.83 

ความพร้อมด้านเวลา 3.60 3.45 3.80 2.54 3.64 

ความพร้อมด้านการติดตามหลงัการขาย 2.69 2.97 3.63 2.61 3.46 

ความพร้อมด้านการฝึกอบรม 3.82 4.19 4.44 4.32 4.39 

ความพร้อมด้านการเงิน 3.50 2.88 3.17 2.52 3.17 

ความพร้อมด้านองค์กร 3.00 2.56 3.25 2.57 3.39 

ความพร้อมด้านภาษาและการสือ่สาร 3.60 3.70 3.70 2.89 3.79 

ระดับความพร้อมเฉลี่ย 3.28 3.32 3.65 3.08 3.62 

จาํนวนธุรกิจ  2 4 2 7 14 
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ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอยา่งท่ีดําเนินธุรกิจระหวา่ง 7-9 ปี จํานวน 2 ราย มีคา่เฉลีย่ความพร้อมต่อการออกสู่

ตา่งประเทศมากท่ีสดุ ในระดบัมาก (ตารางท่ี 2) รองลงมาได้แก่ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีดําเนินธุรกิจ 12 ปีขึน้ไป จํานวน 

14 ราย มีระดบัความพร้อมในระดบัมาก สว่นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีดําเนินธุรกิจระหว่าง 4-6 ปี ระหว่าง 1-3 ปี และ

ระหวา่ง 9-11 ปี มีความพร้อมในระดบัปานกลาง 

ผลการศึกษา (ตารางท่ี 3) ระดบัความพร้อมต่อการขยายตวัไปยงัต่างประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ใน

ด้านตา่งๆ พบว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอย่าง  มีค่าเฉลี่ยระดบัความพร้อมโดยรวมเท่ากบั 3.425 จดัอยู่ในระดบัมาก  

ความพร้อมท่ีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอยา่งได้คะแนนสงูสดุ 3 ลาํดบัแรก ประกอบด้วย 1) ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การ

ให้ความสาํคญัตอ่การดแูลแฟรนไชซีท่ีเข้ามารับการฝึกอบรม มีการจดัสถานท่ี มีทีมงานท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอด  

มีหลกัสตูร กําหนดการและเอกสารประกอบการฝึกอบรมทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ 2) ด้านระบบแฟรน

ไชส์ ได้แก่ ความพร้อมของระบบภายในประเทศซึ่งเรียนรู้ได้ไม่ยาก มีการจัดทําคู่มือแฟรนไชส์ มีแบรนด์ซึ่งเป็นท่ีรู้จัก 

สามารถแก้ไขปัญหาในประเทศและมีระบบตรวจสอบมาตรฐานแฟรนไชส์ได้ดีพอ และ 3) ด้านการคดัเลือกแฟรนไชส์ 

ได้แก่ผู้ประกอบการทราบคณุลกัษณะของแฟรนไชซีท่ีทําธุรกิจกบัแฟรนไชส์แล้วจะประสบความสําเร็จ จะไม่เลือกใครก็ได้

ท่ีสนใจให้ทําแฟรนไชส์ และพร้อมท่ีจะปฏิเสธหากคิดวา่ผู้ ท่ีสนใจแฟรนไชส์ทา่นนัน้ขาดคณุสมบตัิและไม่เหมาะสมท่ีจะทํา 

ซึง่สอดคล้องกบัผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยท่ีขยายออกสูต่า่งประเทศแล้วทัง้ 5 ราย ท่ีให้

ความเห็นว่าการท่ีธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีจะออกสู่ต่างประเทศได้ประสบความสําเร็จ ก็ต่อเมื่อธุรกิจในประเทศเข้มแข็งแล้ว 

ประกอบกบัปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และบริการต้องได้คณุภาพ  ปัจจยัด้านการเลอืกแฟรนไชซีท่ีเหมาะสม มีความจริงใจหรือ

ความซื่อสตัย์ในการขายแฟรนไชส์ มีระบบการทํางานขององค์กรท่ีเข้มแข็งและแนวคิดทางด้านธุรกิจ 
 

ตารางที่ 3 แสดงระดบัระดบัความพร้อมของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในด้านตา่งๆ  

หัวข้อประเมินความพร้อม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พร้อม 

ความพร้อมด้านเป้าหมาย  3.09 1.1595 ปานกลาง 

ความพร้อมด้านระบบแฟรนไชส์ 4.03 0.5746 มาก 

ความพร้อมด้านกฎหมาย 3.02 1.2721 ปานกลาง 

ความพร้อมด้านการเลอืกแฟรนไชส์ 3.79 0.5407 มาก 

ความพร้อมด้านเวลา 3.36 1.1752 ปานกลาง 

ความพร้อมด้านการติดตามหลงัการขาย 3.14 1.1874 ปานกลาง 

ความพร้อมด้านการฝึกอบรม 4.31 0.5576 มากท่ีสดุ 

ความพร้อมด้านการเงิน / ความพร้อมยอมรับกบัความไม่สามารถ

ในการทํากําไร 
2.99 1.0084 ปานกลาง 

ความพร้อมด้านองค์กร 3.04 1.2871 ปานกลาง 

ความพร้อมด้านภาษาและการสือ่สาร 3.48 0.9125 มาก 

รวม 3.425 0.4696 มาก 
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ความพร้อมด้านภาษาและการสื่อสาร พบว่า ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอย่างทุกรายมีการจดัทําเว็ปไซต์ของ

องค์กรและแบรนด์แล้ว ตวัผู้ประกอบการและบคุลากรในองค์กรสว่นใหญ่มีทกัษะด้านภาษาองักฤษหรือภาษาอ่ืนทัง้การ

ฟัง พดู อ่านและเขียน มีการจดัเตรียมเอกสารในการนําเสนอท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษานัน้ๆ แต่ผู้ประกอบการมีการ

วางแผนด้านการสื่อสารการตลาด (marketing communication) เช่นโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือการสง่เสริมการขาย

สาํหรับตา่งประเทศในระดบัคะแนนน้อยท่ีสดุ หรือกลา่วได้ว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ยงัขาดการวางแผนด้านการสื่อสาร

การตลาดท่ีเป็นระบบ จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีขยายออกสู่ต่างประเทศแล้วทัง้ 5 ราย จะมี

ขัน้ตอนการดําเนินงานในลกัษณะเดียวกันคือ การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมกบัหน่วยงานของรัฐฯ หรือกรมพฒันาธุรกิจ

การค้าจดัขึน้ ไม่ว่างาน Business Matching และการจดังานแสดงสินค้า เป็นต้น  ซึ่งจะได้พบปะพดูคยุกบันกัลงทนุ อนั

นําไปสูก่ารเจรจาการค้าและทําการตกลงเซ็นต์สญัญาในท้ายสดุ 

 ความพร้อมด้านเวลาและความพร้อมด้านการติดตามหลงัการขาย  พบว่า ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอย่าง

สามารถเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องกงัวลกับภารกิจภายในประเทศ และมีบคุคลอ่ืนท่ีสามารถดําเนินงานแทนได้ 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอย่างทราบดีว่า จะไม่สามารถละเลยหรือทอดทิง้แฟรนไชซีได้เมื่อมีการตกลงเซ็นต์สญัญา

ดําเนินการแล้ว และจะมีการสง่ข้อมลูใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ ให้แฟรนไชซีในต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตดัสินใจ

แนะนําวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์ในการประเมินและตรวจเยี่ยมแฟรนไชซีในต่างประเทศ 

สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยท่ีขยายออกสูต่่างประเทศแล้วระบวุ่าการท่ีธุรกิจแฟรน

ไชส์ท่ีจะออกสู่ต่างประเทศได้ประสบความสําเร็จได้นัน้ ปัจจัยด้านทีมงานท่ีรับผิดชอบในการขยายแฟรนไชส์ออกสู่

ตา่งประเทศต้องมีความเป็นทีมเวิร์ค มีความสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 

ได้ทนัที การบริการลกูค้าท่ีดี สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

ความพร้อมด้านเป้าหมาย พบวา่ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอยา่งมีความพร้อมด้านความรู้เบือ้งต้น ความยาก-

ง่ายในการเข้าสูป่ระเทศท่ีจะไปขยาย แตม่ีการวางกลยทุธ์และการวางรูปแบบการขายแฟรนไชส์สําหรับตลาดต่างประเทศ

ในระดบัปานกลาง แต่ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยท่ีขยายออกสูต่ลาดต่างประเทศแล้ว 

ให้ความเห็นวา่การจะประสบความสาํเร็จในการขยายตวัสูต่า่งประเทศ ผู้ประกอบการต้องมีเป้าหมายว่าจะไปประเทศใด 

โดยศกึษาข้อมลูในประเทศเป้าหมายให้รอบคอบ เข้าถึงวฒันธรรม กฎหมายและอ่ืนๆ ด้านความพร้อมด้านองค์กร พบว่า 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตวัอยา่ง มีความพร้อมด้านจํานวนและทกัษะของบคุลากรเพ่ือรองรับตลาดตา่งประเทศในอนาคต 

มีการวางแผนด้านแหลง่สง่วตัถดุิบ (supplier) สาํหรับตลาดต่างประเทศ และวางแผนด้านการจดัสง่สินค้า (logistic)   ไป

ตลาดตา่งประเทศในระดบัปานกลาง สว่นผลการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยท่ีขยายออกสูต่่างประเทศ

แล้วให้ข้อมลูวา่องค์กรมีการจดัตัง้ทีมงานเพ่ือดแูลแฟรนไชส์ต่างประเทศขึน้มาโดยเฉพาะ ทําหน้าท่ีติดต่อเจรจาธุรกิจ ลง

พืน้ท่ีดทํูาเลท่ีตัง้ ให้คําปรึกษาในการเปิดสาขา รับผิดชอบยอดขาย หลายแฟรนไชส์มีการจดัฝ่ายปฏิบตัิการทําหน้าท่ีคอย

สนบัสนนุอาทิตลาดต่างประเทศ อาทิ ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ฝ่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศทําหน้าท่ีดูแลเร่ืองการ

จดัซือ้และจดัสง่วตัถดุิบไปตา่งประเทศโดยเฉพาะ 
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สมมตฐิานการวิจัย  
  

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพร้อมตอ่การขยายตวัไปยงัตา่งประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลั

รับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งเป็นการปฏิเสธการยอมรับสมมติฐาน 

ทัง้นีม้ีค่าเฉลี่ย 3.425 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4696 ถึงแม้แยกพิจารณาตามประเภทธุรกิจก็พบว่าปฏิเสธการยอมรับ

สมมติฐานทกุประเภทธุรกิจ 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์คือ เพ่ือให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์

ไทย (Thailand Franchise Quality Award) ประจําปี 2555 จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จํานวนทัง้ 29 

ราย ทําการประเมินตนเองด้านความพร้อมต่อปัจจยัธุรกิจด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการขยายตวัไปยงัต่างประเทศ เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อ่ืน ในการเตรียมความพร้อมต่อการตัง้รับและขยายตัวไปยังต่างประเทศ  

เน่ืองจากมีเวลาเหลอือีกไม่นานสําหรับการเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผลจากการศึกษาพบว่า 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย มีระดบัความพร้อมต่อการขยายตวัไปต่าง 

ประเทศในระดบั“มาก” ซึ่งเป็นการ “ปฏิเสธการยอมรับสมมติฐาน” ท่ีว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรอง

มาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทยมีระดบัความพร้อมในการออกสูต่า่งประเทศในระดบั“มากท่ีสดุ” เมื่อมองธุรกิจแฟรนไชส์

ไทยในภาพรวม จะเห็นได้วา่มีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทยมีเพียงร้อยละ 

6.82 จากจํานวน 381 รายในปี 2555 กลา่วอีกนยัหนึง่คือ ร้อยละ 93.18 ของแฟรนไชส์ไทยยงัไมผ่า่นการรับรองมาตรฐาน

คณุภาพแฟรนไชส์ไทย หรือเป็นนยัได้ว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสว่นใหญ่ขาดความพร้อมต่อการออกสูต่่างประเทศ

หรือแม้แตก่ารตัง้รับภายในประเทศ ผลดงักลา่วสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีว่าร้อยละ 91.5 ของผู้ประกอบการไทยขนาดเล็ก

และกลางขาดความพร้อมตอ่การออกสูต่ลาดตา่งประเทศ (Siriphattrasophon & Saiyasopon, 2013) 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีดําเนินธุรกิจมาแล้วระหว่าง 7-9 ปี และท่ีดําเนินธุรกิจตัง้แต ่12 ปีขึน้ไปมีความพร้อม

ตอ่การออกสูต่ลาดตา่งประเทศในระดบัคา่เฉลีย่สงูสดุ สอดคล้องกบั Jahanson และ Vahlne (1990) ท่ีวา่ เมื่อธุรกิจแฟรน

ไชส์ก้าวขึน้ถึงขัน้อ่ิมตวั (maturity stage) ในประเทศแมก็่มกัจะเร่ิมมองหาช่องทางการขยายตวัไปสูธุ่รกิจระหว่างประเทศ 

Lafontaine (1992) พบว่าธุรกิจใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยายตวั Lillis, Narayana และ Gilman (1976) แบ่งวงจรชีวิต

ของแฟรนไชส์ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ เจาะตลาด (0-5 ปี) ขยายตวั (6-8 ปี) อ่ิมตวั (9-13 ปี) และอ่ิมตวัขัน้สดุท้าย 

(มากกว่า 14 ปีขึน้ไป) รวมถึง Thai Franchise Center (2555)  ท่ีว่าหลกัการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบ

ความสาํเร็จนัน้ใช้เวลา ต้องผา่นกระบวนการเพาะบม่และพิสจูน์ความสาํเร็จของธุรกิจก่อน ไม่ใช่การทําธุรกิจแบบฉกฉวย

โอกาสท่ีอยู่ๆ  ก็ลกุขึน้มาเปิดขายแฟรนไชส์  

จากผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านการเงิน/ความพร้อมยอมรับกบัความไมส่ามารถทํากําไรเป็นอปุสรรคสําคญัต่อการ

ขยายตวัสูต่า่งประเทศของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยตวัอย่าง รองลงมาได้แก่ ความพร้อมด้านองค์กร ความพร้อมด้าน

เป้าหมาย ความพร้อมด้านการติดตามหลงัการขายและความพร้อมด้านเวลา ผลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ 

European Commission (2007) ท่ีวา่อปุสรรคสาํคญัของผู้ประกอบการรายเลก็และรายกลางของไทยสามารถจําแนกได้ 3 

ประการคือ (1) ความไม่สามารถจดัสรรเวลาสําหรับการบริหาร และ/หรือขาดทกัษะท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (2) ขาดแหลง่เงินทนุ (3) ขาดความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากข้อจํากดัสองข้อ
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ข้างต้น OECD (2008; 2009) ระบวุา่การขาดแคลนเงินลงทนุเป็นปัญหาหลกัท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบต่อ

การขยายธุรกิจไปต่างประเทศและ (Martin & Justis,1993) ท่ีว่าอตัราการเติบโตของบริษัทถกูจํากดัด้วยเร่ืองของสภาพ

คลอ่ง  สมชนก (คุ้มพนัธุ์) ภาสกรจรัส (2551) ระบวุ่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีประสงค์จะขยายตวัสูต่่างประเทศหรือใน

ประเทศก็ตาม ควรต้องมีการจดัทําแผนกลยทุธ์ เพราะแผนกลยทุธ์เป็นขัน้ตอนสาํคญัของความสาํเร็จขององค์กร ยิ่งจําเป็น

มากขึน้ในการทําธุรกิจระหวา่งประเทศ มิเช่นนัน้อาจทําให้เสียเปรียบกบัคู่แข่งขนัในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการ

เปลี่ยน แปลงของประเทศตนได้ดีกว่า และเสียเปรียบกับคู่แข่งขนัจากภายนอกท่ีมีความรู้ มีศกัยภาพสงูกว่า นอกจากนี ้

คา่นิยมหลกัและแนวความคิดตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2553) ยงัให้ความสําคญั

กบัการนําองค์กรอยา่งมีวิสยัทศัน์ การกําหนดทิศทางและสร้างองค์กรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาระบบแฟรนไชส์ มีการจดัทํากล

ยทุธ์ ระบบและวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้บรรลผุล ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ จึงควรใสใ่จกบัเร่ืองการวางแผนกลยทุธ์องค์กร 

ไมเ่พียงแตร่ะดบัผู้ นําองค์กรท่ีมบีทบาทตอ่การจดัทําแผนกลยทุธ์ แตค่วรกระตุ้นและสง่เสริมให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมใน

การทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ มีการพฒันาและเรียนรู้ มีนวตักรรมอย่างสร้างสรรค์ OECD (2008; 2009) ระบวุ่า 

อปุสรรคสําคญัต่อการขยายตวัไปต่างประเทศของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสว่นหนึ่งคือเร่ืองเวลา ผู้ประกอบการ

ต้องสละเวลาในการบริหารงานภายในประเทศ เมื่อต้องติดต่อกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศรวมถึงการขาดแคลน

ทีมงานและผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ความพร้อมท่ีสําคญัประการหนึ่งต่อการออกสูต่่างประเทศของแฟ

รนไชส์ไทยท่ีประสงค์จะขยายตวัสูต่า่งประเทศ คือต้องมัน่ใจวา่ตนมีความพร้อมด้านเวลาและความพร้อมด้านการติดตาม

หลงัการขาย Thai Franchise Center (2555) ระบุว่าธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีจะออกสูต่่างประเทศได้ประสบความสําเร็จนัน้ 

แฟรนไชซอร์ต้องดแูลลกูข่ายในการจดัการเร่ืองต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาและหาวิธี ดําเนินการให้เรียบง่ายและสอดคล้องกับ

นโยบายธุรกิจ ควรมีระบบตรวจสอบคณุภาพของลกูขา่ยวา่ยงัคงดําเนินการตามวิธีการท่ีตัง้ไว้หรือไม ่คณุภาพของสินค้าท่ี

จําหนา่ยได้คณุภาพหรือไม ่ต้องทําเป็นประจําเพราะอาจทําให้ภาพพจน์และธุรกิจโดยรวมของธุรกิจเสียหายได้หาละเลย

สิง่เหลา่นี ้ผู้ ท่ีสมัผสัและติดตอ่กบัลกูค้าจริงๆ แล้วคือแฟรนไชซี ดงันัน้ปากต่อปากมกัมาจากคณุภาพของแฟรนไชซี ธุรกิจ

จะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวมาจากแฟรนไชซี ดงันัน้แล้วแฟรนไชซอร์ควรใส่ใจดูแลแฟรนไชซีอย่างต่อเน่ืองและ

จริงใจ สว่นความพร้อมด้านการวางแผนด้านแหลง่สง่วตัถดุิบ (supplier) สําหรับตลาดต่างประเทศและความพร้อมด้าน

การวางแผนการจดัสง่สนิค้า (logistic) ไปตลาดตา่งประเทศ ก็เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องให้ความสําคญัและ

พิจารณา ดงัท่ี Thai Franchise Center (2555) ระบวุ่าการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสําเร็จ ธุรกิจแฟรน

ไชส์ควรมีการจดัหาวตัถดุิบและควบคมุคณุภาพ การจดัการเร่ืองวตัถดุิบท่ีจะขายให้แฟรนไชซี การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบจาก

แหลง่ใด ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องหา  supplier ท่ีสามารถควบคมุคณุภาพให้ธุรกิจได้ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์

ต้องเข้าไปกํากับดูแลตัง้แต่การรับสินค้าจาก  supplier การเก็บเข้าคลงัและการกระจายสินค้าออกไปสู่ลกูข่าย และ

ปัจจัยพืน้ฐานหลักในกิจกรรมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (ชนงกรณ์ กุณฑทลบุตร, 2551) ด้านปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานโดยตรง ประกอบด้วย การขนสง่เข้าปัจจยัการผลติตา่งๆ คือการรับ การเก็บรักษา การกระจายวตัถดุิบเพ่ือไปใช้

ในกระบวนการผลิต การขนส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค คือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษาและการ

กระจายสนิค้าไปสูม่ือผู้บริโภค 

 ความพร้อมด้านภาษาและการสือ่สาร ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์

ไทย ประจําปี 2555 สว่นใหญ่มีการจดัทําเว็ปไซต์ขององค์กร/แบรนด์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในระดบัมาก แต่มีการวางแผน

ด้านการสื่อสารการตลาด (marketing communication) เช่นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์หรือการสง่เสริมการขาย

สาํหรับตา่งประเทศเพียงระดบัปานกลาง เมื่อศกึษาพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค (คอตเลอร์, 2554, น. 77-79) อาจกลา่ว
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ได้วา่พฤติกรรมการซือ้ธุรกิจแฟรนไชส์จดัเป็นพฤติกรรมการซือ้ท่ีซบัซ้อน (Complex buying behavior) ผู้บริโภคหรือผู้ซือ้ 

แฟรนไชส์จะทุม่เทความพยายามอยา่งสงูในการซือ้สนิค้า และรับรู้วา่แตล่ะตราผลติภณัฑ์มีความแตกต่างกนัมาก ผู้ซือ้จะ

ผ่านขัน้ตอนการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากการพฒันาความเช่ือเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้างทัศนคติและทําการเลือกซือ้ 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต้องสร้างความแตกตา่งของลกัษณะตราของกิจการ โดยอธิบายถึงประโยชน์ของการซือ้แฟรนไชส์

ของกิจการผ่านข้อความในสื่อต่างๆ ของกิจการ และการใช้พนกังานขายเพ่ือสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตราครัง้สดุท้าย 

นอกจากนัน้แฟรนไชส์จดัเป็นการซือ้ทางธุรกิจ จากแบบจําลองพฤติกรรมผู้ซือ้ทางธุรกิจ (คอตเลอร์, 2554, น. 89-90)  ท่ีวา่

สิ่งกระตุ้นทางการตลาดสําหรับการซือ้ทางธุรกิจประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 

(Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place) และการสง่เสริมการขาย (Promotion) และสิ่งกระตุ้นอ่ืนประกอบด้วย

อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรมและการแข่งขัน สอดคล้องกับ Thai 

Franchise Center (2555) ท่ีว่าธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีจะออกสูต่่างประเทศได้ประสบความสําเร็จนัน้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์

ควรต้องมีการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ ต้องมีกลุ่มพนัธมิตร ต้องมีการสื่อสารให้คนท่ีต้องการซือ้ระบบหรือว่าท่ีแฟรน

ไชส์ได้รับทราบ  

 ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีได้รับรางวลัรับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ไทย ประจําปี 2555 จํานวน 29 ราย  

มีความพร้อมซึ่งจัดเป็นปัจจัยภายในประเทศในระดับสูงสุด ได้แก่ความพร้อมด้านการฝึกอบรมในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาได้แก่ ความพร้อมด้านระบบแฟรนไชส์และความพร้อมด้านการเลือกแฟรนไชส์ สอดคล้องกบั Thai Franchise 

Center (2555) ท่ีว่าหลกัการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสําเร็จ แฟรนไชส์ควรมีร้านต้นแบบ มีระบบการ

จดัการธุรกิจและการอบรมร้านต้นแบบ ทัง้นี ้เพราะคณุภาพของสินค้าธุรกิจดีหรือไม่ก็ขึน้อยู่กบัคณุภาพแฟรนไชซีด้วยว่า 

รับรู้วิธีการและเข้าใจในการดําเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด ดงันัน้การฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการในการทําให้ระบบงานทัง้ระบบ

เป็น ไปในทิศทางเดียวกนั Siriphattrasophon และ Saiyasopon (2013) ระบวุ่าผู้ประกอบการควรมีประสบการณ์และ/

หรือได้รับการฝึกอบรมในด้านการบริหารงาน ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศควรมุ่งใช้ประโยชน์จากการจัดการ

ความรู้ เพ่ือจัดฝึก อบรมให้กับพนกังานในอนัท่ีจะสร้างเสริมความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จใน

ตา่งประเทศ (Reuber & Fischer, 1997) Holm-Olsen (2008) แนะนําวา่การเรียนรู้ถึงข้อดี-ข้อเสยีของผลติภณัฑ์ จะทําให้

ผู้ประกอบการรู้และสามารถท่ีจะพฒันาปรับปรุงให้ผลิตภณัฑ์ของตนให้มีความเป็นมาตรฐาน โดดเด่นอนันําไปสู่การ

ประสบความสาํเร็จในตลาดตา่งประเทศ 

 สว่นความพร้อมด้านกฎหมาย ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่บรรลผุลสําเร็จเร่ืองของการผลกัดนักฎหมายแฟรนไชส์ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรเร่งให้ความสําคญัของการผลกัดนักฎหมายแฟรนไชส์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการ 

คุ้มครองต่อแฟรนไชส์ และลดปัญหาท่ีมีบริษัทลกูโซ่แฝงตวัเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เข้ามาซึ่งจะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์อนัดีต่อ

ธุรกิจ แฟรนไชส์ในภาพรวม ลดประเด็นปัญหาด้านการลอกเลียนแบบตราผลิตภณัฑ์ ดงัท่ีสตาร์บัค๊ประสบปัญหาและมี

การฟ้องร้องกนัดงัท่ีเป็นข่าวในปัจจุบนั เพ่ือความเป็นธรรมต่อแฟรนไชซอร์และแฟรนไชซี ตลอดจนธุรกิจแฟรนไชส์ทัง้ใน

และตา่งประเทศ  
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ข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถเจริญเติบโตและแขง่ขนัได้ทัง้ในประเทศ

และออกสูต่่างประเทศได้อย่างยัง่ยืน จึงเป็นภาระสําคญัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ/หรือหน่วยงาน

ราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย 1) ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมโครงการมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์

ในวงกว้างยิ่งขึน้ 2) เร่งพิจารณาผ่านร่างกฏหมายแฟรนไชส์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือรองรับการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจของอาเซียน ในปี  2558 และ 3) ปัจจยัเร่ืองการสภาพคลอ่งและการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ ยงัคงเป็นอปุสรรคสาํคญั

ตอ่การเจริญเติบโตของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในการออกสูต่า่งประเทศ จึงเป็นเร่ืองเร่งดว่นท่ีสว่นรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง ควร

ให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุเพ่ือให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้ง่ายดายขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ในสว่นของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ท่ีต้องการขยายตวัอยา่งยัง่ยืน ทัง้ในประเทศและ

พฒันาออกสูต่า่งประเทศ ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้ทราบถึงปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 2) 

ผู้ประกอบการได้ทําการประเมินตนเองตอ่ระดบัความพร้อมต่อการขยายตวัไปยงัต่างประเทศได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน

ขององค์การ เพ่ือเป็นแนวทางในการทําแผนกลยทุธ์และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับกระบวนการขององค์การเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการขยายตวัสูต่า่งประเทศ  

3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป   ผู้วิจยัควรเลือกศึกษาปัจจยัทางธุรกิจท่ีมีผลต่อระดบัความพร้อมของการ

ออกสูต่า่งประเทศให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้เพ่ือให้ได้มมุมองในเชิงลกึ ศึกษาเฉพาะประเภทธุรกิจ หรือผู้ ทําวิจยั

ควรเพ่ิมจํานวนกลุม่ตวัอยา่งให้มากขึน้ 
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ทัศนคตขิองอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในการส่ือสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ธนัยานี โพธิสาร36

* และนิตยา เจรียงประเสริฐ37

** 
 

บทคัดย่อ  
 

การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาถึงการตอบคําถามของอาจารย์และนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วา่มีทศันคติอยา่งไรตอ่บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในการสือ่สารระหวา่งกนั และทศันคตินัน้ มีผลต่อความตัง้ใจในการ

ใช้บริการระบบดงักลา่วหรือไม่ รวมทัง้การรับรู้ของอาจารย์และนกัศึกษาในเร่ืองความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั และ

ประโยชน์ในการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ว่าจะมีผลต่อทศันคติในการใช้บริการดงักล่าวหรือไม่ โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามกับอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จํานวน 325 คน 

(นกัศกึษา 300 ชดุ และอาจารย์ 25 ชดุ) และการสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ิมเติมกบัตวัแทนอาจารย์ 1 คน และตวัแทนนกัศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่1 คน 

 จากการศกึษาพบวา่ ทัง้อาจารย์และนกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการใช้ Facebook  โดยทัว่ไปผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นวา่ทัง้อาจารย์และนกัศกึษามรีะดบัความเห็นด้วยวา่การใช้ Facebook เป็นสิง่ท่ีดี หากแตอ่าจารย์และนกัศกึษากลบั

มีทศันคติท่ีแตกต่าง หากถามถึงทศันคติในการใช้ Facebook ในภาพรวมความเหมาะสมของการใช้ Facebook เพ่ือ

สือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา โดยนกัศกึษามีคา่เฉลีย่ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ในขณะท่ีอาจารย์มีคา่เฉลีย่ความ

คิดเห็นในเร่ืองนีใ้นระดบัเฉยๆ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ไม่คิดว่า Facebook เหมาะสมท่ีจะใช้เพ่ือสื่อสารกับนกัศึกษาใน

ระดบัท่ีตํ่ากวา่นกัศกึษา  

นอกจากนี ้การสมัภาษณ์พบว่าทัง้นักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นว่า Facebook ควรใช้สื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนกัศึกษาในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เช่น แจ้งข่าวสารการเร่ืองเรียนให้นกัศึกษาทราบ หรือให้คําปรึกษาอย่างสัน้ๆ 

เพราะนกัศกึษาใช้ Facebook กนัทกุคนอยูแ่ล้ว 

ABSTRACT 

  

The purpose of this research was to study the attitudes of Chiang Mai University’s Business 

Administration lecturers and students towards communications through a social networking service, and how 

those attitudes contributed to their intention to use the system. It also explored lecturers’ and students’ 

perceptions on security, privacy and benefits from the social networking service, as well as how those 

perceptions affected their attitudes toward using the service. The instrument used for data collection was 

questionnaires handed out to 325 people (25 lecturers and 300 students of Chiang Mai University’s Faculty of 

Business Administration), together with the data collected from depth interviews with volunteers, a student 

and a lecturer of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. 

                                                           
* อาจารย์ประจําภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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 The study found that lecturers and students both had a positive attitude towards Facebook; their 

average response was ‘Agree’. However, the attitudes toward Facebook as a means of communications 

between lecturers and students were different. Students’ average response was ‘Agree’, while lecturers’ was 

‘Neither Agree nor Disagree’, indicating that lecturers did not think Facebook was  appropriate for 

communications with students as much as students did.  

 Moreover, data gathering from interview shows that both students and lecturers of Faculty of 

Business Administration agree that Facebook should be used as communication media between lecturers 

and students in some topics such as announce messages related to class to students or give short advices 

as all students using Facebook daily.  

บทนํา  

 

จากกระแสความนิยมในการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Online Social Network Services, SNS)  และ

รายงานทางสถิติจากเว็บไซต์ Socialnomics (10 Wow Social Media Statistics, 2012) พบวา่ สงัคมออนไลน์หรือ Social 

Media เป็นบริการอนัดับ 1 ท่ีมีผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะ Facebook  ท่ีเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีใช้กันมากท่ีสุด 

ในสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2011  พบวา่มีผู้ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ คือ Facebook 

750 ล้านคน หรือราว 75% ของผู้ ใช้ทัง้หมด (SNS Statistics: Registered Users, 2012) และ SocialBankers  

ผู้ ใช้บริการ Facebook ในประเทศไทยว่ามีจํานวนมากถึง 15,628,100 คน และมีสถิติการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองในรอบ 3 เดือน  ในอตัราร้อยละ 23-25  (Facebook Statistic Thailand, 2012) เครือข่ายออนไลน์นัน้ได้ถูก

นําไปใช้ในหลายวตัถปุระสงค์อยา่งหลากหลาย เช่น เพ่ือเป็นช่องทางการสือ่สารหรือเพ่ือการค้า นอกจากนี ้Facebook ยงั

เข้ามามีบทบาทมากขึน้ในองค์กรด้านการศึกษาด้วย โดยปัจจุบันมีนักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้บริการเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกัน นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านช่องทางของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ E-

learning แล้ว (เขมกร ไชยประสิทธ์ิ, 2555) จากรายงานทางสถิติของเว็บไซต์ Socialnomics (10 Wow Social Media 

Statistics, 2012) คําถามท่ีว่าบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เหลา่นัน้มีความเหมาะสมกบัการใช้ในงานระหว่างอาจารย์

กบันกัศกึษาหรือไมโ่ดยสบืเน่ืองจากบริการดงักลา่วมีความเก่ียวข้องในเร่ืองของความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของ

ข้อมลูด้วย (Dwyer, Hiltz & Passerini, 2007; Shin, 2010) ซึง่อาจสง่ผลสาํหรับการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา

ด้วยทําให้เป็นประเด็นในเร่ืองอ่ืนๆตามมาได้ เช่น การสร้างความสมัพนัธ์สว่นตวั หรือการพดูในเร่ืองท่ีไมเ่หมาะสม เป็นต้น 

(เขมกร ไชยประสทิธ์ิ, 2555)  จากข้อมลูข้างต้นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาครัง้นีท่ี้ต้องการจะตอบคําถามท่ีว่าอาจารย์และ

นกัศกึษามีทศันคติอยา่งไรตอ่บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างกนั และทศันคตินัน้มีผลต่อความตัง้ใจ

ในการใช้บริการระบบดงักลา่วหรือไม่ รวมทัง้อะไรเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์บ้าง 

เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาในการพิจารณาถึงขอบเขตการใช้บริการดงักลา่วในสถานศึกษา และการ

เสนอแนะตอ่ความเหมาะสมของการใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ตอ่อาจารย์และนกัศกึษาตอ่ไปได้ 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 งานวิจยันีใ้ช้กรอบแนวคิดจาก Technology Acceptance Model (TAM) โดย Davis (as cited in Lu et al., 

2003) และกรอบแนวคิดจาก The Social Network Service (SNS) Adoption Model โดย Shin (2010) นํามาสูก่รอบ

แนวคิดในการศกึษาครัง้นีด้งัตอ่ไปนี ้(รูปท่ี 1) 

Privacy

Usefulness

Intention to Use 
SNS

Attitude towards 
Using SNS

Security

 

รูปที่ 1 โมเดลที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา 

 จากกรอบแนวคิดนี ้คือ การศกึษาวา่ทศันคติท่ีมีตอ่การใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสารระหว่าง

อาจารย์กับนกัศึกษามีผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อการมี

ทศันคติต่อการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Attitude Towards Using SNS) เพ่ือการสื่อสารระหว่างอาจารย์กบั

นกัศึกษา รวมถึงความตัง้ใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Intention to Use SNS) ซึ่งปัจจยัเหลา่นัน้ ได้แก่ การรับรู้

ความปลอดภยั (Perceived Security) การรับรู้ความเป็นสว่นตวั (Perceived Privacy) การรับรู้ต่อประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) จากกรอบแนวคิดข้างต้นนํามาสูต่วัวดั (Measurement Items) สาํหรับแตล่ะตวัแปร (Variables) ดงันี ้

ตารางที่ 1 แสดงตวัแปรท่ีศกึษาในครัง้นีแ้ละตวัวดัของแตล่ะตวัแปร 

ตัวแปร (Variables) 

ตัววัด 

(Measurement 

Items) 

เอกสารอ้างอิง 

ทศันคติ (Attitudes) ตอ่การใช้ 

Facebook 
4 ตวัวดั 

Fusilier & Durlabhji, 2005; Shin, 2010; 

Dhume, Pattansheti, Kamble & Prasad, 2012 

ความตัง้ใจในการใช้ Facebook 5 ตวัวดั 
Shin, 2010; Dhume, Pattansheti, Kamble & Prasad, 

2012 

การรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัของ 

Facebook 
4 ตวัวดั 

Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila, 

2004; Shin, 2010 

การรับรู้ด้านความปลอดภยัของ 

Facebook 
3 ตวัวดั 

Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila, 

2004; Shin, 2010 

การรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook 11 ตวัวดั 
Pikkarainen et al, 2004; Fusilier & Durlabhji, 2005; 

Dhume, Pattansheti, Kamble & Prasad, 2012 

Perceived 
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ตัวแปร (Variables) 

ตัววัด 

(Measurement 

Items) 

เอกสารอ้างอิง 

ทศันคติตอ่ใช้ Facebook เพ่ือการ

สือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา 
1 ตวัวดั สร้างขึน้ใหม ่

 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศึกษา  

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาว่าอาจารย์และนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีทศันคติอย่างไรต่อ

บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในการสือ่สารระหวา่งกนั และทศันคตินัน้ มีผลตอ่ความตัง้ใจในการใช้บริการระบบดงักลา่ว

หรือไม ่รวมทัง้การรับรู้ของอาจารย์และนกัศึกษาในเร่ืองความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั และประโยชน์ในการใช้บริการ

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์วา่จะมีผลตอ่ทศันคติในการใช้บริการดงักลา่วหรือไม ่ 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การวิจัยครัง้นี ้ใช้เวลา 18 เดือน ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยเร่ิมจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง แปลและจัดทําแบบสอบถาม จากนัน้ ได้ทําการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในเดือนกนัยายน 2556 

ก่อนจะนําแบบสอบถามมาทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ประชากรเป็น 2 กลุม่ คือ นกัศกึษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ี

ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กลุ่มนักศึกษา มีทัง้หมด 1,602 คน สําหรับ 4 ชัน้ปี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555) โดยมี

สมมติฐานวา่นกัศกึษาทกุคนเป็นผู้ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook และนกัศกึษาเป็นกลุม่ท่ีมีการ

ใช้บริการดงักลา่วเป็นสว่นใหญ่ แตเ่น่ืองจากนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มีการลงทะเบียนเรียนวิชาพืน้ฐานทัว่ไปของมหาวิทยาลยั

เป็นส่วนใหญ่ และมีการเรียนวิชาของคณะไม่มากนกั จึงมีโอกาสน้อยในการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการ

สื่อสารกับอาจารย์ในคณะ ดงันัน้ กลุ่มนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จึงไม่รวมในการศึกษาครัง้นี ้รวมจํานวนประชากรนักศึกษา

เฉพาะชัน้ปีท่ี 2-4 เทา่นัน้ เป็น 1,197 คน (ข้อมลู ณ เดือนธนัวาคม 2555) จึงกําหนดขนาดตวัอย่างตามตาราง Krejcie & 

Morgan (อ้างถึงใน ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2554) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้จํานวน 291 คน โดยการศึกษาครัง้นีจ้ะ

เก็บข้อมลูจากตวัอยา่งนกัศกึษาจํานวน 300 คน โดยแบง่เป็นสดัสว่นท่ีเทา่กนัในแตล่ะชัน้ปี คือ ชัน้ปีละ 100 คน 

2. กลุ่มอาจารย์ เน่ืองจากประชากรท่ีสนใจคือผู้ ท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จึงยังไม่ทราบ

จํานวนท่ีแนน่อน แตจ่ากการสอบถามเบือ้งต้นจํานวน 10 คน พบวา่เกินกวา่คร่ึงหนึง่ของอาจารย์ท่ีสอบถามมานัน้มีการใช้

บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จึงกําหนดตวัอย่างจํานวน 50% ของอาจารย์ทัง้หมด 49 คน เท่ากบัจํานวนตวัอย่าง 24.5 

คน หรือเก็บข้อมลูจํานวน 25 คน 
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4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้แบบสอบถามกบัอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จํานวน 25 คน และ

นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จํานวน 300 คน โดยเก็บแบบตามสะดวกนอกจากนีย้งัมีการสมัภาษณ์ 

เชิงลกึตวัแทนอาจารย์และนกัศกึษาอยา่งละ 1 คน กบัผู้ ท่ียินดีให้สมัภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมลูเพ่ิมเติมอีกด้วย 
 

ผลการศึกษา  
 

กลุม่อาจารย์สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64 มีอายอุยู่ในช่วง 31-40 ปี เป็นสว่นใหญ่ รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ

41-50 ปี เนือ้หาวิชาท่ีสอนมีลกัษณะเนือ้หาบรรยายและคํานวณ/ปฏิบตัิการ คิดเป็นร้อยละ 56 และสอนวิชาท่ีมีเนือ้หา

บรรยายอยา่งเดียวจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44 สว่นใหญ่ใช้ Facebook ช่วงเวลา 18.00-23.59 น. ด้วยความถ่ี 1-5 

ครัง้ต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้ Facebook บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมากท่ีสดุ รองลงมาคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัในการใช้ Facebook  คือเพ่ือติดต่อกบัเพ่ือนๆ ร้อยละ 93.3 รองลงมาคือ เพ่ือสื่อสารเร่ืองงานของวิชา

ตา่งๆ ร้อยละ 72.7 

สาํหรับกลุม่นกัศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 78.3 เพศชาย ร้อยละ 21.7 โดย

สว่นใหญ่ใช้เวลากบั Facebook ใน ช่วงเวลา 18.00-23.59  น. และช่วงเวลา 13.01-17.59 น.ความถ่ีในการใช้ Facebook 

1-5 ครัง้ตอ่วนั  อปุกรณ์ท่ีใช้คือสมาร์ตโฟนและโน้ตบุ๊กโดยมีวตัถปุระสงค์ในการใช้ Facebook เพ่ือติดต่อกบัเพ่ือนๆ ร้อย

ละ 93.0  รองลงมาคือเพ่ือสือ่สารเร่ืองงานของวิชาตา่งๆ ร้อยละ 72.7 

ด้านความรู้สึกที่มีต่อการใช้ Facebook 

จากการให้กลุม่นกัศกึษาและอาจารย์ได้แสดงความรู้สกึท่ีมตีอ่การใช้ Facebook ทัง้สองกลุม่ได้ให้ข้อมลูความรู้สกึ

ท่ีมีลักษณะเหมือนกันคือ มีความรู้สึกต่อการใช้ Facebook ว่าน่าจะทําให้มีความสะดวกในการสื่อสารและการใช้ 

Facebook นา่จะเพ่ิมโอกาสในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา อาจจะทําให้สญูเสยีความเป็นสว่นตวัและ การใช้ 

Facebook เหมาะสาํหรับเร่ืองสว่นตวัเทา่นัน้ไมเ่หมาะกบัการใช้เพ่ือการศกึษา  
 

ตารางที่ 2 สรุปผลคา่เฉลีย่ด้านความรู้ความสามารถตอ่การใช้งานฟังก์ชัน่การทํางานของ Facebook  

ฟังก์ชั่น 

นักศึกษา อาจารย์ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ฟังก์ชั่นย่อย 

อันดับแรก 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ฟังก์ชั่นย่อย 

อันดับแรก 

ฟังก์ชัน่รวมขา่ว/เร่ืองราวลา่สดุ 
3.70 

(มาก) 

กําหนด/เลอืกดเูฉพาะ

เนือ้หาขา่ว/ข้อมลู/

เร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 

3.01 

(ปานกลาง) 

กําหนด/เลอืกดเูฉพาะ

เนือ้หาขา่ว/ข้อมลู/

เร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 

ฟังก์ชัน่การจดัการเพ่ือน 3.79 

(มาก) 
ยอมรับคําขอเป็นเพ่ือน 

4.11 

(มาก) 

ยอมรับคําขอเป็นเพ่ือน 

ฟังก์ชัน่การใช้พืน้ท่ีแสดงข้อความ

และพืน้ท่ีเก็บข้อมลูตามลาํดบัเวลา 

3.68 

(มาก) 
เปลีย่นรูปแสดงตวัตน 

3.32 

(ปานกลาง) 

เปลีย่นรูปแสดงตวัตน 

ฟังก์ชัน่ช่ืนชอบถกูใจ 
4.17 

(มาก) 

แสดง/ยกเลกิวา่ช่ืนชอบ

ถกูใจในข้อความ/

ภาพถ่าย 

4.28 

(มากท่ีสดุ) 

แสดง/ยกเลกิวา่ช่ืนชอบ

ถกูใจในข้อความ/

ภาพถ่าย 
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ฟังก์ชั่น 

นักศึกษา อาจารย์ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ฟังก์ชั่นย่อย 

อันดับแรก 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ฟังก์ชั่นย่อย 

อันดับแรก 

ฟังก์ชัน่การจดัการข้อความ 4.05 

(มาก) 
สง่ข้อความถงึเพ่ือน 

4.29 

(มากท่ีสดุ) 

อา่นข้อความ 

ฟังก์ชัน่การจดัการกลุม่เพ่ือน 3.54 

(มาก) 
โพสต์แสดงข้อความ 

3.36 

(ปานกลาง) 

โพสต์แสดงข้อความ 

ฟังก์ชัน่หน้ารวมข้อมลู/เพ่ือนท่ีมี

ความสนใจเดยีวกนัหรือหน้าข้อมลู

องค์กรเพ่ือประชาสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ 

3.38 

(ปานกลาง) 

เป็นเพ่ือน/แฟนติดตาม

ข้อมลู 

3.26 

(ปานกลาง) 

เป็นเพ่ือน/แฟนติดตาม

ข้อมลู 

ฟังก์ชัน่การแจ้งเชิญและนดัหมาย

กิจกรรม 

3.04 

(ปานกลาง) 

ตอบรับคําเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม 

3.14 

(ปานกลาง) 

ตอบรับคําเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม 

ฟังก์ชัน่การเขียนบนัทกึ/บทความ 3.37 

(ปานกลาง) 
ลบบนัทกึ/บทความ 

2.72 

(ปานกลาง) 

ลบบนัทกึ/บทความ 

ฟังก์ชัน่ระบตุาํแหนง่/แสดงสถานท่ี 
3.84 

(มาก) 

บอกให้เพ่ือนรู้ถงึ

สถานท่ีท่ีเราอยู ่ณ 

ปัจจบุนันี ้

3.68 

(มาก) 

บอกให้เพ่ือนรู้ถงึ

สถานท่ีท่ีเราอยู ่ณ 

ปัจจบุนันี ้

ฟังก์ชัน่สร้างคาํถามหรือสาํรวจความ

คิดเห็น 
3.24 

(ปานกลาง) 

ตอบคําถามหรือตอบ

แบบสาํรวจความคดิ 

3.02 

(ปานกลาง) 

ตอบคําถามหรือตอบ

แบบสาํรวจความคดิ 

 

ฟังก์ชัน่ภาพถ่าย/วิดีโอ 3.79 

(มาก) 

ตัง้คา่ความเป็นสว่นตวั

ของภาพถา่ยหรือวดิีโอ 

3.46 

(มาก) 

เพ่ิมภาพถา่ยหรือวิดีโอ 

ฟังก์ชัน่หน้าข้อมลูสว่นตวั 3.92 

(มาก) 
เปลีย่นภาพ 

4.01 

(มาก) 

เปลีย่นภาพ 

 

ด้านความรู้ความสามารถต่อการใช้งานฟังก์ชั่นการทาํงานของ Facebook 

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความสามารถต่อการใช้งานฟังก์ชั่นการทํางานของ Facebook ของ

กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา โดยผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาจารย์  ส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ในเร่ืองฟังก์ชั่นการใช้ใน

ฟังก์ชัน่การจดัการข้อความมากเป็นอนัดบัแรก (คา่เฉลี่ย4.29) รองลงมาคือ ฟังก์ชัน่ช่ืนชอบถกูใจ(ค่าเฉลี่ย 4.28) ฟังก์ชัน่

การจดัการเพ่ือน (คา่เฉลีย่ 4.11) ฟังก์ชัน่หน้าข้อมลูสว่นตวั (ค่าเฉลี่ย 4.01) ฟังก์ชัน่ระบตุําแหน่ง/แสดงสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย

3.68) ฟังก์ชัน่ภาพถ่าย/วิดีโอ (คา่เฉลีย่ 3.46) ฟังก์ชัน่การจดัการกลุม่เพ่ือน (คา่เฉลีย่ 3.36) ฟังก์ชัน่หน้ารวมข้อมลู/เพ่ือนท่ี

มีความสนใจเดยีวกนัหรือหน้าแสดงข้อมลูขององค์กรเพ่ือประชาสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ (คา่เฉลีย่ 3.26) ฟังก์ชัน่การแจ้งเชิญและ

นดัหมายกิจกรรม (คา่เฉลีย่ 3.14) ฟังก์ชัน่สร้างคําถามหรือสาํรวจความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3.02) ฟังก์ชัน่รวมข่าว/เร่ืองราว

ลา่สดุ (คา่เฉลีย่ 3.01) และฟังก์ชัน่การเขียนบนัทกึ/บทความ (คา่เฉลีย่ 2.72) ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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สว่นกลุม่นกัศกึษามีระดบัการรับรู้ในการใช้ด้านฟังก์ชัน่การทํางานของ Facebook 5 ลาํดบัแรกคือ การกดแสดง

ความช่ืนชอบ (Like)  ลําดบัรองลงมาคือฟังก์ชั่นการจดัการข้อความ  ฟังก์ชัน่หน้าข้อมลูส่วนตวั ฟังก์ชัน่ระบุตําแหน่ง/

แสดงสถานท่ี และ ฟังก์ชัน่การจดัการเพ่ือน แตโ่ดยภาพรวมนกัศกึษามีระดบัการรับรู้การใช้งานฟังก์ชัน่ของ Facebook ใน

ระดบัเกินกวา่คา่เฉลีย่ 3.0 หรือระดบัพอใช้ ฟังก์ชัน่การแจ้งเชิญและนดัหมายกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.04) ตามลําดบั สําหรับ

ฟังก์ชัน่รวมขา่ว/เร่ืองราวลา่สดุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ในเร่ืองการใช้ Facebook ในการกําหนด/เลอืกดเูฉพาะ

เนือ้หาขา่ว/ข้อมลู/เร่ืองราวท่ีตนเองสนใจมากเป็นอนัดบัแรก สาํหรับฟังก์ชัน่การจดัการเพ่ือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้

ในเร่ืองการใช้ Facebook ในการยอมรับคําขอเป็นเพ่ือนมากเป็นอนัดบัแรก   

การรับรู้ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยั 

ตารางที่ 3 สรุปผลการศกึษาการรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั ด้านประโยชน์ในการทํางาน ด้าน    

    ประโยชน์ในการสร้างเครือขา่ย ทศันคติและความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook 

 นักศึกษา อาจารย์ 

ปัจจัยหรือตวัแปรหลกั ค่าเฉลี่ย 
ตัววัดที่มีค่าเฉลี่ยอันดับ

แรก 
ค่าเฉลี่ย ตัววัดที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก 

การรับรู้ด้านความเป็น

สว่นตวัและความ

ปลอดภยัของ  

Facebook 

3.28 

(เฉยๆ) 

ฉนัตระหนกัดีวา่มีข้อมลู

ใดบ้างท่ีจะต้องถกูจดัเก็บ/

บนัทกึระหวา่งการใช้บริการ 

Facebook 

2.91 

(เฉยๆ) 

ฉนัตระหนกัดีวา่มีข้อมลูใดบ้างท่ี

จะต้องถกูจดัเก็บ/บนัทกึระหวา่ง

การใช้บริการ Facebook 

การรับรู้ด้านประโยชน์

ของ Facebook ในการ

ทํางาน 

3.70 

(เห็นด้วย) 

การใช้ Facebook ช่วยทําให้

การทํางานของฉนังา่ยยิง่ขึน้ 
3.08 

(เฉยๆ) 

ฉนัพบวา่ Facebook มี

ประโยชน์ตอ่งานของฉนั 

การรับรู้ด้านประโยชน์

ของ Facebook ในการ

สร้างเครือขา่ย 

4.09 

(เห็นด้วย) 

การใช้บริการ Facebook ช่วย

อํานวยให้ฉนัได้ติดตอ่สมัพนัธ์

กบับรรดาเพ่ือนเกา่ทัง้หลาย 

4.05 

(เห็นด้วย) 

การใช้บริการ Facebook ช่วย

อํานวยให้ฉนัได้ติดตอ่สมัพนัธ์

กบับรรดาเพ่ือนเกา่ทัง้หลาย 

ทศันคติท่ีมตีอ่ 

Facebook ในการใช้งาน

ทัว่ไป 

3.93 

(เห็นด้วย) 

ฉนัรู้สกึวา่การติดตอ่พดูคยุ

รับรู้เร่ืองราวของเพ่ือน/เพ่ือน

สมยัเรียนผา่นบริการ 

Facebook เป็นสิง่ท่ีด ี

3.89 

(เห็นด้วย) 

ฉนัรู้สกึวา่การติดตอ่พดูคยุรับรู้

เร่ืองราวของเพ่ือน/เพ่ือนสมยั

เรียนผา่นบริการ Facebook 

เป็นสิง่ท่ีด ี

ความตัง้ใจในการใช้

บริการ Facebook 3.51 

(เห็นด้วย) 

ฉนัตัง้ใจวา่จะใช้บริการ 

Facebook บอ่ย ๆ เพ่ือ

ปฏิสมัพนัธ์ กบัเพ่ือนๆและ

ผู้คนอ่ืนๆ 

3.11 

(เฉยๆ) 

ฉนัตัง้ใจวา่จะใช้บริการ 

Facebook บอ่ย ๆ เพ่ือ

ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆและผู้คน

อ่ืน ๆ 

ทศันคติตอ่การใช้ 

Facebook เพ่ือสือ่สาร

ระหวา่งอาจารย์และ

นกัศกึษา 

3.86 

(เห็นด้วย) 

ในภาพรวมทา่นคดิวา่ 

Facebook เหมาะกบัการ

สือ่สารระหวา่งอาจารย์และ

นกัศกึษา 

3.12 

(เฉยๆ) 

ในภาพรวมทา่นคดิวา่ 

Facebook เหมาะกบัการ

สือ่สารระหวา่งอาจารย์และ

นกัศกึษา 
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จากข้อมลูสามารถสรุปได้ว่า กลุม่อาจารย์มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ด้านความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั

ของ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 2.91) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดบัแรก คือ ฉัน

ตระหนกัดีวา่มีข้อมลูใดบ้างท่ีจะต้องถกูจดัเก็บ/บนัทกึระหวา่งการใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.20)  Facebook รองลงมาคือ ฉนั

ไม่มีความกังวลว่าจะมีข้อมูลใดสญูหายในการใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.08) ฉันเช่ือว่าเว็บไซต์ท่ีให้บริการ 

Facebook มีกลไก/เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการละเมิดข้อมลูสว่นตวัท่ีฉนัแสดงระหว่างการใช้บริการ  

(ค่าเฉลี่ย 3.00)  ฉนัมัน่ใจว่ารู้จกัทกุคนทกุฝ่ายท่ีเก็บบนัทึกข้อมลูท่ีฉนัแสดงระหว่างการใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 

2.92) ฉนัมัน่ใจวา่ข้อมลูสว่นตวัของฉนัท่ีแสดงผ่านบริการ Facebook จะได้รับการดแูลให้ปลอดภยั (ค่าเฉลี่ย 2.68) และ

ฉันเช่ือว่าข้อมูลท่ีฉันแสดงในบริการFacebook จะไม่ถูกดดัแปลงนําไปใช้ในทางเสียหายโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีไม่

เหมาะสมและไมป่ระสงค์ดี (คา่เฉลีย่ 2.60) ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีกลุม่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของ Facebook ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 3.28)  โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือ  ฉนัตระหนกัดีว่ามีข้อมูล

ใดบ้างท่ีจะต้องถูกจัดเก็บ/บันทึกระหว่างการใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.52)รองลงมาคือ ฉันเช่ือว่าเว็บไซต์ท่ี

ให้บริการ Facebook มีกลไก/เคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิภาพในการตรวจสอบการละเมิดข้อมลูสว่นตวัท่ีฉนัแสดงระหวา่งการใช้

บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.37) ฉันมัน่ใจว่ารู้จักทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก็บบนัทึกข้อมูลท่ีฉันแสดงระหว่างการใช้บริการ Facebook 

(ค่าเฉลี่ย 3.29) ฉนัมัน่ใจว่าข้อมลูสว่นตวัของฉนัท่ีแสดงผ่านบริการ Facebook จะได้รับการดแูลให้ปลอดภยั (ค่าเฉลี่ย 

3.21) ฉนัไม่มีความกงัวลว่าจะมีข้อมลูใดสญูหายในการใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.16) และฉนัเช่ือว่าข้อมลูท่ีฉนั

แสดงในบริการ Facebook จะไมถ่กูดดัแปลงนําไปใช้ในทางเสยีหายโดยบคุคล/กลุม่บคุคลท่ีไมเ่หมาะสมและไมป่ระสงค์ดี 

(คา่เฉลีย่ 3.10) 

การรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook 

กลุม่อาจารย์มีความเห็นความคิดเห็นตอ่การรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook 1)ด้านการทํางานในการทํางาน  

ในภาพรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 3.08) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือ ฉนัพบว่า Facebook มี

ประโยชน์ต่องานของฉนั (ค่าเฉลี่ย 3.44)  Facebook รองลงมาคือ การใช้ Facebook ช่วยทําให้การทํางานของฉนัง่าย

ยิ่งขึน้ (ค่าเฉลี่ย 3.32) การใช้ Facebook ช่วยให้ฉันปรับปรุงผลงานของตวัเองได้ดียิ่งขึน้ (ค่าเฉลี่ย 2.80)  และการใช้ 

Facebook ช่วยยกระดบัประสิทธิผลการทํางานของฉันให้สงูมากยิ่งขึน้ (ค่าเฉลี่ย 2.76) ตามลําดบั  2)ในการสร้าง

เครือขา่ย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วย (คา่เฉลีย่ 4.05) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือ การใช้บริการ 

Facebook ช่วยอํานวยให้ฉันได้ติดต่อสัมพันธ์กับบรรดาเพ่ือนเก่าทัง้หลาย (ค่าเฉลี่ย 4.32)  รองลงมาคือ การใช้ 

Facebook ช่วยให้ฉนัติดตามข่าวหรือความเป็นไปในสงัคม (ค่าเฉลี่ย 4.28) การใช้ Facebook ช่วยอํานวยให้ฉนัได้

แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นกบัเพ่ือนๆและผู้คนอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 4.24)  และการใช้ Facebook ช่วยให้ฉนัมีเพ่ือนใหม่ๆ

เพ่ิมขึน้ (คา่เฉลีย่ 3.36) ตามลาํดบั 

กลุ่มนกัศึกษามีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook แบ่งเป็น 1) 

ความ 

คิดเห็นต่อการรับรู้ด้านประโยชน์ ในการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยมีความคิดเห็นท่ีมี

ค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือ การใช้ Facebook ช่วยทําให้การทํางานของฉนัง่ายยิ่งขึน้ (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคือ ฉัน

พบวา่ Facebook มีประโยชน์ตอ่งานของฉนั (คา่เฉลีย่ 3.82) การใช้ Facebook ช่วยให้ฉนัปรับปรุงผลงานของตวัเองได้ดี

ยิ่งขึน้ (คา่เฉลีย่ 3.61) และการใช้ Facebook ช่วยยกระดบัประสทิธิผลการทํางานของฉนัให้สงูมากยิ่งขึน้ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
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ตามลําดบั 2) ความคิดเห็นต่อการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการสร้างเครือข่าย ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น

ด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.09) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือ การใช้บริการ Facebook ช่วยอํานวยให้ฉนัได้

ติดต่อสมัพนัธ์กบับรรดาเพ่ือนเก่าทัง้หลาย (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ การใช้ Facebook ช่วยให้ฉนัติดตามข่าวหรือ

ความเป็นไปในสงัคม (ค่าเฉลี่ย 4.18) การใช้ Facebook ช่วยอํานวยให้ฉนัได้แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นกบัเพ่ือนๆ

และผู้คนอ่ืนๆ (คา่เฉลีย่ 4.15)  และการใช้ Facebook ช่วยให้ฉนัมีเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ (คา่เฉลีย่ 3.82) ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นด้านทัศนคติที่มีต่อ Facebook ในการใช้งานทั่วไป 

 กลุ่มอาจารย์มีมีความคิดเห็นด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานทัว่ไป Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ 

(ค่าเฉลี่ย 3.11) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือฉนัรู้สึกว่าการติดต่อพูดคุยรับรู้เร่ืองราวของเพ่ือนและ

เพ่ือนสมยัเรียนผ่านบริการ Facebook เป็นสิ่งท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ โดยรวมแล้วฉนัมีความรู้สกึเชิงบวกต่อ

บริการ Facebook (คา่เฉลีย่ 3.92) ฉนัชอบใช้บริการ Facebook (คา่เฉลีย่ 3.80) และ สาํหรับฉนัการใช้บริการ Facebook 

เป็นความคิดท่ีนา่ดงึดดูใจนา่ทดลองใช้บริการ (คา่เฉลีย่ 3.76) 

 กลุ่มนกัศึกษามีความคิดเห็นด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานทัว่ไป Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย 

(ค่าเฉลี่ย 3.93) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรก คือฉนัรู้สึกว่าการติดต่อพดูคุยรับรู้เร่ืองราวของเพ่ือนและ

เพ่ือนสมยัเรียนผ่านบริการ Facebook เป็นสิ่งท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 4.04) รองลงมาคือ ฉนัชอบใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 

3.95) โดยรวมแล้วฉนัมีความรู้สกึเชิงบวกต่อบริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.91) และสําหรับฉนัการใช้บริการ Facebook 

 เป็นความคิดท่ีนา่ดงึดดูใจนา่ทดลองใช้บริการ (คา่เฉลีย่ 3.81) ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นด้านความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook ในภาพรวม 

กลุม่อาจารย์มีมีความคิดเห็นด้านความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ (ค่าเฉลี่ย 

3.11) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีคา่เฉลีย่เป็นอนัดบัแรก คือฉนัตัง้ใจวา่จะใช้บริการ Facebook บอ่ยๆเพ่ือปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ 

และผู้คนอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.32) รองลงมาคือ ฉนัจะแนะนําให้เพ่ือนและเพ่ือนร่วมชัน้เรียนใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 

3.24) ฉนัตัง้ใจวา่จะเข้าชมเว็บไซต์ท่ีให้บริการ Facebook ให้มาก/บอ่ยท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ (คา่เฉลีย่ 3.04) และฉนัตัง้ใจจะ

ทําความรู้จกั/มีเพ่ือนให้มากขึน้ผา่นการใช้บริการ Facebook (คา่เฉลีย่ 2.84) ตามลาํดบั 

 กลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นด้านความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

(คา่เฉลีย่ 3.51) โดยมีความคิดเห็นท่ีมีคา่เฉลีย่เป็นอนัดบัแรก คือฉนัตัง้ใจวา่จะใช้บริการ Facebook บอ่ยๆเพ่ือปฏิสมัพนัธ์

กบัเพ่ือนๆและผู้คนอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.62) รองลงมาคือ ฉนัตัง้ใจว่าจะเข้าชมเว็บไซต์ท่ีให้บริการ Facebook ให้มาก/บ่อย

ท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ (คา่เฉลีย่ 3.49) ฉนัจะแนะนําให้เพ่ือนและเพ่ือนร่วมชัน้เรียนใช้บริการ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.47) และ

ฉนัตัง้ใจจะทําความรู้จกั/มีเพ่ือนให้มากขึน้ผา่นการใช้บริการ Facebook (คา่เฉลีย่ 3.44) ตามลาํดบั 

ในสว่นของความคิดเห็นต่อการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษานัน้พบความแตกต่าง

ระหวา่งสองกลุม่ดงันี ้กลุม่อาจารย์อยูใ่นระดบัเฉยๆ (คา่เฉลีย่ 3.12) ในขณะท่ีกลุม่นกัศกึษากบัมีระดบัเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ด้วย (คา่เฉลีย่ 3.86) 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้นี ้

การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของตวัวดัทัง้ 22 ตวั ด้วยค่า Cronbach’s Alpha ซึ่งได้ค่าสถิติท่ีมากกว่า 0.7 ตาม

เกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) จากผลการทดสอบตวัวดัของทัง้ 5 ปัจจยัแล้วนัน้จึงนําไปใช้

ในการวิเคราะห์ต่อไปเฉพาะตวัวดั 22 ตวัของทัง้ 5 ปัจจยัหรือตวัแปรใหม่ และ 1 ตวัวดัสําหรับตวัแปรด้านทศันคติของ

ผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การใช้ Facebook เพ่ือการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา รวมเป็น 23 ตวัวดั ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 บทสรุปการจดักลุม่ปัจจยัจากการวิเคราะห์ปัจจยัและการทดสอบความนา่เช่ือถือ (Reliability Test) 

ปัจจัย 
Cronbach's 

Alpha 
ข้อที่ ข้อความ ตัววัด 

1. การรับรู้ด้านความ

เป็นสว่นตวัและความ

ปลอดภยั 

(Perceived Privacy 

& Security) ของ 

Facebook 

  

0.849 1 ฉนัมัน่ใจวา่รู้จกัทกุคนทกุฝ่ายท่ีเก็บบนัทกึข้อมลูท่ีฉนัแสดง

ระหวา่งการใช้บริการFacebook  
PP1 

2 ฉนัตระหนกัดีวา่มีข้อมลูใดบ้างท่ีจะต้องถกูจดัเก็บ/บนัทกึไว้

ระหวา่งการใช้บริการ Facebook 
PP2 

3 ฉนัไมม่ีความกงัวลวา่จะมีข้อมลูใดสญูหาย ในการใช้บริการ 

Facebook 
PP3 

4 ฉนัเช่ือวา่เว็บไซต์ท่ีให้บริการ Facebook มีกลไก/เคร่ืองมือท่ี

มีประสทิธิภาพในการตรวจสอบการละเมดิข้อมลูสว่นตวัท่ี

ฉนัแสดงระหวา่งการใช้บริการ  

PP4 

5 ฉนัเช่ือวา่ข้อมลูท่ีฉนัแสดงในบริการ Facebook จะไมถ่กู

ดดัแปลงนําไป ใช้ในทางเสยีหายโดยบคุคล/กลุม่บคุคลท่ีไม่

เหมาะสม ไมป่ระสงค์ดี  

PS1 

6 ฉนัมัน่ใจวา่ข้อมลูสว่นตวัของฉนัท่ีแสดงผา่นบริการ 

Facebook จะได้ รับการดแูลให้ปลอดภยั  
PS2 

2.การรับรู้ด้าน

ประโยชน์ของ 

Facebook ในการ

ทํางาน 

(Perceived 

Usefulness for 

Work) 

0.810 1 การใช้ Facebook ช่วยให้ฉนัปรับปรุงผลงานของตวัเองได้ดี

ยิ่งขึน้  
PU2 

2 การใช้ Facebook ช่วยยกระดบัประสทิธิผลการทํางานของ

ฉนัให้สงูมากยิ่งขึน้  
PU3 

3 การใช้ Facebook ช่วยทําให้การทํางานของฉนังา่ยยิง่ขึน้  PU4 

4 ฉนัพบวา่ Facebook มีประโยชน์ตอ่งานของฉนั 
PU10 

3.การรับรู้ด้าน

ประโยชน์ของ 

Facebook ในการ

สร้างเครือขา่ย 

(Perceived 

Usefulness for 

Networking ) 

 

 

 

 

0.780 1 การใช้บริการ Facebook ช่วยอํานวยให้ฉนัได้ตดิตอ่สมัพนัธ์

กบับรรดาเพ่ือนเกา่ทัง้หลาย  
PU7 

2 การใช้ Facebook ช่วยอํานวยให้ฉนัได้แลกเปลีย่นความคดิ 

ความเห็น กบัเพ่ือนๆ และผู้คนอ่ืนๆ  
PU8 

3 การใช้ Facebook ช่วยให้ฉนัมีเพ่ือนใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้ PU9 

4 ฉนัใช้ Facebook เพ่ือติดตามขา่วหรือความเป็นไปในสงัคม 

PU11 
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ปัจจัย 
Cronbach's 

Alpha 
ข้อที่ ข้อความ ตัววัด 

4.ทศันคติ (Attitude) 

ท่ีมีตอ่ Facebook 

0.865 1 โดยรวมแล้ว ฉนัมคีวามรู้สกึเชิงบวกตอ่บริการ Facebook A1 

2 สาํหรับฉนัการใช้บริการ Facebook เป็นความคดิท่ีนา่ดงึดดู

ใจ นา่ทดลองใช้บริการ  
A2 

3 ฉนัชอบใช้บริการ Facebook A3 

4 ฉนัรู้สกึวา่การติดตอ่ พดูคยุ รับรู้เร่ืองราวของเพ่ือนและเพ่ือน

สมยัเรียนผา่นบริการFacebook เป็นสิง่ท่ีดี  
A4 

5.ความตัง้ใจ 

(Intention) ในการใช้

บริการ Facebook 

0.870 1 ฉนัตัง้ใจวา่จะเข้าชมเว็บไซต์ท่ีให้บริการ Facebook ให้มาก/

บอ่ยท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  
I2 

2 ฉนัตัง้ใจวา่จะใช้บริการ Facebook บอ่ยๆ เพ่ือปฏิสมัพนัธ์

กบัเพ่ือนและผู้คนอ่ืนๆ  
I3 

3 ฉนัจะแนะนําให้เพ่ือนและเพ่ือนร่วมชัน้เรียนใช้บริการ 

Facebook 
I4 

4 ฉนัตัง้ใจจะทําความรู้จกัเพ่ือน/มเีพ่ือนให้มากขึน้ผา่นการใช้

บริการ Facebook 
I5 

 

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกั 6 ตวั ตามกรอบแนวคิดในบทท่ี 2 แบง่การวิเคราะห์เป็น 2 โมเดล 

ดงันี ้ 

 โมเดลท่ี 1 (รูปท่ี 2) พบวา่ ทัง้ตวัแปรการรับรู้ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั ตวัแปรการรับรู้ด้านประโยชน์

ของ Facebook ในการสร้างเครือข่าย และตวัแปรการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในด้านการทํางาน มีผลต่อตวั

แปรทศันคติท่ีมีต่อ Facebook ในการใช้งานทัว่ไป นอกจากนีท้ศันคติท่ีมีต่อ Facebook ในการใช้งานทัว่ไป ก็มีผลต่อตวั

แปรความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook ด้วย 

โมเดลท่ี 2 (รูปท่ี 3) พบวา่ ตวัแปรการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานมีผลตอ่ทศันคติตอ่การใช้ 

Facebook เพ่ือสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา นอกจากนีท้ศันคติตอ่การใช้ Facebook เพ่ือสือ่สารระหวา่งอาจารย์

และนกัศกึษาก็มีผลตอ่ตวัแปรความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook ด้วย สาํหรับตวัแปรการรับรู้ความเป็นสว่นตวัและ

ความปลอดภยั และตวัแปรการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการสร้างเครือขา่ยไมม่ีผลตอ่ตวัแปรอ่ืนใด

 

รูปที่ 2 แบบจําลองที่ 1 
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รูปที่ 3 แบบจําลองที่ 2 

ผลการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Facebook ของนักศึกษาและอาจารย์ 

 จากการสมัภาษณ์สรุปได้ว่าในสว่นของนกัศึกษานัน้คิดว่า Facebook เหมาะสมกบัการใช้เพ่ือสื่อสารกบัเพ่ือน

มากกวา่การสือ่สารกบัอาจารย์ แตถ้่าจะใช้เพ่ือสือ่สารกบัอาจารย์ก็ควรเป็นเร่ืองเลก็ๆน้อยๆหรือเร่ืองท่ีต้องการคําตอบสัน้ๆ 

เพราะถ้าเป็นเร่ืองสาํคญัหรือเร่ืองท่ีต้องการความคิดเห็นจากอาจารย์ก็ควรไปพบอาจารย์ด้วยตนเองจะดีกวา่ 

 สําหรับอาจารย์นัน้คิดว่า Facebook มีประโยชน์มากกว่าโทษ โดยมีความเหมาะสมในด้านการแจ้งข่าวสาร

เก่ียวกบัรายวิชาให้นกัศึกษาทราบ และยงัสามารถใช้เป็น E-Office Hour ในการให้คําปรึกษาด้านการเรียนกบันกัศึกษา

นอกเวลาทํางานได้ด้วย โดยมีความสะดวกกวา่ระบบอ่ืน เพราะนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้ Facebook กนัอยู่แล้ว แต่อาจารย์ก็

ควรชีแ้จงให้นกัศกึษาทราบถึงจดุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือสื่อสารกบันกัศึกษาก่อน และควรให้ความสนใจในการสื่อสาร

กบันกัศกึษาทกุคนให้เทา่เทียมกนัด้วย 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 

จากการศกึษาเร่ืองทศันคติของอาจารย์และนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ 3 ข้อ ซึ่งสามารถนํามา

อภิปรายกบัผลการศกึษาได้ดงันี ้

ทศันคติของอาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และ

นกัศกึษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

จากการศึกษาพบว่าอาจารย์และนกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการใช้ Facebook โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน

ระดบัเห็นด้วย แต่หากพิจารณาด้านทศันคติต่อการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษานัน้ พบว่า

นกัศึกษามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมความเหมาะสมของการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และ

นกัศกึษาในระดบัเห็นด้วย ขณะท่ีอาจารย์มีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นในเร่ืองนีใ้นระดบัเฉยๆ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ไม่คิดว่า 

Facebook เหมาะสมท่ีจะใช้เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษามากเท่ากับนกัศึกษา โดยนกัศึกษาให้ความเห็น

เพ่ิมเติมว่า “เห็นด้วยท่ีมีการใช้ Facebook สื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา เพราะนกัศึกษาสว่นใหญ่มี Facebook 

ทําให้ง่ายตอ่การติดตอ่หรือประกาศ” หรือ “คิดวา่การสือ่สารผา่น Facebook อาจจะทําให้ได้รับการสื่อสารท่ีชดัเจน

กวา่การพดู”  
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สาํหรับอาจารย์ ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในแบบสอบถามวา่ “Facebook เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีสะดวก 

รวดเร็ว แตเ่ปรียบเหมือนกบัดาบสอบคมท่ีผู้ ใช้ต้องกลัน่กรองข้อมลูโดยใช้วิจารณญาณว่าข้อมลูใดสมควรหรือไม่สมควร

เผยแพร่บน Facebook รวมถึงผู้อา่นก็ต้องใช้วิจารณญาณวา่ข้อมลูใดเป็นขยะ ข้อมลูใดนา่เช่ือถือ สรุปว่า Facebook เป็น

แคเ่คร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการติดตอ่สือ่สาร แตก่ารพฒันาด้านวิจารณญาณของผู้ใช้เป็นสิง่สาํคญัมาก” 

 อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบสอบถามไม่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์เชิงลึกอาจารย์และนกัศึกษาอย่างละ 1 คน 

 ซึ่งอาจารย์และนกัศึกษาต่างให้ความคิดเห็นในเร่ืองการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาใน 

เชิงบวก โดยอาจารย์และนกัศกึษาให้ความเห็นวา่ 

 สาํหรับอาจารย์ “คิดวา่ดีกวา่การใช้ระบบ E-learning เน่ืองจากนกัศึกษาสว่นใหญ่ใช้ Facebook อยู่แล้ว ดงันัน้

ถ้าใช้ Facebook ในการสือ่สารกบันกัศกึษาจะเป็นการสะดวกกบันกัศกึษาทําให้ไมต้่อง Log-in เพ่ิมอีกหนึง่ระบบ” 

 สําหรับนกัศึกษา “โดยภาพรวมคิดว่ามีความเหมาะสมท่ีจะใช้ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ใน

สาขาวิชาบญัชีผา่นเครือขา่ย Facebook เพราะทําให้การติดตอ่สือ่สารรวดเร็วขึน้กว่าเดิม และใช้เป็นช่องทางท่ีสะดวกใน

การสอบถามปัญหา ถามข้อสงสยัเก่ียวกบัการบ้านและเร่ืองทัว่ไป” 
 

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อทัศนคตขิองอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

การสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จากการศกึษาพบวา่ตวัแปรการรับรู้ด้านความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัสง่ผลตอ่ทศันคติตอ่ Facebook ใน

การใช้งานทัว่ไป แต่ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งานวิจยัท่ีผ่านมา (Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto & Pahnila, 2004; Shin, 2010 and Dhume, 

Pattanshetti, Kamble & Prasad, 2012) ท่ีพบว่าการรับรู้ด้านความปลอดภยัและการรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัมีผลต่อ

ทศันคติโดยรวมท่ีมีต่อเทคโนโลยีต่างๆ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะเมื่อต้องการใช้ Facebook สื่อสารระหว่างอาจารย์และ

นกัศึกษานัน้ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตวัอาจไม่สําคญัเท่ากับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้งาน นอกจากนี ้

อาจารย์และนกัศึกษาส่วนใหญ่จะใช้สื่อสารระหว่างกนัในกลุ่มเท่านัน้ ซึ่งสามารถพิจารณาในเร่ืองความปลอดภยัและ

ความเป็นสว่นตวัของการใช้งานร่วมกนัได้อยูแ่ล้วเพราะรู้จกักนั ซึง่ตา่งจากงานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีเก็บข้อมลูกบัระบบ Online 

Banking ของ Pikkarainen et. al. (2004) ซึ่งความปลอดภยัเป็นสิ่งสําคญัมาก หรือการศึกษาของ Shin (2010) ในเร่ือง

การ Facebook กบักลุม่คนทัว่ไปซึง่ไมไ่ด้รู้จกักนัทกุคน 

อยา่งไรก็ตามตวัแปรการรับรู้ด้านความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวันัน้ ในการศึกษาท่ีผ่านมานัน้จะแยกกนั

เป็น 2 ตวัแปร (Pikkarainen et. al., 2004 and Shin, 2010) แต่ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้นํามารวมเป็นตวัแปรเดียวกนัตาม

การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)   แสดงให้เห็นวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตวัแปรทัง้ 2  ตวันีม้ีความใกล้เคียงกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shin (2010) ท่ีพบว่าตวัแปร 3 ตวั คือ ความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั และความ

ไว้วางใจ มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันในการรับรู้ของผู้ ตอบแบบสอบถาม และสอดคล้องกับการนําเสนอแนวคิดเร่ืองความ

ไว้วางใจของ Beldad, Jong & Steehouder (2010) ท่ีกล่าวว่าเมื่อลกูค้ารับรู้เร่ืองความไว้วางใจก็จะรับรู้เร่ืองความ

ปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัด้วย 

นอกจากนี ้การศึกษายงัพบว่าการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เป็น  

2 เร่ือง คือ ประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานและประโยชน์ของ Facebook ในการสร้างเครือข่าย ซึ่งอาจเน่ืองจาก 

Facebook เร่ิมมาจากการใช้เพ่ือสร้างเครือข่ายคนท่ีรู้จกักนัหรือเพ่ือนๆ (Dwyer et. al., 2007) ก่อนท่ีจะมีการขยายไปสู่

การนําไปใช้สนับสนุนการทํางานด้วย หรือแม้กระทั่งการใช้เพ่ือขายสินค้าในปัจจุบัน โดยในการวิจัยท่ีผ่านมาของ  
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Lu and othens (2003) ได้แยกแยกตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็น 2 ตวัแปร คือ ประโยชน์ในระยะ

สัน้และประโยชน์ในระยะยาว โดยให้เหตผุลว่าอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถสง่ผลต่อผู้ ใช้งานต่างกนัในระยะสัน้ เช่น การ

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการทํางาน หรือความพอใจของผู้ใช้งาน และระยะยาว เช่น การพฒันาอาชีพในอนาคต หรือการ

ปรับสถานะทางสงัคม เป็นต้น จากการศกึษาครัง้นีย้งัพบว่าการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานเท่านัน้ท่ี

ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา แต่ทัง้การรับรู้ด้านประโยชน์ของ 

Facebook ในด้านการทํางาน และการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการสร้างเครือข่ายสง่ผลต่อทศันคติท่ีมีต่อ 

Facebook ในการใช้งานทัว่ไป โดยผลการศึกษานีส้อดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีผ่านมาท่ีพบว่าการรับรู้ด้านประโยชน์ของ

เทคโนโลยีตา่งๆ เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ต ธนาคารออนไลน์ หรือเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ล้วนมีผลตอ่ทศันคติท่ี

มีต่อเทคโนโลยีนัน้ๆทัง้สิน้ (Pikkarainen et. al., 2004; Fusilier & Durlabhji, 2005; Shin, 2010 an Dhume et. al., 

2012)  

ความสัมพันธ์ของทัศนคติของอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ มีต่อ

การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กับความตัง้ใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 จากการศึกษาพบว่า ทัง้ทศันคติท่ีมีต่อ Facebook ในการใช้งานทัว่ไป และทศันคติในการใช้ Facebook เพ่ือ

สื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้ Facebook ของผู้ตอบแบบสอบถาม (อาจารย์และ

นกัศกึษา) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผา่นมาของ Pikkarainen et. al. (2004) Shin (2010) และ Dhume et. al. (2012) ท่ี

พบวา่ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่เทคโนโลยีตา่งๆมีผลตอ่ความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยีนัน้ๆ แต่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Fusilier & Durlabhji (2005) ท่ีพบว่าทัศนคติท่ีมีต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีผลต่อความตัง้ใจในการใช้

อินเทอร์เน็ตของนกัศกึษาในอินเดีย โดยอาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้กนัทัว่ไปและมีประโยชน์อยู่แล้ว จึง

ทําให้ทศันคติไมม่ีผลตอ่การใช้งานเทา่กบัประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 อยา่งไรก็ตาม อาจสรุปได้วา่ทศันคติอยา่งเดียวอาจไมส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการใช้งานได้มากนกั ถ้าผู้ ใช้ไม่รับรู้

ถึงประโยชน์ของ Facebook โดยผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) พบวา่ผลของทศันคติท่ีมีตอ่ Facebook ใน

การใช้งานทัว่ไป ท่ีมีตอ่ความตัง้ใจในการใช้งาน Facebook มีความแม่นยําในการพยากรณ์เพียงร้อยละ 55  แต่ทัง้ 2 ตวั

แปร คือ การรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในด้านการสร้างเครือข่าย และการรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัและความ

ปลอดภยัของ Facebook มีผลตอ่ทศัคติท่ีมีตอ่ Facebook ในการใช้งานทัว่ไป โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อย

ละ 74 นอกจากนี ้ยงัพบวา่ผลของทศันคติตอ่ Facebook ในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่ความตัง้ใจใน

การใช้งาน Facebook มีความแมน่ยําในการพยากรณ์ร้อยละ 67 ขณะท่ีตวัแปรการรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ใน

ด้านการทํางานมีผลต่อทศันคติต่อ Facebook ในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาโดยมีความแม่นยําในการ

พยากรณ์ถึงร้อยละ 79 

ข้อค้นพบ 

ข้อค้นพบจากการทําวิจยัครัง้นี ้จากแบบสอบถามของนกัศกึษาจํานวน 300 คน และอาจารย์จํานวน 25 คน  

ท่ีนา่สนใจ โดยจะแจกแจงตามลกัษณะของความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ดงันี ้  

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นต่างๆ

ดังนี ้ 

1. ด้านความเห็นเก่ียวกับความรู้/ความสามารถในการใช้ฟังก์ชัน่ต่างๆของ Facebook พบว่ากลุม่นกัศึกษามี

ความรู้ในการใช้ฟังก์ชัน่ต่างๆ ของ Facebook มากกว่ากลุม่อาจารย์ในเกือบทกุฟังก์ชัน่ ยกเว้นฟังก์ชัน่การจดัการเพ่ือน 
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ฟังก์ชั่นช่ืนชอบถกูใจและฟังก์ชัน่การจดัการข้อความ และฟังก์ชั่นหน้าข้อมลูส่วนตวั ท่ีกลุม่นกัศึกษาและกลุม่อาจารย์มี

ความรู้คอ่นข้างมากในการใช้งาน  

2. ปัจจยัด้านความตัง้ใจและรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้บริการ Facebook ของกลุม่นกัศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดบั

เห็นด้วย ซึง่แตกตา่งกบักลุม่อาจารย์ท่ีระดบัความเห็นในระดบัเฉยๆ   

3. ปัจจัยความคิดเห็นต่อภาพรวมความเหมาะสมของการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และ

นกัศึกษา มีความแตกต่างกนัระหว่างความคิดเห็นของกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มของอาจารย์ โดย กลุ่มนกัศึกษามีความ

คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยในการใช้ Facebook เพ่ือการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา ในขณะท่ีกลุม่อาจารย์ให้

ความเห็นในระดบัเฉยๆ แตจ่ากการสมัภาษณ์ตวัแทนกลุม่อาจารย์และกลุม่นกัศกึษากลบัได้รับข้อมลูท่ีตา่งกนัออกไป โดย

ตวัแทนกลุ่มของอาจารย์มีความเห็นว่า Facebook มีความเหมาะสมเพราะช่วยให้สื่อสารกับนกัศึกษาได้รวดเร็วและ

สะดวกกว่าระบบอ่ืน        ในขณะท่ีผลการสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษากลบัให้ความเห็นว่า Facebook น่าจะมีความ

เหมาะสมเฉพาะกบัเร่ืองท่ีไม่ได้ต้องการความคิดเห็นจากอาจารย์เท่านัน้ และตวัแทนของนกัศึกษายงัคิดว่าการเข้าพบ

อาจารย์โดยตรงน่าจะดีกว่าการสื่อสารผ่าน Facebook ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามท่ี

นกัศกึษาบางคนคิดวา่ Facebook ยงัไมเ่หมาะสมกบัการสือ่สารกบัอาจารย์ 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นที่ตรงกันในประเด็นต่างๆดังนี ้

1. กลุม่อาจารย์และกลุ่มนกัศึกษามีเหตผุลในการใช้ Facebook ท่ีคล้ายคลงึกนั โดยทัง้สองกลุ่มใช้เพ่ือติดต่อ

เพ่ือนมากท่ีสดุ รองลงมาคือใช้เพ่ือสือ่สารเร่ืองงานวิชาต่างๆ โดยนกัศึกษาร้อยละ 72.7 จะใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารงาน

วิชาต่างๆมากกว่า กลุม่อาจารย์ ร้อยละ 28  กลุม่นกัศึกษา ร้อยละ 67 เห็นว่า Facebook น่าจะทําให้มีความสะดวกใน

การสือ่สารและเพ่ิมโอกาสในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา ซึ่งมากกว่ากลุม่อาจารย์เพียงร้อยละ56 ท่ีมีความ

คิดเห็นวา่ Facebook นา่จะเพ่ิมโอกาสในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา โดยทัง้กลุม่อาจารย์และกลุม่นกัศึกษา

มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ในด้านความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของ Facebook ซึ่งสอดคล้องกบัการ

สมัภาษณ์เพ่ิมเติมอาจารย์ท่ีให้ความเห็นว่า Facebook ดําเนินการในเร่ืองความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัได้ดีอยู่

แล้ว และสว่นใหญ่อาจารย์จะใช้ Facebook กบักลุม่คนรู้จกัเทา่นัน้  

2. กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มอาจารย์มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยกับ การรับรู้ด้านประโยชน์ของ 

Facebook ในการสร้างเครือข่ายและทศันคติท่ีมีต่อ Facebook ทัง้ในลกัษณะการใช้งานทัว่ไปและในการสร้างเครือข่าย

ภาพรวม ปัจจยัด้านการรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัสง่ผลกระทบตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่ Facebook ในการใช้

งานทัว่ไป ซึ่งต่างจากปัจจยัด้านการรับรู้ด้านความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัท่ีไม่สง่ผลกระทบต่อทศันคติในการใช้ 

Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา โดยทัง้ปัจจยัด้านทศันคติมีต่อ Facebook ในการใช้งานทัว่ไปและ

ปัจจัยทศันคติต่อการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษานัน้มีผลกระทบต่อความตัง้ใจในการใช้

บริการ Facebook 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ืองทศันคติของอาจารย์และนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (โดยเฉพาะ 

Facebook) ในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาของคณะบริหารธุรกิจ มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะ

ความแตกต่างของทศันคติของนกัศึกษาและอาจารย์ท่ีมีต่อการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา 
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ตลอดจนปัจจยัท่ีสง่ผลต่อทศันคติและความตัง้ใจใช้บริการ Facebook ในอนาคต จึงขอเสนอแนะต่ออาจารย์ นกัศึกษา 

และคณะบริหารธุรกิจ ได้ดงันี ้

ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ 

จากการศกึษาพบวา่กลุม่อาจารย์มีทศันคติในการใช้ Facebook เพ่ือสือ่สารกบันกัศกึษาในระดบัเฉยๆ ในขณะท่ี

กลุม่นกัศึกษามีความเห็นด้วยในใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารกบัอาจารย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ไม่คิดว่า Facebook มี

ความเหมาะสมกบัการสือ่สารกบันกัศกึษา ซึง่อาจเกิดจากผลการศกึษาท่ีพบวา่กลุม่อาจารย์ยงัไมม่ีความรู้ในฟังก์ชัน่ตา่งๆ

ของการใช้ Facebook มากพอ นอกจากนีย้งัพบว่ากลุม่อาจารย์มีการรับรู้ต่อประโยชน์ของ Facebook ในด้านการสร้าง

เครือข่ายมากกว่าด้านการทํางาน ซึ่งความแตกต่างในประเด็นนีทํ้าให้อาจารย์พลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก 

Facebook  ท่ีกลุม่นกัศกึษาให้ความสนใจและและใช้เป็นช่องทางติดตามข่าวสารในเครือข่ายของตนอย่างสมํ่าเสมอ ใน

การสร้างช่องทางการติดตอ่ สือ่สารระหวา่งอาจารย์ผู้สอน และนกัศกึษา  

 นอกจากนี  ้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในแบบสอบถามของอาจารย์ในเร่ืองการใช้ 

Facebook นัน้มีความคิดเห็นท่ีหลากหลายทัง้ในด้านเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบัการใช้ Facebook  เพ่ือสื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนกัศกึษา ดงันัน้ จึงควรขึน้อยูก่บัวิจารณญาณของอาจารย์แตล่ะทา่นและความพร้อมในด้านระดบัการรับรู้ตอ่

การใช้งานฟังก์ชัน่ ต่างๆ ของอาจารย์ซึ่งสามารถเลือกใช้เฉพาะในเร่ืองท่ีเหมาะสมเท่านัน้ เช่น เพ่ือแจ้งข่าวเร่งด่วน แจ้ง

การเปลี่ยนห้องเรียน เป็นต้น หรืออาจารย์อาจใช้เฉพาะกับกลุม่นกัศึกษาในท่ีปรึกษา หรือกับนกัศึกษาในสาขาเดียวกัน

เทา่นัน้ โดยหากอาจารย์มีความต้องการจะใช้ Facebook เพ่ือสือ่สารกบันกัศกึษา อาจารย์มีความรู้ในการใช้ฟังก์ชัน่ต่างๆ

ของ Facebook ให้มากขึน้เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จาก Facebook ได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษา 

 แม้วา่นกัศกึษาจะมคีา่เฉลีย่ของความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook มากกวา่อาจารย์ แตส่ว่นใหญ่จะเป็นการ

ใช้เพ่ือปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ และจากความคิดเห็นเพ่ิมเติมในแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลกึจากนกัศึกษาท่ีมีการ

ใช้ Facebook ในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษานัน้ไมไ่ด้สามารถหาข้อสรุปท่ีได้ชดัเจนถึงความเหมาะสม เพราะ

จากการศึกษาพบว่านกัศึกษามีทศันคติทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบต่อการใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และ

นกัศกึษา ขึน้อยูก่บัประเด็นของเร่ืองท่ีจะสือ่สาร นอกจากนีก้ารสมัภาษณ์เชิงลกึและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม

พบว่าการให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาหรือการสื่อสารกับนักศึกษาในชัน้เรียนก็ยังคงมีความสําคัญมากกับ

นกัศึกษา เพราะนกัศึกษาบางคนอาจไม่ได้ใช้บริการ Facebook อย่างสมํ่าเสมอทําให้เกิดการพลาดข่าวสารบางเร่ืองได้ 

รวมทัง้นกัศกึษายงันิยมใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือการสือ่สารกบัเพ่ือนๆมากกวา่  

 แตเ่น่ืองจากเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีทัง้ข้อดีและข้อเสียในการใช้งาน หากนกัศึกษาอยากจะสร้างช่องทางการ

สื่อสารกบัอาจารย์ต่อไปในอนาคต  นกัศึกษาอาจจะต้องมีความตระหนกัถึงความเหมาะสมในการใช้ Facebook เพ่ือ

สื่อสารในโอกาสท่ีเหมาะสม และให้ความสําคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เน่ืองจากผล

การศกึษาพบวา่นกัศกึษามีการรับรู้ในเร่ืองความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของ Facebook ในระดบัเฉยๆ เทา่นัน้  

ข้อเสนอแนะต่อคณะบริหารธุรกิจ 

 จากการศกึษาพบวา่ การรับรู้ด้านประโยชน์ของ Facebook ในการทํางานมีผลต่อทศันคติในการใช้ Facebook 

เพ่ือสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา และทศันคติตอ่การใช้ Facebook เพ่ือสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษามีผล

ตอ่ความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook ซึง่แสดงให้เห็นวา่ Facebook นัน้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และจาก

แนวโน้มในการบริหารการศึกษาท่ีมุ่งหวงัจะสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและ การศึกษาใน

ระบบออนไลน์ให้มากขึน้ หากคณะบริหารธุรกิตระหนกัถึงประโยชน์ของ Facebook ในฐานะท่ีเป็นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์
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ท่ีเป็นท่ีนิยมและเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะใช้ Facebook เพ่ือสื่อสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมใน

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ก็ควรต้องมีการอบรมเร่ืองการใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ได้

ตระหนกัถึงประโยชน์ของ Facebook และสามารถเลอืกใช้ได้ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคําถามย่อยในด้านความตัง้ใจในการใช้บริการ Facebook นัน้ ไม่ได้ถามว่าจะใช้

ปฏิสมัพันธ์กับอาจารย์ ซึ่งถือเป็นข้อจํากัดท่ีสําคญัของการศึกษาครัง้นีท่ี้ไม่ได้เจาะจงถามเร่ืองการใช้งานเพ่ือสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาเท่านัน้ ทําให้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าทัง้นกัศึกษาและอาจารย์มีความตัง้ใจในการใช้ 

Facebook เพ่ือสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาหรือไม ่จึงทําให้คณะฯอาจไมส่ามารถกําหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนได้

วา่ควรสง่เสริมให้มีการใช้ Facebook เพ่ือการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาในเร่ืองการเรียนการสอนหรือไม ่ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรขึน้รูปแก้วของบริษัทควอลิตีเ้ซรามิก จาํกัด 

โดยใช้เทคนิคการลดเวลาปรับตัง้เคร่ืองจักร 

Efficiency Improvement of Cup Forming Machine of Quality Ceramic Company Limited 

by Using Setup Time Reduction Technique 

นิคม โท๊ะนาบตุร38
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บทคัดย่อ 
 

การศกึษานี ้เก่ียวข้องกบัการเพ่ิมประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วบริษัทควอลติีเ้ซรามิก จํากดั โดยมุง่เน้นท่ี

การลดเวลาในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรและการปรับปรุงขัน้ตอนทํางานให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ โดยการนําเทคนิค การลด

เวลา การปรับตัง้เคร่ืองจกัรมาทําการปรับปรุง ขัน้ตอนในการศกึษาเร่ิมจากการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน โดยแบง่

ขัน้ตอนงานออกเป็น ขัน้ตอนงานท่ีสามารถทําได้และขัน้ตอนงานท่ีไมส่ามารถทําได้ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรทํางาน หลงัจาก

นัน้ได้นําหลกัการการศกึษาการเคลือ่นไหวและเวลามาใช้ในการลดขัน้ตอนท่ีไมจํ่าเป็น และปรับเปลีย่นวิธีการทํางานใหม ่

 ผลจากการปรับปรุงทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองปัน้ขึน้รูปแก้วขึน้ได้ โดยการปรับปรุงในขัน้ตอน

การเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ การออกแบบอปุกรณ์ใหมเ่พ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปรับตัง้ ทําให้สามารถลดเวลาในการ

ปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM ได้จากเดิม 36.27 นาที เหลือ 27.44 นาที ซึ่งคิดเป็นการลดลงจากเดิมร้อยละ 24 เวลา

การทํางานท่ีสร้างมลูคา่ เพ่ิมขึน้จากเดิมร้อยละ 65.62 เป็นร้อยละ 80.9 นอกจากนัน้ยงัสามารถผลติจํานวนชิน้งานได้มาก

ขึน้จากเดิมอีก  สง่ผลให้ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึน้ ก่อนการปรับปรุงสามารถผลิตชิน้งานได้จํานวน 2,244 ชิน้ต่อวนั 

หลงัการปรับปรุงสามารถผลิตได้จํานวน 2,371 ชิน้โดยกําลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพคือ 2,475 ชิน้ต่อวนั 

ประสิทธิภาพการทํางานเคร่ืองจักรก่อนการปรับปรุง คือร้อยละ 90.6 หลงัจากปรับปรุง   เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 95.8  

อตัราสว่นของดีเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 95  
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ABSTRACT 
  

This study focuses on the efficiency improvement of the Cup Forming Machine of Quality Ceramic 

Company Limited. The objectives of this study are to improve working method of machine setting up process 

and to reduce machine setting up time. The research begins with the analysis of the current setting up 

process by dividing the process into two categories which are the process that can be performed while the 

machine is running and the process that cannot be performed while the machine is running. The principle of 

motion and time study was used to eliminate unnecessary process and to develop a new working procedure. 

The study has resulted in a new working procedure of designing a new tool and tools preparation process. 

ATM machine setting up time was reduced from 36.27 minute to 27.44 minute, which equals to the reduction 

of 24%. The working time has been optimized from 65.62% to 80.9%. Besides the production can obtain 

better yields which resulted from efficiency of machines. Before the improvement, the yield obtained was 

2,244 pieces per day. After the improvement, the yield has become 2,371 pieces per day while the effective 

capacity of machines is 2,475 pieces per day. As a result, the efficiency of the machine before and 

after improvement is   90.6 % and 95.8 % respectively. The production has gained better yield from 90%  

to 95 %.   

 

บทนํา 
 

 อตุสาหกรรมเซรามิกเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัตอ่เศรษฐกิจไทย เป็นแหลง่สร้างอาชีพและจ้างงานแก่คนใน

ท้องถ่ินสร้างรายได้ให้กบัเศรษฐกิจไทยและนําเงินตราเข้าประเทศจากการส่งออก อตุสาหกรรมเซรามิกแบ่งออกเป็น 5 

กลุม่สาํคญัคือ กลุม่กระเบือ้งเซรามิก กลุม่เคร่ืองสขุภณัฑ์ กลุม่เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร กลุม่ของชําร่วยและเคร่ืองประดบั 

และกลุม่ลกูค้าถ้วยไฟฟ้า วตัถดุิบในการผลิตใช้ในประเทศเป็นสว่นใหญ่ และมีการจ้างแรงงานจํานวนมากสงูถึง 75,000 

คนต่อปี (กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม, 2556) จึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีช่วยกระจายรายได้ไปสูช่นบท  

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยปัจจุบนัมีจํานวนกว่า 739 ราย โดยมีฐานการผลิตหลกัอยู่ท่ี จงัหวดั

ลาํปาง จงัหวดัราชบรีุ จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดัเชียงใหม ่จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัสโุขทยั ในจํานวนผู้ประกอบการกว่า

ร้อยละ 70 ท่ีสง่ออกมีฐานการผลติท่ีจงัหวดัลาํปาง(Modern Manufacturing, 2556)  

 จงัหวดัลาํปางมีโรงงานผลติเซรามิกกว่า 200 โรงงาน มีแรงงานรวมกนักว่า 9,000 คน โดยผลิตเพ่ือการบริโภคทัง้

ภายในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ นํารายได้เข้าประเทศและท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม, 2556) ตลาดหลกัอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ยโุรปและในแถบอาเซียน แตอ่ยา่งไรก็ตามจาก

สภาวะต้นทุนการผลิต ท่ีปรับตวัสงูขึน้ทัง้อตัราค่าแรงงานขัน้ตํ่า  ราคาแก๊ส และค่าเงินบาทท่ีผนัผวน ประกอบกับการ

แข่งขนัทางตลาดสงูขึน้ ทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับตวัด้านการลดต้นทุนและการตอบสนองลูกค้าให้รวดเร็วขึน้ บาง

บริษัทมีการนําเคร่ืองจักรต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ได้จํานวน

มากกว่าการใช้แรงงานคน  การทํางานของเคร่ืองจกัรจึงมีผลต่อต้นทนุการผลิต และการสง่มอบท่ีรวดเร็วสนองต่อความ
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ต้องการของลกูค้า  ซึ่งปัญหาปัจจุบนัของอตุสาหกรรมการผลิตคือ ความสญูเสียด้านประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร  เวลา

การทํางานของเคร่ืองจักรเป็นสาเหตสุําคญัท่ีทําให้การสง่มอบงานล่าช้า ดงันัน้การเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรจึง

จําเป็นต้องมีการวางแผนการดําเนินงานท่ีดี เพ่ือไม่ให้เคร่ืองจกัรหยดุชะงักสง่ผลต่อปริมาณการผลิตอนัมีผลโดยตรงต่อ

การสง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้า   บริษัทควอลิตีเ้ซรามิก จํากัดเป็นบริษัทหนึ่งในจังหวดัลําปาง ท่ีให้ความสําคญัต่อการส่ง

มอบสนิค้าเป็นอยา่งมาก  

บริษัทควอลติีเ้ซรามิก จํากดั ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัลาํปาง เป็นผู้ผลติและสง่ออก เซรามิกประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะ

อาหาร ได้เลง็เห็นถึงแนวทางการสร้างความพงึพอใจตอ่ลกูค้าโดยการสง่มอบสนิค้าท่ีรวดเร็ว และการท่ีจะสนองตอบความ

ต้องการแก่ลกูค้าได้รวดเร็วในเวลาท่ีกําหนดนัน้ไมใ่ช่เร่ืองงา่ย  เพราะทรัพยากรท่ีใช้ในการผลติ เช่น เคร่ืองจกัร มีจํานวนอยู่

จํากดั ถ้าจะเพ่ิมเคร่ืองจกัรก็ใช้เงินลงทนุจํานวนมาก  ลกัษณะคําสัง่ซือ้สินค้ามีทัง้สินค้ากลุม่แก้วร่วมกบักลุม่จาน โดยแต่

ละรุ่นสนิค้าก็มีปริมาณไมม่ากนกั ทําให้ต้องปรับตัง้เคร่ืองจกัรเปลี่ยนรุ่นสินค้าอยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะสินค้ากลุม่แก้ว ซึ่งมี

ปริมาณการผลติตอ่รุ่นไมม่ากนกัและขึน้รูปเสร็จช้ากวา่ งานกลุม่จาน  ดงันัน้จึงสง่ผลให้เกิดการรอคอยสินค้ากลุม่แก้ว ไม่

สามารถสง่มอบสนิค้าได้ทนัที ซึง่เคร่ืองจกัรท่ีสามารถปัน้ขึน้รูปแก้วได้มีจํานวน 6 เคร่ือง โดยเฉลี่ยมีการปรับตัง้เปลี่ยนรุ่น

สนิค้าประมาณ 3 เคร่ืองตอ่วนั ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีตอ่เคร่ืองตอ่ครัง้   

จากสภาวะการณ์ข้างต้นจึงเป็นเหตจุูงใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรโดยใช้เทคนิคการ

ลดเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร เพ่ือให้เคร่ืองจกัรมีเวลาในการผลติมากขึน้ เปลีย่นรุ่นสนิค้าได้รวดเร็ว ซึง่จะสง่ผลให้ต้นทนุท่ี

เกิดขึน้ตํ่า สนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็ว และสร้างความเช่ือมัน่แก่ลกูค้าในการดําเนินธุรกิจร่วมกนัต่อไปใน

อนาคตอยา่งยัง่ยืน 
 

กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจักรขึน้รูปแก้วโดยใช้เทคนิคการลดเวลาปรับตัง้เคร่ืองจักรได้นํา

แนวคิดและทฤษฎีหลกัมาใช้ในการศึกษา 2 แนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีเทคนิคการลดเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

(Machine Setup Time) และแนวคิดทฤษฎีการศกึษาการเคลือ่นไหวและเวลา (Motion and Time Study)  

1. แนวคิดและทฤษฎีการลดเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจักร (Machine Setup Time)  

เวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร  หมายถึง  เวลาทัง้หมดท่ีใช้ตัง้แตเ่คร่ืองจกัรหยดุ เพ่ือทําการถอดเปลีย่น  การติดตัง้ 

อปุกรณ์แมพิ่มพ์ เคร่ืองมือตา่งๆ รวมถึงการปรับคา่ตา่งๆ ให้ถกูต้อง จนเคร่ืองจกัรสามารถทํางานได้อยา่งปกติ 

  1.1 ขัน้ตอนปฏิบตัิงานในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนหลกัคือ 

1.1.1 งานจดัเตรียมความพร้อม (Preparation) คือ งานท่ีต้องทําก่อนและหลงัการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

เช่น การจัดเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์ การจัดเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ภายหลงัการปรับเปลี่ยน

เคร่ืองจกัรเสร็จเป็นต้น ซึง่สามารถทําได้ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรทํางาน 

  1.1.2 งานถอดเปลีย่นหรือติดตัง้ อปุกรณ์ แม่พิมพ์ต่างๆ (Mold Exchange) เช่น การถอดแม่พิมพ์เก่า

ออก การเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์ การติดตัง้แม่พิมพ์ใหม่ รวมถึงการเคลื่อนย้ายอปุกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ในขณะทําการถอด

เปลีย่นเป็นต้น ซึง่ต้องทําในขณะเคร่ืองหยดุเทา่นัน้ 

1.1.3 งานปรับค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ แม่พิมพ์ต่างๆ รวมทัง้ การปรับตัง้ค่าขณะทดลองเดิน

เคร่ืองจกัร (Trial Runs and Adjustments) เช่น การปรับตําแหน่งแม่พิมพ์ (Mold Adjustments) ตําแหน่งของตวัจับ

ชิน้งาน (Jig Adjustments) การปรับค่าความดนัต่างๆ รวมถึงเวลาทดลองเดินเคร่ืองจกัรเป็นการทํางานขณะเคร่ืองจกัร
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หยดุทํางาน  เวลาท่ีใช้ในการปรับตัง้หรือการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจกัรแท้จริง คือเวลาท่ีเคร่ืองจกัรหยดุทํางาน นัน้คือเวลา

ทัง้หมดท่ีใช้งานถอดเปลี่ยนหรือติดตัง้ รวมกบังานปรับตัง้ค่าความถกูต้องของอปุกรณ์ แม่พิมพ์เท่านัน้ สว่นเวลาท่ีใช้ใน

การเตรียมความพร้อมไมจ่ดัอยูใ่นเวลาท่ีใช้ในการปรับตัง้เคร่ืองจกัร                                                     

1.2 หลกัการของ SMED (Single Minute Exchange of Die)  

คือการกําหนดให้มีเวลางานในช่วงเคร่ืองจกัรหยดุน้อยท่ีสดุ โดยแบง่กิจกรรมเป็น  2 กิจกรรมคือ  

1.2.1 การปรับตัง้ภายใน (Internal Setup) หมายถึง การปฏิบตัิการหรือกิจกรรมท่ีสามารถจะกระทําได้

ตอ่เมื่อต้องหยดุเคร่ืองจกัรเทา่นัน้ เช่น การติดตัง้และการถอดแมพิ่มพ์ 

  1.2. 2 การปรับตัง้ภายนอก (External Setup) หมายถึง การปฏิบตัิการหรือกิจกรรมท่ีสามารถจะ

กระทําได้ในขณะท่ีกําลังทํางานอยู่ เช่น การขนย้ายแม่พิมพ์จากท่ีเก็บ ขัน้ตอนการดําเนินงานการลดเวลาปรับตัง้

เคร่ืองจกัร 

  1.2.3 การแยกงานท่ีทําในขณะเคร่ืองจกัรทํางาน (External Setup) ออกจากงานท่ีทําขณะเคร่ืองจกัร

หยดุงาน (Internal Setup) การแยกงานสามารถทําด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ  

1.2.4 ปรับปรุงเปลีย่นแปลงงานยอ่ย ๆ ท่ีทําในขณะเคร่ืองจกัรหยดุทํางาน ให้เป็นงานยอ่ย ๆ ท่ีสามารถ

ทําได้ในขณะเคร่ืองจกัรทํางาน ซึง่มีแนวทางการปรับปรุงคือ แนวทางแรกแบ่งเป็นงานย่อยๆ ท่ีเล็กลงหรือละเอียดขึน้แล้ว

พิจารณา ในแตล่ะงานยอ่ยนัน้ๆ วา่งานใดยงัสามารถทําได้ในขณะเคร่ืองจกัรทํางาน และงานใดต้องทําในขณะเคร่ืองจกัร

หยดุ แนวทางท่ีสองคือการค้นหาวธีิการใหม ่ๆ  มาแทนวิธีการเดิมในการปรับตัง้เคร่ืองจกัร เพ่ือท่ีจะเปลีย่นงานท่ีทําในขณะ

เคร่ืองจกัรหยดุให้เป็นงานท่ีทําได้ในขณะเคร่ืองจกัรทํางาน  

1.2.5 การลดเวลาหรือขัน้ตอนของงานท่ีทําทัง้ในขณะเคร่ืองจักรทํางานและหยดุงานให้ใช้เวลาท่ีสัน้

ท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้   
 

2. แนวคดิและทฤษฎีการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) 

 2.1 การศกึษาการเคลือ่นไหว (Motion Study) 

การศกึษาการเคลือ่นไหว (Motion Study) เป็นการศกึษาและวิเคราะห์ถงึการเคลือ่นไหวในขณะทํางานซึง่รวมถึง

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมืออปุกรณ์ การศึกษางานมีความสมัพนัธ์โดยตรงกับการเพ่ิมผลผลิตเราจึงใช้การศึกษางานมาช่วยใน

การเพ่ิมผลผลิตจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ การวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือวิธีการทํางานนัน้ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีนํามาใช้

วิเคราะห์คือ แผนภมูิกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) และเพ่ือความสะดวกในการอ่านวิเคราะห์ จึงมีสญัลกัษณ์ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแผนภมูิกระบวนการผลติ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

การปฏิบตัิงาน (Operation) หมายถงึ กิจกรรมท่ีทําให้วสัดมุีการเปลีย่นแปลง 

 

การขนย้าย (Transportation) หมายถึง การเคลือ่นย้ายวสัด ุ

 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถงึ การตรวจสอบคณุภาพของชิน้งาน 

 

ความลา่ช้าของงาน (Delay) หมายถงึ การหยดุรอพกั การรอคอยตา่งๆ 

 

การเก็บรักษา (Storage) หมายถงึ การเก็บรักษาวสัด ุเก็บในคลงัสนิค้า 
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2.2 การศกึษาเวลา (Time Study) 

การศกึษาเวลา ( T i m e  S t u d y )  คือ การควบคมุการจดัการในการพฒันาการทํางานกบัปริมาณการผลติ  

ซึง่เก่ียวกบัการวดัผลงาน ซึง่ผลท่ีได้จะมีหนว่ยเป็นนาทีหรือวินาที ท่ีคนงานหนึง่ๆ สามารถทํางานนัน้ๆ แล้วเสร็จ 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตเนือ้หา 

 การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับตัง้เคร่ืองจักรขึน้รูปแก้วโดยเทคนิคการลดเวลาการ

ปรับตัง้เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตขัน้ตอนการขึน้รูปแก้ว และศึกษาการทํางานของคนปรับตัง้เคร่ืองจกัรโดยใช้หลกั

การศกึษาการเคลือ่นไหวและเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วให้สงูขึน้  จากนัน้ทดลองปฏิบตัิจริงกบั

เคร่ืองปัน้ขึน้รูปแก้ว  ATM (Automatic Table Ware Marking Plant) เพราะมีการปรับตัง้เปลีย่นรุ่นสนิค้าบอ่ย   

 2. วิธีการศึกษา 

วิธีการศกึษาการเพ่ิมประสทิธิภาพเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วของบริษัทควอลติีเ้ซรามิกจํากดัโดยใช้เทคนิคการลดเวลา 

ปรับตัง้เคร่ืองจกัร มีขัน้ตอนดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงวิธีการศกึษา 
 

 1. การคดัเลอืกปัญหา 

 ศึกษาจากปัญหาท่ีสง่ผลกระทบต่อการสง่มอบสินค้าท่ีรวดเร็วตามความต้องการของลกูค้า โดยพบว่ามีการรอ

คอยการสง่มอบจากสนิค้ากลุม่แก้ว เน่ืองด้วยเพราะคําสัง่ซือ้ท่ีเข้ามาจะมีทัง้สนิค้ากลุม่แก้วและกลุม่จาน  สินค้ากลุม่แก้ว

ใช้เวลาการปรับตัง้เปลี่ยนรุ่นสินค้านาน โดยแต่ละรุ่นสินค้ากลุ่มแก้วก็มีปริมาณไม่มากนกั ทําให้ต้องปรับตัง้เคร่ืองจักร

เปลี่ยนรุ่นสินค้าอยู่บ่อยครัง้ และขึน้รูปเสร็จช้ากว่างานกลุ่มจาน  ดงันัน้จึงส่งผลให้เกิดการรอคอยสินค้า กลุ่มแก้ว ไม่

สามารถสง่มอบสนิค้าได้ทนัที  โดยเคร่ืองจกัรท่ีใช้ขึน้รูปแก้วคือเคร่ืองปัน้  ATM (Automatic Table Ware Marking Plant) 

ซึ่งการปรับตัง้เปลี่ยนรุ่นสินค้าแต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงต้องหาแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร โดยใช้เทคนิคการลดเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจักร เพ่ือให้เคร่ืองจักรมีเวลาในการผลิตมากขึน้ 

เปลีย่นรุ่นสนิค้าได้รวดเร็ว สนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็ว  

 2. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  2.1 ข้อมลูปฐมภมู ิ

  ศึกษาจากรายงานการผลิต  การสงัเกตและจดบนัทึก  การจบัเวลาการทํางานของพนกังานในการ

ปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว                     

3) การศกึษา

ขัน้ตอนการปรับตัง้

เคร่ืองจกัร 

4) การวิเคราะห์

ข้อมลู 

6) การนําไปใช้และ

ปรับปรุงแก้ไข 

5) การพฒันาขัน้ตอน

การปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

7) การจดัทําเป็น

มาตรฐานการทํางาน 

2) การเก็บรวบรวม

ข้อมลู 

1) การคดัเลอืก

ปัญหา 
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  2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 

 1. แผน่เอกสารเก็บข้อมลู (Check Sheet) 

 2. อปุกรณ์ช่วยในการรวบรวมข้อมลู เช่น นาฬิกาจบัเวลา กล้องวีดีโอ 

 3. เคร่ืองประมวลผล เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 

 3. การศกึษาขัน้ตอนการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

 ศึกษาข้อมูลในแต่ละขัน้ตอนการปรับตัง้เคร่ืองจักรจริง ของเคร่ืองจักรปัน้ขึน้รูปแก้ว ATM โดยศึกษาวิธีการ

ปรับตัง้ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในขัน้ตอนนัน้ๆ เวลาการปรับตัง้หรือทํางานในแต่ละขัน้ตอน โดยจัดทําเป็นผงัขัน้ตอน

การผลติเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ข้อมลูท่ีได้จากบนัทกึการจบัเวลา การปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว และจํานวนชิน้งานท่ีเคร่ืองจกัรสามารถผลิต

ได้ในเวลา 7.5 ชัว่โมงทํางานปกติตัง้แต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. หรือช่วงระยะเวลาทํางาน 9 ชัว่โมง มีเวลาพกัการ

ทํางาน 1.5 ชัว่โมง   จะนํามาทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่เฉลีย่และร้อยละ เป็นต้น 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัรก่อนและหลงัการปรับปรุง   

ร้อยละการเปลีย่นแปลง  =  เวลารวมท่ีได้ก่อนการปรับปรุง – เวลารวมท่ีได้หลงัการปรับปรุง  

                                                                  เวลารวมท่ีได้ก่อนการปรับปรุง 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูประสทิธิภาพการทํางานของเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วโดยเปรียบเทียบจํานวนชิน้งาน

ท่ีเคร่ืองจกัรผลติได้ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงตอ่กําลงัการผลติของเคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธิภาพ 

ประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร   =   จํานวนชิน้งานท่ีเคร่ืองจกัรผลติได้ 

                                          กําลงัการผลติของเคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธิภาพ 

5. การพฒันาขัน้ตอนการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

 โดยการเตรียมอปุกรณ์และเคร่ืองมือก่อนท่ีจะทําการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดย

จดัทํารถเคร่ืองมืออปุกรณ์เคลือ่นท่ีลดเวลาในการเดินไปหยิบอปุกรณ์ ปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือในการปรับตัง้เพ่ือลดเวลาการ

ทํางาน จากนัน้นําวิธีการท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ความรู้แก่พนกังานปรับตัง้เคร่ือง 

 6. การนําไปใช้และปรับปรุงแก้ไข 

 เมื่อพฒันาปรับปรุงการปรับตัง้เคร่ืองจกัรแล้ว จะนําวิธีการท่ีได้ไปทดลองทํางานจริง พร้อมกบับนัทึกข้อมลูเวลา

การทํางานขัน้ตอนตา่ง ๆ    

 7. การจดัทําเป็นมาตรฐาน 

 เพ่ือให้กระบวนการลดเวลาปรับตัง้เคร่ืองจักรขึน้รูปแก้วให้เป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ  

จึงต้องจดัทําเป็นเอกสารมาตรฐานการทํางาน 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูก่อนการปรับปรุง 

 การศกึษาข้อมลูการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM ก่อนการปรับปรุง ได้ใช้แผนภมูิกระบวนการทํางานของคน 

แผนภมูิคนและเคร่ืองจกัรมาช่วยวิเคราะห์ข้อมลู โดยขัน้ตอนการปรับตัง้เคร่ืองจกัรและเวลาการทํางานในแต่ละขัน้ตอน

แสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงเวลาการปรับตัง้แตล่ะขัน้ตอนของเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM ก่อนปรับปรุง 

ลาํดับที่ ขัน้ตอนการทาํงาน เวลา (วินาท)ี ลาํดับที่ ขัน้ตอนการทาํงาน เวลา(วนิาท)ี 

1 เตรียมประแจ 29.9 17 ตรวจสอบจงัหวะขึน้ลง 145.5 

2 ถอดโรลเลอร์ 61.4 18 ประกอบป้อมมีด 14.1 

3 เก็บโรลเลอร์ 8.9 19 ปรับตัง้ขนาดความหนาดิน 58.4 

4 ถอดโบ๊ะ 56.5 20 ปัน้เช็คสดัสว่น 75.6 

5 เก็บโบ๊ะ 5.2 21 จดัเตรียมแบบ 21.3 

6 เดินจดัหาประแจ 16 22 ตรวจสอบสดัสว่น 103.9 

7 ถอดเปลีย่นกระบอกดิน 59.5 23 จดัเตรียมลกูพิมพ์ 75.3 

8 ถอดป้อมมดี 136.3 24 วางพิมพ์บนรางปัน้ 365.3 

9 ใสก่ระบอกรีดดินใหม ่ 101.9 25 อบพิมพ์ 75.8 

10 ประกอบโบ๊ะใหม ่ 82.5 26 ทดสอบการปัน้ 195.3 

11 เดินจดัเตรียมไดเอลเกจ 26.3 27 จดัเตรียมตวัวดัรอบ 64.2 

12 ปรับตัง้ศนูย์โบ๊ะ 114.1 28 เช็ครอบฟรีบน 20.8 

13 จดัเตรียมโรลเลอร์ 11.4 29 เช็ครอบฟรีลา่ง 14.9 

14 ประกอบโรลเลอร์ใหม ่ 61.6 30 เช็ครอบอดับน 14.7 

15 ตัง้ศนูย์โรลเลอร์ 72 31 เช็ครอบอดัลา่ง 15 

16 จดัเตรียมลกูพิมพ์ 73 รวมเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 2176.6 

 

จากข้อมลูการทํางานพบว่าการปรับตัง้เคร่ืองปัน้ขึน้รูปแก้วในแต่ละครัง้ใช้เวลารวมทัง้สิน้  2,176.6 วินาทีหรือ 

36.27 นาที ขัน้ตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสดุคือ การวางพิมพ์บนรางปัน้ (ลาํดบัท่ี 24) 
 

ตารางสรุปผลการสาํรวจ 
สภาพปัจจุบนั 

Value added time สภาพปัจจุบัน คือ 
จาํนวนครัง้ เวลา(วนิาท)ี 

     
การปฏิบตัิงาน 18  1428.5  

 

                         65.62% 

 

 

 

     
การตรวจสอบ  2 340.8 

    
การเก็บรักษา  0 0 

    
การเคลือ่นย้าย  10 331.5 

     
การรอคอย 1 75.8 

รวม 31 2176.6 

 

 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 
 

  Page 383  
  

BMRC 

ขัน้ตอน เวลา 
การปฎบัิตงิาน 

รายละเอียดการดาํเนินงาน 
 

 

 

 

 

1 29.9      เตรียมประแจ 

2 61.4      ถอดโรลเลอร์ 

3 8.9      เก็บโรลเลอร์ 

4 56.5      ถอดโบ๊ะ 

5 5.2      เก็บโบ๊ะ 

6 16      เดินจดัหาประแจ 

7 59.5      ถอดเปลีย่นกระบอกดิน 

8 136.3      ถอดป้อมมดี 

9 101.9      ใสก่ระบอกรีดดินใหม ่

10 82.5      ประกอบโบ๊ะใหม ่

11 26.3      เดินจดัเตรียมไดเอลเกจ 

12 114.1      ปรับตัง้ศนูย์โบ๊ะ 

13 11.4      จดัเตรียมโรลเลอร์ 

14 61.6      ประกอบโรลเลอร์ใหม ่

15 72      ตัง้ศนูย์โรลเลอร์ 

16 73      จดัเตรียมลกูพิมพ์ 

17 145.5      ตรวจสอบจงัหวะขึน้ลง 

18 14.1      ประกอบป้อมมีด 

19 58.4 
 

    ปรับตัง้ขนาดความหนาดิน 

20 75.6      ปัน้เช็คสดัสว่น 

21 21.3      จดัเตรียมแบบ 

22 103.9      ตรวจสอบสดัสว่น 

23 75.3      จดัเตรียมลกูพิมพ์ 

24 365.3      วางพิมพ์บนรางปัน้ 

25 75.8      อบพิมพ์ 

26 195.3      ทดสอบการปัน้ 

27 64.2      จดัเตรียมตวัวดัรอบ 

28 20.8      เช็ครอบฟรีบน 

29 14.9      เช็ครอบฟรีลา่ง 

30 14.7      เช็ครอบอดับน 

31 15      เช็ครอบอดัลา่ง 
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รูปที่ 2 แผนภมูิกระบวนการทํางานของคนก่อนการปรับปรุงเคร่ืองจกัรขัน้รูปแก้ว ATM 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูจากจากรูปท่ี 2 พบวา่มีขัน้ตอนการทํางานทัง้หมด 31 ขัน้ตอน แบ่งเป็นขัน้ตอนการทํางานท่ี

สร้างมลูค่า (Value Added )จํานวน 18 ขัน้ตอน ใช้เวลาการทํางาน 1428.5 วินาที คิดเป็นเวลาท่ีสร้างมูลค่า ร้อยละ 

65.62  ขัน้ตอนการตรวจสอบจํานวน 2 ขัน้ตอน ใช้เวลา 340.8 วินาที  ไม่มีขัน้ตอนการเก็บรักษา ขัน้ตอนการเคลื่อนย้าย

จํานวน 10 ขัน้ตอนใช้เวลา 331.5 วินาที และขัน้ตอนการรอคอยจํานวน 1 ขัน้ตอน ใช้เวลา 75.8 วินาที 

1.1 การวิเคราะห์ด้วยแผนภมูิคนและเคร่ืองจกัร 

 การวิเคราะห์นีเ้พ่ือหาเวลาท่ีคนหรือเคร่ืองจกัรทํางานไม่สมัพนัธ์กันซึ่งจะนําไปช่วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานของเคร่ืองจกัร ซึง่ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่  3 สรุปแสดงร้อยละการทํางานของคนและเคร่ืองจกัร 

ลักษณะการทาํงาน คน เคร่ืองจักร 

เวลารอคอย  75.8 331.5 

เวลาทํางาน 2100.8 1845.1 

เวลารอบการทํางาน  2176.6 2176.6 

ร้อยละการใช้ประโยชน์  96.52 84.76 

 

จากตารางพบว่าในหนึ่งรอบเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 2176.6 วินาที คนจะมีเวลารอคอย 75.8 วินาที เวลา

ทํางาน 2100.8 วินาที คิดเป็นการทํางานร้อยละ 96.52 สาํหรับเคร่ืองจกัรมีเวลารอคอย 331.5 วินาที เวลาทํางาน 1845.1 

วินาที คิดเป็นการทํางานร้อยละ 84.76 การรอคอยของเคร่ืองจกัรสว่นใหญ่เกิดจากการเตรียมอปุกรณ์  

2. การพฒันาปรับปรุงขัน้ตอนการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วทัง้ ATM  

2.1 การพฒันาปรับปรุงตามแนวคิดของ SMED (Single Minute Exchange of Die) 

  โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานย่อยๆ ท่ีทําในขณะเคร่ืองจักรหยุดทํางาน ให้เป็นงานย่อยๆ ท่ี

สามารถทําได้ในขณะเคร่ืองจกัรทํางาน เช่น การเตรียมอปุกรณ์ ให้พร้อมก่อนหยดุเคร่ืองจกัรเพ่ือปรับตัง้ การจําแนกงาน

แสดงได้  ดงัตารางท่ี 4 

 ตารางที่ 4 แสดงการจําแนกงานออกเป็นงานท่ีทําได้ขณะเคร่ืองจกัรหยดุและงานท่ีทําได้ขณะเคร่ืองจกัรทํางาน 

ขัน้ตอน

ที่ 

รายละเอียดการดาํเนินงาน เวลา

(วนิาท)ี 

ทาํได้ขณะเคร่ืองจักรหยุด ทาํได้ขณะเคร่ืองจักร

ทาํงาน 

1 เตรียมประแจ 29.9   ⁄ 
2 ถอดโรลเลอร์ 61.4 ⁄   

3 เก็บโรลเลอร์ 8.9   ⁄ 
4 ถอดโบ๊ะ 56.5 ⁄   

5 เก็บโบ๊ะ 5.2   ⁄ 
6 เดินจดัหาประแจ 16   ⁄ 
7 ถอดเปลีย่นกระบอกดิน 59.5 ⁄   
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ขัน้ตอน

ที่ 

รายละเอียดการดาํเนินงาน เวลา

(วนิาท)ี 

ทาํได้ขณะเคร่ืองจักรหยุด ทาํได้ขณะเคร่ืองจักร

ทาํงาน 

8 ถอดป้อมมดี 136.3 ⁄   

9 ใสก่ระบอกรีดดินใหม ่ 101.9 ⁄   

10 ประกอบโบ๊ะใหม ่ 82.5 ⁄   

11 เดินจดัเตรียมไดเอลเกจ 26.3   ⁄ 
12 ปรับตัง้ศนูย์โบ๊ะ 114.1 ⁄   

13 จดัเตรียมโรลเลอร์ 11.4   ⁄ 
14 ประกอบโรลเลอร์ใหม ่ 61.6 ⁄   

15 ตัง้ศนูย์โรลเลอร์ 72 ⁄   

16 จดัเตรียมลกูพิมพ์ 73   ⁄ 
17 ตรวจสอบจงัหวะขึน้ลง 145.5 ⁄   

18 ประกอบป้อมมีด 14.1 ⁄   

19 ปรับตัง้ขนาดความหนาดิน 58.4 ⁄   

20 ปัน้เช็คสดัสว่น 75.6 ⁄   

21 จดัเตรียมแบบ 21.3   ⁄ 
22 ตรวจสอบสดัสว่น 103.9 ⁄   

23 จดัเตรียมลกูพิมพ์ 75.3   ⁄ 
24 วางพิมพ์บนรางปัน้ 365.3 ⁄   

25 อบพิมพ์ 75.8 ⁄   

26 ทดสอบการปัน้ 195.3 ⁄  

27 จดัเตรียมตวัวดัรอบ 64.2   ⁄ 
28 เช็ครอบฟรีบน 20.8 ⁄  

29 เช็ครอบฟรีลา่ง 14.9 ⁄  

30 เช็ครอบอดับน 14.7 ⁄  

31 เช็ครอบอดัลา่ง 15 ⁄  

รวม 2176.6 21 10 
 

จากข้อมลูก่อนการปรับปรุงได้นําแนวคิดของ SMED มาปรับปรุงการทํางานโดยการเปลีย่นแปลงงานย่อยๆ ท่ีทํา

ในขณะเคร่ืองจักรหยุดทํางาน ให้เป็นงานย่อยๆ ท่ีสามารถทําได้ในขณะเคร่ืองจักรทํางาน จากแนวคิด SMED จึง

ดําเนินการโดยนําขัน้ตอนย่อยประเภทการจดัเตรียมต่างๆ ให้แยกออกมาดําเนินการก่อนท่ีเคร่ืองจะหยดุจากตารางท่ี 4 
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สามารถแยกกระบวนการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วเป็นการปรับตัง้ภายในได้ 21 ขัน้ตอน ใช้เวลารวม 1845.1 วินาที 

และการปรับตัง้ภายนอกได้ 10 ขัน้ตอน ใช้เวลารวม 331.5 วินาที 

2.2 การพฒันาปรับปรุงตามแนวคิดการศกึษาการทํางานและเวลา 

1. การพฒันาปรับปรุงโดยการปรับเปลีย่นอปุกรณ์เคร่ืองมือใหม ่โดยการเปลีย่นประแจขนัน็อต ท่ีใช้มือ

หมนุ เป็นประแจหมนุด้วยลม ทําให้ทํางานเร็วขึน้                                             

2. การพฒันาปรับปรุงโดยการลดการเคลื่อนย้าย โดยการสร้างรถเข็นใสอ่ปุกรณ์จากเดิมเกิดการสญู

เปลา่จากการเคลื่อนย้ายต้องเดินไปหยิบทีละชิน้ การสร้างรถเข็นใสอ่ปุกรณ์จะสามารถจดัเตรียมอปุกรณ์ทัง้หมดวางบน

รถเข็น จากนัน้เคลือ่นย้ายทีเดียวจะช่วยลดการสญูเปลา่จากการเคลือ่นย้ายลง 

3. การพฒันาปรับปรุงการออกแบบอปุกรณ์ช่วยจบัยดึ โดยการการกลงึสร้างหน้าแปลนท่ีต้องประกอบ

เข้าด้วยกนัให้มีบา่การยดึศนูย์ เพ่ือการปรับตัง้ศนูย์ของโรลเลอร์และโบ๊ะจะใช้เวลาลดลง                            

4. การพัฒนาปรับปรุงให้ความรู้แก่พนักงานปรับตัง้เคร่ืองจักร และจัดทํามาตรฐานการปรับตัง้

เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM หมายเลขเอกสาร SD-PA-VA7-020 เพ่ือให้พนกังานปรับตัง้เคร่ืองจกัรทํางานได้ถกูต้อง 

3.ผลการดําเนินงานหลงัการปรับปรุงการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM 
 

ตารางที่ 5 แสดงการเวลาการดําเนินงานและจํานวนขัน้ตอนก่อนและหลงัการปรับปรุง        

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

จํานวนขัน้ตอนการทํางาน 31 21 

เวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร(วินาที) 2,176.6 1,646.4 

จากตารางเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM ก่อนการปรับปรุงใช้เวลารวมทัง้สิน้ 2,176.6 วินาที หรือ 

3 6 .2 7  นาที หลงัจากปรับปรุงใช้เวลารวมทัง้หมดท่ีใช้คือ 1 ,6 4 6 .4 วินาทีหรือ 2 7 .4 4 นาที ลดเวลาลงร้อยละ 2 4  
 

ตารางที่ 6 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยแผนภมูิกระบวนการทํางาน 

ลักษณะการทาํงาน 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

จาํนวนครัง้ 
เวลารวม 

(วนิาที ) 
จาํนวนครัง้ 

เวลารวม 

(วนิาที ) 

       
การปฏิบตัิงาน 18 1428.5 18 1332.1 

       
การตรวจสอบ 2 340.8 2 233.5 

       
การเก็บรักษา 0 0 0 0 

      
การเคลือ่นย้าย 10 331.5 0 0 

       
การรอคอย 1 75.8 1 80.8 

รวม 31 2176.6 21 1646.4 
 

จากการวิเคราะห์พบว่าจํานวนขัน้ตอนของการปรับตัง้เคร่ืองจกัรลดลงจากเดิม 31 ขัน้ตอนเหลือ 21 ขัน้ตอน 

ก่อนปรับปรุงขัน้ตอนท่ีสร้างมลูคา่งานมี 18 ขัน้ตอน ใช้เวลาการทํางาน 1,428.5 วินาที หรือ 23.8 นาที คิดเป็นเวลาท่ีสร้าง
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มลูค่าร้อยละ (Value Added) 65.62  หลงัการปรับปรุงขัน้ตอนท่ีสร้างมูลค่างาน มี 18 ขัน้ตอน ใช้เวลาการทํางาน 

1,332.1 วินาที หรือ 22.2 นาที คิดเป็นเวลาท่ีสร้างมลูคา่ร้อยละ (Value Added) 80.9   
 

ตารางที่  7 สรุปแสดงร้อยละการทํางานของคนและเคร่ืองจกัรก่อนในการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

ลักษณะการทาํงาน ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

คน เคร่ืองจักร คน เคร่ืองจักร 

เวลารอคอย  75.8 331.5 80.8 0 

เวลาทํางาน  2100.8 1845.1 1565.6 1646.4 

เวลารอบการทํางาน  2176.6 2176.6 1646.4 1646.4 

ร้อยละการใช้ประโยชน์              96.52 84.76 95.09 100 

 

จากตารางท่ี 7 หนึ่งรอบเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัรก่อนการปรับปรุงคือ 2,176.6  วินาที  คนจะมีเวลารอคอย 

75.8 วินาที  เวลาทํางาน 2,100.8 วินาที คิดเป็นการทํางานร้อยละ 96.52 สําหรับเคร่ืองจกัรมีเวลารอคอย 331.5 วินาที  

เวลาทํางาน 1,845 วินาที คิดเป็นการทํางานร้อยละ  84.76  สําหรับรอบเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัรหลงัการปรับปรุงคือ 

1646.4 วินาที  คนจะมีเวลารอคอย 80.8 วินาที เวลาทํางาน 1,565.6 วินาที คิดเป็นการทํางานร้อยละ 95.09 สําหรับ

เคร่ืองจกัรไมม่ีเวลารอคอย คิดเป็นการทํางานร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 8 สรุปการจําแนกขัน้ตอนการระหวา่งงานปรับตัง้ภายในและปรับตัง้ภายนอก  

ลักษณะการทาํงาน 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

จาํนวน

ขัน้ตอน 
เวลา (วินาท)ี 

จาํนวน

ขัน้ตอน 
เวลา (วินาท)ี 

ปรับตัง้ภายใน  21 1845.1 21 1646.4 

ปรับตัง้ภายนอก  10 331.5 0 0 

รวม 31 2176.6 21 1646.4 
 

จากตารางท่ี 8 ก่อนการปรับปรุงสามารถจําแนกกระบวนการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วเป็นการปรับตัง้ภายใน

ได้ 21 ขัน้ตอนใช้เวลารวม 1,845.1 วินาที และการปรับตัง้ภายนอกจํานวน 10 ขัน้ตอน ใช้เวลา 331.5 วินาทีหลงัการ

ปรับปรุงสามารถจําแนกกระบวนการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วเป็นการปรับตัง้ภายในได้ 21 ขัน้ตอนใช้เวลารวม 1,646.4 

วินาที โดยการปรับตัง้ภายนอกไมส่ามารถจําแนกออกมาได้ 
 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษานี ้เก่ียวข้องกบัการเพ่ิมประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว โดยนําเทคนิคการลดเวลาในการปรับตัง้

เคร่ืองจกัร (Setup Time Reduction Technique) มาใช้ในปรับปรุงการปรับตัง้เคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้ว ATM โดยแยกขัน้ตอน

ยอ่ยในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรและทําการแบง่ขัน้ตอนท่ีสามารถทําได้ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรขึน้รูปแก้วทํางาน ออกจากขัน้ตอน

ท่ีไม่สามารถทําได้ในขณะท่ีเคร่ืองจักรขึน้รูปแก้วทํางาน การหยุดเคร่ืองจักรเพ่ือปรับตัง้จะพยายามดําเนินการเฉพาะ
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ขัน้ตอนท่ีสามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลาท่ีเคร่ืองจกัรหยดุทํางานเทา่นัน้ สว่นขัน้ตอนท่ีสามารถทําได้ในขณะท่ีเคร่ืองจกัร

ขึน้รูปแก้วทํางานจะมีการดําเนินการก่อนหยดุเคร่ืองจกัร จากนัน้ทําการปรับปรุงขัน้ตอนการทํางาน ตดัขัน้ตอนท่ีไม่จําเป็น

ออก และศึกษาเทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลา(Motion and Time Study)เทคนิคท่ีช่วยให้เวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร

ลดลงอยา่งมากคือ การหลกีเลีย่งนํางานท่ีสามารถทําได้ขณะเคร่ืองจกัรทํางาน (External Setup) มาทําในขณะเคร่ืองจกัร

หยดุ  ผลการศกึษาการปรับตัง้เคร่ืองจกัรปัน้ขึน้รูปแก้ว ATM ก่อนการปรับปรุงใช้เวลารวมทัง้สิน้ 2,176.6  วินาที หรือ 

36.27 นาที หลงัจากปรับปรุงใช้เวลารวมทัง้หมดท่ีใช้คือ 1,646.4 วินาที หรือ 27.44 นาที  การใช้เวลาลดลงร้อยละ 24 

ประสิทธิภาพการทํางานเคร่ืองจกัรจากเดิมร้อยละ 90.6 เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ  95.8   สอดคล้องกบัไพรินทร์ หลวงมูล 

(2550) ท่ีศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองตัดขึน้รูปชิพแผนกตัดขึน้รูป โรงงานผลิตชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 

บริษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ไทยแลนด์ จํากัด ได้มุ่งเน้นการลดเวลาในการปรับตัง้เคร่ืองจักรและการปรับปรุงขัน้ตอนการ

ทํางานให้สูงขึน้โดยใช้เทคนิคการลดเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจักรมาปรับปรุง ขัน้ตอนการศึกษาในขัน้แรกเร่ิมจากการ

วิเคราะห์กระบวนการทํางาน คือจําแนกงานท่ีสามารถทําได้ขณะเคร่ืองจักรทํางานหรือเคร่ืองจักรหยุดทํางาน โดยจะ

ปรับเปลี่ยนให้งานท่ีต้องทําขณะหยุดเคร่ืองมาทําในขณะท่ีเคร่ืองจกัรทํางานให้มากท่ีสดุ  หลงัจากนัน้ก็ได้นําหลกัการ

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลามาใช้ในการลดขัน้ตอนท่ีไม่จําเป็น และปรับเปลี่ยนการทํางานใหม่ ผลหลงัจาก

การศกึษาทําให้เวลาในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรลดลง 9.40 นาทีจากเดิม 89.55 นาที คิดเป็นร้อยละ 10.49  และยงัปรับปรุง

ขัน้ตอนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของเคร่ืองจกัรให้สงูขึน้อีก ร้อยละ 3.03  

1. ข้อค้นพบ 

 การศึกษาครัง้นีพ้บว่าในขัน้ตอนการจดัเก็บข้อมลู จํานวนครัง้การเก็บข้อมลูตามระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผล

การคํานวณออกมาแล้วมีค่าไม่ถึง 1 ซึ่งแสดงให้พบว่ากระบวนการปรับตัง้เคร่ืองจกัรของพนกังานมีความแปรปรวนน้อย

มาก  ขัน้ตอนการปรับปรุงพบวา่การวางแผนและจดัการการทํางานในกระบวนการผลิตมีสว่นสําคญัอย่างมากท่ีสามารถ

ช่วยให้เวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัรลดลง การมีแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจนและมีจดัเตรียมอปุกรณ์ก่อนจะช่วยให้ลดเวลา

การทํางานลงได้อย่างมาก  การจัดเตรียมและการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักรก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ

เคร่ืองจกัรด้วย เพราะถ้าพนกังานปรับตัง้เคร่ืองจกัรมีการดแูละรักษาเคร่ืองจกัรอย่างสมํ่าเสมอ เคร่ืองจกัรจะไม่เสียสง่ผล

ให้มีเวลาการทํางานมากขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการดําเนินการลดเวลาการปรับตัง้เคร่ืองจกัร 

 การศกึษาครัง้ตอ่ไป หากมีการศกึษาเพ่ิมเติม โดยนําเอาเทคนิคการลดเวลาในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรมาช่วยใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาพบว่าส่วนสําคัญคือ ความรู้ความเข้าใจในการทํางานของพนักงานปรับตัง้

เคร่ืองจกัรซึง่ถ้าให้ความรู้แก่พนกังานปรับตัง้เคร่ืองจกัรอยา่งสม่ํ่าเสมอแล้ว จะช่วยให้เวลาในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรลดลง

อยา่งมาก  การวางแผนกระบวนการผลติก็มีความสาํคญัเช่นกนั โดยถ้าผลิตในปริมาณมากๆ ก็จะช่วยลดจํานวนครัง้ของ

การปรับตัง้เคร่ืองจกัรลงได้ เร่ืองการเคลือ่นไหวและเวลาสามารถนํามาศกึษาขัน้ตอนการเคลื่อนไหวของพนกังานปฏิบตัิท่ี

ทําการปรับตัง้เคร่ืองจักร เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมและเวลาท่ีเหมาะสม กบัการทํางานแต่ละขัน้ตอน ซึ่งจะสามารถช่วย

เพ่ิมประสทิธิภาพ ในการปรับตัง้เคร่ืองจกัรได้อีก 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาโครงการวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการดําเนินงานในกระบวนการผลิตและเพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการลดความสญูเปล่าในกระบวนการผลิตของนํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้โดยการวิเคราะห์งานตามขัน้ตอนของแนวคิดแบบลีนการประยุกต์ใช้ 

แผนภาพสายธารคณุคา่ในกระบวนการผลติ  เพ่ือแสดงภาพรวมของการผลตินํา้ดื่มชนิดถงั ซึง่พบวา่ขัน้ตอนของการผลิต

ชนิดถงัลดลงไปร้อยละ 5.9 กระบวนการทํางานในกระบวนการผลติชนิดถงัเวลาลดลงไปร้อยละ 18.2 และระยะทางท่ีใช้

ในการขนสง่หรือเคลือ่นย้ายวตัถดุิบในกระบวนการผลติชนิดถงัลดลงไป ร้อยละ 16.8  

 กระบวนการผลติชนิดถงัมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมคณุ (VA) ใช้เวลารวมเฉลี่ยทัง้หมด 119.2 คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของเวลาใน

กระบวรการทํางานทัง้หมดของนํา้ดื่มชนิดถงั ในสว่นของกิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพ่ิมคณุค่า (NNVA) พบว่าใช้เวลารวมเฉลี่ย

ทัง้หมด 5.4 คิดเป็นร้อยละ 37.0 ของเวลาทัง้หมดในกระบวนการทํางานทัง้หมดของนํา้ดื่มชนิดถงั ในสว่นของกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิม

คณุค่า (NVA) พบว่าใช้เวลารวมเฉลี่ยทัง้หมด 29.5 คิดเป็นร้อยละ 88.5  ของเวลาทัง้หมดในกระบวนการทํางานทัง้หมดของ

นํา้ดื่มชนิดถัง ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และพบว่าความ 

สญูเปล่าท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตนีม้ีผลกระทบซึ่งกนัและกันและเมื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตชนิดถงัสามารถเพ่ิม

ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติได้ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the production process and to find out the method of 

improving the productivity reducing the waste of the production line of  Rajamangala University of Technology 

Srivijaya’s Drinking Water and to increase the productivity of production line though analyzing with the Lean’s 

theory by applying the Value Stream Mapping in production method, to show the overall process of drinking 

water bucket production so that caused the process of bucket production decreased 5.9 percent, method of 

bucket production time decreased 18.2 percent  and the distance of transportation in the process of  bucket 

production decreased 16.8 percent.  

The process of bucket’s type production had the value-added activity that could be 13.6 percent of 

the total time of production process 119.2. The Necessary of Non-value Adding activity of product could be 

                                                           
* อาจารย์ประจําสาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  อาจารย์ประจําสาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยีการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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evaluated as 37.0 percent of the total time in production process 5.4, and the non-value adding activity was 

88.5 percent of the total time in production process 29.5. The result of this research can be the guideline to 

improve the efficiency in production process and the waste that occurring in production process affected to 

each other. When the bucket’s type production process will be improved, it can be increased the efficiency in 

production process. 
 

บทนํา 
 

การดําเนินธุรกิจนํา้ดื่มในปัจจบุนั มีผู้สนใจประกอบธุรกิจทางด้านนํา้ดื่มกนัอยา่งแพร่หลายเฉพาะในอําเภอเมือง

จงัหวดัทุ่งสง  มีโรงผลิตนํา้ดื่มจํานวนมาก ทําให้เกิดการแข่งขนักนัอย่างสงู ต้องเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง ต้นทนุการ

ผลติปรับตวัสงูขึน้ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเร่ืองความต้องการของ

ลกูค้า และวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์สัน้ลง  ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตวัเพ่ือรองรับสภาพดงักล่าว สิ่งท่ีบริษัทจําเป็นต้อง

ดําเนินการคือการปรับองค์กรโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ลดต้นทนุในการดําเนินงานและสามารถรองรับการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆ ได้แก่ความไมแ่นน่อนของความต้องการสินค้าและบริการของลกูค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการ

ผลติและความไมแ่นน่อนของเวลาในการจดัสง่ชิน้สว่นของผู้จดัสง่ 

โรงนํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตัง้อยู่อําเภอทุ่งสง  จังหวดันครศรีธรรมราช   ซึ่งมีความ

ครอบคลมุทางด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเซนอนัเหมาะแก่การทําการศกึษา ซึง่ข้อค้นพบในเบือ้งต้นพบว่า ทางโรงนํา้ดื่ม

ต้องให้ความสําคญักับการผลิตอย่างเป็นระบบให้มากขึน้  และในกระบวนการผลิตเมื่อสายการผลิตไม่เป็นระบบ ซึ่ง

ปัญหาท่ีตามมาก็คือ เร่ืองของความสญูเปลา่ (waste) วิธีการในการลดความสญูเปลา่เพ่ิมผลผลิตเพ่ือลดต้นทนุ สามารถ

ทําได้หลายวิธี เช่น การวางแผนการผลติท่ีดี การลดของเสยีและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เป็นต้น นอกจากจะช่วย

ลดความสูญเปล่าได้แล้วยังเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของกระบวนการอีกด้วย หากสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดความสญูเปลา่ลงได้นัน้ ก็จะสง่ผลให้โรงนํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชยั มีกําไรเพ่ิมมากขึน้จากต้นทนุในกระบวนการผลิตท่ีลดลง ผลท่ีตามมาก็คือมีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่ง 

ท่ีสงูขึน้ยิ่งขึน้ 

ด้วยเหตนีุ ้จึงเป็นแรงจงูใจในการศกึษาและทําการวิจยัในเร่ืองแนวทางการปรับปรุงประสทิธิภาพในกระบวนการ

ผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจโรงนํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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แนวคดิทฤษฏีกับโลจิสติกส์การผลิต (manufacturing logistics) 

โลจิสติกส์ของการผลิต (manufacturing logistics) จะอยู่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ดงันัน้

การผลติจึงไมใ่ช่แคเ่ดินเคร่ืองจกัรและสถานีประกอบเทา่นัน้ แตย่งัหมายรวมถึงการรวมขนถ่ายชิน้งานระหวา่งสถานีงานท่ี

อยูต่ิดกนัด้วย ถึงแม้ว่าการขนย้ายเหลา่นีจ้ะไม่ใช่การแปรรูปชิน้งาน แต่กิจกรรมนีก็้ยงัได้รับการพิจารณาให้เป็นการผลิต 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีถูกดําเนินการโดยฝ่าย อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “การผลิตไม่ใช่โลจิสติกส์” แต่เป็นเพียง 

“กระบวนการ” ท่ีทําให้เกิดโลจิสติกส์ ดงันัน้โลจิสติกส์จึงอยูใ่นกระบวนการผลิต (manufacturing logistics) เช่น การมอบ

งานจากเคร่ืองจากหนึ่งสง่ต่อไปยงัอีกเคร่ืองจกัรหนึ่ง ซึ่งการไหลของโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตมีอยู่ 3 ชนิด (วิทยา 

สหุฤทดํารง และยพุา กลอนกลาง, 2550) ดงันี ้

1. การไหลของวสัด ุ(material flow) คือ การจัดส่ง การขนสง่ การรับ การจดัและการเอาออกมา ใช้ของวสัดุ

ระหวา่งสายการผลติในโรงงาน (work in process)  

2. การไหลของสารสนเทศ (information flow) คือ การประมวลผลรายการท่ีเก่ียวโยงกบัการไหลของสารสนเทศ 

การพยากรณ์วิเคราะห์กิจกรรมในอดีต (forecasting) การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมท่ีจะทําในอนาคต (production 

planning) 

3. การไหลของเงินทุน (funds flow) คือ การจ่ายเงินท่ีเป็นผลมาจากการเคลื่อนท่ีของผลิตภณัฑ์ (work in 

process) และข้อมลู (data) 
 

การบ่งชีค้วามสูญเปล่าในกระบวนการ (identifying waste) 

การจาํแนกกิจกรรมในการดาํเนินงาน 

ไฮนส์ (Hines, 2000) จําแนกกิจกรรมตา่ง ๆ ในการดาํเนินงานออกเป็น 3 ชนิด ดงันี ้

1. กิจกรรมท่ีเพ่ิมคณุค่า (value adding) คือ กิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงวตัถุดิบให้เป็นตวัผลิตภณัฑ์ท่ี

ลกูค้าต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าในสายตาของลกูค้าลําดบัสดุท้าย (end customer) ดงันัน้กิจกรรมนีจ้ึงเป็นกิจกรรมท่ี

จําเป็นต้องมี 

2. กิจกรรมท่ีไม่คุณค่า (non-value adding) กิจกรรมท่ีไม่สร้างคณุค่า หรือกิจกรรมท่ีทําให้เกิดต้นทุนท่ีมากเกิน

ความจําเป็น กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีจะต้องกําจดัทิง้ หรือทําให้มีน้อยท่ีสดุ ซึง่อาจทําได้โดยใช้กิจกรรมไคเซ็น 

3. กิจกรรมท่ีไม่มีคณุค่าแต่จําเป็นต้องมี (necessary but non-value adding) เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีคณุค่า แต่ไม่

สามารถตดัทิง้ได้ เน่ืองจากเง่ือนไขบางประการ เช่น การตรวจสอบ (inspection) เพ่ือเพ่ิมระดบัความน่าเช่ือถือ ซึ่งเป็น

กิจกรรมท่ีไมทํ่าให้เกิดคณุคา่ตอ่ลกูค้า 

จกัรกฤษณ์  ฮัน่ยะลา (2552) การศกึษาเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติในโรงงานผลติเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป โดยใช้

เทคนิคการศกึษาการเคลือ่นไหวและเวลา  โดยศกึษาในสว่นกระบวนการผลติเสือ้เวส (เสือ้ทหาร)     ของบริษัทนอร์ทเทิร์น 

แอนไทร์ จํากดั การทํางานของพนกังานและสอบถามหวัหน้างาน ปัญหาหลกัท่ีพบเป็นเร่ืองของประสิทธิภาพในการผลิต

ค่อนข้างตํ่า การจัดงานอยู่ในลกัษณะท่ีทํางานไม่สะดวก งานอยู่ในตําแหน่งท่ีมีการเคลื่อนไหวแล้วเกิดความเมื่อยล้า 

ชิน้สว่นต่างๆ ไม่สะดวกกับการหยิบใช้ ส่งผลให้กําลงัการผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้ทัง้หมด ทําให้ลกูค้าบางรายเปลี่ยนไปสัง่ซือ้สินค้าจากโรงงานอ่ืน ดงันัน้ได้มีการศึกษากระบวนการผลิตด้วย

แผนผงัการไหล (Flow Diagram) และแผนภมูิกระบวนการผลิต (Process Chart) แล้วทําการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการ

ทํางานรวมทัง้ใช้หลกัการดังกล่าวออกแบบวิธีการทํางานของพนักงาน หลงัการปรับปรุงได้จัดทําเวลามาตรฐานของ

กระบวนการผลิตเสือ้เวส (เสือ้ทหาร) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก่อนและหลงัปรับปรุง เพ่ือนําเสนอแนว
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ทางแก้ไขปัญหาแก่โรงงาน พบว่าสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตจาก 30.24 นาที เป็น 25.53 นาที คิด

เป็น 15.57 % และลดขัน้ตอนการผลิตโดยการออกแบบอุปกรณ์ ช่วยทําให้ขัน้ตอนในกระบวนการผลิตลดลงจาก 116 

ขัน้ตอน เป็น 97 ขัน้ตอน คิดเป็น 16.37 %  โดยมีระยะคืนทนุจากการผลติ 10 วนั 

มาลนีิ ลลีคันาวีระ (2549) ได้ศกึษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิผล โดยใช้เทคนิคการจดัสมดลุสายการผลิต และ

การวางผงัโรงงานในบริษัท สยามคอมเพลสเซอร์อตุสากรรม จํากดั  พบวา่เมื่อปรับปรุงแล้วสามารถลดจํานวนพนกังานได้ 

2 คน ตอ่กะ การทํางานทัง้หมดมี 3 กะ ทําให้สามารถลดจํานวนพนกังานได้ทัง้หมด 6 คนตอ่วนั ซึง่สามารถทําให้ลดต้นทนุ

ด้านแรงงานได้ถึงปีละ 906,960 บาท นอกจากนีร้อบเวลาการผลิตในแต่ละรุ่นการผลิตก็ลดลง ทําให้กําลงัการผลิตสินค้า

เพ่ิมขึน้ และทําให้พนกังานได้รับภาระงานเทา่ ๆ กนั จึงเป็นการลดปัญหาการเก่ียงงานกนัทําได้อีกด้วย 

ศิรส สาตราภยั (2549) ได้ทําการปรับปรุงระบบการผลิต ตามแนวทางของ Lean Production System ในโรงงาน 

การผลติชิน้สว่นยานยนต์ ซึง่ความเข้มงวดของลกูค้าในเร่ืองของคณุภาพ ต้นทนุ และเวลาในการสง่มอบมีไม่มาก โรงงาน

จึงไม่ได้ให้ความสําคญักบัการผลิตอย่างเป็นระบบมากนกั จะเน้นท่ีการผลิตทีละมาก ๆ เพ่ือเก็บเป็นสต๊อก ซึ่งสง่ปัญหา

ตามมาก็คือ เร่ืองของความสญูเปลา่ ระบบการผลติแบบลนี Lean เป็นระบบท่ีมุง่เน้นในเร่ืองของการลดความสญูเปลา่ใน

โรงงาน ซึ่งสง่ผลถึงต้นทนุท่ีลดลง นอกจากนัน้ Lean Production System (LPS)  ยงัเป็นระบบท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้ อย่างรวดเร็ว หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือการทําให้ Lead time  สัน้ลงนัน่เอง อีกสิ่งหนึ่งท่ี

เป็นแรงจูงใจในการปรับปรุงครัง้นี ้คือความต้องการระบบผลิตท่ีสามารถดําเนินไปได้ด้วยตวัเองของพนกังานปฏิบตัิการ 

โดยไมต้่องพึง่พา หรือขึน้อยู่กบัหวัหน้างานหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งมากจนเกินไป  ผลจากการปรับปรุง  Machining line  

สามารถผลติงานได้เร็วมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากมีการปรับปรุงลกัษณะ จากนัง่ทํางาน ซึ่งเป็นท่าท่ีมี Productivity ตํ่า ไปเป็นการ

ยืน ทํางานซึง่เป็นทา่ท่ีมี  Productivity สงูกวา่ พบวา่จากการประมาณการของผู้ เช่ียวชาญหากปรับปรุงวิธีการ Set up แล้ว

จะสามารถลดเวลาในการ Set up จาก 30 นาทีให้เหลอืเวลาไมเ่กิน 3 นาทีได้ นอกจากนีม้ีการทํา 5ส เป็นผลให้ได้พืน้ท่ีใน

การทํางานเพ่ิมมากขึน้ เป็นต้น 

จารุพรรณ เพชรสขุ (2546) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสญูเปลา่ในกระบวนการผลติ กรณีศกึษา โรงงานซี

เกท จงัหวดันครราชสมีา โดยได้นําเสนอวิธีในการค้นหาความสญูเปลา่หลกัของกระบวนการผลิตโดยนําแผนภาพสายธาร

คณุค่าซึ่งเป็นเคร่ืองมือของการผลิตแบบลีน มาใช้ระบุถึงความสญูเปล่าท่ีเกิดขึน้ในแต่ละกิจกรรม ท่ีมีการพิจารณาถึง

ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีอยู่ในระบบ มาใช้ในการค้นหาประเภทของความสญูเปล่าหลกั พบว่าความสญูเปล่าท่ี

เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตนีม้ีผลกระทบซึ่งกนัและกนั และประเภทของความสญูเปลา่ท่ีเป็นความสญูเสียหลกั คือ ของ

เสยี โดยมีปริมาณคิดเป็น 45.5 % ของเวลาท่ีสญูเสยีไปกบัความสญูเปลา่ทัง้หมด 
 

วิธีการดาํเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยกําหนดกรอบเนือ้หาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

กรณีศึกษา: นํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อําเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการผลิตภัณฑ์เพ่ือศึกษาการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล ผู้ วิจัยแบ่งประเภทของข้อมูลท่ีจะเก็บ

รวบรวมและนํามาใช้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมลูปฐมภมูิ และ ข้อมลูทตุิยภมู ิ

 ข้อมลูปฐมภมูิ (primary data) จากการสมัภาษณ์พนกังานในสว่นตา่ง ๆ ของสายการผลติ รวมทัง้สอบถามจากผู้ รู้ 

รวมถึงข้อมูลจากการสงัเกตและการบนัทึกข้อมลูการดําเนินงานในสายการผลิตจริง ซึ่งข้อมลูในสว่นนีจ้ะนํามาใช้ในการ

สร้างแผนภาพสายธารคณุคา่เพ่ือระบคุวามสญูเปลา่ ณ จดุตา่ง ๆ ของกระบวนการ 
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 ข้อมลูทตุิยภมูิ (secondary data) เป็นการนําข้อมลูปฐมภมูิข้างต้น มาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการท่ีมี

ความสญูเปลา่เกิดขึน้ เพ่ือหาแนวทางในการลดความสญูเปลา่นัน้ ๆ ในสว่นตอ่ไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตในโรงงานตวัอย่าง ด้วยแบบฟอร์มการบนัทึกข้อมลูเวลาในกระบวนการผลิต (check sheet) แผนภาพ

กระบวนการผลติ (flow operation chart) แผนภมูิการไหลของกระบวนการผลติ (flow process chart) 
 

วิธีการดาํเนินการศึกษา  

1. ศกึษาข้อมลูและสภาวการณ์ทัว่ไปของโรงงานกรณีศกึษา 

2. ศกึษากระบวนการผลติ จบัเวลาหาเวลาปกติ (normal time) และเวลามาตรฐาน (standard time) 

3. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาความสญูเปลา่ของกระบวนการผลิตในปัจจุบนัของโรงงานตวัอย่าง ด้วย

แผนภาพกระบวนการผลติ (flow process chart) และแผนภมูิการไหลของกระบวนการผลิต (flow 

operation chart) 

4. ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยน ลดกระบวนการ ตามแนวคิดลีน และเก็บข้อมูล

โดยการจับเวลาหาเวลาปกติ (normal time) และเวลามาตรฐาน (standard time) หลงัการ

ปรับปรุง 

5. นําข้อมลูท่ีได้จากกระบวนการท่ีปรับปรุงแล้วมาวิเคราะห์และนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ี

ก่อนทําการปรับปรุงแล้ววิเคราะห์ผล 

6. สรุปผลท่ีได้จากการปรับปรุงตามแนวคิดลนี 

7. จดัทํารายงานการวจิยั 
 

ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เวลาท่ีใช้โดยแยกตามประเภทของกิจกรรมของกระบวนการผลตินํา้ดื่มชนิดถงั 20 ลติร 

ประเภทของกิจกรรม 

เวลาก่อนปรับปรุง 

(วนิาท)ี 

เวลาหลังปรังปรุง 

(วนิาท)ี 

เวลาลดลง 

(วนิาท)ี 

คิดเป็น 

(%) 

แบบถงั แบบถงั แบบถงั แบบถงั 

กระบวนการทํางาน 119.2 103.0 16.2 13.6 

การขนสง่ 29.5 19.6 26.1 88.5 

การตรวจสอบ 5.4 3.4 2.0 37.0 

การรอคอย 0 0 0 0 

การเก็บรักษา 0 0 0 0 
 

แสดงการเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้โดยแยกตามประเภทของกิจกรรมของกระบวนการผลิตนํา้ดื่มชนิดถงั 20 ลิตร 

พบวา่ในกระบวนการทํางานใช้เวลา 119.2 วินาที หลงัการปรับปรุงใช้เวลา 103.0 วินาที ซึง่เวลาลดลง 16.2 วินาที คิดเป็น

ร้อยละ 13.6 การขนสง่ใช้เวลา 29.5 วินาที หลงัการปรับปรุงใช้เวลา 19.6 วินาที ซึ่งเวลาลดลง 26.1 วินาที คิดเป็นร้อยละ 

88.5 การตรวจสอบใช้เวลา 5.4 วินาที หลงัการปรับปรุงใช้เวลา 3.4 ซึง่เวลาลดลง 2.0 วินาที คิดเป็นร้อยละ 37.0 การเก็บ

รักษาไมม่ีเวลาท่ีแนน่อน 
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เวลาท่ีใช้แยกตามลกัษณะของกิจกรรมในกระบวนการผลตินํา้ดื่มชนิดถงัหลงัการปรับปรุง พบว่า กิจกรรมท่ีเพ่ิมคณุ 

(VA) ใช้เวลารวมเฉลี่ยทัง้หมด 119.2 หลงัจากการปรับปรุงเหลือ 103.0 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 ของเวลาในกระบวรการ

ทํางานทัง้หมดของนํา้ดื่มชนิดถัง ในส่วนของกิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพ่ิมคุณค่า (NNVA) พบว่าใช้เวลารวมเฉลี่ยทัง้หมด 5.4 

หลงัจากการปรับปรุงเหลือ 3.4 หรือคิดเป็นร้อยละ 37.0 ของเวลาทัง้หมดในกระบวนการทํางานทัง้หมดของนํา้ดื่มชนิดถงั ใน

สว่นของกิจกรรมท่ีไมเ่พ่ิมคณุคา่ (NVA) พบวา่ใช้เวลารวมเฉลีย่ทัง้หมด 29.5 หลงัจากการปรับปรุงเหลือ 19.6 หรือคิดเป็นร้อย

ละ 88.5 ของเวลาทัง้หมดในกระบวนการทํางานทัง้หมดของนํา้ดื่มชนิดถงั 
 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
 

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของนํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั     

อําเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

2. สามารถลดความสญูเปลา่ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตเพ่ือเป็นแนวทางนําไป

ปฏิบตัิในกระบวนการผลติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัสาํหรับโรงผลตินํา้ดื่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชยัในอนาคต 

3. สามารถนํามาเป็นข้อมลูช่วยในการตดัสนิใจการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามรถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโรงนํา้ดื่มเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ  

เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัในอนาคต 

 

สรุปและอภปิรายผล 
 

ตามทฤษฎีแนวคิดแบบลีน  เป็นการบูรณาการแนวคิด กิจกรรม และวิธีการท่ีเป็นระบบในการระบุและกําจัด

ความสญูเปลา่ หรือสิ่งท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการและทําให้เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเน่ือง 

ราบเรียบ และทําการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างคณุคา่ให้แก่ระบบอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดความสญูเปลา่ท่ี

แฝงอยู่กระบวนการผลิต 7 ประการ (Waste) ของเนตรชนก อ่ําพนัธ์ (2552) อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความสญู

เปลา่ในกระบวนการผลติ โดยนําแผนผงัสายธารคณุคา่ซึง่เป็นเคร่ืองมือของการผลติแบบลนี มาใช้ระบถุึงความสญูเปลา่ท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะกิจกรรม การจดัวางแผนผงัโรงงานใหม ่ให้มีความเป็นระเบียบ จะทําให้ระยะทางสัน้ลง ท่ีมีการพิจารณาถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีอยูใ่นระบบ มาใช้ในการค้นหาประเภทของความสญูเปลา่หลกั และทําให้กระบวนการผลิตมี

ความสอดคล้องกนัเป็นลําดบัขัน้ตอน มีพืน้ท่ีและความคลอ่งตวัในการทํางานมากขึน้ และเป็นการลดอบุตัิเหตจุากการ

ทํางานได้อีกด้วย 

จากการศกึษาพบวา่ เมื่อมีการศกึษาหาแนวทางในการลดความสญูเปลา่ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติ โดยมีการ

ใช้ทฤษฏีแนวคิดแบบลีน และมีการประยุกต์ใช้แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิตในสภาวะปัจจุบนั พบว่า มี

ความสอดคล้องกบัการทํางานในกระบวนการผลิต นอกจากนีก้ารหาแนวทางในการลดความสญูเปลา่จากกระบวนการ

ผลิตโดยการทดสอบแนวปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต พบว่า การปรับเปลี่ยน

ลกัษณะการทํางานทําให้ในกระบวนการผลิตมีความสอดคล้องกันเป็นลําดบัขัน้ตอน มีพืน้ท่ีและความคล่องตวัในการ

ทํางานมากขึน้ และเป็นการลดอุบัติเหตุจากการทํางาน ทําให้ในกระบวนการผลิตมีระยะทางท่ีสัน้ลง และเวลาใน

กระบวนการผลติลดลง ทําให้ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติเพ่ิมมากขึน้ ทําให้ภาพรวมของกระบวนการผลติดีขึน้  
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         จากการศกึษาพบวา่เมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหม่ทําให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

โดยการวางผงัเคร่ืองจกัรให้ใกล้กนั แล้วลดหรือรวมขัน้ตอนท่ีซํา้ซ้อน สามารถลดขัน้ตอนในกระบวนการผลตินํา้ดื่มชนิดถงั

ตามเวลาท่ีลดลงไป ร้อยละ 18.2 และพบวา่ก่อนการปรับปรุงใช้เวลาในกระบวนการผลิตนํา้ดื่มชนิดถงั 154.1 วินาที หลงั

การปรับปรุงใช้เวลาในกระบวนการผลตินํา้ดื่มชนิดถงั 126.0 วินาที ซึง่เวลาลดลง 28.1 วินาที  

         พบว่าในขณะท่ีขัน้ตอนการทํางานในกระบวนการผลิตนํา้ดื่ม เมื่อมีการปรับปรุงใหม่แล้ว ทําให้ขัน้ตอนในการ

กระบวนการผลิตนํา้ดื่มชนิดถงัตามขัน้ตอนท่ีลดลงไป ร้อยละ 5.9 และพบว่าก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิตนํา้ดื่มชนิดถงั 

20 ลิตร มี 17 ขัน้ตอน หลงัจากการปรับปรุงเหลือ 16 ขัน้ตอน ลดลงไป 1 ขัน้ตอน ซึ่งขัน้ตอนท่ีลดลงไปคือ ขัน้ตอนการ

นําสง่เคร่ืองฉีดล้างและตรวจสอบคณุภาพก่อนเก็บ เน่ืองจากเมื่อปิดฝาพลาสติกด้วยนํา้ร้อนให้พนกังานการตรวจสอบไป

ในตวั แตม่ีขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึน้ คือ การล้างภายนอกและในด้วยนํา้เปลา่ เพ่ือช่วยให้ลดเวลาในการฉีดภายในด้วยหวักัว้ท่ี 1 

และหวักัว้ท่ี 2 ลดลง 

  และพบว่าในระยะทางท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายวตัถดุิบ เมื่อมีการปรับปรุงใหม่แล้ว ทําให้ระยะทางท่ีใช้ในการ

เคลือ่นย้ายวตัถดุิบในกระบวนการผลตินํา้ดื่มชนิดถงัตามระยะทางท่ีลดลงไป ร้อยละ 16.8 และพบว่ากระบวนการในการ

ผลตินํา้ดื่มชนิดถงัมีระยะทาง 15.5 เมตร หลงัจากปรับปรุงใช้ระยะทางเพียง 12.9 เมตร ซึง่ระยะทางลดลงไป 2.6 เมตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

จากผลการศกึษา สามารถสรุปข้อเสนอแนะ โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้  

1. การลดความสญูเปลา่ในกระบวนการผลิต สามารถทําได้ด้วยการลดเวลาในกระบวนการ หรือมีขัน้ตอนท่ี

ซํา้ซ้อน และซบัซ้อนไมเ่รียงเป็นลาํดบัขัน้ตอน ท่ีสง่ผลให้การผลิตในกระบวนการเกิดการลา่ช้า เสียเวลาในการปฏิบตัิงาน 

และระยะทางในกระบวนการผลติท่ีมีการจดัสถานีงานให้ใกล้ชิดกนั ทําให้การไหลของผลติภณัฑ์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดย

ท่ีไม่จําเป็นต้องลงทนุหรือใช้เงินจํานวนมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต แต่เพ่ือสามารถลดเวลา และ

ระยะทางท่ีหา่งไกลกนั ก็ทําให้การปฏิบตัิงานในกระบวนการผลติมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. โรงงานนํา้ดื่มควรให้ความสาํคญัตอ่ความสญูเปลา่ในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการทํางาน 

การขนสง่ การตรวจสอบ รอคอย และกระบวนการเก็บรักษา  จากการศึกษาในครัง้นี ้พบว่าการเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์ใน

กระบวนการผลติ เป็นกิจกรรมท่ีไมเ่พ่ิมคณุคา่ในกระบวนการผลติ ทางโรงงานควรจะลดหรือทําให้มีน้อยลง เพ่ือทําให้เพ่ิม

ประสทิธิภาพของกระบวนการผลติเพ่ิมมากขึน้ 

3. การจดัการผงัการไหลของกระบวนการผลิต เป็นการแสดงถึงการไหลของเส้นทางในกระบวนการผลิต ทําให้

สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการผลตินํา้ดื่มในสภาวะปัจจุบนัได้ อีกทัง้ยงัสามารถช่วยให้โรงงานวิเคราะห์ความสญู

เปลา่ จากการเคลือ่นย้ายผลติภณัฑ์ เมื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง จะทําให้การปฏิบตัิงานไหลได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีจ้ะทํา

ให้สามารถพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานในกระบวนการได้ดีกวา่เดิม 
 

แนวทางในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ควรพิจารณาเพ่ิมเติมในสว่นของปัจจยั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการวางแผนในกระบวนการผลิต เช่น ปัจจยัท่ีมี

ผลมาจากความสญูเปลา่แตล่ะชนิด ปัจจยัท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดบัความต้องการของลกูค้า และปัจจยัท่ีเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถในการจัดส่งของผู้จัดส่งซึ่งการศึกษาในสว่นนี ้นอกจากจะช่วยให้สามารถค้นหา

ความสญูเปลา่หลกัได้อยา่งมีประสทิธิภาพแล้ว ยงัช่วยให้สามารถวางแผนการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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2. ควรมีการพิจารณาเพ่ิมเติมในรายละเอียดของสาเหตขุองความสญูเปลา่ชนิดอ่ืน เพ่ิมเติม เช่น การพิจารณา 

ถึงความสญูเปลา่ในสว่นของเสยีท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะกระบวนการผลติท่ีจะต้องมี  

3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในสว่นของการสร้างแบบจําลองกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  

จะช่วยให้สามารถลดความสญูเปลา่ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติได้ 
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